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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

NYÁRI SZÜNET
a szerkesztõségben

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, Ügyfelein-
ket, hogy a Bogárd és Vidéke szerkesztõsége

július 25-étõl augusztus 7-éig
nyári szünetet tart.

Ez idõ alatt nem jelenik meg az újság, a hirdetés-
felvétel, valamint az ügyfélfogadás szünetel, és
a szerkesztõség is zárva tart.

Tisztelt Elõfizetõink!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a
kéthetes nyári szünettel nem csorbul elõfizeté-
sük, mivel elõfizetési áraink minden évben 48
újságszámot tartalmaznak. Éves elõfizetés
(7.600 Ft) esetén ez annyit jelent, hogy 158
Ft-ért jutnak hozzá Olvasóink egy laphoz. Fél-
éves elõfizetés (4.000 Ft) esetén ez az összeg
166 Ft, negyedéves elõfizetésnél (2.200 Ft) 183
Ft a darabár. S mindezért még házhoz is visszük
az újságot!
Az egyedi, illetve a havi elõfizetések természe-
tesen a szünet figyelembevételével kerülnek el-
számolásra.
Következõ lapszámunkig kellemes idõtöltést kí-
vánunk mindannyiuknak!

Szerkesztõség

Tûzoltóverseny SárosdonTûzoltóverseny Sárosdon

Beszámoló a 4. oldalon.Beszámoló a 4. oldalon.

Evangélikus hittantábor SárszentmiklósonEvangélikus hittantábor Sárszentmiklóson

Vödrökkel estek egymásnakVödrökkel estek egymásnak

Beszámoló a 13. oldalon.Beszámoló a 13. oldalon.

Énekes körsétaÉnekes körséta
a rétimajori búcsúbana rétimajori búcsúban

Hõsies kézi aratásHõsies kézi aratás
NagylókonNagylókon

Beszámoló a 2-3. oldalon.Beszámoló a 2-3. oldalon. Írás a 6. oldalon.Írás a 6. oldalon.
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Halászbúcsú hõségben
Szent Péter az aratásra jellemzõ meleg tekintetében kitett magáért
szombaton. Bár Péter és Pál napja már elmúlt, s kicsit késve rendezték
meg a rétimajori hagyományos halászbúcsút, a rekkenõ kánikulai
meleg ellenére ezrek voltak kíváncsiak, hogy mi történik Rétima-
jorban. Szó szerint megtelt Rétimajor. Az autóval érkezõk tíz óra után
már csak kívül, a sáregresi úton tudtak leparkolni, s gyalog sétálhattak
be a szigetre.

Ezer keszeg

A rétimajori szigeten aztán mindenfelé tömegek hullámzottak.
Óriási sorok kígyóztak az ételt, italt kínáló sátraknál, és hatalmas
tömeg volt a fõ attrakció helyszínén is, ahol a szervezõk Guinness-
rekord felállítását kísérelték meg. Egy félig nyitott sátor alatt több
méter hosszú tepsiben sistergett az olaj, míg a Vályi Péter Szakkö-
zépiskola tanulói formaruhába öltözve panírozták s rakták tál-
cákra a sütni való, ezernél több keszeget. Az volt ugyanis a cél,
hogy az ezer keszeg egyszerre kerüljön a forró olajba, és süljön pi-
rosra, amit aztán elfogyaszthattak a vendégek.
A feszültség egyre fokozódott, ahogy közeledett a sütés idõpont-
ja.

A rekordkísérletet Sebestyén István, a Guinnes magyarországi
képviselõje ellenõrizte, s jegyzõkönyvezte. Lévai Ferenc, az
Aranyponty ZRt. vezérigazgatója és munkatársai minden apró
részletre figyelve irányították az elõkészületeket. A szakmai fel-
ügyeletet Varga Sándor többszörös olimpiai mesterszakács és fia,
Varga Zoltán látták el. A sütés megkezdése elõtt még egyszer el-
lenõrizték az olaj hõmérsékletét, majd Varga Zoltán vezénysza-
vára felsorakoztak a kukták a sütõtálca két oldalán, s a tálcákon
elõkészített panírozott halat egyszerre tették bele a forró olajba.
Ekkorra a hõmérõ higanyszála bizonyára bõven negyven fok fe-
lett billeghetett már a sátor alatt, de mindenki hõsiesen viselte a
megpróbáltatásokat.
A sárbogárdi nyugdíjas asszonykórus eddigre énekelve körbejár-
ta már Rétimajort, s halas nótákkal biztatta a halsütõket, akik
hosszú nyeles fogóikkal fordítgatták a sülõ keszegeket.
Míg a kamerák figyelõ lencséi elõtt Straub Dezsõ konferálása
mellett sült a keszeg, a közönség óriási kígyózó sorokba rende-
zõdve várta már, hogy megkóstolhassa a különleges finomságot.
A hal 20-30 perc alatt sült meg, s nem kellett egy óra, hogy el is
fogyjon. A rekordot ezután érvényesként jegyezték be a rekordok
könyvébe.
Közben a kibõvített, felújított Bárkaszínpadon folyamatosan lép-
tek fel az együttesek: a sárbogárdi Zengõ Óvoda mazsorettcso-
portja, a pusztaegresi, sáregresi, sárbogárdi népdalosok, a pálfai
Vándorok, Südi Iringó, a Ten Dance táncosai és még sokan má-
sok.

Halra, magyar!

Rétimajor ezzel a jelszóval fogadta ezen a napon a látogatókat.
Persze, már jó ideje ismerõs ez a jelszó, hiszen Lévai Ferenc és
munkatársai nagy erõfeszítéseket tesznek évek óta azért, hogy
népszerûsítsék a halfogyasztást Magyarországon. Ez a törekvés
nem pusztán üzleti érdek, hogy a halászok több halat adjanak el.
Elég csak meghallgatni az orvosok étkezéssel kapcsolatos taná-
csait, hogy meggyõzõdjünk arról, mennyivel egészségesebb a
táplálkozásban a hal, mint a zsíros, vörös húsok.

De térjünk vissza a rétimajori eseményekhez! Hagyományosan
ilyenkor halászléfõzõ-versenyt is rendeznek. A Nádi iskola elõtti
téren és környékén sorakozó sátrakban helyi, környékbeli és
messzi földrõl érkezett versenyzõk ütöttek tanyát, s készítették a
halételeket. Közülük 28-an neveztek a versenyre, de sokan verse-
nyen kívül, a zsûri által nem látott halételekkel és italokkal is kí-
nálták baráti társaságukat és a fõzõk utcájában sétáló kíváncsis-
kodó, éhes vendégsereget.

A tavalyi fõzõverseny abszolút gyõztesei, Farkas István, Nagy De-
zsõ és Tar Jani most is kitettek magukért, és többféle ételkülönle-
gességet is készítettek a hagyományos halászlé mellett. Megsú-
gom, hogy ebben az attrakcióban a halak gazdája, Lévai Ferenc
keze is benne volt. Õ támogatta s biztatta a profi triumvirátust,
hogy szakácstudományukat itt, a nyílt porondon mutassák be. A
hármas már hetek óta készült, s most mindenki csodálkozhatott,
hogy mi mindent lehet készíteni halból. A teljesség igénye nélkül
említek néhány nagy sikerû készítményt: halgombóc savanyú ká-
posztával, halgombóc paradicsomos káposztával, halgombóc
gombás mártásban, s volt egy igazi különlegesség: a tésztában sült
halpástétom. Persze, készült nagy bográcsokban halászlé is hal-
gombóccal, s gombóc nélkül is. Ez a csapat mindenki megelége-
désére szerepelt. Ezt bizonyította, hogy amit fõztek, sütöttek,
mind elfogyott, s bizonyára sokan kaptak kedvet, hogy az otthoni
étrendjükben a jövõben gyakrabban szerepeltessék a halat.
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A sárbogárdi borbarátok több bográcsban fõzték a halászlét. Dél-
ben, amikor elkészültek a nagyszerû ételekkel, a szakácsok: Bog-
nár Józsi, Gili János és Fekete János kínálgatták az érkezõ vendé-
geket halászlével és a helyi borokkal.
A kalocsaiak elhozták a helyi feldolgozóban készült terményei-
ket, fûszerpaprikájukat. Sátruk mellett a kalocsai termelõk házi
feldolgozású termékekkel mutatkoztak be.
A rendezvénysátor is tömve volt. Asztaloknál fogyasztották a ven-
dégek a frissen készült halételeket és válogattak a helyi konyha
változatos ételkínálatából.
A Nádi iskolában a gyerekek számára rendeztek rajzversenyt ha-
las témákból. A rendezvénytér körül sajtosok, mézesek, kerami-
kusok és más népi mesterségek mûvelõi kínálták szebbnél szebb
termékeiket.

A halászléfõzõ-verseny zsûrijének elnöke már sok éve visszatérõ-
en Varga Sándor többszörös olimpiai mesterszakács. Nem volt
könnyû dolga a zsûrinek, hiszen éppen az õ tanácsaiknak is kö-
szönhetõen egyre kifogástalanabb ételköltemények kerültek bí-
rálatra az asztalukra. A zsûri halászlé kategóriában a legjobbnak
ítélte Hufler Júlia fõzt-
jét – Ercsi, 2. Bognár Jó-
zsef – Sárbogárd, 3. Ve-
szeli István – Budapest.
Egyéb halétel kategóri-
ában: 1. Borbély Gyula
– Jászkisér, 2. Laszk Gá-
bor – Szakadát, 3. Ma-
darász Ferenc – Buda-
pest.
A nap eseményeit színe-
sítette az Old Timer au-
tók bemutatója, vala-
mint a gödöllõi hagyo-
mányõrzõk íjász- és
solymászbemutatója. A
nagy tavon lehetett csó-
nakázni, és bemutatót

tartottak a repülõgép-
modellezõk. Aki pe-
dig a nagy forróság-
ban egy kicsit le akart
hûlni, megfürödhetett
a wellnessben, vagy a
strandon.
Sokan kerékpárral ér-
keztek, s az itteni pá-
ratlan természet szép-
ségeiben gyönyörköd-
hettek a tavak körüli
túrázás közben.

Hargitai Lajos

Tuningtalálkozó
Sárbogárdon

Fényes felnik csillantak meg a naplemente óráiban, majd Alien és
Predator vicsorgott rám az egyik autó fényezése mögül.
Idén rendezték meg a 2. Sárbogárdi Tuningtalálkozót. Úgy lát-
szik, a tavalyi szervezés meghozta a sikert a benzingõz rajongói-
nak, hiszen rengetegen jelentek meg az eseményen. 11 óra körül
még mindig hosszú sorokban érkeztek a szebbnél szebb és jobb
autók az Ifjúsági parkba, s a kánikula ellenére is kiállították az
egyre sajátosabbá tett, különleges autócsodákat.
A tavalyihoz képest annyival is jobban sikerült ez a rendezvény,
hogy ezt nem mosta el az esõ, így a kilátogatók száma is megnõtt.
Hiszen ki ne lenne kíváncsi ezekre a remekmûvekre? Némelyik
olyan mûvészi festést, vagy légbeömlõ-, illetve karosszéria-átala-
kítást kapott, melybe szívesen beleképzeltük volna magunkat. A
belsõ tér kialakítása is nagy szerephez jutott a legtöbb autóban.
Látszott, hogy volt mit tanulniuk egymástól a kiállítóknak.

A karosszéria-festések közül kiemelnék párat, melyek igazán el-
nyerték a tetszésemet. Az egyik, amit már említettem: az Alien- és
Predator-filmek szerelmese olyan ûrlény hatású festéssel dobta
föl verdája külsejét, amivel nehéz volt versenyezni. Egy rapra-
jongó pedig kedvenc zenészeit festette fel autója minden oldalá-
ra, sõt, még a csomagtartó belsõ felületére is, körülvéve a hangfa-
lakat és az erõsítõt. Az egyik autó tulajdonosa egy szép festéssel
tisztelgett az 1848–49-es forradalom mártírjai elõtt.

Ne feledkezzünk meg az egzotikus autókról sem, hiszen azokból
is volt választék. Az idén is állítottak ki kamionokat, sõt raliautók
is részt vettek a kiállításon. Ami a 2010-es találkozóhoz képest
még változott, hogy többen jöttek külföldrõl.
Akik végig kitartottak, azok a felvidékiek voltak. Õk konvojban
hagyták el az esemény helyszínét, eltûnve a lassan a földgolyóba
olvadó Napban, mint a westernfilmek hõsei a vadnyugaton.

Hargitai Gergely
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Tûzoltóverseny és falunap Sárosdon
Idén a nagy múltú Sárosdi Önkéntes Tûz-
oltó Egyesület szervezte az I. Országos
Kismotorfecskendõ-szerelési Bajnokság
5. fordulóját a községi sportpályán. Az
eseménybõl falunap kerekedett, igazi vi-
déki hangulattal. A rekkenõ hõségben a
pálya melletti liget árnyas fái alatt családi
asztalokat terítettek a sárosdiak, délután-
tól pedig zenés mûsorok váltották egymást
a színpadon.
Kismotorfecskendõ-szerelésbõl bajnoksá-
got rendezni elsõ hallásra kissé hóbortos
réteghobbinak tûnik. Aki nem látott még
ilyet, nem is gondolná, milyen fontos ez a
mindennapjainkban, és ráadásul mekkora
buli! A verseny egy tûzoltási próba, és ki-
csit hasonlít a Forma-1-es futamok boksz-
utcájában látható szoros csapatmunkára.
A tízfõs csapat tagjai pontos forgatókönyv
és feladatbeosztás szerint összeszerelnek
egy adott helyszínen egy tûzoltófecsken-
dõ-motort. Egyik oldalára rácsatlakoztat-
ják a kihajtogatott tömlõt a fecskendõvel,
a másik oldalról pedig rákötik a tûzivíz-
hálózatra. Aztán megcéloznak egy közé-
pen lyukas céltáblát a fecskendõvel, bein-
dítják a motort, és igyekszenek célon ma-
radni, hogy minél több víz menjen a lyuk-
ba. Persze, minden idõre megy, az összera-
kott berendezést szét kell szedni és el kell
szállítani a helyszínrõl. A pontokba min-
den beleszámít.
45 motorfecskendõs futamot izgulhattunk
végig. Az ország minden tájáról érkezett
hivatásos és önkéntes tûzoltók csapatai
mérték össze erejüket két kategóriában.
A retro, avagy hõskori technológiával is
ugyanolyan jól bántak, mint a mai korsze-
rû, nagy teljesítményû berendezésekkel. A
forróság ellenére baleset nem történt.

A modern kategóriában elsõ helyezést ért
el Zalaegerszeg HÖT csapata 28,70 mp-es
idõeredménnyel, második lett Vál ÖTE
csapata 31,11-es eredménnyel, és a dobogó

harmadik fokára 31,26-os eredménnyel
Sárbogárd HÖT csapata került.
A retro kategóriában nagyobb és szoro-
sabb volt a verseny. Itt elsõ helyezett lett

Kaba ÖTE csapata 36,61-es idõered-
ménnyel, második lett Vál ÖTE csapata
36,63-es eredménnyel és harmadik helye-
zést ért el 37,80-as eredménnyel Zalaeger-
szeg HÖT csapata. Az elsõ hely sorsa 2 szá-
zad másodperc különbséggel dõlt el. A
sárosdi csapatok legjobb eredménye 35,52
mp (Sárosdi ifi fiúk, 7. helyezés) és a nõi
csapat 50,31-es idõeredménnyel a legjobb
nõi csapatként végzett.

A díjakat többek között Pleizer Lajos fõ-
védnök, a Fejér Megyei Közgyûlés alelnö-
ke és Varga Zoltán szakmai fõvédnök, tûz-
oltó alezredes parancsnok adta át.
A verseny mellett tartották meg a IX.
Sárosd Napokat is, melyet Lehotainé Ko-
vács Klára polgármester asszony nyitott
meg. A falunap keretében délelõtt Bartha
Józsefné Éva néni emlékére rendeztek fõ-
zõversenyt. A fiatalabbak arcára bolondos
bohóc csalt mosolyt egész nap. Délután az
ünnepélyes eredményhirdetés után vette
kezdetét a nagyszínpadi program, ahol fel-
lépett a Flórián Band a tûzoltók tiszteleté-
re. Xantus Barbara és Brunner Márta Ab-
ba show-t adtak elõ, majd igazi latin han-
gulatot varázsolt a közönség soraiba a Fi-
vérek zenekar. Este bállal zárult a nap.

Hargitai-Kiss Balázs
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Tûzesetek környékünkön
2011. július 10-én 19 óra 23 perckor jelzést kaptunk: Sárbogárd
külterületén szalmás trágya ég.

A káresethez a Bogárd I-es és a Bogárd II-es vonult. A kiérkezést
követõen kiderült, hogy több ezer négyzetméteren több méter
magas rakat ég. Ezt követõen riasztásra került a Bogárd víz,
Bogárd akció, Bogárd pálya, Újváros I-es, Újváros víz és Fehérvár
víz egység. A munkálatok – erõgépek segítségével – 11 órán ke-
resztül tartottak. Személyi sérülés nem történt.
2011. július 12-én 9 óra 40 perckor arról kaptunk jelzést, hogy
Mezõszilas és Dég között bálázás közben kigyulladt egy bálázó
gép.

A káresethez a Bogárd I-es, Bogárd II-es és Bogárd víz vonult. A
tûz átterjedt a vontatóra, valamint a tarlóra is. A tüzet fél óra alatt
sikerült eloltani. Személyi sérülés szerencsére itt sem történt.

Forrás: sarbogardtuo.hu

Ég a tarló,
ropog a nád…

A szárazság és a nagy meleg miatt egyre több esetben riasztják a
tûzoltókat. A sárbogárdi tûzoltóságon Varga Zoltán parancsnok-
kal beszélgettem errõl.
Varga Zoltán: – Valóban, az elmúlt hét óta megszaporodtak a ri-
asztások, de eddig még sikerült megúszni a tüzeket jelentõs va-
gyoni kár nélkül.
Hargitai Lajos: – Milyen jelentõsebb események voltak?
Varga Z.: – Középbogárdon 150 négyzetméter gabona égett le.
Szerencsére idõben sikerült megakadályozni a tûz terjedését. Itt
valószínûleg egy madár éghetett meg a tábla fölött húzódó magas-
feszültségû vezetéken, ez okozhatta a tüzet. Cece határában a
61-es út mellett egy hektár tarló égett, Sárbogárd és Rétszilas közt
fél hektár tarlón kellett oltanunk. A legnagyobb anyagi kár talán a
Mezõszilas és Dég közötti aratásnál volt. Ott két hektár tarló, egy
traktor, egy bálázógép és 10 körbála égett el. A legtöbb munkát
egy mindszentpusztai tûz adta a tûzoltóknak, ahol nagy mennyi-
ségû trágya és szemetes szalma égett. Itt 11 órán át dolgoztunk,
mire el tudtuk oltani a tüzet. A szomszédos körzetben Keszõhi-
degkúton nyújtottunk segítséget az ottani kollégáknak gabona-
tûznél. A szárazság miatt az avartûz valószínûsége is nagyobb lett.
A Sárvíz-csatorna mellett ezért akadt dolgunk. Ott az avar és nád
kapott lángra. Cece és Németkér közt pedig egy akácfa dõlt az
útra, azt kellett eltávolítanunk. Most száraz idõszak következik,
és csak remélni tudjuk, hogy nem lesz nagyobb baj.
– Országosan elrendelték a tûzgyújtási tilalmat, de ettõl még nem
szûnik meg a szárazság miatti tûzveszély. Hogy lehet csökkenteni en-
nek esélyét?
Varga Z.: – Sok esetben egy jó rendelet is sokat ér. Korábban pél-
dául gyakori volt az aratás utáni tarlóégetés miatti tûz. Ez mára
teljesen megszûnt, mert azok a gazdák, akik a tarlót felégetik, szá-
míthatnak arra, hogy megvonják tõlük a területalapú támogatást.
Ez igen hatásosnak bizonyult. A területalapú támogatásra vonat-
kozó rendeletben egyértelmûen leírták, hogy tarló, nád, gyep ége-
tése tilos. Aki ezt megszegi, elõször figyelmeztetik, aztán minden
eljárás mellõzésével megvonják tõle a területalapú támogatást.
– Korábban gyakori volt a betakarítógépek által okozott tûz.
Varga Z.: – Fõleg a régebbi típusú gépeknél volt ez gyakori. Ha
olyan gép dolgozik az aratásnál, amelynek a csapágyazása nem
teljesen zárt, elõfordul még most is, hogy besül egy csapágy, ami
felforrósodva tüzet okoz. Egy ilyen tûznél a poroltó nem sokat ér.
Sokkal hatásosabb, ha van a vezetõfülkében egy ballon víz, de a
szódásüveg is megteszi. Az egyik gazda például egy fél üveg kólá-
val oltotta el a kezdõdõ tüzet a bálázógép feltüzesedett csapágyá-
nál.
– Mit tartalmaz a tûzgyújtási tilalom? Mit tilt ez a rendelet?
Varga Z.: – Az ország teljes területén lévõ erdõkre, valamint az er-
dõterületek határától számított 200 méteren belül tilos a tûzgyúj-
tás, még a kijelölt tûzrakóhelyeken is. Tilos a tûzgyújtás a vasutak,
közutak menti fás és füves területeken is. Az errõl szóló határozat
felhívja a figyelmet arra, hogy a rendkívüli meleg és szárazság mi-
att az eldobott csikk, nyílt láng súlyos tüzeket okozhat, ezért a do-
hányosok felelõssége is jelentõs. Ha bizonyítható, hogy ki dobott
el csikket, s ezért tûz keletkezik, számíthat arra, hogy vele szem-
ben eljárás indul. A tilalom nem vonatkozik a magánházaknál,
zárt területen, tûzrakóhelyen, grillsütõben a szabadtéri sütésre,
fõzésre. A fokozott óvatosság, persze, itt is szükséges, mert ha in-
nen indul tûz egy el nem oltott parázsról a külsõ környezetre,
azért a tüzet kezelõ felelõsséggel tartozik. Ezúton is felhívom
mindenki figyelmét, hogy tartsák be a tûzrendészeti szabályokat!
Ezzel jelentõs károkat elõzhetnek meg.

Hargitai Lajos
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Nagylóki hírek
Hõsies kézi aratás
a nagy melegben

Vasárnap reggel mintegy százan gyûltek össze Simon László vál-
lalkozó búzatáblája mellett a Nagylóki Nyugdíjasklub szervezésé-
ben a hatodik évben is megmutatni, hogyan történik az életmag
hagyományos módon történõ aratása. Hamar munkához is láttak,
elöl a három idõs aratómester: Reiter József, Killer Mihály és
Zádori Imre vezetésével.

Megpendültek a kaszák, az asszonyok készítették a köteleket,
szedték a markot, és gyûltek a kévék. Az egész pici gyerekek eköz-
ben a zöld kukoricás hûsében csutkababákkal játszottak.
A nagy melegben a vízhordó lányok is sürögtek-forogtak, fogyott
a csöcsös korsóból a hûsítõ víz. Telt az idõ, a fiatalok egyre jobban
átvették az idõsek munkamódszereit, és megkóstolták a legnehe-
zebb munka örömét: a búza kaszával történõ aratását. Ügyködtek
a gereblyézõk, keresztekbe gyûltek a kévék.
Jólesõ érzés volt részese lenni a századokat átívelõ, hagyományos
bemutatónak. A felkerekedett aratónépet Koncz Ferencné gyö-
nyörû kertjében várta, ahol isteni babgulyás verte el éhüket.
Eközben Barabásné Hepp Ilona klubvezetõ megköszönte a látvá-
nyos munkában való lelkes, személyes részvételt. A továbbiakban
jó kedvben, jó hangulatban múlatták az idõt.

XX. Országos Mezõföld
Teljesítménytúra

Jubileumi csúcsteljesítmények

Nem véletlen a résztvevõk nagy száma (154 fõ). Vannak, akik
mind a húsz évet teljesítették. Õk mondták el, hogy nemcsak a tú-

ra gyalogrésze, hanem az itt
található, páratlan szépségû
táj, növény- és állatvilág is
vonzza az idelátogatókat.

A mintegy 100 kilométeres
távon (Nagylók–Sárkeresz-
túr–Káloz–Malom-csator-
na–Nagyhörcsök–Sárszent-
miklós–Sárbogárd–Kislók–
Hantos–Nagylók) nappal
76 fõ, éjszaka 78 fõ vett

részt. A 100 kilométeres távot öten teljesítették. Többen 60-at,
50-et, 30-at, 15 km-t tettek meg, ezen belül voltak, akik a 60 km fö-
lött az éjszakai 20 km-es távot is teljesítették.
Csúcsteljesítménynek számít, hogy Tóth György békéscsabai tú-
rázó 16 óra 4 perc alatt teljesítette a 100 km-es távot. Az õ teljesít-
ménye és a többiek vidám, lelkes hangulatú túrázása is rekkenõ
hõségben zajlott le. Minden elismerésünk a jubileumi túra hõs tú-
rázóié!
Mindemellett hangoztatták, hogy ezt a csodálatos túrát máskor is
megismétlik.
A legmesszebbrõl érkezõ túrázó hölgy, Vinek Csilla a Szeged
melletti Kisszállásról jött.

A rendezés és végrehajtás rendszeres védnöke a nagylóki önkor-
mányzat és a Galga Természetbarát Egyesület. Az anyagi támo-
gatást az önkormányzat adta, az egyesület a lelkes segítõket. Húsz
éve segítõk a sülysápi Molnár család, helyben pedig Viniczai Má-
ria, Viniczai Ramóna, Böröndi Zsolt, Bakonyi Ágota, Görbe

László, Horváth Imréné, Böröndi Zsolt, Pintér Bianka, Határ
Máté, Horgosi József és a nagylóki fiatalok. A sok fõre készített,
finom babgulyást több éve Takács Lászlóné és Takács Józsefné
készítik. A két évtizede megrendezett teljesítménytúra áldozatos,
lelkes elõkészítõje, irányítója Vígh-Tarsonyi László tanár úr, aki
maga is turista. Utánozhatatlan ügyszeretete, húszéves áldozata
méltó elismerésre talál minden nagylókiban és országosan is. Re-
méljük, még sokszor találkozunk!
A turisztika arra is jó, hogy abban sok barátra talál a tiszta szívû
ember. Az eltelt években és ezen a túrán is sok új barátság kötte-
tett, s ez talán a legnagyobb erényei közé tartozik ennek az ese-
ménynek.

Tauzné Piroska
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Meghívó

Szeretettel várunk mindenkit

a 2011. július 16-án
10 órától tartandó

kettesfogat-
hajtó versenyre

a nagylóki lovaspályára!

Rendezõség

Fejér Megyei Kettesfogat-hajtó Bajnokság
A korábbi évekhez hasonlóan 2011-ben is
a sárbogárdi versennyel kezdõdött meg a
Fejér megyei bajnokság. Mezõszilast az
idei évben Domokos Géza és Semjén Atti-
la képviseli.
Az elsõ versenyen mind a nézõk, mind a
versenyzõk szép számmal jelentek meg. A
korábbi évi rekordokat megdöntve az idén
38 fogatos nevezett. Semjén Attila a 17
pontot érõ 2. helyen, Domokos Géza pedig
a 12. helyen végzett.

A második fordulót május 28-án Sárke-
resztúron rendezték meg, ahol a reggeli
kolbász mellett hideg, esõs idõjárás fogad-
ta a hajtókat. Itt Semjén Attila a 4., míg
másnap Sárszentmihályon a 2. helyet sze-
rezte meg, Domokos Géza pedig a 18. és a
19. helyen végzett.
A negyedik fordulónak Sárszentágota
adott otthont június 4-én, ahol Attila mind
a három kört hiba nélkül teljesítette, mely
a képzeletbeli dobogó 1. fokát jelentette
számára.

Az utóbbi versenyen szerzett 20 ponttal
Semjén Attila átvette a vezetést a Fejér
Megyei Bajnokságban, Domokos Géza
pedig a 12. helyen áll a 22 pontot szerzett
versenyzõ közül.

A bajnokságban még további 7 forduló ke-
rül megrendezésre, melyek idõpontját és
helyszínét, illetve a bajnokság állását a
http://viharle.lapunk.hu honlapon tudják
az érdeklõdõk nyomon követni.

Domokos Géza és segédhajtója, Domokos Gézáné

Semjén Attila és segédhajtója, Csontos Gyula

Ne a szúnyogoknak add a véred!
Segíts te is! Adj vért és ments meg 3 életet!
Szeretettel várunk minden kedves új és állandó véradót

2011. július 19-én (kedden) 12 órától 17 óráig
a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központban
megrendezett véradásunkra.

Vért adni 18 év felett lehet. A véradás elõtt napi rutinjukhoz megfelelõen étkezzenek,
és fogyasszanak minél több folyadékot!

Minden véradó ingyenes ruhaosztásban és ajándékban részesül!

Egyetlen véradó több mint 28.000 szúnyogot foszt meg táplálékától. Jusson kevesebb
a szúnyogoknak – jusson több a rászorulóknak!

Köszönettel: Soós Réka, Sárbogárdi Vöröskereszt
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Egy romantikus szerelem hõsnõje
Lapunk elõzõ számában írtunk a sárhatvani templomról, és ehhez kapcsolódóan a hatvani bir-
tok életérõl, a Szávozd család történetérõl. A templom és a család történetéhez kapcsolódik egy
gyönyörû színésznõ, Hajmássy Ilona, aki miatt öngyilkos lett Szávozd Miklós. Úgy gondoltuk, az
olvasók érdeklõdésére tarthat számot, ha többet megtudhatnak Szávozd Miklós szerelmének ka-
landos életérõl.

A gyermekévek
Hajmássy Ilona Hagymási Ilona néven
1910. június 16-án Budapesten született.
Gyermekkora is az ország fõvárosához kö-
tõdik, ahol meglehetõs szegénységben tel-
nek gyermekévei, amibõl csak egy különös
kaland zökkenti ki. Az elsõ világháború
után a vézna, nyápic, sápadt kislánykát
Hollandiába viszik egy gyermek-nyaralta-
tási akcióval. A nevelõszüleinél megtanul
hollandul, és egy idõre elfelejti a magyar
nyelvet. Hazajön, és nem tud érintkezni a
családjával. Újból kezd magyarul tanulni,
mint a csecsemõk, de emlékezetében fel-
dereng az anyanyelv dallama, és néhány
hónap alatt újból tökéletesen beszéli a ma-
gyar nyelvet, hogy aztán lassacskán elfe-
lejtse idõleges lakóhelyének érdekes be-
szédét.
Ilonából varrólány lesz. Beadják tanonc-
lánynak egy belvárosi varrodába. Itt tanul-
ja meg a cérna és a tû mesterségét. Két év
múlva diplomás varrónõ, errõl tanúskodik
az a munkakönyv, amelyet 1927. február
8-án állítanak ki, és a Budapesti Nõi Ruha-
készítõ Ipartestület által Hagymási Ilona
nõi szabónak minõsíttetik. A munka-
könyvbõl még azt is megtudhatjuk, hogy
termete közepes, arca hosszas, szeme ké-
kes, szemöldöke barna, orra, szája rendes,
fogai épek, haja világosbarna. Azonban
megszerzett szakmájában nem dolgozik
soha, hiszen álmai másfelé csábítják.
Idõsebb nõvére – édesapjának korábbi há-
zasságából származó lánya, Dodó – férjhez
megy egy „úri és hölgyfodrászhoz”, és a só-
gor alkalmazza a csinos és ifjú lányt az üz-
letben. Ilona azonban a hölgyfodrászatnál
többre vágyik. Egyszer gondol egy nagyot,
bekopogtat a Király Színházban Lázár
Ödönhöz. „Mit tud?” – kérdezi az igazga-
tó. – „Semmit!” – feleli a szép, szõke lány
önérzetesen. – „Énekelni tud? – Nem. –
Táncolni? – Nem. – Hát akkor mit akar itt?
– Görl szeretnék lenni.” Már majdnem el-
tanácsolják, de a legfelsõbb hatalom min-
dig vigyáz arra, hogy az igazi tehetség el ne
kallódjék. Zerkovitz Béla lép be a szobába,
és megkérdezi, ki ez a csinos lány. „Görl
akar lenni, nem tud semmit! Ha úgy tudna
énekelni, mint Jeritza, akkor nem ajánl-
kozna görlnek!” Végül is addig protezsálja
a jövevényt, amíg Lázár kijelenti: „Jó nézni
a színpadon az ilyen teremtést” – és felve-
szi hatvan pengõ havi fizetéssel. Ez az
összeg vagyont jelent a Nefelejcs utcai,
szoba-konyhás otthonban. Két darabban
lép fel, és a Diákszerelemben kezdi pálya-
futását.

Nincsenek véletlenek,
avagy egy karrier elindul

Életének egy különös epizódja következik,
ami tulajdonképpen megindítja a karrier
útján. Munkácsy Márton, a késõbb világhí-
rûvé vált fényképész, fotóriporter, akkor
többek közt a Színházi Élet fotográfusa
bevetõdik egyszer a színházba, felvétele-
ket készít a lányokról. Hajmássy Ilonát is
megörökíti. Ráírja a képre: „Napsugár”, és
miután a kép megjelenik a Színházi Élet-
ben, beküldi vaktában a legnagyobb berli-
ni folyóiratoknak is. Valóban Napsugárra
emlékeztet Hajmássy Ilona gyönyörû szõ-
ke hajával, amely selyemzuhatagként om-
lik nyakára. Napsugár kisasszony megjele-
nik több külföldi lapban, és ismertté teszi
Munkácsy Márton nevét is, kölcsönösen
segítve elõ egymás karrierjét a kezdõ fotó-
riporter és a kezdõ kis színésznõ.

Ilona végzetes elsõ házassága
A Színházi Életben meglátja a fotográfiát
a fiatal sárhatvani földbirtokos, Szávozd
Miklós Lajos, s azonnal beleszeret a fotó
modelljébe. Az ifjú jómódú, elõkelõ család
sarja, aki személyes találkozások során
annyira megszereti Hajmássy Ilonát, hogy
feleségül veszi a családja minden ellenke-
zését semmibe véve. A sárbogárdi határ-
ban több ezer hold földdel rendelkezõ csa-
lád birtokán a férj gondtalan életet biztosí-
tott volna Ilonának – ha lemond színésznõi
karrierjérõl. Erre azonban Ilona nem haj-
landó. A Szávozd család kérése, hogy aktív
színésznõ ne legyen a család tagja. Annak
idején sokat foglalkozik ezzel a témával
Budapesten a sajtó. Hiába a nagy szere-
lem, a család közbelépésére Szávozd Mik-
lósnak el kell válni a feleségétõl. A fiatal-
ember bánatában öngyilkosságot követ el.
A temetésén Hajmássy Ilona énekkel bú-
csúztatja el szerelmét. Évtizedekkel ké-
sõbb az elhunyt Szávozd Miklós Lajos
lánytestvére minden harag nélkül tart kap-
csolatot Ilonával.

Hajmássy Ilona Bécsben
A rövid házasság ideje alatt jegyezi el iga-
zán magát a mûvészettel Hajmássy Ilona.
Pénzhez jut, aminek kapcsán tanulni kezd.
Énektanárhoz jár, és nyelvleckék színesí-
tik nem túl vidám életét.
A tragikus házasság után elmegy szeren-
csét próbálni az osztrák fõvárosba. Ekkor
már értékes útipoggyászt visz magával:
képzett, nagyszerû hangot, és olyan ajánló-
levelet, ami megnyitja elõtte minden zenei
intézmény ajtaját. Zádor Jenõ protezsálja
a Volksoperhez. Itt már a Toscát énekelte.
„Ki ez?” – kérdezték Budapesten, amikor
a jellegzetes magyar név megjelent a Bécsi

Színház plakátján. Alig három hónap múl-
tán Weingartner Félix szerzõdteti a bécsi
állami operaházhoz. Nagy vívmány, nem
szokás kezdõ magyar énekesnõket a
Staatsoper színpadára vinni, hanem in-
kább beérkezett sztárokat.
Ebben az elõkelõ környezetben Németh
Mária egyengeti az újdonsült énekesnõ út-
ját. Elsõ fellépésénél kézen fogva vezeti a
színpadra, és így szól: „Ne félj, te csacsi!
Fölösleges a lámpaláz, nem lesz itt semmi
baj!”

Az új magyar operettcsillag
A méltán híres operaénekesnõ, Németh
Mária – a véletlen folytán – késõbb is meg-
határozó szerepet játszik Ilona pályájában.
Amikor megbetegszik, õ ajánlja Hajmássy
Ilonát Josephine császárné szerepébe –
maga helyett. Új megszemélyesítõje méltó
a nagy elõd produkciójára. A bemutató
másnapján nem jelent meg Magyarorszá-
gon újság, amelyik ne írt volna a szenzációs
beugrásról. A Reggeli Újság 1937. április
19-én így ír az emlékezetes napról:
„Vasárnap délután nagy meglepetése volt a
Városi Színház közönségének. A Josephine
császárné volt kitûzve elõadásra, a megbete-
gedett Németh Mária helyett Hajmássy
Ilonával a címszerepben... A közönség szeme
elõtt úgyszólván percek alatt egy új operett-
primadonna született meg, egy új Petráss
Sárija és Péchy Erzsije a magyar színpadnak,
aki szépségben és üdeségben, hangban és
játékban méltó utódja ezeknek a felejthetet-
len primadonnáknak.
Hajmássy Ilona tüneményes szõkesége, egy-
szerû, természetes beszéde, pompásan csen-
gõ, hajlékony és rendkívül kulturált hangja a
nagy magyar primadonnára emlékeztet...”
A kirobbanó siker után pár napi pihenõt
Nagykõrösön, szüleinél tölt Hajmássy Ilo-
na. Az egyik este szülei kíséretében kisétál
a Cifrakertbe egyszerû lenvászon sportru-
hában, kezében egy szatyorral. A szatyor-
ban néhány szál házi kolbász és friss retek.
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A világhírûvé lett mûvésznõ a kõrösi kis-
lányokhoz illõ háziassággal teríti meg az
asztalt, hámozza meg a retket és tálal szü-
lei elé. Ekkorra már megérkezik hírére né-
hány nagykõrösi barátja, akiket szintén
megkínál az ízletes csemegével. Elõkerül a
cigány, Hajmássy Ilona nótázni kezd, s
most már megoldódik a nagy titok: a mû-
vésznõ édesapjától örökölte a hangját. Ha-
marosan nagy embergyûrû veszi õket kö-
rül. A kioszkban megszólal a zene, a mû-
vésznõ táncolni óhajt, s elvegyül a táncis-
kola növendékei között. Másnap hajnal-
ban átmentek Kecskemétre, egy nagykõ-
rösi sziget lesz egyszerre a Beretvásban,
ahol szintén kõrösi cigány játssza a régi
magyar nótákat a mûvésznõ fülébe. Ekkor
már Hajmássy Ilona zsebében ott a holly-
woodi szerzõdés, amely szerint július vé-
gén utaznia kell a film fõvárosába, próba-
felvételekre.

Egyed Zoltán és Hajmássy Ilona
Hajmássy Ilonát, jóval Amerikába utazása
elõtt, már Budapesten érzelmi szálak fûzik
a kor egyéni hangú színházi újságírójához,
szerkesztõjéhez, Egyed Zoltánhoz. Szerel-
mük történetét maga Egyed panaszolja el
színházi és filmújságokban, így saját lapjá-
ban, a Film Színház Irodalomban is. Mikor
Hajmássy Ilona Hollywoodba utazik, úgy
érzi, lezárta Egyeddel való kapcsolatát.
Nem úgy a szerkesztõ, aki költséget és fá-
radtságot nem kímélve utána utazik. Talál-
kozni azonban nem sikerül vele, a filmstú-
dió „gorillái” vigyáznak szerelmére, a film-
gyárba pedig a gyári õrök zordsága miatt
be sem tud jutni. Hiába kelt át az óceánon,
még csak nem is láthatja az imádott nõt.
Egyed, Hollywoodi kaland címen regény-
ben írja meg keserû szerelme történetét.

Hajmássy Ilona Hollywoodban
Aztán néhány hét elteltével érkeztek az el-
sõ híradások a messzi Amerikából. A
Nagykõrösi Híradó 1937. szeptember 26-
án számolt be elõször a friss hírekrõl, a szü-
lõk Kölcsey utcában történt meglátogatása
után. A szigorú hollywoodi filmmogulok
már akkor sem bíztak semmit a véletlenre,
így a színésznõknek a következõ fogyókú-
rás recept szerint kellett a mindennapjai-
kat tengetniük: reggel narancslé, vagy tej
és egy szem szilva; délben banán, alma,
kétszersült, narancslé; este zellerlevél,
vagy petrezselyemzöldje és egy karalábé.
Mindezek után nem csodálkozhatunk
azon, hogy a jóféle kõrösi koszthoz szokott
Ilona a következõ sorokkal búcsúzott el
szüleitõl: „Még álmomban is disznókarajt
és szárazkolbászt látok kõrösi uborkával,
jó erõs zöldpaprikával.”

Lona Massey néven filmcsillag
Los Angelesben

Essék néhány szó Hajmássy Ilona filmkar-
rierjérõl is, aki Lona Massey néven 1938-
tól több mint egy évtizeden át a Metro-
Goldwyn-Mayer, a United Artists és más
vezetõ filmvállalatok produkcióinak sztár-
ja. Szép, koloratúr hangjának, dekoratív
megjelenésének, színészi képességeinek
köszönhetõen az amerikai filmsztárok él-
vonalába emelkedik rövid idõ leforgása

alatt. Elsõsorban zenés filmek fõszerepeit
játssza, a filmmusical mûfajának kibonta-
kozása idején. Késõbb krimik, kémtörté-
netek kedvelt hõsnõje. Pályája végén pedig
az amerikai televízióban szerepel, sõt,
több önálló showmûsort készít.

Ilona Massey filmszerepei
Hajmássy Ilona mindjárt élvonalbeli pro-
dukciókban mutatkozik be, mint például a
Rosalie címû filmben, amelyet a nagy vete-
rán Van Dyke rendez. A kollégiumi fut-
ballsztár és az inkognitóban lévõ balkáni
hercegnõ kalandjairól szóló történetben
Hajmássy kiváló partnerekkel játszik: a pá-
lyája csúcsán lévõ, behízelgõ hangú Nelson
Eddyvel, a géppuskalábú lánynak neve-
zett, kiváló táncos színésznõvel, Eleanor
Powell-lel.
Az igazi nagy sikert második filmje hozza
meg, a zenével, dallal fûszerezett Balalaj-
ka. Az 1939-ben készült film hozzánk is el-
jut. A korabeli magyar recenzens így ír ró-
la: „Nelson Eddy trojkán vágtat át egy
álomszerû erdei ösvényen. Száguld a há-
rom ló. Hajmássy Ilona mellette ül hófe-
hér ruhában, nagy tüllkalapban. Álomsze-
rû.”
Reinhold Schünzzel még két filmet forga-
tott Hajmássy, az Új bort (1941) és a Tava-
szi felhõk az égen címût (1944). Mindkét
mû Franz Schubert életének szokványo-
san szomorkás feldolgozása. Az elsõben a
mûvésznõ férje, Alan Curtis játszotta a
boldogtalan zeneköltõt. Alan Curtis Haj-
mássy férje is volt 1941 és 1942 között.
A negyvenes évek elejétõl tûntek fel a
kém-, sõt a rémfilmek Hajmássy Ilona pá-
lyáján. A „Nemzetközi hölgy” 1941-ben
készült. Különösen érdekes produkció az
1943-as „Frankenstein találkozik a Far-
kasemberre,”. ahol két ismert mozirém ta-
lálkozik össze. Hajmássy Ilona egy másik,
ugyancsak világhírû magyar színésszel,
Lugosi Bélával, Drakula kongeniális alakí-
tójával játszik együtt.

Hajmássy Ilona
a világháború alatt és után

A második világháború éveiben Hajmássy
fellép a háború ellen, és több koncertjébõl,
hangversenyébõl befolyó jövedelmét

(több mint egymillió dollárt) felajánlja a
Vöröskeresztnek.
A mûvésznõ közben újra szerelemre lob-
ban, majd férjhez megy Jay B. Kurt kato-
natiszt és feltalálóhoz. Férje találmányai
többnyire automatákra vonatkoznak,
azonban ennél többre viszi a katonai pá-
lyán, ahol a tábornoki rangig jut el.
A második világháború után tovább õrzi
sztárrangját Hajmássy Ilona. Az ugyan-
csak magyar származású Joe Pasternak
produkciójában, „Mexikói vakáció” címen
forgat filmmusicalt. Több krimiben és wes-
ternben is játszik. Érdekes neveket talá-
lunk az 1949-ben forgatott Szerelmi bol-
dogság stáblistáján. Hajmássy filmpartne-
rei a nevezetes Marx testvérek, Chico,
Gaucho, Harpo. A szereplõk között még
egy fiatal kezdõ színésznõ nevét találjuk:
Marylin Monroe-ét.

Ilona az 1956-os megmozdulások idején az
USA-ban tüntetéseket szervez a forrada-
lom eszméje mellett. A Fehér Ház elõtti
megmozduláson petíciót ad át a kormány
képviselõjének, Donald R. Dawson tábor-
noknak, akivel kezdetben nem felhõtlen a
viszonya. Aztán még abban az évben férj-
hez megy hozzá, s csak a halál választja szét
õket 1975-ben. Mivel Ilona hitet tett a for-
radalom mellett, ezután soha többé nem
jöhet haza, hiába kérvényezi többször is.

Lona Massey halála
Hajmássy Ilona férjével együtt a Washing-
ton közelében lévõ Bethesdában telepedik
le, Maryland államban. Ilona állandó kap-
csolatot tart a kint élõ magyarokkal, fellép,
vagy védnökséget vállal különbözõ ren-
dezvényeken.
1974. augusztus 20-án, Bethesda városban
hunyt el, hosszantartó rákbetegsége foly-
tán. Halála után férje ellátogatott a nagy-
kõrösi református temetõbe, s Hajmássy
Ilona hamvait édesapja sírjára szórja, Ilo-
na utolsó kívánságának megfelelõen. Itt-
hon pihen, annyi év múltán.
A fenti életrajzot Varga István életrajzi
kutatómunkájából állítottuk össze.

Hargitai Lajos
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A TENGERPARTI NYARALÁS HÉT VESZÉLYE

Sokan utaznak a tengerpartra nyáron, az általánosabb veszélyekre szeretnénk fel-
hívni a figyelmüket.

Cápák

Bár a cápatámadások általában nagy sajtóvisszhangot kapnak, a cápák sem jelentenek kü-
lönösebb veszélyt a tengerparton. Valójában a cápáknak sokkal több okuk lenne félni az
emberektõl, mint fordítva. 1999 és 2009 között az egész Egyesült Államokban mindössze
kilenc halálos cápatámadás történt, miközben csupán 2008-ban 37 261-en haltak meg az
utakon. Tehát nem érdemes aggódni.

Hõguta

A hõguta egy igen gyakori és súlyos probléma a vízpartokon. A hõgutát általában a dehid-
ratáció és az extrém hõmérsékleti behatás váltják ki, ami veszélyesen magas, 40 Celsius
fok feletti lázat okoz. A hõguta további tünetei az émelygés, fáradtság, gyengeség, hányás
és izomgörcsök. A betegség könnyen megelõzhetõ fokozott folyadékbevitellel és az erõs
napfény elkerülésével.

Halálos szuperbaktériumok

Az antibiotikumokra rezisztens baktériumtörzsek mindenütt, így a vízpartokon is jelen van-
nak. A meticillin-rezisztens staphylococcus aureus (MRSA) súlyos bõrfertõzéseket és akár
halált is okozhat. A kórokozó azonban nemcsak a vízben, de a tengerparti homokban is jól
érzi magát, így a szakértõk azt ajánlják, mindenképpen zuhanyozzunk úszás elõtt és után is.

Medúzák

Bár a legtöbb ilyen jószág ártalmatlan, vannak fajtáik, amelyek különösen veszélyesek is
lehetnek. A kockamedúzák például halálos mérget fecskendeznek az áldozatba, ami leállít-
ja a szívmûködést. A medúzák ellen védõpapucs viselésével és kis odafigyeléssel véde-
kezhetünk.

Leégés

Az erõs napsugárzás az egyik legveszélyesebb dolog, ami a vízparton érhet minket. A nap
UV-sugarai ugyanis elpusztítják azokat a sejteket, amelyek az új bõrsejtek termelõdéséért
felelõsek, és genetikai mutációkat okoznak. A Bõrrák Alapítvány (SCF) adatai szerint a bõr-
daganatok közel 90 százalékáért a napsugárzás tehetõ felelõssé. A napsugárzás elleni vé-
dekezés legfontosabb eszköze a naptej, de a legmelegebb órákban jobban tesszük, ha in-
kább az árnyékban maradunk.

E.coli

Az E.coli baktérium szinte minden nedves és meleg helyen jól érzi magát, ezért jobban
tesszük, ha odafigyelünk rá a vízpartokon is. A baktérium, bár minden emlõs bélrendszeré-
ben megtalálható, a patogén törzsek súlyos betegségeket okozhatnak. Az E.coli által oko-
zott leggyakoribb tünetek a hányás, véres hasmenés, súlyos hasi fájdalom és enyhe láz. Ha
el szeretnénk kerülni a fertõzést, próbáljunk minél kevesebb vizet nyelni, és mossuk ki a
szánkat úszás után és étkezés elõtt.

Szakítóáramlások

A szakítóáramlások olyan belsõ áramlások az óceánban, amelyek a gyanútlan úszókat
egyre messzebb sodorják a parttól. Amennyiben az áldozat nem jó úszó, könnyen halálát
lelheti a hullámok között. A legjobb, amit tehetünk, ha egy szakítóáramlás elragad minket,
hogy nyugton maradunk, és megvárjuk, amíg kikerülünk az áramlatból. Próbáljunk a part-
vonallal párhuzamosan úszni, és ha kikerültünk az áramlásból, ússzunk ki a partra.

Forrás: betegszoba.hu

FIGYELJÜNK A KÁNIKULA
VESZÉLYEIRE!

Figyeljünk a jelekre a nagy melegben!
A meleg okozta hõártalomnak négy típusát különböztetjük meg. A
tünetek szerint, súlyossági sorrendben vettük õket sorra.

Ájulás
A legkevésbé veszélyes, ami a nagy melegben az erõs izzadás mi-
atti folyadékvesztés és a nem megfelelõ folyadékbevitel esetén
léphet fel. Ilyenkor a bõr erei kitágulnak, elnyelik a keringõ vér nagy
részét, így nem jut belõle elegendõ az agyba, ennek pedig szédü-
lés, vagy rövidebb eszméletvesztés lehet a következménye.
Teendõ: az ájult beteget azonnal árnyékba, hûvös helyre kell
vinni, és le kell fektetni. A lábait fel kell polcolni, hogy minél
hamarabb megfelelõ mennyiségû vér jusson az agyába.

Hõséggörcs
Olyankor fordulhat elõ, amikor a kánikulában valamilyen fizikai akti-
vitást is végzünk. Az izmaink igénybevételével az emiatt fellépõ
erõsebb izzadással hatványozottan több folyadékot és elektrolitot
választ ki a szervezet, így görcsök léphetnek fel a túlterhelt izmok-
ban.
Teendõ: sóoldatra, izotóniás, vagy multivitaminos italra, eset-
leg rehidratáló oldatra van szükség, amelyet bõséges mennyi-
ségben, fokozatosan kell elfogyasztania a betegnek. Hûvös
helyre kell õt vinni, és egy ideig pihenésre lesz szüksége.

Hõkimerülés

Elsõsorban trópusi országokban tett látogatás során jelentkezhet.
Az erõteljes hõség hatásait súlyosbítja, ha a forróságban megter-
helõ fizikai tevékenységet fejtünk ki. A hõkimerülés tünete lehet a
hányinger, a hányás, a szédülés, a kimerültség érzése, az intenzív
szomjúság, a szapora légzés, az eszméletvesztés, az erõs izomgör-
csök, a letargia, esetleg az érzékcsalódás.

Teendõ: a beteg testét hûtsük le azonnal vízzel (a jég nem meg-
felelõ erre!), itassunk vele sót tartalmazó folyadékot. Fek-
tessük hûvös helyre, és hívjunk hozzá orvost, mert súlyosabb
esetben infúzióra lehet szüksége.

Hõguta

A hõguta már életveszélyes állapot, a tartós, kimerítõ hõségben a
szervezet saját hûtõmechanizmusa károsodik, megszûnik az izza-
dás, a belsõ testhõmérséklet életveszélyes mértékben megemel-
kedik. A magas lázhoz hirtelen eszméletvesztés társul, súlyos
esetben halálos is lehet.

Teendõ: ha a hõség ellenére az izzadás megszûnését tapasz-
taljuk valakin, sürgõsen intenzív testhûtésre van szükség, a
gyors folyadék- és sópótlás pedig életmentõ lehet. Hívjunk a
hõgutát kapott beteghez rohamkocsit, mert szív- és ér-
rendszeri, valamint máj- és vesekárosodás is lehet a követ-
kezménye ennek az állapotnak, amelyen csak az intenzív osz-
tályon tudnak megfelelõen segíteni.

Forrás: doktorx.hu
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Kullancsveszély – Hogyan védhetjük ki a támadást?
A kullancsok kedvenc élõhelye az erdõ, va-
lamint a dús aljnövényzet, a magas pára-
tartalmú környezet. Mivel a kullancsok
szívesen vannak kb. fél méteres magasságú
fûben, a gyerekek még inkább ki vannak
téve a kullancscsípés veszélyének.
A várakozó kullancs az áldozat melegét és
szagát érzékelve támad és akaszkodik fel
az állatokra, emberekre.
Nem szereti a fényt, ezért a ruha alá próbál
bebújni. Leginkább a lágyabb bõrrészeket
kedveli, mint az ágyék, hónalj, térdhajlat,
törzs, de a hajas fejbõr is gyakori elõfordu-
lási helye.
A kullancs ormányát a bõrbe elõzetes ér-
zéstelenítést követõen szúrja be, az esetek
többségében csak viszketést érzünk a csí-
pés helyén.

Minél hamarabb távolítsuk el!
A kullancsok egy része több súlyos beteg-
séget terjeszthet, ezért minden kirándulás
és szabadban töltött nap után alaposan át
kell vizsgálni az egész testfelületet.
Ön akkor veszélyeztetett, ha a kullancsok
érési fázisának megfelelõ idõpontokban
(április-május vagy augusztus-szeptember
hónapokban) olyan területre utazik, ahol
magas a kullancsok fertõzöttsége (ilyen
hazánkban elsõsorban a Dunántúli- és
Északi-középhegység), és ott kirándul,
szabadidõs tevékenységet folytat, vagy
dolgozik.
Különösen veszélyeztetettek azok, akik
mezõgazdasági vagy erdõgazdasági mun-
kát végeznek.
Mivel a nagy meleget nem szereti, legin-
kább a nyár közepén, illetve a nyár nagy ré-
szén a déli órákban kisebb az aktivitása.
Abban az esetben, ha kullancsot találunk,
minél elõbb távolítsuk el, mert minél több
idõt tölt a bõrben, annál nagyobb a veszé-
lye a fertõzésnek. A kullancs eltávolítása
történhet körömmel, csipesszel, de fontos,
hogy elkerüljük a potrohának a szétnyo-
mását, beolajozását. A köztudattal ellen-
tétben nem baj, ha a kullancs ormánya be-
leszakad a bõrbe, mert a szálkához hason-
lóan kilökõdik a bõrbõl.

A kullancs által terjesztett
leggyakoribb betegségek

Mit kell tudni
a Lyme-kórról?

A Lyme kór tünetei általában nem jelleg-
zetesek, így gyakran nem gondolunk idõ-
ben a kórképre, rég feledésbe merül a hó-
napokkal, esetleg évekkel korábbi kul-
lancscsípés. A késlekedés miatt esetleg
maradandó károsodások is kialakulhat-
nak.

Lyme-kór
A kullancs eltávolítását követõ 3-30 nap-
ban fontos, hogy figyeljük a bõrünket, mi-
vel az egyik általa terjesztett betegségnek,
a Lyme-kórnak már ekkor kialakulhat az
egyik tünete, az ún. erythema chronicum
migrans (vándorló bõrpír).

A tünetre az jellemzõ, hogy a kullancscsí-
pés helyén kis piros folt alakul ki, mely a
szélek felé terjed, közepe kifehéredik, és
az elváltozás gyûrû alakú lesz, majd a tes-
ten számos helyen ugyanilyen elváltozás
jelentkezik.

Ha ilyet észlelünk, azonnal keressük fel
háziorvosunkat! Sajnos a Lyme-kór ellen
védõoltás nem létezik, fertõzés esetén an-
tibiotikumos kezelésre van szükség.

Agyvelõgyulladás

A másik, kullancs által terjesztett kórkép
az agyvelõgyulladás. A kialakult fertõzés
ellen sajnos nincs specifikus vírusellenes
kezelés. A csípést követõ 96 órában (azaz
még a betegség kialakulása elõtt) a leg-
utóbbi idõkig immunglobulint adtak, ami
közömbösíthette a már bejutott vírusokat,
ám a közelmúltban a kezelés mellékhatá-
sai, magas költsége és korlátozott haté-
konysága miatt már nem elérhetõ ez a te-
rápia sem.

A hatékony védelmet a megelõzés jelenti,
amit idõben adott védõoltással biztosítha-
tunk, amit jóval a fertõzésveszélyt (például
a tervezett utazást) megelõzõen kell adni.
A védõoltás beadása után a szervezet védõ
hatású ellenanyagot termel a vírus ellen.
Amikor egy késõbbi idõpontban egy fertõ-
zött kullancs Önt megcsípi, már védett a
betegséggel szemben. Érdemes a védõol-
tást beadatni minden gyermeknek és fel-
nõttnek, akik akár hosszabban, akár csak
átmenetileg fertõzött vidéken tartózkod-
nak. A kullancscsípéssel járó fertõzések
megelõzése érdekében – a védõoltás mel-
lett – ajánlatos a zárt öltözék, illetve a ro-
varriasztók és -irtók alkalmazása is.

A legfontosabb szabály azonban az, hogy
minden szabadban töltött nap után nézzük
át gyermekünk, családtagjaink bõrét, hi-
szen ha a kullancs rövid ideig volt a bõrben,
a fertõzés kialakulása mindkét veszélyes
betegség tekintetében igen valószínûtlen.

Dr. Jóna Angelika

Forrás: kamaszpanasz.hu
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Jelek, jelképek, szimbólumok

Térdeplés
Bár most elsõsorban a lelkészszentelés rendjén belül szándékozom a
térdeplés „testbeszédérõl”, szimbolikus jellegérõl írni, de talán nem árt,
ha elõbb általában esik szó a térdelésrõl. Szükségesnek látszik, mert
elszoktunk tõle.
Luther Kis kátéjában még a napi reggeli és esti imádsággal kapcsolatban,
a keresztvetéssel említi a térdelést s a térden állva mondott imádságot.
Igaz, nem csinál törvényt a térdeplésbõl, nem tesz minõségbeli különbsé-
get a letérdelve, vagy állva mondott imádság között. De az is igaz, hogy a
térdelést említi elsõként. Az Isten elõtti alázat belsõ magatartásának kül-
sõ jele ez. Mindent Istentõl kérünk, és mindent az Õ ajándékaként köszö-
nünk meg. E nélkül a lelki tartalom nélkül kiüresedett testi gimnasztikává
silányul a térdelés.
A példázatbeli farizeus („nem vagyok olyan, mint a többi ember”) önma-
gára büszke hálaadását hiába mondta volna térden. Amikor elõször talál-
koztam egy imádság szövegében a „szívünk térdeinek meghajtásáról”,
nem lettem túl lelkes ettõl a fordulattól. Nem is szeretném használni ezt a
formulát, de talán elgondolkodni mégsem árt rajta.
A térdelésnek gazdag biblikus hagyománya van. Ezzel a hagyománnyal
bátran él a kereszténység. Az egyház a reggeli imádságra (matutitum) a
95. zsoltárral hívogat: „Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak. Jöjjetek, hajol-
junk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr elõtt, aki minket alkotott.”
Egyetlen mozdulatról van szó, amelyet a zsoltár a szokásos párhuzamos-
sággal mond el, vagy a térdelés különbözõ formáiról?
Az Újtestamentum többször beszél „arcra borulásról”, mint térdelésrõl,
térdhajtásról. A bölcsek arcra borulva imádták a Gyermeket (Mt 2,11).
Az ördög ilyen imádó leborulásra akarta bírni Jézust (Mt 4,9). A vízbeful-
ladástól, hajótöréstõl megmentett tanítványok leborulva vallották Jézust
Isten Fiának (Mt 14,33). A Zebedeus-fiak anyja Jézus lábához borulva
kéri fiai számára a kitüntetõ helyet (Mt 20,02). Jézus arcra borulva könyö-
rög a Gecsemáné-kertben (Mt 26,39). A Feltámadott elõtt így borulnak
arcra a tanítványok, és fogadják Jézus köszöntését és rendelkezését (Mt
28,9). A Jelenések könyve szerint a Krisztus-hívõk összességét jelképezõ
huszonnégy vén arcra borulva imádja a megdicsõült Urat (Jel 4,10; 5,8.14;
19,4).
Érdekes, hogy a Cselekedetek könyve meg Pál levelei a leborulás helyett
a térdelést említik. (István vértanú: ApCsel 7,59; Péter térden mondott
imádság után fordul a halotthoz: 9,40; Pál térdre esve imádkozik Milétosz
kikötõjében az efezusi gyülekezet vezetõivel együtt: 20,36; ugyanúgy
Tiruszban is: 21,5).
Az ortodox kereszténység gyakorlatában a leborulás, mély meghajlás, a
nyugatiban pedig a térdhajtás és térden állás hagyománya maradt meg.
Az arcra borulást, illetve az egész testhosszal való leborulást a katolikus
egyház papszentelési szertartásában gyakorolják.
Az evangélikus egyház rendje szerint az oltár szentségének vételekor tér-
delnek az úrvacsorázók meg a lelkészszenteléskor a lelkészjelöltek.
Egy, a 17. sz. legelejérõl való szentelési liturgia szerint „az Ordináló… az
egész Ecclesiával és az Ordinandusokkal is egyetemben térden állva
kezdje énekelni… a könyörgést a Szentlélek Istenhez.” A lelkészjelöltek
térdelve mondják a négy részre tagolt Apostoli hitvallást. Térdelnek az
eskü és a kézrátétel alatt is. Az ordináló minden imádságot térdelve
mond. Kicsit eltúlozva: az ordináció szertartása alatt szinte mindig térdel
valaki, hol az egész gyülekezet a szentelõvel és szentelendõkkel együtt,
hol külön-külön.
A Liturgikus könyv rendje szerint a lelkészjelölt térden imádkozza a
Kyriet, térdel természetesen a szorosan vett ordináció alatt, egészen a
stóla felvételéig.
Mindkét rend azt jelzi, hogy az ordináló Krisztus rendelésének engedel-
meskedik, a felszentelt lelkész térdelése pedig arról tanúskodik, hogy
nem méltóságot nyer a gyülekezet felett, hanem Jézus Krisztus hívását és
küldését alázattal és hálával fogadja. Szolgálatában akkor marad meg hû-
ségesen Jézus Krisztus akarata szerint, ha nem csupán a szentelés aktusa
alatt, hanem szolgálata egész idején, haláláig „térden áll”.

Fehér Károly ny. ev. esperes, Székesfehérvár

Forrás: Dunántúli Harangszó 2010/11.

A sütemény

Sokszor gondolkozunk azon: Mivel érdemeltem ki ezt a
rosszat? vagy Miért engedi meg Isten ezt a dolgot az éle-
temben? Ha benned is felmerülnek ezek a kérdések, itt
van egy rövid, aranyos kis történet.

Egy lány, amikor hazament édesanyjához, elkezdett
panaszkodni:

– Anya, meg fogok bukni algebrából, a barátom szakí-
tott velem, és a legjobb barátnõm elköltözik. Miért
kell, hogy ilyen sok rossz dolog történjen velem?

Mialatt a lány elmesélte bánatát, az édesanyja éppen
süteményt sütött. Megkérdezte a lányát, hogy kér-e en-
ni valamit. Erre a lány egybõl így felelt:

– Persze, anya, te mindig valami nagyon finomat csi-
nálsz.

– Megkínálhatlak egy kis olajjal?

– Fúj, anya, ettõl lenne aztán szörnyûbb a napom!

– Akkor adhatok néhány nyers tojást elõételnek?

– Jaj, anya, az is undorító!

– Talán lisztet, vagy egy kis szódabikarbónát?

– Anya! Valami normális dolgot szeretnék enni!

Erre az édesanyja így felelt:

– Drága kicsim! Sokszor a dolgok egymagukban rossz-
nak tûnnek. De ha megfelelõen összerakod õket, akkor
a végeredmény egy nagyon finom és csodálatos süte-
mény lesz, amit szeretni fogsz! És, drága lányom, ez
nem csak a sütésre igaz...

Csapatmunka

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy ember, név
szerint: Mindenki, Valaki, Bárki és Senki.

Egy szép napon szóltak Mindenkinek, hogy akadt egy
fontos munka, sürgõsen meg kell csinálni. Mindenki
biztos volt benne, hogy Valaki megcsinálja. Bárki meg-
csinálhatta volna, viszont Senki se csinálta meg! Valaki
dühös lett emiatt, mivel ez Mindenki dolga lett volna.
Mindenki úgy gondolta, hogy Bárki megcsinálhatná, és
Senki nem vette észre, hogy Mindenki kerüli a munkát.
Végül Valaki lett, akit Mindenki okolt, amiért Senki
nem csinálta meg azt, amit Bárki megtehetett volna.

Forrás: csendespercek.hu

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

id. NAGY GERGELY

temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

Külön köszönet a Lekner Kegyelet dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért.

Gyászoló család
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Tanítás a pénzrõl
A több évtizedes hagyományt folytatva, református gyermekhetet
tart a sárbogárdi református gyülekezet. Sokszínû programmal
igyekeznek felejthetetlenné tenni a gyermekek számára ezt az egy
hetet. Az idei év fõ mottója a pénz bemutatása, amit egy remek
történettel mutattak be a gyerekeknek:

„És mikor feltekintett, látta, hogy a gazdagok hányják az õ aján-
dékaikat a perselybe. Látott pedig egy szegény özvegy asszonyt is, hogy
abba két fillért tett. És mondta: Igazán mondom nektek, hogy e sze-
gény özvegy mindenkinél többet adott. Mert mind ezek az õ
fölöslegükbõl adtak Istennek az ajándékokhoz, ez pedig az õ sze-
génységébõl minden vagyonát, amije volt, odaadta.” (Luk. 21:1-4)

Ezt a tanítást az Agyagási házaspár, valamint Sándor Levente se-
gédlelkész és felesége tette értelmezhetõvé a gyerekek számára.
A hét folyamán Nagy József elsõ éves teológiai hallgató is tart
elõadást.
A hét célja, hogy a kicsikkel megszerettessék a Bibliát és a közös
együttléteket a református gyülekezetben.
Ebben a rekkenõ kánikulában jobb helyük nemigen lehetett vol-
na a gyerekeknek, mint a hûs templomfalak közt.
A keddi foglalkozást Jákob Zoltán vezetésével énekkel indítot-
ták. Az elõzõ nap tanult dalokat ismételték el. Majd beszélgetés
kezdõdött a szeretetrõl, örömrõl, bánatról, ahol a kicsik bátran ki-
fejthették véleményüket. Mindegyik gyermek elmesélhette, mire
vágynak a jövõben. Volt, aki pónilovat, játékokat, de akadt olyan
is, aki kistestvér szeretne.
Öröm volt látni, hogy az 1-2 évestõl egészen a 16-17 évesig min-
denki teljes odaadással figyelte az énekeket, történeteket.
A közös imádkozás után a gyülekezeti házban folytatódott a prog-
ram, ahol kreatív mûhelyt alakítottak ki. Minden nap más kézmû-
ves-foglalkozásokon vehetnek részt. Ottjártamkor éppen a két fil-
lér történethez kapcsolódóan készítettek agyagból mécseseket.
Aki szeretne kikapcsolódni, és elmélyedni egy kicsit a bibliai taní-
tásokban, az látogasson el szombat délutánig a színes, érdekes
programokra, ahová nagy szeretettel várják a családokat, gyerme-
keket. Az utolsó napon szeretetvendégséggel zárják a hetet.

Mágocsi Adrienn

A lélek gyümölcse
A múlt héten tartották Sárszentmiklóson az evangélikus hittantá-
bort gyerekeknek.
Ezt a tábort minden évben megrendezik az evangélikus gyüleke-
zet tagjai. Kezdetben a Posta utcai gyülekezeti ház udvara szolgált
erre a célra. Már akkor is kicsinek bizonyult az a terület, így az el-
múlt néhány évben a sárszentmiklósi evangélikus közösségi ház-
ban és annak kertjében folytatták a hagyományt.
Ez most sem volt másképp. A táborban közel 30 gyermek vett
részt, ami a korábbi évekhez képest erõsödõ létszámot jelent.
Vannak visszatérõk és új táborozók is a gyerekek között, így egy jó
baráti társaság keletkezett idén is.

Bõjtös Attila elmondása szerint ez a hét jól összekovácsolja és
erõsíti a közösséget és a Krisztus iránti elkötelezettséget. A gyere-
kek a délelõtti órákban bibliai tanításokon, kézmûves-foglalkozá-
sokon vesznek részt, majd délután kötetlenebb sporttevékenység-
gel, vagy kirándulással töltik ki napjaikat.
Minden évben egy központi gondolat jellemzi a tábort. Idén a
lélek gyümölcse került a központba. Olyan gondolatokról tanul-
hatnak a gyerekek, mint a szeretet, öröm, békesség, türelem,
szívesség, jóság, szelídség, önmegtartóztatás. „Ugyanakkor arra sze-
retnénk ráébreszteni õket, hogy ezek a szép, az emberi életet is
nemesítõ értékek nem belõlünk fakadnak, hanem van valaki, aki-
ben mindezek léteznek, és ez Jézus Krisztus” – tette hozzá Bõjtös
Attila.
A gyerekek e gondolathoz kapcsolódva játékos feladatokat kap-
tak, csináltak egy 6 m-es kollázst, melyre mindegyik értékhez vá-
logattak képeket, készítettek rajzokat, majd felragasztották a
megfelelõ helyre.
Dégre, a Festetics-kastély parkjába szerveztek kirándulást, ahol
játszhattak számháborút, horgásztak és jól érezhették magukat.
Az utolsó napon a hagyományos tábortüzes sütögetés a hõriadó
miatt elmaradt, de helyette vizes csatát rendeztek a közösségi ház
udvarán vízibombákkal, vízipisztolyokkal. A végén, amikor min-
den elfogyott, és már nem számított, mennyire lesznek vizesek,
vödrökkel estek egymásnak, és hatalmas nevetés közben locsol-
ták egymásra a kellemesen hûs vizet.
Reméljük, ez a jó hagyomány továbbra is megmarad.

Hargitai Gergely
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Almás sárgadinnye-krémleves
Hozzávalók (4 fõre): 1 egész sárgadinnye, 3 kk fruktóz, vagy 4 kk cukor, 4 dl tejszín (12
%-os), 4 db alma.
Nagy melegben, vagy egy fárasztó napon a lehetõ legjobban esik a nyersen készített, hideg
gyümölcsleves, amiben az éltetõ gyümölcs vitaminja, „sava-borsa” megvan.
Kivájjuk és összevágjuk a sárgadinnye belét, valamint lehámozunk, összevágunk 2 almát,
majd összeturmixoljuk. Hozzákeverjük a tejszínt és a cukrot, hogy homogén legyen. Lehámoz-
zuk, majd kockákra, vagy karikára vágjuk a maradék almát, és minden tányérba fél-fél almá-
nyit belehelyezünk. Ráöntjük a levest, és hûtõbe tesszük, hogy jó hideg legyen.

Csirkehúsos töltött
paprika

Hozzávalók (4 fõre): 8 db paprika (piros, sárga, zöld is
lehet), 1 ek 10 %-os ecet, 1 tk cukor, 3 ek majonéz, 30
dkg gomba, 1 ek olívaolaj, 15 dkg rizs, 20 dkg sült
csirkehús, 1 csomó újhagyma, 1 ág bazsalikom, 1 ek
dijoni mustár, 1 ek felaprított petrezselyemzöld, 1 ek
ételízesítõ, csipetnyi õrölt bors.
A paprikákat hegyes késsel kicsumázzuk. Egy nagyobb edénybe vizet töltünk. Sóval, ecettel,
cukorral ízesítjük, és felforraljuk. Beletesszük a paprikákat, nem túl puhára fõzzük, majd lecsö-
pögtetjük. Közben a gombákat a tönkjükkel együtt felaprítjuk. A felforrósított olívaolajon meg-
pároljuk, majd kivesszük. A rizst megfõzzük, hagyjuk kihûlni. A sült húst apróra felkockázzuk.
Az újhagymát és a bazsalikomot finomra felaprítjuk. A rizst a gombával, a hússal, a majonéz-
zel, a mustárral, a borssal, a hagymával, a petrezselyemzölddel meg a bazsalikommal össze-
keverjük, és az ételízesítõvel fûszerezzük. Végül a masszát a paprikákba tömjük.

Túrós smarni
Hozzávalók (4 fõre): 250 g túró, 5 db tojás, 10 dkg por-
cukor, 1/2 citrom reszelt héja, 1/2 narancs reszelt
héja, 1 vaníliarúd, 50 g liszt, 10 dkg fehér szõlõ (vagy
bármilyen bogyós gyümölcs), 150 g vaj, 5 g kris-
tálycukor, 5 g méz. A ribizlimártáshoz: 150 g piros ri-
bizli, 1 ek méz, 5 g kristálycukor.
A tojásokat kettéválasztjuk. A fehérjéket egy kevés cukorral kemény habbá verjük. A tojások
sárgáit a porcukorral habosra keverjük. Hozzáadjuk a túrót, a kétféle citrushéjat, a vaníliarúd
kikapart magjait, a lisztet és a megmosott, félbevágott szõlõszemeket. Jól összekeverjük a tál
tartalmát, majd óvatosan hozzáforgatjuk a tojásfehérjék kemény habját. A vajat a kristálycu-
korral és a mézzel karamellizáljuk, és ezt is a tésztához keverjük. Kivajazott hõálló tálba öntjük
az egészet, és 150 fokra elõmelegített sütõben kb. 20-25 perc alatt megsütjük.
Közben elkészítjük a ribizlimártást: egy edényben felmelegítjük a cukrot és a mézet, hozzáad-
juk a ribizlit. A hõ hatására a ribizli levet enged, ezt mártássá sûrítjük, és ezzel kínáljuk a smar-
nit.

Ördöglángos
Mi is lehet ez az ördöglángos? Egy egyszerûen el-
készíthetõ, de nagyon finom és laktató étel.
Tócsnitésztába bújtatott, grillezett pulykamellcsí-
kok primõrsalátával, kapros-fokhagymás öntettel,
sajttal meghintve. Képzeljenek el mellé egy korsó
jéghideg sört. És mindehhez egy kellemes szombat
délutánt, egy árnyékba húzott kerti nyugággyal.
Hozzávalók a tócsnihoz (4 fõre): 3 nagyobb krumpli, 2 tojás, 2 cikk összezúzott fokhagy-
ma, 10 dkg reszelt sajt, só, bors, õrölt kömény. A húshoz: 50 dkg pulykamellfilé, 1 cs
gyros-fûszerkeverék. A salátához: paradicsom, uborka, lilahagyma, paprika, 1 cs kap-
ros-joghurtos salátaöntet, 3 dl natúr joghurt. A sütéshez: olaj. A tálaláshoz: reszelt sajt.

A krumplikat lereszeljük, és jól elkavarjuk benne a felsorolt hozzávalókat. Forró olajban egy pa-
lacsintasütõben jó nagy tócsnikat sütünk. A húst csíkokra vágjuk, bedörzsöljük a fûszerkeve-
rékkel, rövid ideig állni hagyjuk, majd kevés olajon pirosra sütjük. A salátához a zöldégféléket
kis kockákra vágjuk. A joghurtban elkeverjük a salátaöntetet, 4-5 percig hagyjuk állni, majd
ráöntjük a felaprított zöldségre. A kisült tócsnik egyik felére halmozunk egy-egy adag húst, rá-
kanalazzuk a salátát, majd erre ráhajtjuk a tócsni másik felét. A tetejére bõven szórunk reszelt
sajtot.

NAGYMAMA RECEPTJEI JÉGKORSZAK
Kedves olvasó, aki kétpercenként törlöd a verej-
téket az arcodról, éjjel álmatlanul forgolódsz az
ágyban a meleg miatt, rossz az idegállapotod et-
tõl a szaharai idõjárástól (2011. július 10-én írom
ezt), valószínûleg nem tudod, hogy jelenleg jég-
korszak van a Földön. Amint mondom: jégkor-
szak. Igen, több ezer éve jégkorszak állapotában
van ez az ûrben keringõ, hatalmas dinnye, az
északi és a déli sarkán az ûr hidege révén alapo-
san megcsípte a dér a golyót, amit mi, hangyányi
emberek sarki jégtakarónak látunk. Márpedig
ha a bolygó sarkain jég van, az jégkorszak. Még
szerencse, hogy nem a jégkorszak glaciális szaka-
szában jöttünk a világra, mert akkor itt, Sárbo-
gárd környékén is jégtakaró lenne. (El tudom
képzelni, hogy a jelenlegi idõjárási viszonyok kö-
zött sokan kívánatosnak is tartanák ezt.)
Jelenleg a jégkorszak interglaciális idõszaka van,
amikor átmeneti felmelegedés történik, és a jég-
sapkák visszahúzódnak a sarkkörökön túlra. A
felmelegedés addig tart majd, amíg teljesen fel
nem olvad a sarki jég, akkor aztán vége is lesz a
jégkorszaknak. Az lesz majd az igazi meleg!
Negyven foknyi hõség szárítja majd a kiterege-
tett ruhanemût, Európára ráköszönt Afrika.
Nem kell félni! Erre majd csak sok ezer év múlva
kerül sor. Még az ükunokáinknak is a jégkorszak
lesz az osztályrésze. Telenként szükség lesz téli-
kabátra és hólapátra, nyáron meg fújja a nya-
kunkba a hideget a légkondi, de télen és nyáron
egyaránt velünk legjobb barátaink, a tévé és a
számítógép. Tikkasztó nyáron pedig becsaphatja
magát az ember, ha a jégkorszak piciny szimbó-
lumaként vásárol egy tölcsérnyi fagylaltot, és el-
nyalogatja.
Semmi félelem! Akármilyen magasra szalad a hi-
ganyszál, a jégkorszak bástyái bevehetetlenek.
Furcsa világ! Egyszerre van forróság és jég. Tisz-
telt olvasók, akik egy percre nem hagyhatják õri-
zetlenül a kerékpárjukat, akiknek mindent zár-
niuk kell, rácsokkal, ravasz zárkombinációkkal
kénytelenek védeni a lakást, autót, talán értik,
mire gondolok. Nemcsak az északi és déli sarkon
van hideg, hanem a harmincnyolc Celsiusok kör-
nyékén is. Vannak pillantások. Mondjuk egy hi-
vatalban, egy buszban, egy iskolában. A hatásuk-
ra zúzmara lepi el az embert ott belül. A hó, a jég
képes elolvadni, egyesek lelke nem. Elõvehetjük
a legédesebb mosolyunkat. A válasz jeges glecs-
cser.
A jeges pillantású lények más emberfajhoz tar-
toznak? A mosolyt már a csecsemõ is érti. Mi tör-
ténik õbenne, amikor életében elõször rámoso-
lyog a nagymamira? Azt a visszamosolygást látni
kellene! Ez a történés fajunk egyik legdrágább
adománya. Lehet, hogy valaki nem kapta meg?
Van sok ember, akinek nincs nagymamija. Sõt
anyukája sincs, nincs sejtelme arról, hogy ki szül-
te õt. Idegenek nevelik olyan bandában, ahol
csak szitkozódás, alkohol, kábítószer van, az
életben csak szidalmat és pofont kapott. Ilyenek
egyre többen vannak. Reménytelenek. Nincs út
a lelkükhöz.
Lehet, hogy ez az igazi jégkorszak? Lehet, hogy a
világunkban közeledik egy glaciális korszak?
Nem tudom, van-e ok reménységre.

(L. A.)
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Változnak az idõk 5.
Mindenki tapsolt és ujjongott. Szeretem a kristályokat, az obszi-
diánról is olvastam már. Konkrétan védelmet jelent. Pedig sötét,
fekete színe van. Szerintem ez nagyon különös.
– Kata, Kata, figyelj jobban, most te jössz! – szólt Dóri izgatottan.
Hosszan gondolkodhattam, már néhány gyerek kezében láttam a
saját kis csodabotját. Most minden szem rám szegezõdött. Vajon
mióta szólongathatnak? Ez nagyon égõ. A lábam is remeg, de mu-
száj lesz felállnom. Nem mondhatnám, hogy félek. Inkább csak
rettenetesen izgulok. Már nagyon kíváncsi vagyok.
– Appello!
Egy éjfekete színû, durva faragású pálca került a kezembe. A kõ
benne talán hol…
– Holdkõ van benne. A fa fajtája ében. Bátorságot és erõt jelent.
És a karod… egy kék színû róka. Ez ravaszságra utal, a kék szín
pedig támadó mágiát jelent. Rendkívül biztató, gratulálok –
mondta Karmos.
Meg voltam elégedve az eredménnyel, és gyorsan a helyemre ül-
tem. Utánam Dórit szólították. Feketefenyõbõl készült pálca tu-
lajdonosa lett, amiben tigrisszem van. A karján egy fekete tigris
volt látható. Ez kifinomult esztétikai érzékre és gyorsaságra utal.
Továbbá a fekete szín a „kotyvasztó” mágiát jelképezi. Talán a
sors fintora, hogy hármunknak háromféle mágiatípusa van.
– Most, hogy mindenki megkapta a maga varázseszközét, itt az
ideje megismerkednetek az alapokkal. Mindannyian kövessétek a
saját tanítótokat.
Ezzel a mondattal Karmos lefeküdt a kandalló elé, amit eddig
észre sem vettem. Kicsit meglepõdtem, de mivel láttam, hogy már
mindenki a helyiség egyik oldalsó szobájában van, s csak én ácsor-
gok még mindig középen, gyorsan odarohantam, ahol Endre ta-
nár urat láttam. Velünk szemben Dóriék vannak. Azon a részen
van a sok üst és a polc, ami üvegekkel van teli.
– Sziasztok! Én foglak titeket megtanítani a támadó mágia min-
den trükkjére. Ne várjátok, hogy sétagalopp lesz megtanulni. A
formalitásokat hagyjuk, szólítsatok nyugodtan Endrének – egyre
jobban tetszik ez a pasi. – A védõ firandok tizenhárman vannak, a
bûbájos italkészítõk tízen, mi pedig heten. Ez az arány teljesen át-
lagos. Hármas csoportokban fogtok órán kívül gyakorolni. A be-
osztást a mai foglalkozás végén fogjátok megtudni. Mindig ugyan-
ebben az idõpontban és ugyanitt lesz alkalom. Most, hogy ezeket
tudattam veletek, kezdhetjük is a tanulást.

Olyan gyorsan hadart, hogy alig tudtam követni. Közben fel-le
járkált a szobarészben, mint aki minél hamarabb túl akar esni va-
lamin. Ez esetben, gondolom, ezt a szöveget unja nagyon, vagy pe-
dig már alig várja, hogy taníthasson minket.
– A sarokban találtok könyveket, mindannyian fogjatok meg
egyet. Az elején alapbûbájok vannak, amiket minden mágusnak
ismernie kell. Utána lépünk át az alap támadó bûbájokra, végül
pedig a magasabb szintûekre. Kivétel nélkül minden varázslathoz
varázsige tartozik. Mindegyik elvégezhetõ pálca nélkül, de a hatás
tized akkora lesz. Egy könnyû varázslattal fogjuk kezdeni. Mond-
játok utánam: magnus sonitus.
– Magnus sonitus.
– Kiváló, most nézzétek meg, mi lesz, ha a sarokba mutatok, és
úgy mondom ki.
Ez a varázslat nagyon különös. Miután Endre kimondta a varázs-
latot, a sarokban mintha egy pohár tört volna össze. Pedig semmi
sem történt ott.
– Ez a varázslat arra jó, hogy elterelje rólatok a figyelmet. Mindig
olyan hang lesz hallható, amilyenre éppen gondoltok. Varázspál-
ca segítségével sokkal távolabbról sokkal hangosabb hang idézhe-
tõ elõ.
A továbbiakban még különbözõ varázslatokat néztünk át. Ilyen
volt az intactus armorum, ami lefegyverzés, az immineo, ami le-
begtetés és a non video, amitõl áttetszõvé válunk. A kedvencem a
facius animalium lett, ami a bennünk lakozó állattá való átválto-
zást jelenti. Ez viszont egy nehezebb varázslat, ezért aznap nem
sikerült végrehajtanom.
Éjfél körül hagytuk abba a gyakorlást. Legnagyobb örömömre, és
érezhetõen a sors újbóli közrejátszása miatt Dórival és Tûzvirág-
gal alkottunk egy csoportot. Dórihoz mentünk aludni. Útközben
megbeszéltük, hogy mit tanultunk eddig. Csupán annyit tudtam
meg, hogy az alapvarázslatokat õk ugyanúgy tanulják, ahogy én.
Most éppen ugyanott tartanak, illetve néhány varázslattal le van-
nak maradva, de azt megkapták házi feladatnak. Megbeszéltük,
hogy péntekenként jövünk össze, amikor Dóriéknál nincsenek
otthon, és nála fogunk gyakorolni. Addig pedig ahol és amikor
tudunk.
Folytatás a következõ számban.

Takács Anna

Idõjárás

A csütörtökön érkezõ hidegfront kissé lelassul a
Kárpát-medence felett, ezért eleinte a középsõ és a
keleti országrészben többfelé lehet záporesõ, ziva-
tar. Helyenként jelentõs mennyiségû csapadék is
hullhat. A hõmérséklet több fokkal visszaesik, de
marad az alapvetõen meleg idõ. A hét legvégén je-
lentõsen csökken a felhõzet, vasárnap már csak el-
vétve lehet egy-egy zápor. Átmenetileg újra erõsö-
dik a nappali felmelegedés, a jövõ hét elején a déli
országrészben visszatér a kánikula. A jelenlegi szá-
mítások szerint a meleg idõ nem tart sokáig, kedden
egy ciklon hatására már nagy nedvességtartalmú
és hûvös levegõ érkezik fölénk, újra többfelé lehet
záporesõ, zivatar. www.metnet.hu

I. Sárszentmiklósi Lecsófesztivál
a Sárszentmiklós Egyesület rendezésében

2011. július 30-án 9 órától.
Helyszín: a Sárszentmiklósi Általános Iskola KISPÁLYÁJA.

Az ötletgazda Kozsoki Sándorné (Anikó): 06 (70) 9435 323 és Kiss Istvánné
(Kriszti) szeretettel várja a családokat, baráti társaságokat a rendezvényre.

Pavilont és sörpadokat a
rendezõk biztosítanak.
Az ételeket szakmai zsûri
értékeli és díjazza.
A nap folyamán a gyere-
kek és felnõttek is külön-
bözõ ügyességi játékok-
ban, versenyeken mérhe-
tik fel képességeiket, mér-
hetik össze tudásukat.

A kép illusztráció
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Július 16., SZOMBAT
MTV: 5.51 Hajnali gondolatok 5.56 Balatoni nyár 8.00 Híradó 9.00 Mozdulj!
9.25 Marco és Gina 9.50 A kis Amadeus – Az ifjú Mozart kalandjai 10.15 Lülü, a
teknõc 10.40 Derek, a fenegyerek 11.00 Sandokan 11.30 Most a Buday! 12.00
Hírek 12.05 Sztársáv 12.55 Zegzugos történetek 13.25 Delta 13.55 Magyaror-
szág 14.25 Férfi a házból 15.55 Magyarország története 16.20 Hogy volt!?
18.30 Rocca parancsnok 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Szerencse-
szombat – A luxor, az ötöslottó és a joker sorsolása 21.05 Sültbolondok 22.40
Hírek 22.45 Sporthírek 22.55 Boban Markovic-koncert 2009 0.15 Lépcsõházi
gyilkosságok 1.45 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Flúgos csapat 10.30
Asztroshow 11.30 Corinna 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Tuti gimi
13.40 Sue Thomas – FBI 14.40 Divatdiktátorok 15.40 Robin Hood 16.40 Csap-
nivaló menyegzõ 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Aladdin 21.25 Mind-
halálig 23.25 Képtelen képregény 1.40 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.25 Max Steel 11.15 Egy tini
naplója 12.05 Két testõr 12.35 Babavilág 13.05 Mindig nyár 14.00 Sliders
14.55 Az ügynökség 15.50 Rúzs és New York 16.40 Bûbájos boszorkák 17.35
Vásott szülõk 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 Top Gun 21.40 Fortress 2:
Pokoli ûr 23.30 Rosszbarátok 1.00 Silk Way – Selyemút Rally 2011 1.30 Ezo.tv
2.30 Kalandjárat 2.55 Teleshop 3.25 Animációs filmek
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 Rá-
diókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet
15.30 „Magyarországról jövök” 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 18.04 A Metró Klubtól a szigetig 18.30 Mentés másként
19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58 Zene
20.04 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 20.55 Zene 21.04 Rádiószínház
22.48 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 17., VASÁRNAP
MTV: 5.51 Hajnali gondolatok 5.56 Balatoni nyár 8.00 Híradó 9.00 Engedjétek
hozzám 9.05 Így szól az Úr! 9.15 Katolikus krónika 9.40 Tanúságtevõk 10.05
Mikor gyermek voltam 10.20 A sokszínû vallás 10.30 Baptista magazin 10.55
Metodista ifjúsági mûsor 11.05 Tamás mise 11.30 Mai hitvallások 12.00 Hírek
12.05 Sport7 12.50 Út Londonba 13.20 Az Ushuaia expedíció 14.10 Havasi
napsütés 15.50 OTP Bank Liga: BMFC Siófok – Videoton FC 18.05 Anno 18.30
Rocca parancsnok 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Nevetni kell, ennyi az
egész 21.05 A nagy vonatrablás 22.55 Hírek 23.00 Sporthírek 23.05 Arany-
feszt: Kultúrkincsek nyáron 23.35 Három szín: Piros 1.15 Koncertek az A38
hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35
Asztroshow 11.30 Törzsutas 12.00 Híradó 12.10 Tengeri õrjárat 13.10 Magyar
autósport-magazin 13.25 Forma-1 magazin 13.50 Elveszett kincsek kalandorai
15.05 Míg a halál el nem választ 15.30 Eltûntnek nyilvánítva 16.25 Öröm az
ilyen szülõ 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Gorilla bácsi 22.00 A csábítás
elmélete 0.00 Portré 0.35 Alibi nélkül
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a Földrõl 6.45 TV2 Matiné 10.25
Született kémek 10.55 Max Steel 11.30 Mosoly Road Show 2011. 12.00 Stahl
konyhája 12.30 Kalandjárat 13.00 Talpig nõ 13.30 90210 14.20 Sliders 15.15
Monk – Flúgos nyomozó 16.00 Bûbájos boszorkák 16.50 Porontyjárat 18.30
Tények 19.00 Napló 19.35 Napló extra 20.05 Felvéve 21.50 A cég 0.35 A vé-
res dinasztia – A Borgia-család története 3.00 Ezo.tv 3.30 Napló 3.55 Napló
Extra 4.20 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Va-
sárnapi újság 8.15 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katolikus
szentmise közv. 11.05 Gondolat-jel 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 19.57 Zene 20.04 Rádiószínház 21.19 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából

Július 18., HÉTFÕ
MTV: 5.26 Hajnali gondolatok 5.29 Kárpát expressz 5.56 Ma reggel 8.15 Úszó-
és vízilabda-vb 9.00 Balatoni nyár 11.05 Drága doktor úr 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 12.55 Átjáró 13.30 Roma magazin 14.00
Domovina 14.35 Magiszter 15.30 Szent István-vándorlás 16.00 Bûvölet 16.30
Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Balatoni nyár 17.50 India – Álmok útján
18.40 Futótûz 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Hattyúdal 21.50 Tûnt idõk
mozija 22.20 24 23.05 Hírek 23.10 Sporthírek 23.20 Írók szövetségben 23.50
XX. századi történetek 0.45 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Fókusz Plusz 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05
Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow
13.30 Fél kettõ 14.40 A Little Richard-sztori 16.35 Remington Steele 17.45
Ezel – Bosszú mindhalálig 19.00 Híradó 19.40 Fókusz 20.20 Kenguru Jack
22.10 Hazudj, ha tudsz! 23.20 Amerikában 1.20 Reflektor

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.45 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop 11.35 Szüle-
tett kémek 12.00 Seherezádé 13.00 Belevaló papapótló 14.40 Ezo.tv 15.40
Rex felügyelõ 16.40 Második élet 17.35 Seherezádé 18.30 Tények 19.10 Aktív
19.55 Gyilkos számok 20.55 Hõhullám 21.20 NCIS 23.15 Aktív Extra 23.20 Kü-
lönleges ügyosztály 0.20 Tények este 0.50 Ezo.tv 1.20 Sid 6.7 – A tökéletes
gyilkos 3.00 Magellán 3.25 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egyház félórája
14.05 Kabaréklub 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Július 19., KEDD
MTV: 5.26 Hajnali gondolatok 5.29 Kárpát expressz 5.56 Ma reggel 9.00 Bala-
toni nyár 11.05 Drága doktor úr 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.20 Úszó- és
vízilabda-vb 13.30 Srpski ekran 14.05 Unser Bildschirm 14.35 Magiszter 15.30
Tudástár 2010 16.00 Bûvölet 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Balato-
ni nyár 17.55 India – Álmok útján 18.45 Futótûz 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 Önök kérték! 21.05 Sok hûhó Emmiért 22.15 24 23.00 Hírek 23.05
Sporthírek 23.10 Barangolások öt kontinensen 23.40 Trilok Gurtu Gyõrött 0.35
Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Trendmánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05
Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow
13.30 Fél kettõ 14.25 Svejk, a derék katona 16.35 Remington Steele 17.45 Ezel
– Bosszú mindhalálig 19.00 Híradó 19.40 Fókusz 20.20 Castle 21.20 A menta-
lista 22.20 Döglött akták 23.25 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.05 Ref-
lektor 0.20 Halálos szérum
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.45 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop 11.35
Seherezádé 12.35 Színes fátyol 14.40 Ezo.tv 15.40 Rex felügyelõ 16.40 Máso-
dik élet 17.35 Seherezádé 18.30 Tények 19.10 Aktív 19.55 Gyilkos számok
20.55 Hõhullám 21.20 A detonátor 23.10 Aktív Extra 23.15 A médium 0.15 Té-
nyek este 0.45 Ezo.tv 1.15 A titok gyermekei 3.15 Babavilág 3.40 Animációs
filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A zsidó vallási felekezet félórá-
ja 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tet-
ten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
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 20., SZERDA
MTV: 5.26 Hajnali gondolatok 5.29 Kárpát expressz 5.56 Ma reggel 9.00 Bala-
toni nyár 11.00 Drága doktor úr 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 12.55 Hrvatska krónika 13.30 Úszó- és vízilabda-vb 15.05 Magiszter
16.00 Bûvölet 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Balatoni nyár 17.55 In-
dia – Álmok útján 18.40 Futótûz 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Ciprián
mester 20.45 Linda 21.55 24 22.40 Hírek 22.45 Sporthírek 22.50 Kapcsos
könyv 23.25 XX. századi történetek 0.20 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Autómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05
Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow
13.30 Fél kettõ 14.35 Svejk, a derék katona 16.35 Remington Steele 17.45 Ezel
– Bosszú mindhalálig 19.00 Híradó 19.40 Fókusz 20.20 Az ördög jobb és bal
keze 22.55 A replikátor 0.40 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.45 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop 11.35 Szüle-
tett kémek 12.00 Seherezádé 13.00 Winnetou és barátja, Old Firehand 14.40
Ezo.tv 15.40 Rex felügyelõ 16.40 Második élet 17.35 Seherezádé 18.30 Té-
nyek 19.10 Aktív 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 19.55 Gyilkos számok 20.55
Hõhullám 21.20 Doktor House 22.20 Hawaii Five-0 23.15 Aktív Extra 23.20
Szellemekkel suttogó 0.20 Tények este 0.50 Ezo.tv 1.20 A csajozás ásza 2.40
Két testõr 3.05 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.05 Liszt-rapszódia 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.30 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
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A BOGÁRDI TV
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Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖR-
ZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON,
SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendsze-
rén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint a
PR-Telecom hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es
frekvencián.

Július 15., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Alapi férfikonferencia 13.00 és
18.00 Lapszemle 19.00 Közmeghallgatás (95p), 50 éves alapi isko-
la (ism. 100p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Július 16., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00
Közmeghallgatás (95p), 50 éves alapi iskola (ism. 100p) 18.00
Lapszemle 19.00 Csillag születik Pálfán (ism. 90p), Hatéves Búza-
virág (ism. 110’) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Július 17., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Közmeghallgatás (95p), 50
éves alapi iskola (ism. 100p) 13.00 Heti híradó 14.00 Csillag szüle-
tik Pálfán (ism. 90p), Hatéves Búzavirág (ism. 110’) 18.00 Heti
híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti Híradó

Július 18. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti hír-
adó 19.00 Lázár Ervinre emlékezve 2011 (ism. 80p), Tavaszkö-
szöntõ Cecén (ism. 87’) 23.00 és 0.00 Heti Híradó

Július 19., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti Hír-
adó 19.00 Rétimajori halászbúcsú (30p), Gyerekhét az evangéli-
kusoknál (15p) és a reformátusoknál (45p), Varga Csaba: Sárbo-
gárd a XXI. században (ism. 100p) 23.00 és 0.00 Heti Híradó

Július 20., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Lázár Ervinre emlékezve
2011 (ism. 80p), Tavaszköszöntõ Cecén (ism. 87’) 13.00 Heti Hír-
adó, 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle

Július 21., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszem-
le 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Lapszemle

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorvál-
tozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûso-
roknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltozta-
tás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szer-
kesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mö-
gött) hétköznapokon 8–17 óráig. Ha gondjuk van a vétellel, kér-
jük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. — 06 (40) 416 000,
PR-Telecom Zrt. — 1231.

Július 21., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.26 Hajnali gondolatok 5.29 Kárpát expressz 5.56 Ma reggel 7.30 Úszó-
és vízilabda-vb 9.00 Balatoni nyár 11.00 Drága doktor úr 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 12.55 Slovenski utrinki 13.30 Együtt 14.00
Ecranul nostru 14.35 Összhang 15.30 Legendás konyhák 16.00 Bûvölet 16.30
Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Balatoni nyár 17.55 India – Álmok útján
18.40 Futótûz 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Déltenger kincse 21.00
Tûzvonalban 21.55 24 22.40 Hírek 22.45 Sporthírek 22.55 Liszt Rómája –
Róma Lisztje 23.25 Paradicsommadár 0.50 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Törzsutas 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Rubi,
az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.30
Fél kettõ 14.40 A Rainbow Warrior elsüllyesztése 16.35 Remington Steele
17.45 Ezel – Bosszú mindhalálig 19.00 Híradó 19.40 Fókusz 20.20 Az ördög
jobb és bal keze 2. 22.55 Róma 0.10 Asszonymaffia 0.50 Reflektor 1.05
Infómánia 1.40 Másnap
TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.50 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop
11.40 Született kémek 12.05 Seherezádé 13.05 Az utolsó majomember 14.40
Ezo.tv 15.40 Rex felügyelõ 16.40 Második élet 17.35 Seherezádé 18.30 Té-
nyek 19.10 Aktív 19.55 Gyilkos számok 20.55 Hõhullám 21.20 Bumeráng
23.30 Aktív Extra 23.35 Bostoni halottkémek 0.35 Tények este 1.05 Ezo.tv
1.35 Szvingerek 3.15 Segíts magadon! 3.40 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Kö-
zelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószín-
ház 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 Arcvonások 23.34
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Július 22., PÉNTEK
MTV: 5.26 Hajnali gondolatok 5.29 Kárpát expressz 5.56 Ma reggel 9.00 Bala-
toni nyár 11.00 Úszó- és vízilabda-vb 12.10 Híradó 12.15 Sporthírek 12.35 Kár-
pát expressz 13.05 Átjáró 13.35 Körzeti magazinok 14.25 Útravaló 14.40 A sik-
lósi vár 14.55 Ázsia vadonjai 15.25 Új-Zéland természeti világa 16.00 Bûvölet
16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Balatoni nyár 17.55 India – Álmok út-
ján 18.40 Futótûz 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.10 Egy csók és más sem-
mi 22.30 24 23.15 Hírek 23.20 Sporthírek 23.30 Záróra fiataloknak 23.55
Halhatatlanok Társulata 0.50 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Infómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Rubi,
az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.30
Fél kettõ 14.45 Ali – Egy amerikai hõs 16.35 Remington Steele 17.45 Ezel –
Bosszú mindhalálig 19.00 Híradó 19.40 Fókusz 20.20 Jackie, a jó fiú 22.10
Vámpírnaplók 23.15 A fõnök 0.15 Reflektor 0.25 Törzsutas 0.50 Helyszíni
szemle 1.50 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.45 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 9.55 Teleshop 11.25
Született kémek 11.50 Seherezádé 12.50 Gyagyások serege 14.40 Ezo.tv
15.40 Rex felügyelõ 16.40 Második élet 17.35 Seherezádé 18.30 Tények
19.10 Aktív 19.55 Gyilkos számok 20.55 Hõhullám 21.20 Irigy Hónaljmirigy
22.20 A fenevad gyomrában 0.05 Aktív Extra 0.10 Tények este 0.40 Ezo.tv
1.40 Csillagközi romboló 3.20 Alexandra pódium 3.45 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ
13.04 Rádiószínház 13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03
Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.22 Zene 20.30 Kul-
túrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszél-
getés 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.

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

Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó
Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.

Tûzifa eladó – aprított cser: 1950 Ft/q, aprított
akác: 2140 Ft/q, aprított juhar, dió, hárs hulladékfa:
1750 Ft/q. Díjmentes szállítás. 06 (30) 9862 623.
(1228219)

Sárbogárd központjában, téglaépületben elsõ
emeleti, 80 m2-es, erkélyes lakás eladó. 06 (20)
419 4940, 06 (30) 9941 332.

Régi parasztház eladó. 06 (70) 506 3346. (2085187)

Balatonszabadi Sóstó központjában 8 fõ részére
alkalmas nyaraló egész nyáron kiadó. 06 (70) 330
9955. (2085227)

Ház eladó Sárszentágotán 300 négyszögöl telek, 3
szobás, konvektoros. Érdeklõdni: Pákolicz
Árpádné, 06 (25) 476 051. (2085080)

Eladó 2 db építési telek Sárbogárd, Bethlen utcá-
ban; 14 db betongyám, 16 db 15x15x5 méteres
akác gerenda; új családi ház: Nagylók, Dimitrov u.
1. Érdeklõdni: 06 (25) 460 615.

15-20 lóerõs, összkerékhajtású japán kistraktorok
kitûnõ mûszaki és esztétikai állapotban, gyári talaj-
maróval eladók. Telefon: 06 (30) 465-0225. (2085141)

Kisbálás repce és búzaszalma eladó, 100-200 Ft.
06 (30) 939 1939. (2085141)

Rántanivaló csirke kapható, tisztítva elõjegyeztet-
hetõ. Tinódi u. 52. 06 (30) 384 2294.

Nappali bútor, étkezõasztal 4 székkel, kanapé el-
adó. 06 (20) 4483 153.

5 kiscica keres gazdit. 06 (30) 769 4241.

Árpád-lakótelepen kétszobás, erkélyes lakás ki-
adó ajándék garázzsal. 06 (20) 961 9829. (2085323)

Rakodómunkást felveszek. 06 (30) 3824 133.

Sárbogárdon panellakás eladó/kiadó. 06 (70) 703
1875.

Kukoricát, búzát, tritikálét vásárolnék kis- és nagy-
tételben. 06 (30) 3824 133.

C-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ sofõr és
egyben rakodói munkára keresek munkatársakat.
06 (30) 3824 133.

Sárbogárd, Árpád-lakótelepen elsõ emeleti lakás
eladó. Irányár: 5 millió Ft. 06 (30) 641 9215.

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

SZÕLÕ SÜRGÕSEN ELADÓ
SIMONTORNYÁN,

a Szép Asszony-völgyében
(betonúton megközelíthetõ)
kicsi présházzal, pincével,

teljes felszereléssel. Víz van!
Ára megegyezéssel (500.000 Ft-ig).

Telefon: 06 25 464 509
mobil: 06 70 9530 877

ROVER 414 SI
2013. május 11-ig érvényes

mûszakival ELADÓ.
06 30 301 6321

TETÕCSERÉP
szállítással 1350 Ft-tól, garanciával.

06 20 9475 970

KAZÁNOK 98.000 Ft-tól,
RADIÁTOROK féláron,

garanciával akár hitellel!
06 20 9475 970

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

V. Cecei Juliális

2011. július 16-17.

Szeretettel meghívjuk Önt
és kedves családját
rendezvényünkre!

Helye:
Cece, Jókai utca és a

vásártér.

Programok

Július 16., Jókai utca

10.00 órától
– játszóház, ingyenes arcfestés,
tûzoltóbemutató;
– Horváthné Sohár Eszter, Kovács Zol-
tán és Tornócziné Bondor Csilla, a
Cecei Általános Iskola pedagógusainak
kiállítása.
15.00 órától
– megnyitó;
– Varga Gábor polgármester köszöntõ-
je;
– a Cecei Búzavirág Népdalkör mûsora;
– a Gerlice Néptánc Egyesület mûsora;
– a Németkéri Német Nemzetiségi
Tánccsoport mûsora;
– a cecei iskola végzõs diákjainak szín-
padi elõadása;
– a „Nyanyi-dance” hiphop tánccsoport
mûsora (Sárbogárd);
– a cecei társastánccsoport mûsora;
– a pálfai „Vándorok” tánccsoport.
Az est sztárvendége:

HEVESI TAMÁS

20.00 órától retro diszkó Lakatos Krisz-
tián szervezésével.

Július 17., vasárnap,
sportpálya

10.00 órától: a Cecei Népi Fogathajtók
baráti találkozója;
13.00 órától: tréfás fogathajtás;
17.00 órától: „Cecei öregfiúk” futball-
mérkõzés a sportpályán (Cece, vásár-
tér).
Kísérõprogramok: egész napos kirako-
dóvásár, légvár.

Szeretettel várjuk Önöket és kedves
családjaikat az V. CECEI JULIÁLISRA!
A mûsorváltozás jogát a rendezõség fenntartja.

„Közösen tegyünk valamit
CECÉÉRT, hogy együtt jól érezhessük

magunkat CECÉN!”

VI. Toledo Focikupa

2011. július 23-án 9 órakor a
Sárbogárdi SE sportpályáján.

Jelentkezni lehet az alábbi
telefonszámokon: 06 (20)

947 2022, 06 (20) 947 0766

NYÁRI NYITVANYÁRI NYITVA
TARTÁSTARTÁS

Értesítjük tisztelt ügyfeleinket,Értesítjük tisztelt ügyfeleinket,
hogyhogy szerkesztõségünkszerkesztõségünk
augusztus végéigaugusztus végéig

hétköznap 8–16 óráighétköznap 8–16 óráig

tart nyitva.tart nyitva.

SzerkesztõségSzerkesztõség

Köszönet
Köszönet Barna Nóra becsületes meg-
találónak az elveszített pénztárcáért.

Dr. S. P.

Megújult
a Kisfaludy utca
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Bal kéz –
jobb félteke?

Egyre több reklámmal találkozom az interneten: kösd össze, csi-
nálj fekvõtámaszt, lépj be ide, lépj be oda, regisztrálj. Már min-
denkinek a könyökén jön ki. Aztán a múltkor megpillantottam
egy mozgóképet, amin egy forgó balerina sziluettje volt látható, és
a hozzá kapcsolódó kérdés az volt, hogy melyik irányba forog a
táncosnõ. Néztem, néztem, de nem értettem a lényegét, mert
ilyenkor én általában látom mindkét variációt. Most nem láttam,
ezért utánanéztem. Kiderült, hogy ennek a játéknak az a lényege,
hogy kiderüljön, melyik agyféltekémet használom igazán.
Nem lepõdtem meg. Úgy láttam, hogy a balerina csakis az óramu-
tatóval megegyezõ irányba foroghat, ami nem jelent mást, mint-
hogy a jobb agyféltekémet használom többet. Balkezes vagyok,
úgyhogy elméletileg tényleg ez a felállás, de a jobb agyféltekés
gondolkodás jellemzõi is illenek rám: megérzés, kifejezett tudás-
vágy, intenzív kíváncsiság, filozofikus, vallásos gondolkodás, fan-
tázia és a többi. A tudósok szerint én abba a csoportba tartozom,
aki a dolgok mûködését jegyzem meg (és tényleg!).
A jobb féltekében a beszédközpont és az írás lakozik, ami felelõs a
jó térben való tájékozódásért, az egészben való látásért, a képze-
lõerõért és humorérzékért. A jobb az érzelemért, míg a bal félte-
ke az értelemért felelõs. A bal agyfélteke sokkal empiristább.
Akiknek ez az erõsebb oldaluk, azok inkább a tapasztalatra és a
praktikusságra esküsznek. Rájuk jellemzõ a logikus gondolkodás,
a ráció, az objektivizmus, a részletek kidolgozása, a valóság érzé-
kelése, na, meg a dolgok nevének megjegyzése. Amíg a „másik”
csoportnál a jelen és a jövõ, addig a bal agyféltekét használóknál a
múlt és a jelen dominál.

Furcsa dolog, de ha belegondolunk, tényleg így van. Nem kell eh-
hez balkezesnek lennie valakinek, ez a balerinás dolog például lá-
tásmód kérdése.

Mivel már említettem, rám is jellemzõ az intenzív kíváncsiság,
ezért utánanéztem, hogy kik (voltak) azok a történelem során,
akik a jobb agyféltekéjüket használták inkább. Érdekes, hogy
mennyien, lássunk közülük néhányat: Andersen, Beethoven,
Goethe, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Mozart, Petõfi,
Raffaello, Charlie Chaplin, de a tudósok közül is néhányan, pél-
dául Arisztotelész, Einstein, Marie Curie, Nicola Tesla vagy Isaac
Newton. A zenészek közül Ringo Star vagy Paul McCartney, de a
mostanság nagy port kavaró Lady Gaga is.

Gondolkodhatunk úgy is, hogy õk kevesebben vannak; a balkeze-
sek a világ legnagyobb kisebbsége. Én is mindig megkapom, hogy
„Hogyan tudsz így írni?”, vagy „Milyen furcsa!”, de egy idõ után
még az is elfogadja, aki addig furcsállotta.

Ha visszatérünk a jobb agyféltekére, megtudhatjuk, hogy ez nagy
részben „felelõs” a kreativitásért és a képzõmûvészethez való po-
zitív hozzáállásért. Na mármost, nekem hiába mûködik jobban a
jobb agyféltekém, egyáltalán nem tudok szépen rajzolni. Nemrég
az unokatestvéremtõl megtudtam, hogy ehhez nem szükséges
balkezesnek lenni, vagy a jobb féltekét használni. Õ indít tanfo-
lyamokat, és állítja, hogy négy nap alatt meg lehet tanulni rajzolni,
mivel ehhez nincs szükség kézügyességre – ha írni tudsz, rajzolni
is, a rajzolni tudás titka a látásmódban rejlik. A tanfolyam egyik
lényeges pontja a gondolkodás és a látásmód átalakítása, a pozitív
szemlélet, melynek segítségével nemcsak a vászonra vetett képek
lesznek szebbek, hanem segít a mindennapi problémák kezelésé-
ben is.

Kíváncsi voltam véleményekre. Az ilyen tanfolyamokon részt ve-
võ emberek sokkal oldottabbak, nyitottabbak, stresszmenteseb-
bek lettek.

Furcsa, hogy egy kis változtatás mi mindent tehet az emberrel. Ha
minden igaz, nyáron én is kipróbálom ezt a tanfolyamot.

Önnek melyik agyféltekéje a dominánsabb?

Menyhárt Daniella

Kik szotyoláznak
a padoknál?

A közmunkások irányítója, Lakatos Péter fölhábo-
rodva mutatta, hogy a Hõsök terén a padokon ülõk
micsoda disznóólat csinálnak maguk körül nap mint
nap. Az egyik padnál eszméletlen mennyiségû szo-
tyolahéjat vettünk lencsevégre. És ez valóban így van
minden nap. A padnak vannak törzsvendégei. Min-
den nap ott látjuk õket ugyanazon a helyen. A nevü-
ket nem írjuk ide, de gondolkodjanak el, és ne szé-
gyenítsék magukat és a várost azzal, hogy maguk alá
szemetelnek, mint a majmok az állatkertben!

Hargitai Lajos
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