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Vetés, aratás

Tudnak-e még hagyományos
módon aratni Nagylókon?

Múlt héten kapáltunk, most meg aratunk
– a szó szûkebb és tágabb értelmében is.
Nagylókon a hétvégén a régi, kézi aratást
mutatták be a nagy öregek; az alapi férfikonferencián viszont az élet fájának gyümölcsérõl hallhattunk.
Ahogy Erdély és Székelyföld útjait róttuk
a sárbogárdi kórussal, és láttam a kaszálókon szorgoskodó asszonyokat és férfiakat, elképzeltem, milyen lenne teljesen
önfenntartó módon élni, magunknak
elõteremteni élelmet, ruhát, vizet, meleget, világosságot. A munka nem lenne kevesebb, a tartalom azonban nagyon is.
Hiszen nagyanyáink saját sütésû kenyerük minden morzsáját megbecsülték,
mert a két kezük munkája volt benne. S
más az íze a kertben leszakajtott paradicsomnak is.
A termelés szimbolikus tevékenységei
formájukat tekintve ugyan változnak, de
az újabbnál újabb gépi találmányok a lényegen nem változtatnak: fáradozni kell
a vetésen, hogy learathassuk munkánk
gyümölcsét.
A vetés, gyomlálás, aratás körforgása létezésünk középpontjában áll, s a sok kis
körbõl rajzolódik ki az ember életútjának
körvonala.
Hargitai–Kiss Virág

Turné Székelyföldön

2

ÚTI BESZÁMOLÓ

2012. július 5. Bogárd és Vidéke

TURNÉ SZÉKELYFÖLDÖN
Ötnapos koncertkörutat tett a Székelyföldön a sárbogárdi Huszics Vendel Kórus június 23-ától 27-éig. A meghirdetett koncerteken kívül – szokás szerint – spontán
többször is dalra fakadt az énekkar az odafelé vezetõ út megállóinak helyszínein
(Nagyváradon a református parókián,
Bánffyhunyadon a református templomban), a látnivalóknál (a parajdi sóbarlang
kápolnájában, a csíkszeredai Millenniumi
templomban, Farkaslakán Tamási Áron
sírjánál, a zeteváraljai templomban, a
székelyudvarhelyi városházán), a visszafelé úton (Kolozsváron a Szent Mihály-székesegyházban), s nem utolsó sorban a buszon, séta közben, s talán némelyek még a
zuhany alatt is.
No, de kezdjünk mindent szép sorjában.
Jómagam már tíz éve nem voltam Erdélyben és a Székelyföldön, s meglepõdtem,
mennyi változáson ment át több minden.
Ami meg nem változott, az olyan ízt ad e világnak, ami nélkül nem lenne olyan izgalmas. Ilyen nem változó tényezõ a természet zabolátlanságára bízott táj, amiben tekereg–kanyarog az út. Szénakúpok, fák,
legelõ tehenek, birkák, lovak pöttyözik be
a domboldalakat, amik oly hívogatóak,
hogy az ember legszívesebben belefeküdne e puha, zöld dunyhába. Máshol a
pöttyös takarót parcellák csíkos szõnyege
váltja.
Ugyancsak jellegzetes vonásnak számítanak az úton-útfélen felbukkanó apró szekerek, a szabadon kószáló, legelészõ lovak
és szamarak, s nem utolsósorban a kóbor
kutyák.
Rengeteg új, vagy felújított, csillogó ortodox templomot láttunk, amik még a legkisebb településen is megtalálhatók.
Bánffyhunyadon viszont groteszk képként

fogadott minket a túldíszített szellempaloták sokasága, amiket valaha jobb módú cigány családok emeltettek. A befejezés a
legtöbbnél azonban elmaradt, s ma ebek
harmincadjára állnak ezek az épületek.
Csupán egy-kettõben volt feltételezhetõ
némi élet.
Több helyen a diktatúra idejét idézõ gyárromok mellett vadonatúj, modern épületek emelkedtek. Kár, hogy egy varázslattal
nem lehet eltüntetni mellõlük a romokat;
hogy a lakótelep-rengetegeket sem, amik
elcsúfítják a régi szép magyar városokat.
Elsõ szállásunk Csíkszeredában volt, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség pazar moteljében, ami nemrég épült. A közeli konyhán remek ellátásban részesültünk.
Ugyancsak Csíkszeredában adtuk elsõ
koncertünket a vasárnap reggeli istentiszteletet követõen, a református templomban. A hangverseny után szíves vendéglátásban és sok dicséretben részesültünk.
Villámgyors átöltözés, s a Tusnádfürdõ
szomszédságában található Szent Anna-tó
felé vettük az irányt. Légvonalban legalábbis nincs messze, de egy (diplomatikusan szólva) nem túl jó minõségû szerpentin
vezet fel oda, úgyhogy tovább tartott az
utazás, mint amennyi idõt ott töltöttünk. A
látvány és a víz némileg kárpótolt bennünket.
A Szent Anna-tó a fák meghitt ölében, egy
kialudt vulkáni kráterben bújik meg, ahol
lehetõség nyílt a kellemes vízben fürdõzésre, piknikre a parton, de föl is lehetett kaptatni a közeli kápolnáig. A fiúk közül néhányan labdajátékkal ütötték el a szabad idejüket.
Este a híres zarándokhelyen, Csíksomlyón
mûködtünk közre az impozáns, ódon
kegytemplom falai között rendezett mi-

sén, végül önálló koncerttel marasztaltuk
az egybegyûlteket zenés áhítatra. Miközben énekeltünk, folyamatosan járultak a
hívek a mögöttünk álló Mária-szoborhoz.
Sajnáltuk, hogy a következõ napon el kellett hagyni jó kis szállásunkat.
Miután négy keréken körbejártuk Csíkszereda nevezetességeit, valamint kívül-belül
megcsodáltuk, énekszóval bezengtük a
Makovecz Imre és Bogos Ernõ tervezte,
különleges kialakítású, míves famunkákkal, õrködõ rézangyalokkal díszített Millenniumi templomot, Székelyudvarhelyt
céloztuk meg. E városban töltöttük az
egész hétfõi napot. Délelõtt a helyi Más
Rádió kétéves születésnapja alkalmából
rendezett hangkiállítás részeként énekel-
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tünk szabadtérre való mûveket. Kötetlen csatangolás után vendégül láttak bennünket egy szép étteremben, amit a közeli kávézók
valamelyikében feketével, fagylalttal, süteménnyel lehetett megkoronázni, aztán ismét talpunk alá vettük a várost, felfedezve patinás épületeit, az Orbán Balázs szobrát körülölelõ parkot, Erdély
13 nagyságának szoborparkját, a Székely Támadt Várat és az annak falán álló lovas huszárt. Sikerült bekéredzkednünk a városháza tanácstermébe, melynek pompáját festett, faragott faborítás
adja, amivel az egész helyiség be van burkolva. Dalra fakadtunk a
látványtól, s a velünk utazó Bali Dávid sem bírt ellenállni a sarokban álló zongorának. Itt jegyezném meg, hogy székelyföldi tartózkodásunk három napján az õ, valamint Bali Gabriella csellójátéka
és Huszics Ibolya zongorakísérete színesítette elõadásainkat.
Az esti koncertünk helyszínére, a Szent Miklós-hegyi katolikus
templomhoz hosszú lépcsõsoron baktattunk fel. A templom ajtajából belátni a települést és a környéket is, rendkívüli a kilátás! Ez
valamelyest ellensúlyozta, hogy nagyon kevesen jöttek el erre a
koncertünkre.
Esti szállásunk a szovátai Teleki Oktatási Központban volt, ahol
ugyancsak bõséges reggelikben és vacsorákban részesültünk. Innen látogattunk el másnap Parajdra, a sóbányába. A sóhegy
gyomrába buszok szállítottak minket, majd hosszú lépcsõzés lefelé. Huszics Ani, ahogy leértünk, e szóval vezette be a várható élményt: „Sótájm!” A hatalmas sótermekben büfé, játszótér, kiállítás, közös torna és egy kápolna nyújt idõtöltést. Van e helyben valami bizarr – mintha egy sötét jövõben járnánk, ahol a föld alá szorult az emberi élet.
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XII. Szent Péter-napi
Halászbúcsú – Rétimajor

A Fejér megye déli csücskében található
„Halország” szeretettel várja a látogatókat
a nyár derekán, Péter napja környékén
megrendezésre kerülõ hagyományõrzõ kavalkádra.

A Bárka Színpad programja:

Ezután Korondon kötöttünk ki az út mellett végtelenül sorjázó
árusok üzleteinél. Bizony, az igazi kézmûvesáruk helyett, mellett
itt is megjelentek a sorozatgyártott holmik, sajnos. Ellenben finom áfonyapálinkára és friss, kiadós kürtöskalácsra is szert lehetett tenni, no meg a nevezetes Józsa János fazekas remekmûveire.
Farkaslakán álltunk meg legközelebb, Tamási Áron sírjánál koszorúzni és énekkel fejet hajtani a nagy író elõtt. Ezt követõen
Zetelakán áthajtva Zeteváraljára vezetett utunk, ahol egy régi vár
helyén emelt templomba tértünk be, majd a víztározó megtekintése után Németh Paliék itteni ismerõseitõl lehetett lélekmelegítõt vásárolni.
Utolsó koncertünket a szállásunk egyik konferenciatermében adtuk, ahová a személyzet egy-egy tagja is belopózott. A nem túl népes, de nagyon lelkes közönségünk nagy tapssal és szavakban is
köszönetet mondott az élményért. Lászlófi Pál, a csíkszeredai
Márton Áron Gimnázium volt igazgatója, a Romániai Magyar
Pedagógus Szövetség örökös elnöke egy Kányádi-vers soraival
köszönte meg látogatásunkat, és az esti vacsoránál még egy dalocskát is tanított nekünk. Pali bácsi Szabados Tamás régi ismerõse, kettejük kooperációja révén jött létre székelyföldi utunk.
A szovátai sós tavak és hegyek környékét ki-ki önszorgalomból
járta be az utolsó estén, vagy reggelen.
Az idõnk véges volt, a felfedezni való kincs meg ezer, ezért sokunkban megfogalmazódott: Erdélybe és Székelyföldre vissza
kell még menni…
Hargitai–Kiss Virág

* a dinnyési Iglice Népdalkör elõadása
* a Sáregresi Népdalkör elõadása
* Panyi János–Dávid Renáta koncertje
* a sárbogárdi gyerek-mazsorettcsoport bemutatója
* Stefán Judit énekes fellépése
* a Tamási Pántlika Néptánccsoport elõadása
* vidám félóra Straub Dezsõ színmûvésszel
a horgászat ürügyén…
* a Sárbogárd Városi Nyugdíjasklub fellépése
* a Ten Dance Klub táncbemutatója
* a Bokréta Néptáncegyüttes fellépése
* a Black Horse Country Club felnõtt-tánccsoport
bemutatója

Vastag Tamás,
az X-Faktor sztárjának
koncertje

A színpadi program mellett halételfõzõ-verseny, solymász–íjász bemutató, repülõmodellezés a Nyalóka-szigeten, motor-csónakázási lehetõség, strandkézilabda-kupa a
wellness parkban, ingyenes egészségkontrol (vércukorszint/vérnyomás) a Múzeumban, gyermekrajzverseny és
kézmûvessarok, búcsú–piactér meghívott hagyományõrzõ
képzõmûvészek, kézmûvesek, õstermelõk portékáival.
Frissen sült keszeg és tombola is színesíti a programot.

A rendezvény idõpontja:
2012. július 7., 9 órától
Helyszín: Sáregres – Rétimajor
www.retimajor.hu
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Tudnak-e még hagyományos
módon aratni Nagylókon?
„Megérett a búza, megpendül a kasza…’’
Július elsõ napja jól befûtött nekünk. Már
kora reggel 27 fokot mutatott a hõmérõ, s
mire szétterült áldott napfényünk a világban, már délelõtt túl voltunk a 36 fokon.
A templomkertben, Kiss László búzaföldjén idõutazást tartottunk július elsején
szombaton, a Nagylóki Nyugdíjasklub
szervezésében. Idõsek és fiatalok gyûltek
össze, s az elõbbiek ízelítõt adtak az ifjabbaknak abból, hogy szüleik, nagyszüleik s
azok elõdei hogyan aratták kézzel a búzát,
megteremtve a következõ 12 hónapra a
kenyérrevalót, az életet. Ennek lisztjébõl
az asszonyok kiváló kenyeret sütöttek a kemencékben.
A kicsik ették meg az elsõként kisült cipócskákat,
akikkel késõbb a szülõk
együtt szedték a markot az
aratásokon.
Az aratást Péter-Pál napja
körül szokták elkezdeni, ekkorra megszakad a gabona
töve, megérett a betakarításra. Így történt ez nálunk is.
Közös dudorászás közben,
vidáman folyt a munka.
Csak úgy sorakoztak a kepék, a kévék, amiket végül a
papkéve zárt le.
Nagyon megfontoltan kezdték lehelyezni a kévéket,
hogy a kalászok ne érjenek
le a földre, s az esetleges csapadék lefolyjon a keresztrõl.
Különös rendeltetése van a
legfelsõ kévének, az ún. papkévének. (Ez a feudális világban a falusi papnak, lelkésznek járó
dézsma egy része volt.) Többé-kevésbé
megbontva helyezték el, hogy az alatta lévõket betakarja, s a szél kártétele ellen társaihoz kösse, egyben összetartva az egész
keresztet.
A kéverakás formája négyágú kereszt lett.
Mindeközben azon bánkódtak az aratók,
hogy azok az idõk már visszavonhatatlanul
elmúltak, s a kortársak közül is, akikkel
együtt a múlt felidézhetõ, már egyre fogynak, egyre kevesebben vannak közöttünk.
Mert nem pusztán az aratásról van szó, hanem az együtt megélt emlékekrõl és az átadott emberi tapasztalatokról.
Nagyon hiányoztak nagy öregjeink, Reiter
Józsi bácsi és felesége Mariska néni! Nélkülük azelõtt nem is lehetett arató-bemutató. Elõrehaladott koruk, betegség igazolja távollétüket.

De itt volt az idõsebbek közül most is
Zádori Imre, Komjáti Pista bácsi. Õk mutatták meg ez esetben is a kézi aratás fogásait.
A fiatalok is megmutatták oroszlánkörmeiket, s vágtak olyan rendet, hogy még az
idõsek is csettintettek rá. Vágták a rendet:
Tóth József polgármesterünk, Horgosi János képviselõnk, Kiss Nándor, Géczi Sándor, Jokli István, Finta Imre, Tauz József,
K. Szabó Ferenc. És jöttek a szoknyások,
mert õk sem akartak kimaradni a dicsõségbõl. A kasza is úgy állt a kezükben, mintha

letet, s a kotorékot a kepéhez rakta. Valamikor az 1970-es években személyesen õ
készítette ezt a gereblyét.
Most is bebizonyosodott, hogy – mint az
országban bárhol – Nagylókon is tudnak
szakszerû kézi aratást végezni együttes
erõvel. Mert e nosztalgiának megtartó ereje is van.
Amíg mi vidáman arattunk, addig bent a
faluban András Imréné portáján jó ebéd
készült.
Finta Imréné fõszakács finom pörköltet
készített a fáradt dolgozóknak.

mindig ezt csinálták volna, nem pedig a fakanalat kezelve a konyhában.
Bemutatkozott közöttünk dr. Bekõ Irén
új, megválasztott háziorvosunk, itt is bõvítve a falusiakkal történõ ismeretségét. Egyszerûsége tiszteletet keltett. Jómagam követtem példáját Takács Lászlónéval
együtt: mi is végigkóstoltuk a technológiai
elemeket.
A kaszások mögött szorgoskodtak a marokszedõ lányok, a kévekötõk és a keresztrakók:
Barabásné Hepp Ilona, Pintér Józsefné,
Jokli Istvánné, Zádori Józsefné, Takács
Lászlóné, Jokli Nándorné, Faltin Margit,
Katz Györgyné, Puha Gyuláné, Takács
Lászlóné, Koncz Ferencné, Tóthné Engelhard Tünde. A legfiatalabb aratómunkás az 5 éves Kiss Fannika volt.
A múzeumba is illõ, 1,7 m széles tarlógereblyével Tauz József kotorta össze a terü-

A jó munka végén asztalhoz ültek és jó étvággyal fogyasztották a hagyományosan jó
ízû ételt. Az italt, a finom borocskát, Bakonyi Árpád pincészete adta, ami bizony jólesett az ebédhez. Finom káposztasaláta is
dukált a pörkölthöz, amit Bakonyi Árpádné készített erre az alkalomra. Meglepetés volt a Fellner Róbertné és Koncz
Ferencné részérõl készített finom süteménytömeg, amit dicsérve fogyasztott a
vendégsereg.
Köszönet a házigazdának és segítõinek önkéntes munkájukért és a szép környezet kialakításáért! Avatott mester, Faltin Margit keze munkája nyomán egy csodakert látott vendégül bennünket!
Barabásné Hepp Ilona, a Nagylóki Nyugdíjasklub elnöke meleg szavakkal köszönte meg mindenkinek azt a teljesítményt,
amelyre immár évek óta büszkék lehetünk.
Tauzné Piroska
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Futball az egész világ
Mint arról már legutóbbi lapszámunkban is olvashattak, június végén a Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség közgyûlése kitüntette azokat a személyeket, akik a
sportban végzett folyamatos és évek óta tartó eredményes munkájukkal emelték a helyi és így a Fejér megyei labdarúgás színvonalát.
Szerencsés helyzet állt elõ, amikor kiderült, hogy a díjazottak között többen ebben a térségben tevékenykednek. A közgyûlés arany minõsítésben részesítette
Nagy Lászlót Sárbogárdról, ezüst minõsítésben Menyhárt Tamást Cecérõl, valamint az év játékvezetõjének választották a Sárszentmiklóson élõ, cecei származásúa Szabó Attilát.
Mindhárom egyéni elismerésben részesített személyrõl elmondható, hogy életük nagy részét a sportnak szentelték – még akkor is, ha ezért lemaradtak a vasárnapi ebédrõl, vagy a meccsek és edzések miatt elmaradt a pihenés, amit a család többi tagja nem mindig nézett jó szemmel.
Most Menyhárt Tamással és Szabó Attilával beszélgettünk.
– Mikor kezdtetek el foglalkozni a labdarúgással? Miért szerettétek meg?
Szabó Attila: – A nyolcvanas években
kezdtem, még az általános iskolában. Akkoriban nem volt más lehetõségünk a sportolásra, na meg mindenki focizott annak
idején – ez volt a szórakozásunk.
Menyhárt Tamás: – Én késõn kezdtem,
1976-ban. Vékony gyerek voltam, elfújt a
szél is, így akkor nem fértem be a felnõtt
csapatba. Gyerekkoromban nagyon szerettem sakkozni és pingpongozni, még versenyeket is nyertem. De természetesen a
futballnál ragadtam le. (Itt hangosan megjegyzi:) Hogy lehetnek olyan emberek, akik
nem szeretik a focit?!
– Milyen szerepeket töltöttetek be a sportban?
Sz. A.: – 1990-ig Cecén játszottam igazolt
játékosként, majd Sárszentmiklósra kerültem, de egy idõ után ez abbamaradt. 1992ben az újjáalakult sáregresi csapatban játszottam, de mivel dolgoznom is kellett, így
nem tudtam vállalni a meccseket és az
edzéseket, tehát a futball-karrierem itt véget ért. Ennek ellenére nem akartam eltávolodni ettõl a sporttól, mindig figyelemmel kísértem az eseményeket. Aztán 2006ban letettem a játékvezetõi vizsgát. Szerettem volna gyerekeket edzeni, de végül a
játékvezetés mellett maradtam.
M. T.: – 1976-tól ’80-ig az ifiben játszottam, majd 1990-ig a felnõttben, valamint
másfél évig voltam játékvezetõ Tolna megyében. 1986-tól kezdve voltam sportvezetõ, megye II. osztályú ifi edzõ és játékos–edzõ is. Ezeken kívül voltam szakosztályvezetõ, gazdasági vezetõ, pályagondnok és 8 évig elnök, tehát több mint 25 év
munkáról beszélhetünk. A Bozsik-programot is én indítottam be Cecén, és több száz
gyerekkel szerettettem meg a labdarúgást.
– Mi a legjobb élményetek, ami a sporthoz
kapcsolódik?
Sz. A.: – 1986-87-ben a cecei ifi csapattal
bajnokságot nyertünk. Az fantasztikus élmény volt. Nemcsak a gyõzelem miatt, hanem egy nagyon jó közösség és baráti társaság is kovácsolódott belõlünk. Igaz, abból a csapatból szinte mindenki kikerült a
futball vérkeringésébõl.

M. T.: – Számomra egyértelmûen az utazások voltak a legnagyobb élmények, amik a
hazai munka mellett kikapcsolódást nyújtottak. Kétszer sikerült eljutnunk Belgiumba Kopacz Ferenc segítségével, valamint Németországban és Szlovákiában is
játszottunk.
Nagy szívfájdalmam viszont, hogy háromszor álltunk a megye I. feljutásának kapujában, de egyszer sem sikerült felsõbb osztályba lépnünk.
– Mit kaptatok a sporttól?
Mindketten: – Egészséget, kitartást, sok
barátot, csodálatos élményeket, tapasztalatot és sok olyan helyre eljuthattunk, ahová sport nélkül nem lett volna lehetõségünk.
– A díj, amit kaptatok, mégiscsak egy elismerés a már eddig végzett tevékenységetekért –
de mik a jövõbeli célok? Mi a helyzet a magyar futballal? Jobbá kell tenni a sportot –
hogyan?
M. T.: – A magyar labdarúgás felszálló ágban van, új tehetségek nõnek fel, Egervári
Sándor szövetségi kapitánnyal is maximálisan meg vagyok elégedve. Jó volna, ha az
akadémiáról több játékos szerezne hírnevet, visszatérve pedig jó csapatot és válogatottat alkotnának. Helyi szinten pedig jobb
eredményeket szeretnénk elérni, mint az
utóbbi években, mert a falu és a csapat is
többet érdemel – az utánpótlásra támaszkodva talán elõrébb jutunk.
Sz. A.: – A játékosokat a teljesítményük
alapján kéne díjazni, valamint ne lehessen

megélhetési szerzõdéseket kötni – az egyesület pénze elfogy, mire észbe kapna.
– Mi a helyzet a játékvezetéssel? Ti mindketten belülrõl látjátok a helyzetet.
Sz. A.: – A játékvezetésben nem az a lényeg, hogy tudd a szabályokat, hanem
hogy elfogadtasd magad. Az emberek,
akik szidnak, nem tudják, mennyire fel kell
készülni egy meccsre, sokszor nincsenek
tisztában az új szabályokkal. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a csapatok szavazatai alapján az évad játékvezetõje lettem.
Nagyon köszönöm a családomnak, hogy
mellettem álltak, a feleségemnek a nyugodt családi hátteret.
– Hogy aktuálisak legyünk: kinek szurkoltatok az EB-n?
Sz. A.: – Én a németeknek szurkoltam.
M. T.: – Én szeretem a spanyolok játékát,
nemcsak a válogatottat, hanem a Barcelonát is figyelemmel kísérem – fantasztikus a
70 százalék feletti labdatartásuk.
Sz. A.: – Igaz, nagy taktikusok, tudatos játékot alkalmaznak, Vicente del Bosque
pedig nagyon érti a dolgát.
– Köszönöm szépen, további tevékeny sportéletet kívánok, na meg azt, hogy leljétek örömötöket a fejlõdõ magyar fociban is!
MD

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Az elmúlt hónap folyamán, június 2-án Virág Rita
(sárkeresztúri lakos) és Szelp István (paksi lakos)
kötöttek házasságot Sárbogárdon.
A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házaspár hozzájárulásával tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást, a nehézségekben kitartást kívánunk az újdonsült
házasoknak!
Szerkesztõség
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Búcsú egy volt kollégától
Mennyi halálhír van mostanában! S
mennyi a távozók között a jó barát, jó ismerõs, akiktõl búcsút kell venni! Most Imre Laci barátom, volt kollégám vette a kalapját, és átköltözött az égi vadászmezõkre.
Laci a Madarász József Városi Könyvtár
igazgatója volt nyugdíjazásáig, s ebben a
minõségében sokáig egy épületben tettük
a dolgunkat. Õ a könyvtárban, én a mûvelõdési központban.
Több mint negyven éve már, hogy elõször
találkoztunk, 1970 nyarán, amikor Sárbogárdra jöttem hosszú hajú fiatalemberként, szimat tarisznyával a vállamon. A
könyvtár az akkor még vadonatúj József
Attila Mûvelõdési Központ egyik szárnyában mûködött. A közös épület mellett sok
más is összekötött bennünket. Közös rendezvények, s járási intézményekként a közösen mûködtetett mûvelõdési autó is. Ezzel jártuk a járás településeinek kultúrházait, könyvtárait. S együtt nyögtük a járási
vízfej értelmetlen utasításait, együtt sírtunk és együtt nevettünk a bürokrácia
emeletes baromságain. Lacinak szerencsére jó humorérzéke volt, s ez is segített
sokszor inkább nevetni olyan dolgokon,

amelyektõl olykor az ember esze megállt, s
elkezdett visszafelé pörögni, mint az eladásra szánt gépkocsi kilométerórája.
A rendszerváltás engem az újságírás világába röpített, s akkor Lacihoz, a könyvtárba menekítettem a közösen megélt régi világunk emlékeit a könyvtár helytörténeti
gyûjteményébe. Aztán nyugdíjba vonult Õ
is. De ha kellett valami dokumentum, csak
vele együtt bogarásztuk az iratokat. S közben persze nosztalgiáztunk a régi idõkrõl.

Imre László Cecén született 1935. június 22-én. Iskoláit Alsószentivánon, Székesfehérváron és Budapesten végezte. A katonaság után futballistaként, kiváló kapusként
igazolták le a sárbogárdi focicsapathoz, emellett instruktorként kezdett dolgozni a városi könyvtárban, majd késõbb az intézmény igazgatója lett, s munka mellett elvégezte az ELTE könyvtár–történelem szakát. 1964-ben feleségül vette Kiss Mária tanítónõt. Házasságukból két gyermek született: Gabriella és Katalin, akik aztán egy-egy
unokával gyarapították a családot. Imre László 1995-ben vonult nyugdíjba. 1964-ig
futballozott, de azt követõen sem fordított hátat e sportnak, hiszen sokáig kísérte
figyelemmel az utánpótlást, valamint az íjászokat is segítette.

Hányszor zötykölõdtünk a rossz vidéki
utakon sokszor késõ éjszakára maradva
egy-egy rendezvény miatt! Laci ki nem fogyott a történetekbõl.
Aztán egyre ritkábban láttuk egymást.
Olykor az utcán, ha találkoztunk, már csak
intettünk egymásnak. Ha megálltunk, egy
kézfogás, egy kurta mondat után ment
mindegyikünk a maga útján tovább.
Most elvitte magával a túlvilágra történeteit, fanyar humorát, s elvitte közös emlékeinket is. Odaát rendezgeti az égi könyvtárat, amelyben minden dokumentum
megtalálható, amióta világ a világ. De tudom, ha szükségem van egy fontos információra az Akasha Krónikából, csak behunyom a szemem, gondolatban megszólítom: „Laci! Nézz már utána nekem!”, s Õ
máris küldi azt a dokumentumot, amire
szükségem van.
Búcsúzik Tõled egy régi jó barát:
Hargitai Lajos
Fájdalommal tudatjuk,
hogy a sárbogárdi Madarász
József Városi Könyvtár
nyugalmazott igazgatója,

IMRE LÁSZLÓ
életének 77. évében elhunyt.
Temetése 2012. július 10-én
10.00 órakor lesz
a sárbogárdi Huszár-temetõben.
Gyászoló család

Ünnep Sárkeresztúron
Idén ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját a Sárkeresztúri Napsugár Nyugdíjasklub. Ennek alkalmából rendezett gálán,
kistérségi találkozón láttak vendégül több
nyugdíjasklubot is. A rekkentõ hõség ellenére sokan elfogadták a meghívást. Körülbelül 230 vendég volt jelen. Mire odaérkeztünk, már csak az ajtóban volt hely.

Az ünnepelt nyugdíjasklub tagjai emlegették, hogy 5 éve ugyanilyen meleg volt, mint
idén. Ebbõl kifolyólag több szünetet is kellett tartani a mûsorszámok között.
Amint beléptünk, hosszú sorokban megterített asztalok, rajta hideg üdítõk és körbe-körbe a meghívott vendégek.

A házigazdák elõször köszöntötték a vendégeket, majd köszönetet mondtak a klubvezetõnek, Szántó Dezsõnek és a találkozó
szervezõjének, Ludányi Jánosnénak.
A következõ csoportok léptek fel:
Fehér Tearózsa Nyugdíjasklub (Aba),
Rozmaring Nyugdíjasklub (Enying), Csillagfürt Nyugdíjasklub (Sárszentágota),
Élõ Õsz Nyugdíjasklub (Seregélyes), Õszikék Nyugdíjasklub (Káloz), Õszi Napsugár Nyugdíjasklub (Soponya), Délibáb
Népdalkör (Soponya), Sárkeresztúri Kórus, Napsugár Nyugdíjasklub (Sárkeresztúr).
A mûsor alatt kint, az udvaron fõtt az estebéd: marhapörkölt és vaddisznópörkölt.
Akik jelen lehettek, nagyon jól érezték
magukat.
Gratulálunk a Napsugár Nyugdíjasklubnak, és további sikeres éveket kívánunk.
Mágocsi Adrienn
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Zenés dicsõítés
Hangszeres zenével és énekkel magasztalták a Mindenhatót és a templom névadóját a
sárbogárdi Szent László-templomban rendezett hagyományos koncerten szombaton este. A Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola hangszeres növendékei, valamint a
keszthelyi Georgikon Egyetemi Kórus mellett a házigazda Schola Catholica Kamarakórus tagjainak tapsolhatott a közönség.
Trombitaszóló nyitotta meg az eseményt Bartalis Bertalan közremûködésével, Molnár
Marcell orgonakíséretével, aki késõbb zongorán is bemutatta tehetségét. Marcellt már
nem elõször láthatta és hallhatta a sárbogárdi közönség, s fiatal kora ellenére rendkívül
érett játékán most is ámultunk, hogy ujjai milyen könnyedén és pontosan futnak a billentyûkön. Varga Patrik nem kevesebb tálentumról tett tanúbizonyságot hegedûn. Gitáron
három sárbogárdit hallhattunk: Kék Otíliát, valamint a kórust kísérve Huszárné Kovács
Mártát és Bakonyi Balázst.

A Georgikon kórusában
ismerõsként üdvözölhettük a sárbogárdi Bakonyi Istvánt, aki a közel
kétórás koncerten több
minõségben is fellépett:
szólóénekkel, kórustagként, orgonistaként és
karnagyként. Hozzá hasonlóan keszthelyi diáktársai is sokoldalúak, tekintve, hogy mindkét kórusban szerepeltek, s némelyikük hangszeren is
(Bartalis Bertalan –
trombita és Váczi Violetta – fuvola).
A házigazdák utolsóként
zendítettek rá hangulatos repertoárjukra, spirituáléval búcsúzva a közönségtõl.
Hargitai–Kiss Virág
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Cecei sulibörze
iTEC
Az iTEC (Innovative Technologies for the Engaging Classroom)
a European Schoolnet projektje, és olyan kérdésekre keresi a választ, hogy milyen lesz a tanítás 5 év múlva; hogyan értelmezhetjük a tanár szerepét; milyen az a tanterem, ahol a tanítványaink izgalmas felfedezõútnak élik meg a tanulást; milyen módszertani
megoldásokkal tudjuk elérni, hogy a digitális technológia hatékonyan szolgálja a nevelési–képzési célokat.

A projekt keretében az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. jelenleg 27 partnerrel mûködik együtt, felhasználva
mindazt a pedagógiai és technológiai tapasztalatot, amelyet 18
európai állam oktatásügye, ezen belül 14 oktatásügyért felelõs
minisztérium e kérdésekben fel tud mutatni.
A projekt keretében, amely immár a 2. ciklusához érkezett, az iskolai oktatás aktuális, megoldásra váró problémahelyzeteihez készülnek olyan óratervek, amelyek a konstruktív pedagógia és a
projekt alapú tanítás módszertani alapjaira épülnek, és IKTeszközök felhasználásával teszik hatékonyabbá a tanulást és tanítást. A tervezési szakasz után az óraterveket és az IKT-eszközöket
a résztvevõ országok vállalkozó pedagógusai adaptálják a helyi lehetõségekre, és valóságos helyzetben, saját órájukon próbálják ki
azokat. E szakmai szûrõ után válnak véglegessé és publikussá a
tananyagok és oktatási segédletek.
Az adaptálásban és a tesztelésben olyan pedagógusok vesznek
részt, akik 6–12. évfolyamon tanítanak, fontosnak tartják a projektben felvetett kérdéseket, és van kapacitásuk arra, hogy egy
nemzetközi szakértõ csapattal osszák meg szakmai tudásukat.
Az iTEC-projekt új eszközöket, motivációt teremt az innováció
és a kreativitás számára. Lehetõséget ad arra is, hogy a pedagógusok szakmai kapcsolatrendszerüket bõvítsék hazai és európai kollégákkal. Ehhez a projekt saját online platformja biztosítja a kommunikáció helyét és eszközeit. A módszertani eszköztár gazdagítására nyílik lehetõség új eszközök és alkalmazási lehetõségek
megismerésével, és európai dimenzióba helyezhetõ a saját tanítási gyakorlat.
A tesztelésben a Cecei Általános Iskola 6. a osztálya vett részt. A
program által felkínált lehetõségek közül a „Vizsgára készülés”
területet választottuk angolórán. A projektünk címe a „Holiday”
volt, és a tanév végén, öt tanítási órában valósítottuk meg. A tanulók öt csoportban dolgoztak. A feldolgozás során válogattunk a
megadott szoftverek közül, alkalmaztuk az ajánlott feldolgozási
útmutatókat. Volt olyan tevékenység, amit sikeresen el tudtunk
végezni, volt ahol még tökéletesítésre szorul a gyakorlatunk. Sok
tapasztalatot nyújtott a program mind a diákoknak, mind pedig a
pedagógusoknak.
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Az elkészült produktumokra ráfért volna még egy kis csinosítás,
de az idõ rövidsége miatt erre nem került sor. A produktumok
megtekinthetõk a http://iloveenglish.hupont.hu/ honlapon.
Az elkészült munkák, illetve az elkészítés folyamatának rögzítése
Vas Tiborc munkáját dicséri, akinek Szabó Adrián Bence segített.
A tesztelést a Cecei Általános Iskolában Ráczné Pincési Julianna
tanárnõ vezette, és a következõ tanévben is folytatni kívánja.

Uszodai tanévértékelés
Az elõzõ évekhez hasonlóan a 2011/2012-es tanévben is megszerveztük iskolánk tanulói számára az úszásoktatást. Az idei tanévben 30 gyerek vett részt az úszástanfolyamokon, az elsõ osztályostól a hatodik osztályosig.
Az elsõ félévben októbertõl novemberig kéthetente pénteken az
iskolabusszal jártunk Paksra a tanuszodába, majd a második félévben márciustól májusig ugyanúgy.
A résztvevõ gyerekek többsége már több éve rendszeresen részt
vesz ezen a programlehetõségen. A foglalkozások alatt a diákok
2x45 percet töltöttek a vízben. Az oktatás három csoportban folyt,
három oktatóval. Egy kezdõ illetve két haladó csoportban sajátíthatták el a gyerekek a különbözõ úszásfajtákhoz tartozó technikákat.
Tapasztalataink alapján a gyerekek nagyon szeretik az úszást, mivel számukra ez nemcsak sportolási lehetõség, hanem egyben nagyon jó kikapcsolódás és közösségi program. A rendezvény látogatását az IPR-es tanulóinknak útiköltség-hozzájárulással támogattuk, hogy az esélyegyenlõséget biztosítsuk.
A Cecei Általános Iskola ezúton köszöni meg a szervezõ tanároknak, Csajtainé Szabó Ágnesnek és Kaczné Lajtos Juditnak a program egész éves lebonyolítását. Az intézmény reményei szerint a
következõ tanévben is lesz lehetõség megszervezni ezt a népszerû
programot az iskola diákjai számára.
Cecei iskola
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Miklósi hírcsokor
Díjátadó Budapesten
A Vesd Bele Magad program 2012 márciusában indult. Iskolánk is csatlakozott a
kezdeményezéshez, melynek koordinátora Somogyváriné Németh Mária (Mara néni) lett. Ennek keretében azt kérték a résztvevõ kisgyerekektõl, hogy nevezzék el a
logóban szereplõ kisfiút és írjanak is egy történetet róla. A 20 legjobb írásra országosan lehetett szavazni. Az ezek közül kiválasztott 3 írás készítõi meghívást kaptak a
verseny díjátadójára. Itt derült ki, hogy ki lett a nyertes.
A díjátadóra és az eredményhirdetésre 2012. június 20-án került sor Budapesten, a
Vidékfejlesztési Minisztériumban. A fõdíjat V. Németh Zsolt államtitkár adta át.
Minden döntõs különdíjat kapott a program támogatóitól, az OTP Banktól és az
Axiál Kft.-tõl. A döntõsök között szerepelt iskolánk 3. b osztályos tanulója, Inotai
Laura is, aki Répa Rudiról írt meséjével elnyerte az elõkelõ második helyet. Gratulálunk neki az elért eredményhez!
A második helyezéssel együtt sok-sok ajándékkal térhetett haza Laura: az Axiál Kft
képviselõjétõl egy 1:16 méretarányos Class Jaguar 900 típusú játékot kapott mindhárom nyertes, valamint egy 500 gr-os Lindt Pralinés csokoládét. Az Otp Bank Zrt.
igazgatójától, Szabó István úrtól egy ajándékcsomagot kaptak a gyerekek, benne egy
focilabda hozzá tartozó pumpával, csokoládé, „feltankolt” tolltartó, sapka volt. A
program fõszervezõjétõl a gyerekek könyveket kaptak: Vadvilág Atlaszt, A természet matricás könyvét és a Pillantás a természetbe címût. Államtitkár úrtól minden
nyertes kapott egy Élet a vidéken társasjátékot és a Szívünk Hungaricumai címû
könyvet. Az iskola képviseletében Mara néni vette át az Axiál Kft. valamint az OTP
Bank Zrt. ajándékát, vásárlási utalványokat az iskola részére.
A program készítõi idõrõl idõre megkeresnek iskolákat, gyerekeket, pedagógusokat, hogy a találkozások során is átadhassák tapasztalataikat, élményeiket. A projekt
végére a programban részt vevõ iskolák mindegyike legalább egyszer sorra kerül.
A program szeptemberig folytatódik, így nyáron is várjuk tõletek a fényképes élménybeszámolókat. A nyári szünetre sok pihenést és jó kertészkedést kívánunk!
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Férfikonferencia
Alapon
Két évtizede szervezik meg Alapon nyaranta a
Vértesaljai Református Egyházmegye férfikonferenciáját, melyre idén június 30-án,
szombaton került sor, mintegy hatvan résztvevõvel. A férfiak – s velük több asszony is – legnagyobb része Sárbogárdról, illetve Sárszentmiklósról, Cecérõl, Dunaújvárosból, Abáról,
Etyekrõl, Gyúróról és Alapról érkezett. Néhány tizenéves fiatal is bekapcsolódott a programba, segítõként is.

Erõs Mária tanító

Pályázataink elõrehaladása
TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0379
A „Pedagógusképzésekkel a korszerû pedagógiai kultúráért az ÁMK óvodájában és
iskolájában” címû projekt keretében pedagógusaink sikeres záróvizsgát tettek. Az
Általános Mûvelõdési Központ 3 pedagógusa 2010. szeptember 1-jén iratkozott be
felsõoktatási képzésekre. Emperger Jánosné vezetõ óvodapedagógus szakirányon
2012. június 26-án, Kisné Paczona Ildikó teljesítményértékelési és minõségfejlesztési szakterületen 2012. június 23-án, Zelmanné Varga Zsuzsanna tehetségfejlesztés
szakirányon 2012. június 30-án sikeresen záróvizsgázott, valamint megvédte záródolgozatát.
Eredményes szakvizsgájukhoz gratulálunk!
TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0100
Intézményünk sikeres pályázata után 2012. március 1-jén kezdte meg a „Referencia-intézményi minõsítésre és az országos hálózatban való szolgáltatásra való felkészülés az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskolában” elnevezésû projektjét. Az
ütemtervnek megfelelõen a 2012. március 1. és 2012. június 3. közötti idõszakban a
következõ tevékenységeket valósítottuk meg: a projektmenedzsment felállítása
megtörtént; belsõ szakmai közremûködõként 14 fõ vesz részt a projektben; az Intézményfejlesztési Tervbõl a 30 órás tantestületi képzés valósult meg 2012. április 20-a
és 22-e között, 22 fõ részvételével, címe: Projektmódszer, projektalapú oktatás;
2012. június 25-26. között lezárult a PR 15 órás felkészítés is 3 fõvel; Gerse István referencia-intézményi tanácsadóval kötöttünk szerzõdést a szakértõi közremûködésre; az eszközlista szerinti beszerzés közül megvalósultak az irodabútorok: 2 db szekrény, 2 db asztal, 1 db asztali kiegészítõ, 3 db fotel, 1 db spirálozó gép, CD/DVD csomag, 10 db 4 GB pendrive beszerzése; tárgyalóba 10 db szék, a bemutató-tanterembe 1 db laptop, 1 db interaktív tábla, 1 db projektor beszerzése folyamatban van; A
nyilvánosság biztosítására elkészült a „C” típusú tábla. Megjelent 1 db sajtóközlemény 2012. május 4-én a Fejér Megyei Hírlapban. Az intézményi honlapot továbbfejlesztettük a projekttartalomnak megfelelõ egységgel.
Nyári ügyeleti napok az iskolában:
2012. július 11. (szerda) 8–15 óra, 2012. július 25. (szerda) 8–15 óra,
2012. augusztus 8. (szerda) 8–15 óra, 2012. augusztus 22. (szerda) 8–15 óra
További információk: http://amk.bogard.hu

Bagdánné Dörögdy Zsuzsanna gondnok köszöntötte a vendégeket, majd Agyagási István
esperes áhítatában a nyári gyümölcsök idõszaka okán a legízletesebb gyümölccsel, az élet fájának termésével kapcsolatban fogalmazta
meg gondolatait.
Õt dr. Bogárdi Szabó István püspök elõadása
követte az apostoli hitvallás jelentõségérõl,
melyet a vallási szertartások kötelezõ részeként rutinosan elmormolnak ugyan a hívek, de
mintha nem figyelnének oda a mondanivalójára, mely a legfényesebb, legökumenikusabb
gondolatokat tartalmazza. Arról is beszélt,
hogy vannak olyan örökérvényû, mértékadó
hagyományok, melyek sosem mennek ki a divatból, mégis hajlamosak vagyunk csak azért a
sutba dobni azokat, mert „régiek”.
Az elõadást követõen a helyi asszonyok jóvoltából készített és kínált finom sütemények, innivaló révén frissülhetett fel a társaság, majd
három csoportban beszélgettek a jelenlévõk a
hitvallásról, amely összefogja a keresztyén felekezeteket. Késõbb ismét egy gyülekezetet alkotva, közös éneklést követõen egy-egy csoport képviselõje számolt be a felvetõdött gondolatokról, témákról.
A vendéglátók igazán kitettek magukért, hiszen bõséges ebéddel vendégelték meg a konferencia résztvevõit.
A program közös úrvacsorával zárult.
Hargitai–Kiss Virág
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FIGYELEM, BESURRANÓK!

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál (FMKIK)
esedékes 2012. évi kamarai választás, a tisztújítás 2012. június
29-én eredményesen lezajlott.
Az FMKIK újonnan megválasztott elnöke a korábbi elnök,
Radetzky Jenõ, az Albatrade Kft. ügyvezetõje.
Az újonnan megválasztott kamarai vezetés továbbra is elhivatott a partneri együttmûködés iránt. A gazdaság fejlõdésének
elõsegítésére érdekközvetítést vállal, és párbeszédet kíván
folytatni stratégiai szövetségeseivel, partnereivel, az állami és
a közigazgatás központi és helyi szervezeteivel, képviselõivel, a
régió, a megye, és a kistérségek, a megyében levõ települések
önkormányzataival és hatóságaival, tudáshordozó intézményekkel, oktatási szférával, a társkamarákkal.
Az FMKIK választási bizottságának a 2012. évi tisztújítással
kapcsolatosan közleménye – mely tartalmazza a tisztújítás lebonyolítását és a megválasztott tisztségviselõket ás az FMKIK
bizottságainak összetételét – a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján megtekinthetõ, és elérhetõ az FMKIK honlapján, a
www.fmkik.hu weboldalon is.

A rendõrségi statisztika azt mutatja, hogy a nyári melegekben
megemelkedik a besurranások száma. Ugyanis sokan nyitva
hagyják a lakások, házak ajtóit, illetve ablakait a hõség enyhítése érdekében, és nem foglalkoznak azzal, hogy ezzel megkönnyítik a tolvajok dolgát. Ezen esetekre ugyanis egyértelmûen igaz a mondás, miszerint alkalom szüli a tolvajt. A bûnelkövetõk ugyanis a házakat végigpásztázva azt választják ki, ahova
a legkevesebb idõ- és energiaráfordítással tudnak bejutni. Egy
szúnyogháló, vagy egy leengedett roló nem jelent akadályt a
számukra. Pillanatok alatt már benn is vannak a házban egy
nyitva hagyott ajtón, vagy ablakon keresztül. Így nem árt az
óvatosság!
Ezért kérjük, hogy fogadják meg tanácsainkat!
Kérjük, hogy nyílászáróik ne csak csukott, hanem zárt állapotban legyenek! Különösen akkor, hogyha házban, vagy földszinti lakásban laknak! Értékeiket – táskákat, pénztárcákat, ékszereket – ne közvetlenül a bejárati ajtó, vagy az ablak közelében
tárolják! Amennyiben tehetik, lakásukat lássák el különbözõ
biztonságtechnikai védelemmel. Akár riasztóval, akár biztonsági zárral, akár biztonsági kamerával, esetleg távfelügyelettel!
Amennyiben mégis megtörténik a baj, és bûncselekmények áldozataivá váltak, ne tétlenkedjenek, elsõként a rendõrséget
hívják! Hiszen az elkövetõk még a közelben lehetnek, így a
rendõröknek nagyobb esélyük van arra, hogy elfogják õket.
Így történt ez a tegnapi napon három fehérvári esetben is. A lopást, illetve annak kísérletét követõ azonnali bejelentés után
ugyanis a fehérvári járõrök egybõl a megadott címekre mentek, aminek közelében mindegyik esetben el is fogták az elkövetõket.
Egy Budai úton lévõ közmûépítési területrõl szerdán délelõtt
egy Hilti fúrót vitt el egy 50 és egy 45 éves hajléktalan férfi, akiket a járõrök fogtak el. Így a 250.000 Ft-os lopási kár megtérült.
A két tolvajt a rendõrök bûnügyi õrizetbe vették.
A Széchenyi utcában lévõ egyik családi házba a tetõablakon
keresztül jutott be tegnap kora délután az elkövetõ. Mivel
azonban a tulajdonos megzavarta, így eltulajdonítani semmit
nem tudott. A bejelentést követõen itt is sikerült perceken belül elfogni a 18 éves férfit, akit a tulajdonos fel is ismert, mint
azt, aki a házában járt. Így a nyomozók lopás kísérlet elkövetése miatt indítottak vele szemben büntetõeljárást.
Szintén a nyitott ablakon keresztül ment be a Petõfi utcában
egy földszinti házba egy 23 és egy 25 éves fehérvári férfi, akiket
azonban szintén megzavartak, így üres kézzel menekültek el a
helyszínrõl. A ruházatuk alapján azonban a fehérvári rendõrök õket is elfogták, majd lopás kísérlet miatt kihallgatták
õket. Egyelõre egyikük tanú, míg másik gyanúsított az ügyben.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Cece Nagyközség Önkormányzata a KÖZOP-3.2.0/c-08-112011-0026 azonosító számú pályázat keretén belül 19.747.250
forint támogatást nyert a Közlekedési Operatív Program „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” c. pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében.
A 100 %-os támogatási intenzitású pályázatból elkészült a
63-as út Cece–Vajta települések közötti kerékpárút egyesített
tervdokumentációja.
A pályázat közremûködõ szervezete a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. A projekt megvalósulásának ideje: 2012. március
9.–2012. július 31.
A támogatásról szóló döntést követõen a közbeszerzésekrõl
szóló törvény szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
került lebonyolításra, amelynek eredményeként a budapesti
Via-Comp Mérnöki Iroda Kft.-vel került megkötésre a tervezési szerzõdés.
A szerzõdés keretében Vajta külterületén, a Zichy-kastélytól
kiindulva, Vajta és Cece belterületein keresztül a Cece és
Rétszilas közötti külterületig, a 63. számú fõúttal párhuzamosan, a szükséges mûtárgyakkal együtt megvalósuló 13.220 méter hosszúságú kerékpárút – az érvényes útügyi mûszaki elõírásoknak megfelelõ – egyesített engedélyezési–kivitelezési tervezése valósul meg.
A kerékpárút Cece belterületén a 41+650 – 45+860 km szelvények között halad. Cecén változó oldalon vannak az elektromos és egyben közvilágítási oszlopok, ezért részletes vizsgálat
határozta meg, hogy melyik oldalon kell vezetni a kerékpárutat. A méréseket a mérnöki iroda elvégezte.

Németh-Kész Mónika r. szds., FMRFK-szóvivõ

Kiszagolták a füvet

Cece Nagyközség Önkormányzata

Gépjármû-ellenõrzésre állítottak le a járõrök egy gépkocsit vasárnap éjjel Sárbogárdon a Kinizsi utcában. A megállítást követõen, az igazoltatás során az intézkedõ járõrök az utastérben
gyanús szagokat észleltek, ami miatt a jármû átvizsgálása
mellett döntöttek.
A vezetõoldali ülés alól alufóliába csomagolt, kábítószergyanús, szárított növényi anyag került elõ. A gyanús anyaggal kapcsolatban elõállították az autó két sárbogárdi és két soproni
utasát, akik elismerték, hogy fogyasztottak kábítószert a megelõzõ idõszakban. A négy utast mintavételre állították elõ, a
megtalált kábítószergyanús anyag ügyében eljárás indult.
R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

Bogárd és Vidéke 2012. július 5.

FELHÍVÁS / PROGRAMAJÁNLÓ

Utazás, nyaralás
a biztonság jegyében
Az országos tiszti fõorvos a legmagasabb,
harmadfokú hõségriasztást rendelte el
június 30-án (szombaton) 0.00 órától július 9-én (hétfõ) 24.00 óráig.
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság a szabadtéri tûzesetek megelõzése érdekében ismételten felhívja a
figyelmet, hogy Fejér megyében június
25-étõl általános tûzgyújtási tilalom van
érvényben. A Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságának határozata alapján a Fejér megye illetékességi területén fekvõ erdõkre, fásításokra, valamint az erdõterületek és fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területeken tilos tüzet gyújtani. A tilalom
kiterjed a felsorolt területeken (kiemelt
tekintettel az erdõkben lévõ) kijelölt tûzrakóhelyekre is, a közút és vasút menti fásításokra, valamint a parlag- és gazégetésre.
A közúton és vasúton utazók, az erdõben
kirándulók, a mezõgazdasági területeken dolgozók figyelmét ezúton szeretnénk felhívni, hogy az égõ cigarettát ne
dobják el, mert ez fokozott tûzveszéllyel
jár. Az elrendelt tûzgyújtási tilalom
visszavonásig érvényes.
A mezõgazdasági betakarítási munkák
során fokozottan ügyeljenek az Országos
Tûzvédelmi Szabályzatnak az aratásra és
az erõ- és munkagépekre vonatkozó elõírásaira, amelyekrõl a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján
is tájékozódhatnak. A tûzgyújtási tilalom
idején a tarló és a növényi hulladék égetése is tilos!
A nyári idegenforgalmi szezon alatt, különösen hétvégenként, sokan felkeresik
tavainkat. A Velencei-tó kedvelt pihenõhely, emellett jelentõsen megemelkedik
a Balatonhoz Fejér megye területén átutazók száma is, amelynek során a forgalom nagy részét az M7-es autópálya és a
7-es fõút Fejér megyei szakasza bonyolítja le. Az utazások alkalmával – különösen
a hõségriadó idején – feltétlenül vigyenek magukkal megfelelõ mennyiségû folyadékot, ivóvizet, és bõséges üzemanyaggal, a lehetõségekhez mérten tele
tankkal induljanak útnak. Akik távolabbi
úti célt, nyaralóhelyet választottak, azoknak javasolt elõzetesen az Útinformnál
érdeklõdni az esetleges munkavégzések,
vagy balesetek miatti forgalomkorlátozásokról, illetve alternatív útvonalakról.
A hõhullám egészségre gyakorolt hatásai
rosszullétet idézhetnek elõ, emellett a
megerõsödött forgalomban egy koccanásos baleset is jelentõs forgalomtorlódáshoz vezethet. Fokozott körültekintéssel
vezessenek, és legyenek figyelmesek, türelmesek a közlekedés többi résztvevõjével, valamint balesetek alkalmával a

mentésben résztvevõkkel, feltorlódott
kocsisorok esetén félrehúzódással segítsék a megkülönböztetõ fény- és hangjelzéssel közlekedõ jármûvek továbbhaladását.
Személygépkocsinkban felügyelet nélkül
még rövid idõre se hagyjuk gyermekünket, háziállatunkat, még akkor se, ha
megállás elõtt a légkondicionáló lehûtötte az autót, mert a tûzõ napsütésben a jármû utastere pillanatok alatt felforrósodik! Szintén ne hagyjunk az autóban napsütésnek kitett helyen hajtógázzal mûködõ sprayt és gázgyújtót, mert ezek tüzet
okozhatnak!
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Meghívó
2012. július 7-én (szombaton)
kerül megrendezésre a

VI. TÓTH IMREEMLÉKTORNA,
melyre tisztelettel és szeretettel
meghívjuk
a kedves sportolókat, tisztelõket,
sportbarátokat!
Sportágak: nõi, férfi-, gyerek- (15 éves
korig) kispályás foci, tizenegyesrúgó-verseny.
Csapat: 6+1 fõ. Díjazás: vándorkupa,
kupa, oklevél, focilabda a büntetõrúgóknál.
Nevezés: 500 Ft/fõ (minden nevezõ kap
ebédet, csapatonként max. 10 fõ).

A viharjelzõkkel ellátott tavainknál a fürdõzõk rendszeresen figyeljék a jelzõberendezéseket. A Velencei-tavon három
viharjelzõ mûködik: Pákozdon, Agárdon
és Velencén. Elsõfokú viharjelzés van érvényben, ha a viharjelzõ percenként 45öt villan. Másodfokú viharjelzés esetén a
viharjelzõ lámpák percenként 90-szer villannak fel. Ebben az esetben a vihar rövid
idõn belüli megérkezését jelzik. Ilyen
esetben fürödni tilos! A Velencei-tó, valamint a Balaton aktuális, érvényben lévõ
viharjelzéseit folyamatosan figyelemmel
kísérhetik a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján is. Emellett
a magyarországi hajózható tavak (Balaton, Velencei-tó, Fertõ-tõ, Tisza-tó) viharveszélyeirõl a tájékoztató idén elõször mobiltelefonon is folyamatosan követhetõ. A vízen és víz mellett dolgozók,
sportolók, pihenõk és a környéken élõk
gyorsabb és hatékonyabb informálása érdekében készült a „TAVIHAR” elnevezésû, mobileszközökön használható alkalmazás, amely ingyenesen letölthetõ a
BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján keresztül. A viharjelzés figyelemmel kísérése saját biztonságunk szempontjából fontos.
Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Sportáganként, korcsoportonként max.
12 csapat jelentkezését fogadjuk.
Tizenegyesrúgó-verseny: 200 Ft/fõ.
Regisztrálás: 8.00–8.30, Nagylók, focipálya.
Megnyitó, koszorúzás: 8.30, kezdés:
9.00 óra.
A kicsik napközben óvodásfutással, az
idõsebbek sakkjátékkal tiszteleghetnek Imre bácsi emléke elõtt.
A sportrendezvény ideje alatt a közelben büfé üzemel.
Mindenkit szeretettel vár
a Tóth Imre Emlékbizottság!

Sárbogárdi
KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben
40 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.
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MINDENHATÓ ATYA
Minden keresztyénnek hitvallása az Apostoli Hitvallás, évezredek óta hangzik keresztyén közösségekben, s akik ezt
mondják és vallják, évezredek
óta közösségben is vannak egymással. Az Apostoli Hitvallás
révén közösségben vagyunk a
régiekkel, akik ezt a hitvallást
átadták nekünk, megtanítottak
bennünket reá. Õk ezt úgy adták át nekünk, mint amelyben a
keresztyén hit alapvetõ igazságai és tételei foglaltatnak benne, és aki ezt elfogadja, és – régi
magyar szóval – kivallja, az közösségben van a keresztyénekkel. Mi is ezt adjuk át az utánunk következõ nemzedékeknek, erre tanítjuk gyermekeinket – néha jól, mint hitvallást,
mint olyan alapot, melyre rá lehet helyezkedni, néha nem teljesen jól, úgy, mintha imádság
lenne, mert sokszor az Apostoli Hitvallást imádságként
mondjuk. Mégis, ha hittel
mondjuk, nem bánom, mondhatjuk imádságként is.
Ily módon általános ismertetõjegy az Apostoli Hitvallás. Bármilyen felekezethez tartozzék
valaki, bármilyen különbség is
legyen hitágazatok, felekezetek, hagyományok között, ha
ezt mondjuk, mi, reformátusok, és mondják római katolikusok, ortodoxok, és még ki
tudja, hányan, hányféle nevezeten, ha tehát ebben egyetértünk, akkor a leglényegesebb
dologban egyet is mondunk.
Mert egyre tekintünk, a Szentháromság élõ Istenre.
Az Apostoli Hitvallásnak
azonban nemcsak a nemzedékek során, s nemcsak a hitbeli
meggyõzõdésben van kimondhatatlan jelentõsége. Nagyon
erõs aktualitása van ma is. A
21. század kezdetén, mi, keresztények, önmagunknak is

adósai vagyunk – azzal is, hogy
az Apostoli Hitvallásban foglaltakat végiggondoljuk. Sõt,
merem ezt kiterjeszteni: adósok vagyunk azzal is, hogy általában a hitünk tartalmát végiggondoljuk. Adósok vagyunk,
mert alig beszélünk hitünkrõl,
pedig az apostol arra buzdít
bennünket, hogy egymás hite
által, hitbõl hitbe épüljünk
(Róma 1:12,17), vagyis a hitét
az egyik hívõ
mondja el a
másiknak. Mára
azonban
nagy divat lett a
hit kérdését –
azt nem mondom, hogy mellõzni, de mindenképpen –
bensõségesíteni, elzárni, s
olyannyira magánügynek tekinteni, hogy
jobbára meghagyással intézzük el. Te is
hívõ vagy, én is
hívõ vagyok, hívõnek lenni jó
dolog, aki hisz,
az rossz ember
nem lehet –
ennyi. Eszünkbe sem jut,
hogy a hitünk
megvallásával építhetjük a másikat, inkább attól tartunk,
hogy terhére leszünk vele.
Mindig felötlik bennem a régi
eset, amikor kezdõ lelkészként
a falu tanácselnökéhez kellett
mennem, aki kedvesen fogadott is, ám jelezte, nem örül,
hogy az iskolában szervezzük a
hitoktatást. Majd azt mondta:
üsse kõ, én is hívõ ember vagyok, meg maga is hívõ ember.
Mikor látta, hogy elkerekedik a
szemem – mert azért vasárnap

õt nem láttam a templomban –,
mindjárt hozzátette: én a kommunizmusban hiszek, maga
meg a vallásában, de az a lényeg, hogy hiszünk. Azóta töröm a fejem, hogy ha ez ennyire
egyszerû és nem számít, hogy
mit hiszünk, akkor végül is mi a
baj a világgal? Valóban, minden ember hisz valamiben,
mindenki „hívõ”. Hogy van hát
ez? Egy szónak is száz a vége,
mára
olyannyira bensõségesítettük
mi, keresztények is a hírünket, olyan
keveset beszélünk róla még
egymás között
is,
hogy
elõbb-utóbb
óhatatlanul a
helyébe
teszünk valamit.
Mit is? Nos,
ami
éppen
van, ami jön.
A mi kereszténységünk
improvizálgató kereszténység lett, de
nem a szó
klasszikus értelmében. A
klasszikus
improvizáció
az, amikor feladnak például az
orgonamûvésznek egy szép
motívumot, dallamot, és õ fantasztikusan szép dolgot varázsol belõle. Mi viszont úgy improvizálunk, hogy ami éppen
eszünkbe jut, arra fújjuk a nótát. Sõt, a dallamot, a cantus
firmust is mi költjük. Nincs ez
így jól.
Nemcsak azt szeretném megmutatni tehát, hogy mit mondunk, amikor a Hitvallást
mondjuk, és mit kell értenünk

egyes tételein, hanem azt is,
hogy nekünk eleve szükségünk
van a hit megvallására. Szükségünk van arra, hogy mondjuk a
hitünket. Nem tudom, van-e
még olyan nyelv, mint a magyar, amely a hit és a megvallás
szót, illetve a hit és a vallás szót
belsõ jelentésük szerint összeköti – így: hitvallás. Ez az összekapcsolás a vallás szó aktív értelmét tárja fel, a vallás megvallás, kivallás, vallomás, konfesszió, az a mozzanat, amikor
az ember elõadja, elmondja,
megmutatja azt, amit hisz.
Márpedig, a hit – ha élõ hit –
mindig el is akar jutni a megvallásig. Igen, annak is eleget kell
tennünk, amire Péter apostol
buzdít, hogy készségesen adjunk számot a bennünk lakozó
reménységrõl, ha kérdeznek,
ha vádolnak, ha bírálnak, ha
szükség hozza, meg kell vallani
hitünket. (1Péter 3:5) Ám magának a hitnek is van egy belsõ
mozgása. A hit meg akar nyilatkozni. A hívõ szüntelen ezt érzi: el kell mondania! Hittem,
azért szóltam – mondja a zsoltáros. Hittem, azért szóltam –
mi is hiszünk, azért szólunk,
bõvíti Pál apostol. Azért szólok, mert hiszek, vagyis amit
mondandó leszek, az a hitemben fogant, és a hitembõl születik meg. Nem maradhat bennem, nem rejthetem, nem titkolhatom. Egy másik, ujjongó
zsoltár így mondja: nem titkolom el a Te dicsõségedet, a Te
jóságodat a nagy gyülekezetben. (Zsoltár 40:11) Nem titkolom el az emberek elõl, mert
nem is titkolhatom, a hitem arra kényszerít, hogy megvalljam.
Részlet Bogárdi Szabó István
„Hittem azért szóltam –
Prédikációk az apostoli
hitvallásról” címû könyvébõl

JÓGA ÉS MEDITÁCIÓ
Június 7-én (szombaton) 13.30 órakor 6 órás ingyenes programmal várjuk a kedves gyakorlókat és érdeklõdõket.
A rendezvény a sárbogárdi mûvelõdési ház kamaratermében
lesz.
Program:
13.55
zen-meditáció (gyakorlóknak 3x25 perc);
15.30–16.30
jógagyakorlatok (kezdõknek is),
légzésgyakorlat;
16.30–17.00
vacsora (könnyû, „ki mit hoz”);

17.10–17.30
jóga, relaxáció;
17.40
zen-meditáció (zazen) kezdõknek is;
19.30
tea és sütemény (a zen-csoport felajánlása).
Részletes információ a www.muvhaz.bogard.hu honlapon.
Jelentkezni a 06 (30) 653 5212-es számon lehet.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
A meditációs csoport nevében:
Sztari Béla
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Könyvajánló

Filmajánló

Gyerekeknek

Gyerekeknek, felnõtteknek

G. Szabó Judit:
Hárman a szekrény tetején

Jégkorszak 4. –
Vándorló kontinens

Az igazság az, hogy eleinte
csak egy lány ül a szekrény
tetején, s úgy érzi magát
odafönt,
mint
várkisasszony a kacsalábon forgó
várban. Persze, ha az embernek van egy húga, akkor
csöndes magányát néha elkerülhetetlenül fel kell áldoznia a nemkívánatos társaság kedvéért. De mi történik akkor, ha egy szép napon a rég nem látott nõvérke is betoppan? Elfér vajon
három lány is a szekrény tetején? G. Szabó Judit ellenállhatatlan humorú regénye egy eseménydús vakáció krónikája. A kötetet
Várnai György szellemes
rajzai teszik még szórakoztatóbbá.

Felnõtteknek

Erdélyi történet I-III.
Bánffy Miklós „Erdélyi
történet” címû regénye tíz
évet ölel fel a 20. század
elejének történelmébõl
1904-tõl az elsõ világháború
kirobbanásáig.
A
bonchidai kastély urának,
a polihisztor erdélyi arisztokrata írói munkásságának legnagyobb lélegzetû
alkotása három részbõl
áll. A család, a diplomáciai
indíttatás, a politikai karrier, a kaszinói tagság egyaránt lehetõvé tette, hogy
Bánffy otthonosan mozogjon a báltermek, a kártyaszobák, a nagy vadászatok, a lóversenyek, a szerelmi és a politikai csatározások berkeiben, hiteles
és érvényes panorámát
festve az erdélyi arisztokráciáról. Bánffy ragyogó tehetségének, nyelvi gazdagságának minden ismérve megcsillan a monumentális regény lapjain. Illés Endre a „Megszámláltattál”
közel negyedszázados, elsõ magyarországi kiadásában Berzsenyit idézve „fene fátumot ostromló merészség”-nek nevezi a
regényt, íróját pedig olyan embernek tartja, aki gyönyörködik a
világban, aki élvezi az életet, akit szórakoztat a világ változatossága, és aki kedvét leli mindenben, ami mûvészet és
erõfeszítés. Ennek a színes és gazdag világnak a leírásáért már
önmagában is érdemes kézbe venni ezt a kalandos, de
ugyanakkor történetileg hiteles nagyregényt.
Forrás: internet

Az idõ a jégkorszakban sem áll meg: minden változik, és mindig jöhet néhány vad meglepetés. A táplálkozási láncra fittyet
hányó három jó barát, Manny, Diego és Sid (a mamut, a kardfogú tigris és a lajhár) újból kénytelen vándorútra indulni: egy
óriási földmozgás leszakít a kontinensrõl egy szigetet, és elválasztja õket a hordától. Jobb híján egy úszó jéghegyre költöznek, és új, hófehér hajójukon igyekeznek partra vergõdni. A
trió a nyílt tengeren sem hazudtolja meg magát: a jég hátán is
túlélnek, fura tengeri lények, új földrészek és õskalózok között
vágják keresztül magukat, és közben egy percre sem veszítik el
a humorérzéküket. Még a motkány is viszontlátja imádott
makkját – igaz, olyan körülmények között, melyre egy motkány
sem készülhet fel.

Felnõtteknek

Bel Ami – A szépfiú

Georges Duroy fiatal, jóképû, nagyon ambiciózus fiatalember.
Leszerelt katonaként egy huszadrangú párizsi újságnál kap állást, s mivel nagyon rossz anyagi körülmények között él, bármit
megtesz a kiugrásért. Külseje és sármja ellenállhatatlanná teszi – bárkit kihasznál, hogy a társadalmi ranglétrán egyre feljebb kerüljön. Törtetését három állandó partnere segíti. Az
egymásról eleinte mit sem sejtõ hölgyek végül az 1890-es évek
egyik legsikeresebb férfijává emelik Georges-ot. A kezdetben
kellemesnek ígérkezõ, erotikus kalandok a férfi gátlástalansága révén egyre veszélyesebbekké válnak. Míg a nõk csak a
Szépfiúként emlegetik, a férjeknek õ lesz a legfõbb ellenség.
Forrás: internet
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Falusi lány fátyolban

Valahol úgy intézték, hogy minden hónapnak meglegyen a varázsa. Úgy sorakoznak egymásután, mint tizenkét testvér. Mind
más. Összetéveszthetetlenek, akárcsak az igazi testvérek. Lobog
December hosszú, fehér szakálla, Április bolond, szeszélyes, égszínkék szemû kamasz, Május szõke haját virágfüzér koszorúzza… És Június? Sötét zakós, nyakkendõs fiatalember, fehér blúzos, érettségi vizsgára vagy évzáróra sietõ lány. Ez a hónap persze
a sárguló búzatáblák, az eper, a málna évadja is, de talán mégis a
legjellemzõbb rá az, hogy az iskolákból kirajzik a sereg, a legidõsebbeknek kezdõdik az élet, a fiatalabbaknak kezdõdik a vakáció.
Ebben a hónapban didereg a gimnázium folyosóján már-már kibírhatatlan izgalomban a következõ beszólítandó. Izzadt tenyerében szorongatja a golyóstollat, a pulzusa vadul lüktet. Jaj, mi lesz a
tétel, amelyet tétova kézzel kihúz a kötegbõl? Aztán hallja a nevét, menni kell, be kell lépni az érettségi bizottság elé, bár legszívesebben elszaladna.
Ebben a hónapban sorakoznak fel az osztályok a fák alatt ünnepélyes ruhában. A karéjukban állványon ott a mikrofon, az asztal
könyvekkel megrakva. A megjelent szülõk, az osztályok megtapsolják a sorban kiballagó jeles, kitûnõ tanulókat, akik megkapnak
egy-egy könyvet. Érdekes, hogy mindenki másképp jön ki a könyvért. Van, aki elpirultan, szégyenkezve lépked, restelli, hogy minden jelenlevõ õt nézi. A másik derûsen, széles mosollyal néz az
igazgató úr szemébe, tele van önérzettel, nem zavarja, hogy nézik
õt. A szép lány magas sarkú cipõben gázol a fû között, a testtartása
büszke, a járása ringó, mintha egy divatbemutató kifutóján kelletné magát. Õ kifejezetten élvezi, hogy a közfigyelem centrumába
került. Van, aki magába merülten jön ki, nem látszik törõdni a körülményekkel, talán valami tudományos probléma foglalkoztatja.
Ez a tanévzáró seregszemle kitûnõen szemlélteti talán az élet
legfõbb érdekességét, hogy minden ember más.
Ebben a hónapban vannak az érettségi bankettek és az osztálytalálkozók. Milyen ravasz, varázsos ruhákat találnak ki a hölgyek,
hogy emeljék az együttlét színvonalát! Az érkezõk körülülnek egy
hosszú, fehér asztalt, várnak, nevetgélnek. Egyszer aztán a pincér
hordani kezdi a tálakat. Hasábburgonya, fõtt rizs, hússzeletek,
rántott sajtok. A vendéglátóiparnak nem túl gazdag a fantáziája,
de az étkek jóízûek. Persze a sokféleség itt is megvan. Vannak
jobb és gyengébb szakácsok…
Ez az a hónap, amikor morogva megindulnak az aratógépek, és
nagy port felverve végiggördülnek a búzatáblákon. Az aratás régen szent munka volt, egyben az év legnehezebb szakasza. Kora
reggeltõl szürkületig vágni a rendet egy kaszával komoly dolog.
Ma nem sokan bírnák. A hõségben szinte ég a búzatábla, az arató
új rendbe vágja a kaszát. Jobbra lendítés, balra suhintás. Az ezredik vágásba is erõt kell adni, hogy elfeküdjön a száz és száz peckesen álló búzaszál. Ebédszünetben úgy hever szanaszét a nép, mint
a hullák. És alkonyatkor ott sorakoznak a lekopaszított táblán a
keresztek. A jövõ évi kenyér, az áldás. Az aratás ma egyszerû ipari
esemény, a legtöbb ember észre sem veszi, hogy aratás van.
És az ifjúság számára elkezdõdik a nyári szünet. Alighanem az
ember életének legboldogabb idõszaka.

Hozzávalók: 3 alma, 5 cm citromhéj, 1 ek almalé, vagy víz, 1 és 1/2 tk
frissen õrölt gyömbér, 5 dkg mazsola, 1-2 ek méz, 7,5 dkg teljes
kiõrlésû zsemlemorzsa, 2 ek barna cukor, 5 dkg felaprózott, pirított
mogyoró, 1 tk õrölt fahéj, joghurt a tálaláshoz.
Egy serpenyõbe tesszük a hámozott, magozott, feldarabolt almát és a citromhéjat, majd felöntjük az almalével, és fõzni kezdjük. Hozzáadjuk a mazsolát, majd lefedve negyed órát pároljuk. Ekkor kivesszük a citromhéjat, a
többit pedig pürésítjük, közben a mézet is belekeverjük. A zsemlemorzsát
és a cukrot megpirítjuk, majd belekeverjük a mogyorót és félretesszük. Az
almás és a mogyorós keveréket tálakba rétegezzük, majd hûtõbe tesszük.
Tálalás elõtt a fahéjjal és a joghurttal ízesítjük, és már kínálhatjuk is.

Diós nápolyi szelet
Hozzávalók: 40 dkg cukor, 5 tojás, 2 cs vaníliás cukor, 10 dkg étcsoki,
25 dkg darált dió, 1 margarin.
Ezeket összekeverjük, gõz fölött felverjük, amíg sûrû nem lesz. Kihûtjük, és
az ostyalapok közé töltjük. Pár óra múlva szeletelhetjük.

Dinnyesörbet
Hozzávalók: 60 dkg görögdinnye (héj nélkül), 10 dkg cukor, 1 citrom
leve, 1 dl száraz pezsgõ.
A dinnye húsát felkockázzuk, magjait eltávolítjuk, majd turmixgépbe teszszük. Hozzáadjuk a cukrot, a citromlevet és a pezsgõt. Összeturmixszoljuk,
majd egy tálkába öntjük, és a mélyhûtõbe tesszük. 1/4 óránként megkeverjük, hogy a jégkristályok aprók maradjanak. 3-4 óra múlva poharakban
kínálva már fogyasztható is.
Ha gyerekeknek készítjük, akkor pezsgõ helyett szénsavas szõlõlével,
vagy Canada Dry-jal készítsük!

Citromos sörbet
Hozzávalók (4 fõre): 5 dl víz, 300 g kristálycukor, csipet só, 4-6 szál
citromfû, 4 db citrom.
A kristálycukrot egy zománcozott fazékban fõni tesszük a vízzel. A citromfûrõl 8-10 db szép levelet félreteszünk, a többit kicsit kézzel megtörve a
fõvõ sziruphoz adjuk. Kb. 10 percig forraljuk, majd a tûzrõl levéve szobahõmérsékletûre hûtjük. A citromfûleveleket szépen egymásra tesszük, és
szorosan felcsavarjuk, mint a szivart, és nagyon vékony csíkokra vágjuk.
Lereszeljük egy citrom héját és kifacsarjuk a citromok levét. A kihûlt cukorszirupot egy kb. 2 literes, fedeles mûanyagdobozba szûrjük, és belekeverjük a citromok levét, a reszelt citromhéjat és a citromfû csíkokra vágott levelét. Egy éjszakára a fagyasztóba tesszük, másnap reggel a félig fagyott
jégkását egy villa segítségével fehéredésig keverjük.
Tálalásig ezt a mûveletet még párszor megismételjük. Igyekezzünk minél
több levegõt a sörbetbe keverni, mert ezáltal finom, könnyû lesz.

Vienetta
Hozzávalók: 2 cs tejszínhabpor, 3 dl tej, 2 evõkanál porcukor, 10 dkg
tortabevonó, 1 ek olaj.
A tortabevonót gõz fölött megolvasztjuk, és belekeverjük az olajat. Félretesszük hûlni. A tejszínporhoz keverjük a porcukrot, majd a tejet is hozzáadva felverjük habbá. Egy püspökkenyérformát kibélelünk frissen tartó fóliával (ha kivajazod elõtte a formát, akkor nem csúszkál el benne a fólia). A
tejszínhabot nyomózsákba tesszük, és egy sort cifrázva belenyomunk. Olvasztott csokoládéval meglocsoljuk, majd ismét hab, csokoládé, és még
egyszer megismételjük. Rögtön mélyhûtõbe tesszük fagyasztani. Tálaláskor a fólia segítségével kiemeljük a formából, és tálcára téve szeleteljük.

(L. A.)

IDÕJÁRÁS
A következõ 5 napban folytatódik az
alapvetõen napos, forró, nyári idõ. A fõleg délutáni órákban helyenként elõfordulhatnak nyárias záporok, zivatarok, de ezek csak foltokban enyhítik a
tikkasztó meleget. A jövõ hét elején csökkenhet 1-2 fokot a hõmérséklet,
de alapvetõen nem változik meg idõjárásunk.
A várható legmagasabb nappali hõmérséklet csütörtöktõl péntekig 39, hétfõn 35 fok körül alakul. A hajnali hõmérséklet is csak 25 fokig süllyed ezekben a napokban.
www.metnet.hu
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Az ördöginas
III. rész
Mikor Zsarnok úr megtudta, milyen kárt
csináltak neki, csak hápogott. De másnap
megint kifundált valamit. Csontokkal pakolt meg egy csomó zsákot, azt bízta a
szegény emberre.
– No, te híres, vidd el a lovaiddal a hetvenhét zsák búzámat a malomba, õröltesd
meg, mert különben mindkét féltett csõdöröd az enyém lesz!
A szegény ember hazament, elmondott a
legénynek mindent rendre, milyen parancsot kapott.
– Nincs baj, gazdám, majd én elmegyek a
malomba.
Bekocsizott Zsarnok úr udvarába, felpakolta a zsákokat, vitte. A malomban a molnárlegény kiadta az útját:
– Letelt az õrlés ideje, nem õrölök egy
zsákkal se már!
– Dehogynem õrölsz! Ha meg nem õrlöd,
téged õröllek meg.
Nem figurázott tovább a molnárlegény,
hozzálátott az õrléshez. Öntötte volna a
búzát a garatba, hát csak úgy zörögtek a
csontok a zsákból kifelé.
– Nem búzát hoztál, hanem csontot!
– Ha a tüzes mennykõ van benne, akkor is
meg kell õrölnöd!

Muszáj volt a molnárlegénynek, meg is
õrölte az utolsó darabig.
Hazahajtott a legény, beszólt Zsarnok úrnak:
– Nagyságos úr, itt a liszt, süssön belõle,
amit akar!
Hej, majd megette a fene Zsarnok urat,
hogy õrölhette meg a molnár a csontot.
Aztán egész éjjel törte a kobakját, mit
eszelhetne ki, amit nem tud teljesíteni a
szegény ember. Reggel aztán elõállt vele:
– Holnap reggel a pokolba vigyél a híres lovaidon!
Erre megijedt ám a szegény ember.
– Hogy vihetném, mikor azt sem tudom, a
pokol merre van!
– Ne bánkódjon, gazdám, mert én tudom,
hisz az ördögök már csak tudják. Én pedig
az vagyok. Emlékszik még, mikor a kenyerét megették?
– Emlékszem, fiam.
– Én ettem meg, de Lucifer visszakergetett, hogy szolgáljak meg érte. Megszolgáltam-é?
– Hohó, fiam, százszor is megszolgáltál!
– Akkor pedig ideje hazamennem, elviszem a nagyságos urat is magammal a pokolba, nem lesz rá többé gondja. Hanem
jól figyeljen, mert a pokol kapujáig magának is jönni kell velem. Amint én átadom a

gyeplõt, ne húzza, ne hajtsa a lovakat, csak
engedje szabadon futni õket, s hazahozzák. Itt az udvaron állnak meg.
Reggel befogott a legény, felült a bakra, a
gazdája meg melléje. Mentek Zsarnok
úrért.
– Nagyságos úr, megyünk a pokolba!

Sárbogárd KC – kosártábor
Elsõ alkalommal rendezzük meg iskolásoknak, diákoknak
az egyhetes – napközis jellegû – kosártábort.
Program:

* napi (legalább) két edzés,
sportvideózás
* a védekezés alapjainak oktatása
* egyéni képzés
* játékok, versenyek, tesztelések,
kvízek
* felmérések
* kisebb csoportok, több edzõ
felügyelete alatt
* beszélgetések meghívott
kosarasokkal, volt válogatott
játékosokkal
* a tábor legjobbjának kihirdetése

– Eredj innen, még nem is früstököltem!
Sehogy sem akart a szekérre ülni. Ijesztgette csak a szegény embert, nem gondolta
igazán. De az ördögfiú nem engedett:
– Azt mondta, hogy vigyük, most már ha
akarja, ha nem, jönnie kell!
– Eridj innen, mert kapsz egy nyaklevest!
– Azt még meglátjuk!
Fülénél fogva húzta ki Zsarnok urat, úgy
ültette a szekérre. Közévágott a lovaknak,
aztán vágtattak a pokol felé.
A szegény ember most már félni kezdett.
– Jaj, fiam, hogy jövök vissza?
– Ahogy mondtam, gazdám, úgy. Elereszti
a gyeplõt, a lovak meg szépen hazahozzák.
Mikor a pokolhoz értek, megzörgette az
ördögfiú a vaskaput. Megfogta Zsarnok
urat a fülénél, és szépen odaültette a többi
közé. Ahogy ezzel megvolt, búcsúzni kezdett.

Idõpont: 2012. augusztus 6–11.
Helyszín: a Mészöly suli szabadtéri pályái.

– No, gazdám, minden jót! Innen mehet
hazafelé, csak szépen ám, ne húzza meg a
gyeplõt!

A szombati napot (augusztus 11.) utcai kosártornával és a
mûvelõdési házban hiphop bulival zárjuk dj. Zefillel.

Haza is ért a szegény ember szerencsésen,
és attól fogva õ lett a falu legmódosabb
embere.

Várunk minden fiatalt, aki szeretne megismerkedni a kosárlabdával; az sem baj, ha
még sohasem fogott labdát a kezébe! Korosztályi megkötés nincs, jelentkezni lehet
akár 8 éves kortól.
A részletekrõl folyamatosan az újság hasábjain és a facebookon olvashatnak.

Vége
Népmese

Forrás: internet
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Július 7., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Magyar gazda 6.25 Szellem a
palackból 6.55 Balatoni nyár 9.00 Mozdulj! 9.30 Vízitúra 10.00 Angi jelenti
10.30 Aranyfeszt 11.00 Kortárs 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05
Hungariq: Minden, ami magyar 12.35 Zöld Tea 13.05 Bokszutca 13.40
Forma-1 15.25 Tokio – Az építészet fõvárosa 16.05 Doc Martin 16.55 2 x 2
néha 5 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 DTK Arcok: Nagy párosok 21.10 Vladimir Klicsko–Tony Thompson profi nehézsúlyú
világbajnoki címmérkõzés 23.35 Az El Escorial-összeesküvés 1.45 Porrá
leszünk
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 A dinoszauruszok királya
10.25 Asztroshow 11.20 Törzsutas 11.50 Autómánia 12.30 Jópofa kofa 12.55
Míg a halál el nem választ 13.45 Édes drága titkaink 14.45 Chuck 15.40 Agymenõk 16.40 Láncreakció – Veszélyben a Föld 18.30 Híradó 19.00 Fókusz
Plusz 19.30 Három testõr 21.30 Különösen veszélyes 23.30 Nõies játékok 1.30
Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.00 Ezo.tv 10.30 Babavilág
11.00 9 hónap 11.30 Propaganda 12.30 TopSpeed 13.00 Duval és Moretti
13.55 Sheena, a dzsungel királynõje 14.50 Bûbájos boszorkák 15.50 Rejtélyek
kalandorai 16.50 Sas Kabaré 17.55 Nagytakarítás 18.30 Tények 19.00 Aktív
Extra 19.35 Az új karate kölyök 21.40 Az utolsó erõd 0.15 Luxusdoki 1.15 A
médium 2.15 Silk Way – Selyemút Rally 2.45 Ezo.tv 3.45 Kalandjárat 4.10
Teleshop 4.40 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel
9.05 Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35
G7 – Gazdasági magazin 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 A Metró Klubtól a szigetig 18.30 Mentés másként 19.05 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.53 Mese 20.05 Esti séta
20.53 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 21.45 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Regényes történelem 23.00 Hírek, kenó 23.05 Alma és fája
23.30 Regényes történelem 0.10 Éjszaka

Július 8., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Vízitúra 6.55
Balatoni nyár 9.00 Engedjétek hozzám 9.05 „Így szól az úr!” 9.10 Katolikus krónika 9.40 Útmutató 10.05 A hajnal hírnökei 10.30 A Biblia a magyar képzõmûvészetben 10.45 Református magazin 11.10 Unitárius ifjúsági mûsor 11.15
Evangélikus templomok 11.30 Unitárius egyházegyesítõ zsinat 12.00 Hírek
12.05 Zegzugos történetek 12.35 TS – Sport7 13.00 Út Londonba 13.30
Forma-1 16.25 Molly és mopsz 18.00 Rex Rómában 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 A Riviéra vadorzói 22.05 Munkaügyek – Irreality
show 23.05 Pillangó
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Trendmánia 10.35 Teleshop
11.30 Törzsutas 12.05 Dáridó Lajcsival 12.45 Tuti gimi 13.40 Mi lenne, ha?
16.40 A bájkeverõ 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Légcsavar 22.00 Kisiklottak 0.05 Tudorok
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 9.50
Nagy vagy, Balaton! 10.20 Egészségmánia 10.50 Ezo.tv 11.20 Kalandjárat
11.50 Borkultusz 12.20 Stahl konyhája 12.50 Több mint testõr 13.20 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.20 Monk – Flúgos nyomozó 15.20 Bûbájos boszorkák 16.20 Az új karate kölyök 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Pókember
22.25 Hatalmas szív 0.25 Összeesküvés 1.25 Silk Way – Selyemút Rally 2012
1.55 Ezo.tv 2.25 Napló 3.15 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katolikus
szentmise közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 30 perc alatt a Föld körül 13.05 Népzene 14.05 Formabontó vasárnap délután 16.05 Szonda 16.35
Oxigén 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 Irodalmi újság
18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.50 Mese 20.05 Esti
séta 20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Alma és fája 23.00 Hírek, kenó 23.05 Válogatás a Vasárnapi újság
reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Július 9., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár
10.55 Rendhagyó történelemóra 11.30 Napirend elõtt 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.30 Rex Rómában 14.20
Capri – Az álmok szigete 15.15 Balatoni nyár 16.30 A korona hercege 17.45
Másfélmillió lépés Magyarországon – 32 év múlva 18.40 Everwood 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Zsaruvér és csigavér 21.15 Kékfény 22.10 Az este
22.45 Végjáték 23.35 Aranyfeszt 0.05 Valaki 0.35 Vér és rózsa 1.25 Everwood
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Fókusz 6.45 Jó reggelt, skacok! 7.30 Reflektor
7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Gyõzike 10.25 Top
Shop 12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 Az éden titkai 14.15 Zûrös majom
16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 Fókusz
20.05 Mintamókus 21.55 CSI: A helyszínelõk 23.05 Fehér sárkány, vörös tigris
1.00 Reflektor 1.10 Hihetetlen, de halálos
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 10.45 Ezo.tv 12.20 Szórd a pénzt és fuss
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14.20 Marina 15.20 Walker, a texasi kopó 16.20 Másképpen – Beszélgetések
Joshi Bharattal 17.20 Update Konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények
19.30 Aktív 20.05 Ezek megõrültek! 21.15 NCIS 23.15 Célkeresztben 0.15 Tények 0.50 Ezo.tv 1.25 Silk Way – Selyemút Rally 2012 1.55 NCIS 3.45 Aktív
Extra 4.10 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 9.45 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.23 Zene 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Prémium Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk
17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap
20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Kabaréklub
0.10 Éjszaka

Július 10., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár
11.05 Hacktion 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser
Bildschirm 13.30 Kékfény 14.25 Capri – Az álmok szigete 15.25 Balatoni nyár
16.35 A korona hercege 17.50 Másfélmillió lépés Magyarországon – 32 év
múlva 18.40 Everwood 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Egy kis mennyország 22.00 Az este 22.35 Végjáték 23.25 Tudorok 0.25 Rejtélyes XX. század
0.55 Vér és rózsa 1.45 Everwood
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Fókusz 6.45 Jó reggelt, skacok! 7.30 Reflektor
7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Gyõzike 10.25 Top
Shop 12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 Az éden titkai 14.20 Mintamókus
16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 Fókusz
20.05 Castle 21.05 A mentalista 22.05 A Grace Klinika 23.15 Reflektor 23.30
Doktor Addison
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 TotalCar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00 Ezo.tv 12.35 Miss Potter 14.20 Marina 15.20 Walker, a texasi kopó 16.20 Másképpen 17.20 Update Konyha 17.25
Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05 Ezek megõrültek! 21.15 Kettõs kockázat 23.20 Tények 23.55 Ezo.tv 0.30 Silk Way – Selyemút Rally 2012
1.00 Felhõ a Gangesz felett 3.30 TotalCar 3.55 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 9.45 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.23 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Prémium Kabarématiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk
17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap
20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Július 11., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár
10.50 Útravaló 11.05 Hacktion 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska
krónika 12.55 Ecranul nostru 13.30 Gasztroangyal 14.25 Capri – Az álmok szigete 15.20 Balatoni nyár 16.30 A korona hercege 17.45 Másfélmillió lépés
Magyarországon – 32 év múlva 18.40 Everwood 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 DVSC–Videoton labdarúgó-szuperkupa 22.25 Az este 23.00 Végjáték 23.50 A hat lépés hatalma 0.40 Vér és rózsa 1.30 Everwood
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Fókusz 6.45 Jó reggelt, skacok! 7.30 Reflektor
7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Gyõzike 10.25 Top
Shop 12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 Az éden titkai 14.20 Idegroncs
derbi 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10
Fókusz 20.05 Az ördög jobb és bal keze 22.30 Döglött akták 23.40 Reflektor
23.55 Családom titkai
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.35 Teleshop 10.40 Ezo.tv 12.15 A titokzatos Schut
14.20 Marina 15.20 Walker, a texasi kopó 16.20 Másképpen 17.20 Update
konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.05 Ezek megõrültek! 21.15 Doktor House 22.15 Született feleségek 23.15 Aktív 23.45 Tények 0.20 Ezo.tv 0.55 Silk Way – Selyemút Rally
2012 1.25 Doktor House 2.20 Született feleségek 3.15 Babavilág 3.40 Magyar
versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 9.45 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.23 Zene 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10
Prémium Hangalbum 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30
Krónika 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers
napról napra 21.05 Közvetítés a Videoton–Debrecen labdarúgó-szuperkupa – a
döntõrõl 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek,
kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Bogárd és Vidéke 2012. július 5.

TV-RÁDIÓMÛSOR / BOGÁRDI TÉVÉ

17

Július 12., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár
11.05 Hacktion 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Rondó 13.25 Szeretettel
Hollywoodból 13.55 „Legyen tsuda”: A megújuló Esterházy-kastély 14.25
Capri – Az álmok szigete 15.20 Balatoni nyár 16.25 A korona hercege 17.50
Másfélmillió lépés Magyarországon – 32 év múlva 18.40 Everwood 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Kasszasiker 21.00 Mindenbõl egy van 21.55 Az
este 22.30 Végjáték 23.20 Négy szellem 0.20 Orvosi bûnügyek 1.15 Everwood
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Fókusz 6.45 Jó reggelt, skacok! 7.30 Reflektor
7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Gyõzike 10.25 Top
Shop 12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 Az éden titkai 14.05 A szerelem
erejével 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó
19.10 Fókusz 20.05 Az ördög jobb és bal keze2. 22.25 Halálklinika 0.25 Reflektor 0.40 Infómánia 1.15 Hihetetlen, de halálos
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl
konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50 Ezo.tv 12.25 Rex felügyelõ
14.20 Marina 15.20 Walker, a texasi kopó 16.20 Másképpen 17.20 Update
konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05 Ezek megõrültek! 21.15 Katasztrófafilm 23.00 Propaganda 0.00 Tények 0.35 Ezo.tv 1.10 Silk
Way – Selyemút Rally 2012 1.40 Katasztrófafilm 3.05 Segíts magadon! 3.30
Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 9.45 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.22 Rádiószínház
13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00
Krónika 15.10 Prémium Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 16.45
Trend-idõk 17.05 Irány London! 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.05 Kultúrkör 21.30
Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Július 13., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár
11.05 Hacktion 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély
13.30 Kasszasiker 14.15 Capri – Az álmok szigete 15.15 Balatoni nyár 16.35 A
korona hercege 17.45 Másfélmillió lépés Magyarországon – 32 év múlva
18.40 Everwood 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Poén péntek 21.10 Borvacsora 22.10 Az este 22.45 Végjáték 23.35 Quincy Jones 75. születésnapi
koncertje 1.00 Orvosi bûnügyek 1.45 Everwood
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Fókusz 6.45 Jó reggelt, skacok! 7.30 Reflektor
7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Gyõzike 10.25 Top
Shop 12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 Az éden titkai 14.20 Rejtélyek
asszonya 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó
19.10 Fókusz 20.05 Sziklaöklû szerzetes 21.05 CSI: Miami helyszínelõk 22.05
Gyilkos elmék 23.15 Helyszíni szemle 0.15 Reflektor 0.30 Törzsutas 1.00
Nagyágyúk 1.50 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35
Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50 Ezo.tv 12.25 A láthatatlan ember 14.20 Marina 15.20 Walker, a texasi kopó 16.20 Másképpen 17.20
Update konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05 Ezek
megõrültek! 21.15 A féreg akcióba lép 23.00 Aktív 23.30 Tények 0.05 Ezo.tv
1.05 Silk Way – Selyemút Rally 2012 1.35 A féreg akcióba lép 2.55 Alexandra
pódium 3.20 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 9.45 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.23 Zene 13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Regényes történelem
15.00 Krónika 15.10 Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.06
Trend-Idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers
napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Július 6., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Székelykapu-avatás Sárszentmiklóson
(60p), Kápolnaszentelés Alapon (30p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 A
régi mozi (ism. 60p), Futballmajális (20p), Évzáró Cecén (60p), Ballagás
Sárszentmiklóson (40p), Szent Iván éjjelén Alsószentivánon (25p) 23.00
és 0.00 Lapszemle
Július 7., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00 A régi
mozi (ism. 60p), Futballmajális (20p), Évzáró Cecén (60p), Ballagás
Sárszentmiklóson (40p), Szent Iván éjjelén Alsószentivánon (25p) 18.00
Lapszemle 19.00 Interjú a KIPU és Vad Fruttik zenekarokkal (ism. 45p),
Hungarian Pink Floyd-koncert (137p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Július 8., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 A régi mozi (ism. 60p), Futballmajális
(20p), Évzáró Cecén (60p), Ballagás Sárszentmiklóson (40p), Szent Iván
éjjelén Alsószentivánon (25p) 13.00 Heti híradó 14.00 Interjú a KIPU és
Vad Fruttik zenekarokkal (ism. 45p), Hungarian Pink Floyd-koncert (137p)
18.00 Heti híradó 19.00 Református Egyházi Napok Dunántúl (90p), Férfikonferencia Alapon (80p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Július 9. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Református Egyházi Napok Dunántúl
(90p), Férfikonferencia Alapon (80p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Rovarinvázió Kislókon (10p), Szent László-napi koncert Sárbogárdon (105p)
23.00 és 0.00 Heti híradó
Július 10., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
Falunap Pálfán (40p), A Huszics Vendel Kórus Erdélyben 23.00 és 0.00 Heti híradó
Július 11., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Rovarinvázió Kislókon (10p), Szent
László-napi koncert Sárbogárdon (105p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
Július 12., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Református Egyházi Napok Dunántúl (90p), Férfikonferencia Alapon
(80p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és segítségkérések a
polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651, e-mail: polgarorseg@indamail.hu

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos, tel.: 06 (30) 9860-849. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail:
bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten:
www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai
Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon
Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin, Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán,
Zámbó Tibor és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
utómunka: Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok
leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók,
illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók
le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz
szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4
hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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Kiemelt apróhirdetés:

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (70) 282 1775

a Bogárdi TV-ben is látható!

Sárbogárd, József u.19./b. 2. emeleti, 54 m -es
erkélyes, felújított lakás eladó. 06 (20) 972
3915, 06 (30) 448 7915

Sárbogárdon, az Ady-lakótelepen 1. vagy 2.
emeleti lakást keresek. Érdeklõdni: 06 (70) 363
0835 (4507706)

Svéd frissítõ masszázs tanfolyam indul július
7-én. Engedélyszám: 00842-2011. Telefon: 06
(20) 437 4869.

Meggy szedd magad akció! 100 Ft/kg Kislók,
Rózsa út 3. Koskáék, Telefon: 06 (25) 464 712

Minõségi cser, akác tûzifa. Cser kugli: 1900.-,
cser hasított: 1950.-, cser méter: 1840.-, akác
kugli: 2280.-, akác hasogatott: 2350.-, akác méter: 2100.-. Sárbogárdon ingyenes házhoz szállítás. Érdeklõdni: 06 (20) 406 9267. További tûzifánk vegyes: kugli: 1820.-, hasogatott: 1930.-,
méter: 1770.-.(4507043)

2 db vemhes süldõ, közel az elléshez Sárszentágotán eladó. 06 (25) 476 122, 06 (70) 535
6058 (4507763)

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
HOMLOKZATI HÕSZIGETELÕRENDSZER terranova vakolattal,
2
komplett 5 cm-es 1398 2Ft/m -tõl,
7 cm-es 1699 Ft/m
-tõl,
2
10 cm-es Ft/m -tõl.
Garanciával,
ingyenes szállítás és állvány.
06 74 675 530
JÓ MINÕSÉGÛ BÁLÁS RUHÁK
300 Ft-os darabáron
JÚLIUS 10-ÉN, 8-12-IG
A SÁRBOGÁRDI MÛVELÕDÉSI HÁZBAN
MÛKÖRMÖS KOLLÉGANÕT KERESÜNK!
06 20 923 6893
JOGOSÍTVÁNY! Tanfolyam indul
2012. július 6-án, pénteken 18 órakor
a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Diákkedvezmény, részletfizetés!
Jelentkezni:
Fûrész József – 06 30 290 3744

ELADÓ a képen látható

Cecén családi ház eladó. 06 (70) 340 7282
2

Családi ház eladó Töbörzsökön. Irányár:
7.000.000 Ft. 06 (20) 274 0024 (4507073)
Sárbogárd központjában, 100 nm-es, összkomfortos családi ház eladó melléképülettel, garázzsal, 12.5 millió forintért. Érdeklõdni: 06 (20)
562 9403
Kazánok 98.000 Ft-tól. Gyári garanciával. 06
(20) 947 5970 (4507712)
2

Lambéria 998 Ft/m -tõl, hajópadló 1499
2
2
Ft/m -tõl, tetõcserép 1299 Ft/m -tõl 06 (74)
675 530 (4507712)

2 db 90x2 méteres, fakeretes ágy, betéttel eladó. 06 (30) 895 2914 (45087096)

(45007764)

Nagyhörcsökön albérlet hosszútávra kiadó 06
(20) 560 2973
8 kiscica szeretõ gazdákat keres 06 (30) 769
4241
Sárbogárd központi részén 2 szobás gázfûtésû,
második emeleti lakás eladó, vagy székesfehérvári lakásra cserélhetõ: 06 (70) 246 7322 (4507758)
Sárszentmiklóson jó állapotú családi ház rendezett kerttel, melléképületekkel eladó. 06 (70)
333 0882, 06 (30) 851 8409 (4507121)
Tv asztal média állvánnyal eladó 06 (30) 438
2755 (4507119)

Szobafenyõ helyhiány miatt eladó. 06 (30) 480
1269 (4507708)

2 db gázkonvektor eladó, LB 30 parapetes sötétbarna, LB 50 parapetes vajszínû. Parapet is
meg van, darabár 20.000Ft. Érdeklõdni: 06 (30)
438 2296

Néma májkacsák eladók, 4 hetesek. 06 (20)
544 9382 (4507098)

Kerékpárlakatot találtak kulccsal együtt a bíróság elõtt. Átvehetõ a szerkesztõségben.

VADONATÚJ
TÉVÉÁLLVÁNY.
Méretei: mélység 55 cm,
magasság (lábbal) 55 cm,
szélesség 138 cm.
Ár: 27.000 Ft

Érd.: 06 (30) 34 83 320.

NYÁRI
N Y IT V A TAR TÁ S
Értesítjük tisztelt ügyfeleinket,
hogy szerkesztõségünk

július 2-ától augusztus végéig
hétköznap 8–16 óráig tart nyitva.
Szerkesztõség

Utcabál Tinódon
2012. július 14-én 20 órától szeretettel várunk minden
kulturáltan szórakozni vágyót
a Tinódi út 221. házszám alá (a tavalyi szüreti bál helyszíne)!
Zene: ifj. Simon József, Sztojka Rudolf és a segítõk.
Hideg italok, forró hangulat!
Belépõdíj: kinek-kinek a lehetõsége és belátása szerint!
A rendezvényt a Wolf Kft. biztosítja!
Szervezõk
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USZODAI
TANÉVÉRTÉKELÉS
A cecei iskolás gyerekek többsége már több éve
rendszeresen részt vesz úszásoktatáson, Pakson.
A foglalkozások alatt a diákok 2x45 percet töltöttek a vízben. Az oktatás három csoportban folyt,
három oktatóval. Egy kezdõ illetve két haladó csoportban sajátíthatták el a gyerekek a különbözõ
úszásfajtákhoz tartozó technikákat.
Cikk a 8. oldalon.
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GOLGOTA TEMETKEZÉS
TELJES KÖRÛ TEMETKEZÉSI
SZOLGÁLTATÁS ÉS ÜGYINTÉZÉS.
Ügyelet éjjel-nappal. Telefon: 06 (30) 709 2231

Hargitai
nagymama
szakácskönyvei
kaphatók a Bogárd és Vidéke
Lapkiadóban és az újságot
árusító boltokban!
Kis szakácskönyv: 1.500 Ft
Nagy szakácskönyv: 2.500 Ft

Sárbogárdi
KÉPESLAPOK

kaphatók szerkesztõségünkben
40 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.

ÁRAJÁNLATTÉTELI
FELHÍVÁS
Az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola „Különjárati
személyszállítás” szolgáltatás biztosítására várja személyszállítással foglalkozó vállalkozók árajánlatát.
A járat útvonala: Nagylók–Sárbogárd, Gesztenyesor úti parkoló, kb. 21 km.
A gyermekeknek 7.40-ig kell az iskolába érkezni.
A hazaszállítás idõpontja 13.45 óra.
Szállítandó létszám: 15 fõ+1 fõ kísérõ.
Szolgáltatás idõtartama: 2012. szeptember–2013. június: kb.
181 iskola nap.
Az árajánlatot a „Különjárati személyszállítás” üzemeltetésére, mûszaki állapotára, valamint a közúti közlekedés szabályaira vonatkozó aktuális jogszabályok figyelembevételével kell
megadni.
Kérjük feltüntetni a szolgáltatás vállalásának bruttó napi díját
és az autóbusz típusát.
Az ajánlatokat kettõs, zárt borítékban kérjük benyújtani Horváth Ferencné igazgató részére.
A külsõ borítékon kérjük feltüntetni, hogy „Árajánlat: Különjárati személyszállítási szerzõdés”.
A feladó nevét, címét a belsõ borítékon kell feltüntetni.
Az ajánlatok benyújtási határideje: 2012. július 30., 12.00 óra.
Helye: ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola, Sárbogárd, Köztársaság út 171-173. (gazdasági iroda).
A beérkezett ajánlatok felbontására 2012. augusztus 8-án,
9.00 órakor kerül sor, melyen az ajánlattevõ jelen lehet, illetve
képviseltetheti magát.
A „Különjárati személyszállítás” szolgáltatást végzõ vállalkozó
kiválasztásáról az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola igazgatója 2012. augusztus 8-án dönt 12 óráig.
Horváth Ferencné igazgató

