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A Dél-Mezõföld független hetilapja

Mit csiripelnek
a madarak?
A tikkasztó hõség miatt éjszakára minden
ablakot sarkig tárok. Így is nehezen alszom
el. Már csaknem éjfél van most is, s még
mindig harminc fok felett áll a hõmérõ higanyszála. Aztán az elsõ hûvösebb fuvallatok mégis meghozzák a jótékony álmot.
Nyáron nincs szüksége a szervezetnek sok
alvásra. Pár óra elég, s ébresztõóra nélkül
is nyílik a szemem minden hajnalban. Most
is az ablakomból csodálom a napfölkeltét.
Azt mondtam az elõbb, hogy ébresztõóra
nélkül nyílik ki a szemem hajnalban. Azért
ez mégse egészen így történik. A házunk
északi oldalát repkénnyel futtattuk be.
Húsz év alatt ez a csodálatos növény hatalmas õserdõt hozott létre, védve a falat esõtõl, hótól, nyáron a melegtõl, télen a hidegtõl. Ebben a növényrengetegben nagyon
eleven élet zajlik. És e dzsungelnek köszönhetem, hogy mégis van „ébresztõórám”. Méghozzá micsoda ébresztõóra ez!
Az éjszaka csöndjét elõször a feketerigók
törik meg! Rendkívül színes, változatos az
énekük. Ez az ének azonban inkább csak
arra jó, hogy ringasson még kicsit az álomtengeren a hajnali szürkület elõtti fekete
éjszaka bölcsõ mélyén. Aztán egy ismeretlen, átutazóban lévõ madár füttye jelzi:
már közel a hajnal.
Folytatás a 6. oldalon.

www.bogardesvideke.hu - www.bogarditv.blog.hu

Az erõ napja
Sárosdon
A Kézmûves
Kuckó kincsei
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Forró búcsú
Ha Halászbúcsú, akkor kánikula – mondhatnánk az utóbbi évek tapasztalatai alapján. Idén sem volt ez másképp, de valahogy
most mégis melegebb volt, mint az elõzõkben, a program ugyanis az íjászat mellett
más sporttal is bõvült: strandkézilabda kupát is szerveztek a program keretében,

tag Tamásra, aki humorával azonnal megszerettette magát a közönséggel, s saját
számokat és a tévében már hallott és látott
feldolgozásokat is elénekelte. A fellépése
után természetesen egy ideig nem is
szabadult az aláírásért gyülekezõ tömegtõl!

kal, és egy ebbel, aki a kutya meleg elõl az
árnyékba feküdt inkább.
A tavaly óta tovább fejlesztett strandon sokan múlatták az idõt, a vízben, vagy frissítõvel a kezükben a büfé elõtti ernyõk alatt,
az asztaloknál.
Közben a színpadon már reggeltõl zajlott a
mûsor helyi, környékbeli és távolabbról érkezett fellépõkkel. Köztük üdvözölhettük
például a miklósi Stefán Juditot, aki slágereket hozott magával, a Sáregresi Népdalkört, a Ten Dance táncosait, a sárbogárdi
nyugdíjasklub tagjait. A fõzõk sátrainál a
sok messzirõl érkezett vendég között ismeahol 4 fiú- és 3 lánycsapat részvételével
barnítottuk magunkat a tûzõ napon és a
forró homokban. A magunkra kent naptej
kevésnek bizonyult, ugyanis a meccsek
után csak beugrottunk a tóba lemosni magunkról a homokot, aminek következtében a naptej is lejött rólunk. Délután már
mindenkinek jó színe volt (kinek barna, kinek – az én esetemben piros), na meg kisebb napszúrás is „felütötte a fejét” a nagy
melegben.
Persze, nemcsak a sportolóknak volt melegük. Többen készültek fürdõruhával és
csobbantak egyet a tóban, viszont aki nem
volt felkészülve a fürdési lehetõségekre, az
csak a dél felé egyre kisebbedõ árnyékok
keresésével és a büfében árult folyadékkal
tudta hûteni magát.
A strandkézilabda miatt én csak a délutáni
programokba kapcsolódtam be. Sokan
mondták, hogy nagyon jó programokról
maradtam le, de mondhatom: a délutániak
sem voltak rosszak. Táncos–énekes produkciók váltották egymást a színpadon; a
szereplõk Straub Dezsõ felkonferálása
után léphettek a színpadra. Dunaújvárosi
hastánccsoport és alapi táncosok is szórakoztatták a közönséget minõségi produkcióikkal, a Black Horse táncegyüttes fellépésétõl pedig még Straub Dezsõ is elájult,
egy közös fotó erejéig vissza is hívta a szereplõket a színpadra.
Sajnos idén nem voltak olyan sokan, mint
azt idáig megszokhattuk, nyilván köszönhetõ volt ez a kánikulának és a hétvégén
más helyeken is rendezett jobbnál jobb
programoknak. Azért a sztárvendég megérkezésével a tömeg is gyûlni kezdett – sokan voltak kíváncsiak az egyik magyar tehetségkutató mûsor felfedezettjére, Vas-

Vastag Tamás fellépése után a program lezárult, az utolsó halfiléket is elvitték, és a
büféhez is indítottak egy utolsó rohamot a
nézelõdõk, aki pedig egyiket sem tette, az
gyönyörködhetett még egy kicsit az éppen
most virágzó lótuszokban.
Menyhárt Daniella

Mi a családdal a délelõtti programokat seregszemléztük. Miután kerestünk egy jó
kis árnyékot, nem messze a rétimajori leágazástól, begyalogoltunk a tóvilág szívébe. Elsõ utunk az egyik tóra nézõ kilátóhoz
vezetett, aminek bejáratát Nepomuki õrzi,
és üdvözöltük a kis szigetecskéken ejtõzõ
madárseregeket. Majd a rózsakert felé vettük az irányt, megcsodálni a pompázó töveket és az embernagyságú tavirózsákat.
Szembetalálkoztunk egy minipóni-fogattal, a meleget fürdõruhában túlélõ lányok-

rõsként köszöntöttük Bognár Józseféket,
Nagy Dezsõt és Tar Jánost.
Valóban, idén nem volt akkora tömeg, így
nem volt akkora sorban állás az ebédre készült halételeket árusító sátornál sem. A
kirakodóknál (fazekas, ékszerkészítõ, fafaragó, mézes stb.) kényelmesen lehetett
nézelõdni, válogatni az árukból, kóstolni,
vásárolni a kecskesajtból, kürtõs kalácsból.
A gyerekek is találhattak nekik való programot: a Nádi iskola várta õket sokféle tevékenységgel. Nagyon aranyos volt az
egyik kisfiú, akinek az arcát egy kék halacska díszítette.
Reméljük, jövõre Szent Péter inkább egy
kis hûssel lep meg minket.
Hargitai–Kiss Virág
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20 ÉVES BARÁTSÁG
Idén ünnepelték barátságuk 20. évfordulóját Hantos és dán testvértelepülése, Velling.
1990-ben Bolye Ferenc mert nagyot álmodni, kiment Dániába és ott töltött 4 és
fél hónapot. Akkor nem gondolta, de még
egy otthonra lelt. Lelkesedésének eredményeképpen a dánok eljöttek meglátogatni
a kis Fejér megyei falut, Hantost. 1992-ben
útnak indult a népfõiskola, és a két település kapcsolata több területen is virágot
bontott.
Most, hogy 20 év eltelt, izgalmas volt látni a
két nemzet keveredését, s hogy milyen
közvetlenül, csupa szeretettel fogadták
egymást.
A közös ebéd után a Kishantosi Vidékfejlesztési Központban Ács Sándornéval beszélgettem az esemény kapcsán.
– Milyen alkalomból jött létre ez az ünnepség?

Ács Sándorné: – Mi úgy neveztük el, hogy
ez a 20 év barátság ünnepe, ugyanis 20 évvel ezelõtt, júliusban, egy meleg nyári napon írta alá a dániai Velling és Hantos képviselõje a testvérfalusi kapcsolat megalapítására szóló nyilatkozatot. Az ünnepségre
Hantoson, a kultúrházban került sor, utána pedig Kishantosra invitáltuk meg a vendégeket egy ebédre és egy délutáni programra. 12 dán barátunk jött el, hogy együtt
ünnepeljünk. A délelõtti ünnepségen a
hantosi Bokréta Néptánccsoport, a népdalkör, majd dán barátaink adtak egy kis
mûsort. Tavaly 40 fõ volt Hantosról Vellingben. Ez a település szintén 1000 fõs,
mint Hantos, és Dánia nyugati oldalán,
Ringkobing fjordpartján fekszik; a farmerek kint élnek a farmjukon. Ennyi a különbség a két falu között. De annak a településnek is van egy magja, egy általános iskolája, amit a szülõk üzemeltetnek szabadiskolaként. Hantoson indult el az a folyamat, aminek eredményeképpen Kishantoson létrejött egy népfõiskola (dán cserekapcsolattal), egy ökológiai mintagazdaság és vidékfejlesztési oktatóközpont. Kishantos egy nyitott intézmény, ahová bármikor el lehet jönni.

– Milyen programokra számíthatnak a vendégek?
– Ebéd után megmutatjuk a gazdaságot és
legújabb kincsünket, amit kishantosi csodakertnek nevezünk. Ez is Vellingbõl kapta az ihletet. Kialakítottunk 600 négyzetméteren egy olyan bemutatókertet, ahol
nemcsak a szokványos zöldségkertet mutatjuk be, hanem gyógynövényeket, fûszernövényeket, magyar zöldség- és gyümölcstájfajtákat, hungarikumnak számító rózsafajtákat Márk Gergely nemesítésébõl, a
tápiószelei génbanknak az õsi magyar fajtáit. Nagyon szeretjük ezt a kertet. Én már
közelítek a 35 éves mezõgazdasági tapasztalathoz, de még számomra is fehér folt
volt a fûszernövények, gyógynövények világa. Az egyik szaktanácsadónk találta ki,
hogy három különbözõ csoportban mutassuk be a növényeket. Az egyik a hazai kertek világa, a másik az európai kertek vilá-

ga, a kolostorkertek növényei, amit már a
középkorban is így termesztettek, mint
ahogyan itt próbáljuk bemutatni. A harmadik pedig az amerikai újvilági kert, ahol
az onnan származó növényeket csoportosítva mutatjuk be. Hihetetlenül érdekes,
hogy mennyire meglátszik, hogy más földrészrõl származó növények!
– A vendégeket, úgy tudom, viszik az országban többfelé is kirándulni.
– Igen, ha már egyszer eljöttek ilyen meszszire, a hideg tengerek világából, akkor
hadd ismerjék meg a mi meleg, lágy vizû
Balatonunkat és a gyönyörû Tihanyunkat.
Hazafelé jövet Lajoskomáromba látogatunk el. Hétfõn pedig egész napos program lesz Kishantoson, ahol együtt fogunk
fõzõcskézni, meg mindenféle jó kis programot csinálunk.
Mágocsi Adrienn

NYÁR DEREKA A BIOGAZDASÁGBAN
Nyílt nap a Kishantosi Ökológiai Mintagazdaságban
A Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (nyilvántartási
szám: 07-0015-05) és a Mezõföld Népfõiskolai Társaság (nyilvántartási szám:
02-0038-04) nyílt napot rendez.
Egész napos program elõadásokkal, határszemlével, gép- és kertbemutatóval.
Helyszín: Kishantosi Vidékfejlesztési Központ
(Fejér megye, Hantos és Mezõfalva között).
Idõpontok: 2012. július 21., 10.00–16.00-ig.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Részvételi díj: 2.000 Ft/fõ, mely az ebédet is magában foglalja.
Jelentkezési határidõ: 2012. július 20-án 12 óráig.
Tel.: 70/4535-748, 30/3850-379, fax: 25/506-021
E-mail: kishantos@enternet.hu
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A Kézmûves Kuckó kincsei
Alapon járva az ember nem is tudja, hogy
néhány házban igazi csodákra lelhet.
Éppen ilyen elrejtett kincsekre bukkantunk, mikor átléptük a Kézmûves Kuckó
kapuját.
Kanyóné Somogyi Tünde anyukájával,
Somogyiné Julikával együtt alkot különféle textíliákból mindenféle szépségeket:
táskákat, tolltartókat, babzsákot, babákat, párnákat, akárcsak alkalmi és egyházi ruhákat.
Ahogy egyre több idõt töltöttünk bent a
mûhelyben, annál jobban elvarázsolódtunk és kerültünk át egy másik „térbe”:
mintha valóban egy kuckóban lettünk volna, ami tele van színes dolgokkal – gyerek
és felnõtt egyaránt talál magának valami
praktikus vagy játékos, esetleg elegáns
darabot.
Szerencsém volt, ugyanis nemcsak nézhettem a munkálatokat, de bele is folyhattam:
csináltam magamnak egy hajcsatot saját
kezûleg! Én választottam ki a színeket,
majd kis segítséggel össze is varrtam. Amíg
ezt csináltam, addigra már két tolltartó is
elkészült Somogyiné Julika jóvoltából,
ugyanis már készülnek szeptemberre, az
iskolakezdésre.
– Honnan jött az ötlet, hol kezdõdött az egész
kézmûvesség, amit csináltok?
Kanyóné Somogyi Tünde: – Az anyukám
most már 25 éve foglalkozik varrással, innen jött az ötlet, hogy hivatalossá tegyük a
dolgot. A másik jelentõsége, hogy nagyon
szeretjük a kézzel készített termékeket, az
egyedi dolgokat, ezért gondoltunk arra,
hogy akinek igénye van ilyenekre, vagy
nem tudja megvalósítani a saját ötletét,
akkor ebben segítséget nyújtsunk.
– Akkor te anyukád révén belenõttél ebbe.
Végül is hogy mûködött ez? Gondolom, gyerekkorod óta varrogattál. Tanultad utána?
K. S. T.: – Igen, középiskolában ruhaipari
technikus végzettséget szereztem, tehát
tanultam is és nagyon szeretem csinálni.
– Miket készítetek?
K. S. T.: – Bármit, ami anyagból készül:
menyasszonyi ruhától kezdve a nadrágfoltozáson át az autós gyerekülés bevonásáig,
párnákat, függönyöket, táskákat, babákat.
– Vannak olyan speciális részek, amiket vagy
csak te csinálsz, vagy csak anyukád?
Somogyiné Julika: – Van olyan, amit csak
én csinálok, de a zömét közösen csináljuk.
– A gyerekek mennyire érzik otthon magukat, amikor bejönnek a mûhelybe és meglátják a babákat, almákat vagy párnákat,
amiket én is láttam? Mennyire tetszik nekik?
K. S. T.: – Általában nagyon nagy sikere
van a dolgoknak, nagyon a szívükhöz tud
nõni, és általában nagyon tetszik a felnõtteknek is.
– Általában a kézmûveseknek vannak saját
jegyeik, amikrõl fel lehet ismerni õket: vagy
nagyon jól csinálják azt a bizonyos dolgot,
vagy tipikusan rájuk jellemzõ. Nektek vannak ilyenek?

K. S. T.: – Nem annyira. Inkább az jellemzõ, hogy nagyon sokféle stílusban varrunk.
Én nagyon szeretek játszani a színekkel,
hogy melyik színhez melyiket társítsam
hozzá. Valamint, hogy kicsit legyen benne
valami különleges, valami egyedi – esztétikai dolgokból és az anyagok szempontjából is.
– Van kedvenc darabotok?
K. S. T.: – Amit a gyerekeimnek varrtam:
ágyterítõ, falvédõ, aminek nagyon örülök,
hogy megcsináltam. Nem nõnek annyira a
szívemhez a dolgok. Az a jó, hogy gazdára
találnak a tárgyak: valaki meglátja és örül
neki, hogy ez pont jó annak, akinek ajándékba szánja, vagy magának, hogy már
ilyenre vágyott régóta.
S. J.: – Nekünk természetes, hogy ezt csináljuk, így nem is tûnik annyira fel, hogy
nekünk ez mennyire tetszik. Ha az illetõ
örül annak, amit készítünk, az nekünk is jó,
de inkább természetes dolog, mivel mi
ezzel foglalkozunk.
– Honnan jönnek az ötletek? Gondolom,
vannak saját öltetek, amik munka közben
jönnek. De vannak esetleg más helyrõl is?
K. S. T.: – Újságokból, internetrõl, ahol az
ember lát egy-egy képet. Elég vizuális típus
vagyok, ha egyszer látom valahol, akkor
azt rögzítem, és ha nem is ugyanolyat, de
hasonlót készítek.
– Ha már említetted az internetet: ti is tettetek
egy lépést a világhálón.
K. S. T.: – Igen, honlapunk igazából már a
cég indulása óta mûködik, most újítottuk
meg, illetve reményeim szerint egy héten
belül el tudjuk indítani a webáruházat is,
ahol folyamatosan bõvülõ, változó árukészlet található, hiszen itt is egyedi darabok találhatók, illetve a ruhákat is kis szériában gyártjuk, tehát nagyon kicsi a valószínûsége, hogy az utcán is valaki szembetalálkozik egy ugyanolyan termékkel.
– Akkor, gondolom, egyéni megrendeléseket
is teljesítetek, tehát ha bejön a vendég, gon-

dol egyet, akkor ti megpróbáljátok megcsinálni?
K. S. T.: – Természetesen. Ha például a
vendég azt mondja, hogy neki tetszik ez a
táska, de egy lila árnyalatban kéne, vagy
nem szívecske-, hanem háromszögmintával, akkor azzal készítjük el. Vagy az
ovistáskákat, -zsákokat névre szólóan készítjük, amin vagy a gyerek neve, vagy jele
van, tehát ami személyessé teszi.
– Mikor alapítottátok a céget?
K. S. T.: – 2009 novemberében indult a vállalkozásunk.
– Mennyire ismernek titeket a környéken?
K. S. T.: – Egyik fõ profilunk az egyházi ruha készítése, többnyire internetes hirdetések alapján jönnek, a megyébõl szinte mindenhonnan, de varrtunk már Mohács mellé is. Ha az interneten keresztül megtalálnak minket, akkor a megrendelést postán
is el tudjuk küldeni. Nem is annyira a környékrõl, inkább messzebbrõl, illetve több
tánccsoportnak varrtunk már népviseleti
ruhákat.
– Akkor elég színes a paletta: a legkisebb dolgoktól egészen a ruhakollekciókig varrtok.
K. S. T.: – Igen, még nem volt olyan, amin
megütköztünk volna, vagy ne tudtuk volna
megcsinálni, eddig bármivel jöttek, meg
tudtuk oldani a dolgot, és találtunk megoldást.
– Most is megy a munkafolyamat. Min dolgoztok?
S. J.: – Most tolltartókat gyártunk. Lényegében iskolakezdésre készülõdünk, hogy
legyen mibõl választani a gyerekeknek.
– Vannak rövid, vagy hosszú távú terveitek?
K. S. T.: – Folyamatosan bõvül a termékpaletta, elég színes körben készítjük a dolgokat. Bízom abban, hogy a webáruházon
keresztül több ember látja majd, hogy miket készítünk, és az egyéni igények alapján
is tudunk bõvülni.
Menyhárt Daniella
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Spoilerveszély!
Újra nálunk gyûltek össze a sárbogárdi, környékbeli és még messzebbrõl, hazánk határain kívülrõl is az extrákban hiányt nem élvezõ autók, kamionok és
motorok sofõrjeikkel. Az Ifjúsági parkban megrendezett találkozóra egyre
többen érkeznek, a park most is tele volt autókkal, látogatókkal.
2012. július 7. olyan jeles dátum lett, amire sokan úgy készültek, akár egy
nemzeti ünnepnapra. Bár ide nem kellett kiöltözni, az autók mégis ki lettek
fényesítve s csoda, hogy a hosszú út porát is levetették magukról az autócsodák. Ehhez nem is kellett sok, hiszen a programok része volt az autómosás. A
csábos autómosás lényege nem a kocsi letisztítása. Egy lány, kezében a szivaccsal, a jól fölhabosított, mosószeres vizet a kocsira keni, majd saját magára
és lenge öltözékére csavarja, miközben táncot lejt. A forróságot még jobban
feltüzelte ez a jelenet, s már nem is a nap melegétõl vörösödtek az arcok.

A szervezõk ezt a forróságot próbálták
meg úgy csökkenteni, hogy egy pickup csomagtartójából medencét készítettek, s ebben üldögélve jártak körbe a kocsik között.
Programokban nem szûkölködött a helyi
show, ugyanis volt BMX-bemutató, streetfighterek mutatták be ügyességüket,
hangnyomásversennyel és kipufogóhangméréssel is növelték a decibeleket, majd
Csabai József elektromos kisautókkal és
helikopterrel száguldozott a közönség között és fölött.
Az esemény sztárvendége Mr. Busta volt,
aki ütõs beatekre rappelve hozta a közönséget lázba. Egyszerre bólogattak a fejek
az ütemre, és a kemény szöveg is behatolt a
fülekbe. Ha valakinek még ez se volt elég,
akkor egy jókora füstadagot is kaphatott
az „extra gumifüstölés” program révén. (A
pörköltfesztivál után kaphatta volna a
„pörköltgumi-fesztivál” elnevezést is.)
Na, de ejtsünk szót a fõszereplõkrõl, a tuningolt autókról, hiszen az eddig felsoroltak csak mellékzöngéi voltak a szebbnél
szebb járgányok felvonultatásának. A
króm felnik és az ültetés, vagy szép festés
mögött is voltak különlegességek; nem
minden az, aminek látszik, így a belsõ teret
megfigyelve, a motorház fedelét is fölemelve mind-mind mást láthattunk. Nagyon széles skálán mozogtak a kiállított
négykerekûek. Volt, aki az autó külsejét
dobta fel spoilerekkel, fényszóró kicserélésével, egy szépen megformált, kivágott
motorháztetõvel, brutálisan nagy felnikkel
és annál vékonyabb gumikkal. Ennek példája a nekem legjobban tetszõ odafigyeléssel készült Peugeot volt. A módosított
kasztnit lefújva egy, vagy több színû festék-

kel, metálfényezéssel, gyöngyházfénnyel
színezhetjük autónkat, s itt még nincs vége
a különlegességeknek, hiszen az autótulajdonosok akár saját arcképüket, vagy Picassot is festethettek kocsijuk bármely szegmensére. Ennek talán legszebb mintája
egy Zastava volt, mely a bejáratnál fogadott minket egy western jelenet ábrázolásával.
A belsõ terek kihasználása szintén fontos,
van akinek ez számít igazán. A szépen újrahúzott ülések akár versenyülések is lehetnek, a kárpit nem akármilyen; ha a gazdája odafigyel az összhangra s kívül–belül
megszépíti autóját, az igazán irigylésre
méltó. Ezeknek gyöngyszeme egy narancssárga Opel Calibra volt.
A hangerõszabályzók, potméterek és
membránok jellemzõk a decibel lovasaira,

akik a legkiválóbb hangtechnikát, hangfalakat és autórádiót építik be gépszörnyetegeikbe, kábeleket futtatva mindenen keresztül, hogy a hatalmas hangerõ végül leszedje a csomagtartó fedelét is.
Végül a talán legmocskosabb, olajos kezûekrõl essen némi szó egy mondat erejéig,
akik a legbüszkébbek a motorháztetõ alatt
ücsörgõ lovacskákra, a sípoló turbó sziszegésére, a nyomatékra és a kipufogón kicsapó lángokra. Õk a motorbütykölõk, akiknek minden más már csak körítés.
Összegezve így nézett ki a 3. Sárbogárdi
Tuningtalálkozó, és reméljük, még jó darabig így is fog kinézni. Aki jól érezte magát, az jövõre is el fog jönni, úgyhogy jövõre is sokan leszünk.
Hargitai Gergely
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Mit csiripelnek
a madarak?

Hippitáborban

Folytatás az 1. oldalról.

Ahogy az ég kezd lassan kifényesedni, váratlanul egy verébzenész kurjant be harsányan az ablakon: „Csirip-csirip! Hé, hétalvó! Ébresztõ, kel föl a nap!” S a kis szólóénekes csivitelésére vagy ötven társa felel
kórusban, és olyan zsibvásárt csapnak az
ablakban, hogy tényleg muszáj fölébredni.
Megvan ebben a falon nõtt dzsungelban a
hierarchia. Az alsó szinten a verebek laknak. Õk a köznép, akik nap közben is óriási
ricsajjal viszik-hozzák a híreket. Fölöttük,
az eresz védelmében fészkelnek a feketerigók. Onnan följebb az arisztokráciát képviseli egy kistestû ragadozó madár, aki nap
közben a már nagyon rendetlenkedõ verebek közé lecsapva emlékezteti az örökké
vidám társaságot az élet múlandóságára.
Fönt az égi magasságokban lakik a bölcs
bagoly, aki majdnem néma. Ha mégis hallani éjjel félelmetes vijjogását, minden alvó madárnak megremeg a szíve.
Az elérhetetlen magasságban, az isteni
szférákban több balkáni gerlepár is fészkel. A verebek hajnali csicsergésébe idõnként õk is beleszólnak. Gerlepapa lágyan
énekli párjának: „Tu-tú-tu, drága galambom, jó aludtál az éjszaka?” – „Tu-tú-tu” –
felel gerlemama. – „Jól telt az éjszaka, drágám, mert te vigyáztad az álmomat.” Közben elkezdik szorgos munkájukat a fecskék. Kis fiókáik csivitelve követelik a reggelit, így hát a szorgos szülõk, mint apró vadászgépek, csirregve cikáznak az égen.
Röptében kapják el a bogarakat, s már viszik is a friss eleséget az eresz alatti fészekbe, ahol nagyra nyitott, sárga csõrök várják, hogy megteljen a bögyöcske.

A Bakony vadregényes erdõi között megbúvó Öreghálás-réten – Szivárványföldön
– a Szivárvány Harcosai, a Rainbow egyhónapos nemzetközi találkozójukat tartják
augusztus közepéig. Itt töltöttem én is –
étel, ital, sátor nélkül, a fák alá terített pokrócon éjszakázva – két napot, kivonulva a
társadalomból egy szál sámándobbal, soksok jó baráttal úgy, mint hajdan, a hatvanas
években.
Mondhatnák: mi az, az öregnek vénségére
elment az esze, hogy fölcsapott csavargónak?
Az embernek harmincéves ciklusai vannak. Én most élem a harmadikat, s átadva
a vállalkozásomat gyermekeimnek, a megújuláshoz visszalépek a elsõ ciklusban a
gyermekkorhoz, a másodikban pedig az ifjúkorhoz. Megélem a dolgok elengedését,
a gyermeki önfeledtséget s a 67 év tapasztalatának bölcsességét. E két napot gyermekeim, unokáim nemzedékével töltöttem ott, a Bakonyban, s megtapasztalhattam, hogy milyen tisztelettel figyelnek
rám, apáik, nagyapáik nemzedékének
képviselõjére e szivárványgyermekek, s bizony tapasztaltam, hogy mennyire hiányzik az életükbõl a pénzt, karriert hajszoló
szülõk, nagyszülõk figyelme, szeretete.

A ház elõtti nagy diófán is megindul az
élet. Apró, aranyszárnyú madárka ciceg
párjának. Csõrében frissen megcsípett
hernyó tekereg, reménytelenül próbál szabadulni a csontkemény szorításból. A bokrok közt szinte földközelben cinkék keresgélnek. Egy ág végén vörösbegy mondja a
magáét. A bokor alatt heverõ öreg macska
rájuk se hederít. Modern, tápon élõ jószág,
nem strapálja magát a fürge madarak hajkurászásával.
Én meg csak állok az ablakban. Szívem,
lelkem átjárja a boldogság. Honnan jön ez
a boldogságérzés? Mirõl szól? Mirõl csicseregnek a madarak? Ezek itt rá se rántanak a gazdasági világválságra, a globális
fölmelegedésre, a munkanélküliségre, s
nekik még a hetek óta tartó szárazság is
smafu?
Erre a kérdésre nem az ész, csak a szív tud
válaszolni.
Jó nyitott ablaknál aludni…
Hargitai Lajos

A bakonyi helyszínre nem volt könnyû eljutni. Az utolsó faluból 10 km-es gyaloglással érkeztem egy kis csapattal késõ este a
Bakony tetejére, a hajdani betyártanyára,
Öreghálás-rétre. Itt erdõk által ölelt völgyecskében, jéghideg vizû forrás mellett
ütöttünk tanyát. E forrás vize oltotta szomjunkat. Csalánból, mezei gyógynövényekbõl készült leves, vad erdei gyümölcsökkel
fõtt zabkása volt az ételünk e két napban,
amit közösen készítettünk, s szertartásos
tisztelettel fogyasztottunk el. Az éjszakát
messze világító tûz mellett töltöttük énekelve, zenélve, barátságban. Mikor a tûz

elhamvadt, a fák alatt hajtottuk álomra a
fejünket.
A Szivárvány harcosaival néhány évvel ezelõtt, az iraki háború elleni békés tüntetésen ismerkedtem meg. Együtt vittük végig
Budapest belvárosán a háború ellen tiltakozó tábláinkat, énekelve, s élõláncot vonva Buda és Pest között.

De vajon mit takar a „Rainbow” elnevezés? Kultúra? Vallás? „Ellenkultúra” –
hangzik rögtön a válasz. A kezdetek az
1960-as évek hippivilágából eredeztethetõk. Üzlet, pénz helyett szeretetet, szerelmet hirdettek. A „Virággyermekek” jelmondata ez volt: „Szeretkezz, ne háborúzz!” Akkoriban felébredt a fiatalokban
az a vágy, hogy visszatérjenek a természeti
gyökerekhez. Aztán a 68-as nemzedék is
elüzletiesedett. A hippikbõl yuppiek, karrieréhes, pénzhajhász felnõttek lettek. S
míg õk ifjakként a vietnami háború ellen
tüntettek, meglett felnõttként megcsinálták az iraki és az afganisztáni háborút az
olajért, kábítószerért, mérhetetlen szenvedést zúdítva ezekre az országokra. Az õ
gyermekeik visszatértek az apák, anyák álmaihoz, s 1972-ben megtartották az elsõ
Szivárvány-találkozót. Ugyanez a mozgalom még csak pár évtizedes, máris mítoszok szövõdnek körülötte. A legenda szerint egy hopi indián prófécia megjósolta az
eljövetelét: e jóslat szerint eljönnek majd a
Szivárvány Harcosai, akik megmentik a
Földet a pusztulástól.
Az indián gyökerek mellett számos más
kultúrából/vallásból is táplálkozik ez a
„massza”: zsidó, krisnatudatú, saiva,
buddhista, jógafilozófia, viking és sámánista elemek is jól megférnek egymás mellett. A lényeg az élõ hit a természeti erõkben, a transzcendens erõkben – de semmiképp sem intézményesített formában. Ez
egy szervezetlen szervezet. Léteznek bizonyos alapelvek, bár ezek sincsenek sehol
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kanonizálva. A Szivárvány Mozgalom a bázisdemokráciára épül.
Ez azt jelenti, hogy a kérdéses ügyeket addig tárgyalják, amíg mindenki egyet nem ért az adott döntéssel.
A találkozók egyik alapelve az üzletmentesség. Ez elég hihetetlen
a mai világban, de állítólag mûködik. Naponta két étkezés van a
közös tûz körül, amik után hosszú hajú, színes öltözékû emberek
énekelve, táncolva körbejárnak a varázskalappal. Ebbe a kalapba
gyûjtik a hozzájárulásokat, ami mindenki lelkiismeretére/lehetõségeire van bízva. Ebbõl veszik meg a következõ étkezéshez szükséges alapanyagokat – lehetõleg helyi termelõktõl vegyszermentes zöldségeket, s ezekbõl húsmentes ételeket készítenek.
Egyik nap a mi vacsoránkat egy maori fiú készítette saját nemzeti
fûszereivel, a tábor körül aratott csalánnal dúsítva.

rás, vécé gyanánt az erdõben ásott gödrök szolgálnak, melyekbe
minden használat után földet szórunk, így aztán a kilátogató tisztiorvosi szolgálat minden félelme és rémisztgetése ellenére se következett be, nemhogy járvány, de még egy komolyabb fertõzés
sem. Ha valaki mégis rosszul érezte magát, azt a nagy számban jelenlévõ természetgyógyász-nõvérek gyógynövényekkel és ener-

A Rainbow-találkozók helyszínéül mindig valamilyen érintetlen
környezetet választanak, általában hegyvidéken. Fontos, hogy legyen a közelben forrás (tiszta ivóvíz) és folyó (fürdési lehetõség).
Igyekeznek csak ott, helyben megtalálható alapanyagokból építkezni, ezért általában indián sátrakat, ún. tipiket építenek. Van
egy fõtipi: itt zajlanak a tanácskozások. Építenek még közös konyhát, információs központot (ahol beszerezhetõk a táborhoz szükséges térképek) és „Welcome centert”. Létezik elsõsegélynyújtó
hely is, hiszen egy-egy ilyen találkozón gyakran több ezer ember
fordul meg. De a nagy tömeg ellenére nincsenek balhék, balesetek, nincs fertõzés, mert szigorú természetes higiénia van.

Nincs õrzõ-védõ szolgálat, kocsma, bankautomata, telefon, se kitelepített konténervécék és zuhanyzók, nincs lopás, erõszak és
szemét sem. Azért, mert itt olyan hasonló gondolkodású emberek
gyûltek össze, akik odafigyelnek egymásra és a természetre. Nincs
alkohol, tilos a különféle vegyi tisztítószerek használata. A mosakodás, mosás, mosogatás kizárólag vízzel és hamuval történik,
tisztálkodásra ott a bõvizû patak, ivásra-fõzésre a tiszta vizû for-

giaátadással kúrálták, de elõfordultak már szülések is ilyen nomád körülmények között, melyek komplikációmentességét a sok,
egészségtõl kicsattanó, mezítláb szaladgáló kisgyerek is bizonyítja, akiknek egyébként gyerekkonyhát mûködtetnek, és külön foglalkozásokat is tartanak. Szép számmal akadnak a Rainbow-ban
városi óvodát és iskolát sosem látott gyerekek is, akik talán nem
tudják egy törtszám köbgyökét kiszámolni, viszont mentesek a civilizáció agymosásaitól, és a sok világjárás, természetben barangolás és Rainbow-workshop alkalmával olyan hasznos tudást szívnak magukba, mellyel egy valóban teljes és harmonikus életet élhetnek meg.
A központi tûz körül zajlanak az étkezések és a nagyobb összejövetelek. Mindenki viszi a saját hangszerét, és ha elég sok jó dobos
összejön, fergeteges bulik alakulnak. A Rainbow-fesztiválokat titokzatos hangulat és mítoszok lengik körül. Ez leginkább annak
köszönhetõ, hogy az internet ellenére még ma is leginkább a szájhagyomány útján terjed a híre. E találkozók más-más helyszínen
egymást követik. Szlovákiában, Szerbiában, Oroszországban,
Ausztriában, Németországban, Ukrajnában nyáron, a téli idõszakban Indiában, s lesz Brazíliába is. Sok táborfüggõ egyik helyrõl megy a másikra.
Persze, mi is vittük a sámándobokat, gitárokat, egyéb fúvós hangszereket, és óriási élmény volt ott tölteni ezt a két napot szabadon.
Hargitai Lajos
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Kismotorfecskendõ-szerelési bajnokság
és ifjúsági verseny Sárosdon
A hétvégén Sárosd adott otthont az Országos
Kismotorfecskendõ-szerelési
Bajnokság soron következõ fordulójának, valamint a Fejér Megyei Önkéntes
Tûzoltó Egyesületek gyermek- és ifjúsági
versenyének. A gyermekek kategóriájában a Pusztaszabolcsi Önkéntes Tûzoltó
Egyesület csapata végzett az elsõ helyen,
az ifjúsági verseny vándorserlegét pedig
a Sárosdi Önkéntes Tûzoltó Egyesület
ifjúsági csapata nyerte.
Idén második alkalommal rendezik meg
az Országos Kismotorfecskendõ-szerelési Bajnokságot, amelynek egyik állomása július 7-én ismét Sárosd volt. Tavaly a sárosdi futam a Sárosd Napokkal
egy idõben került megrendezésre, melynek eredményeként a község 2011-ben
kiérdemelte a legjobb szervezés díját. A
Sárosdi Önkéntes Tûzoltó Egyesület
ezért eldöntötte, hogy e versenysorozathoz minden évben további kiegészítõ
programokat szervez.
Az Országos Kismotorfecskendõ-szerelési Bajnokság sárosdi futamával párhuzamosan tartották idén a Fejér Megyei
Önkéntes Tûzoltó Egyesületek III.
Önálló Rendezésû Gyermek- és Ifjúsági
Versenyét, ahol stafétapályán, kismotorfecskendõ-szerelésben és egy totóban
kellett megmérkõzniük a kicsiknek és a
nagyoknak.
A gyermekek közül a Pusztaszabolcsi
Önkéntes Tûzoltó Egyesület csapata
végzett az elsõ helyen, az ifjúsági verseny
vándorserlegét pedig a Sárosdi Önkéntes Tûzoltó Egyesület ifjúsági csapata
nyerte.
A nagy hõségben mindenki helytállt,
nagy öröm volt, hogy majdnem minden
nevezett csapat részt vett a versenyben,
és kistelepülésként az eddigi versenyekbõl Balatongyörök után Sárosdon voltak
a legtöbben.
A szervezésben a Sárosdi Önkéntes Tûzoltó Egyesület tagjain kívül nagy segítségünkre volt a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Dunaújvárosi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság.
A tikkasztó hõséget, a verseny fáradalmait és sikereit a csapatok egy esti bálon
ünnepelhették meg, amely nagyon jó
hangulatban telt. A versenysorozat következõ állomása Budapest lesz.
Az országos verseny eredménylistája az
alábbi linken érhetõ el:
http://verseny.tuzoltosag.hu/?p=champion
Fotók: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Vajda Viktória,
Sárosdi Önkéntes Tûzoltó Egyesület
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A Mezõfalvai Zrt. és a Rendõrfogás
rendõrség megállapodása

vagyon elleni bûncselekmény felderítésének típusára, illetve a vagyonvédelemmel
kapcsolatos közös szolgálatellátásra, közös feladatellátásra vonatkoznak. Amellett, hogy együttmûködünk a vagyonvédelem illetve a bûnmegelõzés területén, jelentõs a szerepe a lakosság szubjektív biztonságérzetét befolyásoló egyéb intézkedéseknek, technikai eszközökkel kapcsolatos segítségnyújtásnak, speciális eszközök, gépjármûvek igénybevételének (ha
olyan terepviszonyok között kell közlekedni), amikkel a zrt. rendelkezik, és ami minden esetben a rendõri szakmai célokat
szolgálja, hogy a lehetõ leghatékonyabban
tudjuk a munkánkat végezni. Az együttmûködési megállapodásnak van egy gyakorlati múltja. Az írásos megállapodás
még szorosabbá fûzi ezt a kapcsolatot. A
célja, hogy a civil szférát be tudjuk vonni a
rendõrségi tevékenységbe oly módon,
hogy a civil bûnmegelõzés, információközlés a rendõrségen belül történjen meg. Úgy
érzem, példaértékû ez az együttmûködés.

Az a hír jutott szerkesztõségünkbe, hogy
állítólag egy sárbogárdi rendõrnél 3 milliárd forintot és egy milliárd forintnak megfelelõ eurot találtak, valamint kábítószert
és különféle árukat; a rendõr helyszíni bírságolásnál zsebre dolgozott, és más sárbogárdi rendõrök is érintettek.
A hír kapcsán tájékoztatást kértünk az illetékes szervektõl.
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtószóvivõje, Németh-Kész Mónika r. õrnagy a következõt nyilatkozta:
A megkeresésében foglaltak alapján tájékoztatom, hogy a Sárbogárdi Rendõrkapitányság állományába tartozó két rendõr ellen valóban folytat büntetõeljárást a Székesfehérvári Nyomozó Ügyészség, azonban nem
olyan jellegû és mértékû ügyben, mint az az
Ön levelében áll. A Sárbogárdi Rendõrkapitányság vezetõje a két kollégát felfüggesztette
beosztásából.
Tekintettel arra, hogy a nyomozást az ügyészség folytatja, kérem, hogy további kérdéseikkel a Fejér Megyei Fõügyészség szóvivõjét keressék.
A Fejér Megyei Fõügyészség szóvivõje, dr.
Várhomokiné dr. Rabi Noémi az alábbi információval szolgált az ügyben:
A Székesfehérvári Nyomozó Ügyészség 2012.
június 13. napja óta folytat nyomozást két, a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság állományába tartozó hivatásos rendõr ellen.
A megalapozott gyanú szerint közúti ellenõrzés során annak fejében, hogy a szabálysértési intézkedéstõl eltekintsenek, pénzt vettek át
gépkocsivezetõktõl.
A nyomozás a két rendõrrel szemben hivatalos személy által kötelességszegéssel elkövetett hivatali vesztegetés bûntette miatt folyik.
míg a pénzt átadó gépkocsivezetõket kötelességszegésre irányuló hivatali vesztegetés bûntette miatt hallgatta ki gyanúsítottként a nyomozó ügyészség.
A nyomozás során további bûncselekmény
gyanújára alapot adó körülmény nem merült fel.

Hargitai–Kiss Virág

Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

Szerdán délelõtt hivatalosan is megállapodást kötött a Mezõfalvai Zrt. valamint a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság. Az aláírásra a kapitányság egyik irodájában került sor
médianyilvánosság elõtt. Ezzel az írásba fektetett együttmûködéssel régi informális
kapcsolatát tette a két fél még szorosabbá.

– Milyen apropóból jött létre a megállapodás
a cég illetve a rendõrség között?
Zászlós Tibor, a Mezõfalvai Zrt. vezérigazgatója: – Évek óta jó a kapcsolatunk a
Sárbogárdi Rendõrkapitánysággal, illetve
a Mezõfalvai Zrt. környezetében lévõ
rendõrkapitányságokkal, hiszen 13 község
határában vannak területeink, és az ott lévõ vagyontárgyak védelme és biztonsága
nagyon fontos a cég szempontjából. De
fontos ez az ott élõ lakosság szempontjából is, hiszen elharapóztak a vagyon elleni
bûncselekmények.
Meggyõzõdésünk,
hogy kizárólag a rendõrség segítségével lehet megvédeni a vagyontárgyainkat. Az információcsere mindenképpen szolgálja
azt, hogy a közérzet (a szubjektív és az objektív is) jobb legyen minden tekintetben,
nemcsak a gazdálkodó szervezet vonatkozásában, hanem az ott élõk tekintetében is.
– Pontosan mit tartalmaz a megállapodás?
Dr. Ozsváth Zsolt rendõrkapitány: – A
megállapodásnak van olyan része, amely
konkrétan a zrt. vagyonbiztonságával függ
össze. Ezek azok az együttmûködési pontok, amikre a közelmúltban is volt példa: a

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

Emlékezõk sportszerû viadala
Sorrendben hatodik éve már, hogy Nagylók iskolája és közönsége kegyelettel emlékezik meg arról az emberrõl, aki örökre
beírta nevét Nagylók történetébe. Tóth
Imre iskolaigazgató nevét, munkásságát,
hatását minden iskolás, és az azóta felnõtt
nemzedék tisztelettel õrzi mint példaképet. A Tóth Imre Emlékbizottság (Ormándy Gabriella, Viniczai Ramóna, Zalka
Sándor, Dobai Teréz) az idén is körültekintõ szervezéssel, aprólékosan készítette
elõ a rá való emlékezést.
2012. július 7-én reggel fél kilenckor a
sportpályán gyûltek össze az emlékezõk.
Sportszeretõk és szurkolók, fiatalok és
idõsebbek alkották a népes gyülekezetet.

Csapatvégeredmény:
1. HAGOO VER (Sárbogárd),
2. FEVI BT (Mezõfalva),
3. HANTOS és EXTRÉM (Sárbogárd).

Futottak még:
Milka Bikák, Terhes Társaság, Sárszentmiklós – Fiatalok, Retro Nagylók, Lókiak.

Nem elhanyagolható körülmény, hogy
már délelõtt 36 fokra melegedett fel a levegõ. Ez azonban nem zavarta a tisztelgõket.
Dobai Teréz, iskolánk tagintézmény-vezetõje emelkedett hangon nyitotta meg a
sportnapot. Külön üdvözölte Tóth Imre
özvegyét, Jutka nénit, két lányát: Mariannt
és Gabriellát, valamint a család tagjait, rokonait.
Terike, mint Imre bácsi volt kollégája meleg, visszaemlékezõ szavakat mondott az
elhunytról, méltatta a máig ható példát,
melyet mindnyájunkra hagyatékozott.
Megemlékezett arról, hogy Tóth Imre és
Strasszer Julianna 50 éve ezen a napon,
1962. július 7-én kötöttek egymással boldog házasságot. Ma ünnepelték volna
aranylakodalmukat. Azon az esküvõn a
mennyasszonyi csokor kálából állt. Az emlékbizottság tagja, Ormándy Gabriella, a
Jutka néninek szánt emlékcsokrot, a sors
különös közjátékaként, szintén a ritkaságszámba menõ kálából készítette el ebben
az évben. A család ráismert az üzenetre,
melyet ez a hasonlóság okozott a lelki emlékezetben. Könnyektõl meghatva vette át
és ölelte át a csokrot Jutka néni.
Az ünnepi aktus után hosszú menetben keresték fel a jelenlévõk a sírhelyet, ahol né-

ma fõhajtás mellett helyezték el az emlékezés virágait.
Az idén kispályás labdarúgó-bajnokság
idézte a sporttanárt. Zalka Sándor tanár úr
a nevezett 9 csapat (80 fõ) részére elmondta a lebonyolítás formai és szabályi feltételeit (itt jegyezzük meg, hogy õ végig szervezõje, irányítója volt az egyes mérkõzéseknek). Majd Varga Gábor és Killer Péter játékvezetése mellett megindultak a
küzdelmek, melyek végig baráti, sportszerû keretek között folytak.
A nagy meleg különös figyelmet igényelt a
rendezõk részérõl. A mérkõzések hevében
hûtõitalok, valamint a pályán csobogó vízsugár enyhítette a felhevülteket.
A Tóth család ásványvizet, barackot, almát
adott a kiszáradóknak.

Eredmények:
A legszebb gólt lõtte: Réger Tibor, a legjobb játékos: Sági József, a legjobb kapus:
Kovács Ádám, a legfiatalabb játékos: Molnár Márk (13 éves, Sárszentmiklós), a legidõsebb játékos: Miskovicz Bálint (50 éves,
Dunaújváros), a legjobb góllövõ: Paudits
Patrik, a 11-es verseny gyõztese: Killer
Máté (Nagylók) – 6-ból 6.

A díjakat (vándorkupa, kupák, oklevelek,
focilabda, pezsgõk) az emlékbizottság nevében Zalka Sándor és Tóth Gabriella adták át.
A Tóth család részérõl felajánlott focilabdát a sárszentmiklósi fiatal labdarúgók
kapták.
Az emlékbizottság gondoskodott a játékosok ebédjérõl. A finom gulyáslevest Szakács Erzsébet és Halasi Annamária szakácsok készítették.
A pályát a Nagylóki Sportegyesület (Szabó
István és Takács József) készítette elõ. Köszönet nekik! Tóth Lászlóné szertárfelelõs
gondoskodott a sporteszközök használatáról, mindezt törött kézzel végezte. A közhasznú munkavégzõk sátrat állítottak, kaput hegesztettek, füvet nyírtak Tóth József
polgármester közremûködésével. Látványos munkájukat ezúton köszönjük!
A pályákon kívül szórakoztató zene szólt a
közönségnek. Köszönet Deák Lászlónak
és Bartal Ádámnak!
Befejezésül az emlékbizottság és a Tóth
család tolmácsolta elismerését a résztvevõk egész napi tevékenységéért. Ismét bebizonyosodott, hogy egy ember, akire oly
sokan visszaemlékeznek, nem élt hiába.
Tauzné Piroska
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Az erõ napja Sárosdon
Elsõ alkalommal rendeztek rendkívül izgalmas és érdekes amatõr versenyt erõs
emberek számára Sárosdon. A program fõ
szervezõje Juhász László volt, aki maga is
az erõs emberek táborát gyarapítja. A versenyt sárosdi fiataloknak hirdették meg. A
nevezés díjtalan volt.
A falu apraja–nagyja összegyûlt szombat
délután, és együtt drukkoltak a község „fiainak”. A közel 250 látogató mellé segítségül hívtak két bírót is a megmérettetés lebonyolítására. A két bíró 130-155 kg-os
súllyal és majdnem 2 méter magas, tekintélyt parancsoló külsõvel érkezett a helyszínre: Kormány László Budapestrõl,

6. Ormos Róbert 175 cm/90 kg – 13 pont
7. Erdélyi Ferenc 165 cm/71 kg – 6 pont
A díjakat a híres vendégek adták át, majd
dedikálták az okleveleket. A verseny végén Hrozik Gábor adta át az érmeket, serlegeket, okleveleket. Négy segítõnek külön oklevelet és bort ajándékoztak.

Mester Miklós Szabadegyházáról. Õk már
az országos bajnokság elismert versenyzõi.
Most is versenyre készülnek; Szombathelyen egymás ellen mennek ölre. Az eseményen egy másik nagyon elismert és méltán
híres vendég is jelen volt: Hrozik Gábor
(becenevén Hulk), akit 2010-ben Magyarország legerõsebb emberré választottak.
Késõbb sajnos lesérült, és a sérülés után
2012. június 17-én a Magyar Erõs Ember
Világbajnokságon második magyarként
versenyzett és 7. helyezést ért el 14 versenyzõ közül.
A Sárosdon rendezett versenyen nagy
„súlyt” fektettek a biztonságos és balesetmentes megmérettetésre.
Az erõpróba elsõ akadálya volt a platósautó-húzás, ahol nagyon megdolgoztak
a fiúk a célba jutásért. Volt, akinek még a
cipõ is leszakadt a lábáról, annyira küzdött. A nagy kánikula ellenére a fiúk nagyon jól tûrték a feladatokat. Majd súlycipelés, traktorgumi- és kõgolyóemelés következett. Szerencsére a balszerencse elkerülte ennek a családias légkörben zajlott
le az eseménynek helyszínét. A verseny végén kiderült, hogy ki a legerõsebb ember
Sárosdon.

A díjátadás után a bírók, vendégek, együtt
ettek, vágták fel és fogyasztották el a stílusos tortát.
A szervezõk ezúton szeretnének köszönetet mondani azoknak, akik hozzájárultak
az eseményhez. Támogatóink: Tóth János
pékség (Sárbogárd), Sárdy Gyula, Sárdy
László, Jakab Gusztáv, Füri Józsi cukrászda (Sárosd), Menyhei Csaba, Tóth Martin,
Vinkler Tamás, Sárosdi Önkormányzat,
Sárosdért Egyesület, Pavlicsek József.
Mágocsi Adrienn

Az eredmény:
1. Várnai Richárd 175 cm/140 kg – 31 pont
2. Bartos Richárd 180 cm/85 kg – 29 pont
3. Mészáros Dávid 190 cm/88 kg – 27 pont
4. Klesz Erik 180 cm/70 kg – 19 pont
5. Boda Tibor 196 cm/90 kg – 15 pont
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Egy egykori esperes emlékére
A régi jegyzõkönyvek igazi örökifjúként
emlegetik elöljárójukat, a Vértesaljai
Református Egyházmegye egykori esperesét, a száz éve elhunyt Koncz Imrét.
Balázs László „Vértesalja” c. munkájában így foglalta össze röviden életútját:
„1821-ben Sáregresen született. Atyja
(Kontz István) késõbb móri lelkész, a szabadságharc után sok meghurcolást szenvedett. Õ a szabadságharc bukásáig jurátusnak készült, s a bicskei nemzetõrség hadnagya volt, de azután elvégezte a teológiát
és lelkész lett elõbb Gárdonyban, majd
1861-tõl haláláig Seregélyesen. Szellemes,
jó szónok volt, s ügyes egyházkormányzó.
Majdnem 90. életévéig szolgál.”
Dömény József 1882-es kiadású Zsinati
Emlékkönyve kicsit részletesebben tárgyalja életútját:
„Született 1821-ben, nov. 6-án Sár-Egresen Fehérmegyében, hol atyja lelkész volt.
Születése után néhány hónap múlva atyja
az egresi lelkészi állomásról a jövedelmezõbb moóri egyházi állomását elfogadandó Moórra költözött s már ekkor az a különös dolog történt vele, hogy a nagy bucsuzás közben õt vánkosba kötve ott felejtette áldott emlékû jó édesanyja a patkán,
hová letette és úgy vitték távozó szülei után
a kis babát a jó lelkû asszonyok elérve õket
még a faluban. Moóron nõtt fel barátunk,
hol az elemi iskolákat végzé, sõt a latin
nyelv elemeibõl is sajátított el valami keveset. Ezután Pápára vitte õt atyja, a jó öreg
Márton István írta be a declinisták közé,
egy strófos kalamárissal ajándékozván
meg, melyet még ma is híven õriz.
Pápán 8 évig volt, honnan Nagy-Kõrösre,
majd meg Kecskemétre ment; hol nem sok
baja volt a professzor urakkal, de annál
több azoknak õ vele, mert mint mondják
csintalan, csinos fiú volt. Kecskeméten végezve a theológiát, esküdt diák, s egy iskola
növendékeinek tanítója lett. Ezen tisztét is
becsülettel betöltvén és végezvén, akadémikus rectornak ment ki Bicskére.
„A bicskei rectoria végeztével – írja egyik
barátjához – világi pályára léptem és vármegye ura lettem jelesül Fehérmegye esküdtje. Itt külömbféle viselt dolgaink voltak, de a melyek a 49-iki eseményekkel roKöszönetet mondunk mindazoknak,
akik

ID. HÁRI IMRE
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet a Szentlélek Temetkezés
dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló család

hamosan végzõdtenek.” Bevégzõdött így
az õ vármegye urasága is, mert most már
más érzelmû egyének kértek és nyertek alkalmazást. Felcserélte hát a corpus jurist a
bibliával, s 1850-ben letette a dunamelléki
e. kerületben a káplánképességi, majd a
papképességi vizsgát is.
Mint káplán alkalmazást nyert Mányon, a
vértesaljai e. megyében, majd a szelid lelkû
fõpap, Polgár Mihály fõpap mellé rendeltetett Kecskemétre, honnan fõnöke õt
Foltûre rendelte helyettes lelkészül. No
persze, meg is választották õt foktûi hivei
papjoknak, a mint a választás el lett rendelve azonnal, hanem a felsõség nem erõsíthette meg – capellanus, non succedit szavakkal ékeskedõ §. miatt. Akkor éppen
mindenféle respectusok volt mindenféle
§.-nak. Még sem eresztették el a foktûiek,
administratori czimet viselve ott maradt
köztök még egy ideig.
Visszavágyott azonban gyermek-, és ifjúkori örömei kedves helyeire, barátainak
szeretõ helyére. E felébredt honvágy hazahozta õt Fehérmegyébe, hol a gárdonyi
egyház választotta meg õt papjának. E választást köszönettel fogadta el, Gárdonyba
jött, oda hagyva Foktût, megválva szeretett híveitõl, kik érzékeny bucsuvétellel
bocsátották el õt maguktól. Gárdonyban 6
évet töltött mint lelkész, mely idõ alatt
Dunavecsére nyert meghivást, és megerõsítést; de többé nem tudta szülõföldjét,
megyéjét elhagyni, s nem fogadta el a
meghivást. Hat év mulva a seregélyesi egyház, szintén Fehérmegyében, választotta
meg papjának, s így lett seregélyesi pappá.
Itt ismét felkeresték õt a jó foktûiek, de hiába, nem tudott megválni Fehérmegyétõl,
megmaradt Seregélyesen, melyet sem
mint egyházi, sem mint polgári községet
felvirágoztatni nem lehet tagjainak, s lakosainak megátalkodottsága miatt.
Egyh. megyéjének elõbb al-, majd fõjegyzõje, késõbb a dunamelléki kerületnek is
tanácsbirája lett. 1873 óta pedig tevékeny
esperese a vértesaljai egyh. megyéjének.
1861-ben a gróf Teleky requiem alkalmával a megye megkeresése folytán beszédet
tartott, mikor is Székes-Fehérvár városa
ezrekre menõ lelkes polgárai fáklyás menettel tüntették ki elismerésöket, a megye
pedig táblabírájává nevezte ki. Majd késõbb a megyének bizottsági, úgy a megyei
közigazgatási bizottságnak is tagja volt
több éveken keresztül. E térrõl azonban
ma visszavonva tartja magát.
Családja nincs, nõtelen, de nem gondtalan
életet él. Egy jó barátjának – ki õt meginterpellálta ezért – egykoron így adta elõ
okát nõtlenségének: „Midön lelkészi állásomra jutottam, atyám, kire a tisztelet és
szeretet legszentebb melegével emlékezem mindenkor, meghalt, öregkorában
ugyan, de mégis nagyszámú védtelen családot hagyva maga után.
A család annyi tagja közül egyedül magam
voltam állomáson. E kérdés állt elém: El-

taszítsam-e magamtól anyámat, védtelen
testvéreimet, kik talán azért is védtelenek,
mivel atyám csekély lelkészi jövedelmének
félretehetõ részét taníttatásomra költötte? Vagy megtagadjam magamat? Ez
utóbbit választottam! A nagy családot magamhoz vettem, megosztottam kenyeremet, házamat és jövedelmemet. Az idõ óta
a halottakat eltemettem, mert bár magányos ember voltam, azért nekem is adósom
a sír, a temetõ, a leányokat férjhez adtam,
a fiukat taníttattam, s lett mindegyikbõl
tisztességes állású egyén, s ma már ezeknek gyermekeit, szám szerint 12-öt látom
renddel, mint olajvesszõket asztalom körül. Ma is 5-en vannak nálam!”
Tegyük még hozzá életrajzához, hogy
1908-ban „hosszú, buzgó és eredményes”
munkájának elismeréséül Ferenc József
királyi tanácsosi címet adományozott az
akkor már agg lelkésznek, Két év múlva
vonult nyugalomba s rá másfél évre halálhírét hozta a Protestáns Egyházi és Iskolai
Lap 1912. március 31-ei száma:
„Kontz Imre (…) a vértesaljai egyházmegyének több mint három évtizeden át volt
esperese f. hó 22-én életének 92-ik, papságának 72-ik esztendejében elhunyt Abán.
A boldogult a dunamelléki esperesi kar
nesztora volt, s mint ilyen, két püspökválasztás alatt is ellátta az elnöki teendõket.
Tekintélyes, energikus ember volt még késõ öregségében is. Sajnos, hogy a gyülekezetével való meghasonlás megfosztotta
élete késõ estéjét a nyugalomtól, s félrevonulásra kényszerítette utolsó napjaiban.
Temetése f. hó 24-én ment végbe. A háznál
Patay Emil sárkeresztúri lelkész mondott
gyászbeszédet; Kirner A. Bertalan seregélyesi helyettes lelkész imádkozott, a
templomban Forgács Endre sárbogárdi
lelkész mondott beszédet, a temetõben pedig Kuliffay László abai lelkész imádkozott.”
Koncz Imrét szûkebb pátriánkhoz köti
sáregresi születése mellett Úrházy Lajos
személye is. A bogárdi lelkipásztor egyben
volt szolgatársa és rokona. Lajos nevû fia
ugyanis Koncz Imre Etelka nevû unokahúgát vette feleségül. Ebbõl a frigybõl született aztán Úrházy Irén, a késõbbi sárbogárdi lelkész, Kis Dániel felesége.
Forgács Endre, a nagy lelkészegyéniség
ugyancsak hosszabb ideig volt az esperes
munkatársa. Koncz Imrét 25 éves esperesi
jubileumán rímbe faragott, verses köszöntõvel lepte meg, melynek akkora sikere
lett, hogy ki is nyomattatták. Így méltán
emlékezhetünk a hajdani egyházi vezetõre, aki szerette szülõföldjét s minden bizonnyal az itt élõket is.
Az összeállításban nyújtott segítségért köszönet Kovácsné Pázmándi Ágnesnek, a
Ráday Könyvtár munkatársának és Boza
Kristóf sáregresi lelkész úrnak.
(-b, -n)
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DRÁGÁBB AZ ARANYNÁL

Délután három órakor álldogáló szülõket
láthattunk a sárbogárdi református templom elõtt, akik a gyerekfoglalkozások végén várták, hogy a fiatalok beszámoljanak
az aznapi eseményekrõl, programokról,
tanításokról és a következõ tervekrõl.
Gyermekhetet rendeztek ugyanis a református gyülekezeti teremben és a templomban.

Sándor Levente segédlelkész és felesége,
Sándor Andrea fõszervezésével múlt héten újra útnak indult a református gyermekhét, ahol közel 50 gyerek vett részt.
Igyekeztek olyan programokat összeállítani, hogy legkisebbektõl a kamaszokig mindenki, még az oda látogató szülõk is jól
érezzék magukat.
Épp egy délutáni program idejére csatlakoztam be a játszadozó gyerekek közé,
akik a kérdéseimmel és a kamerával szinte
mit sem foglalkozva vetették bele magukat
a sok játékba.
Miután kijöttek a templomból, a kánikula
miatt azonnal vízosztás következett, így
készültek fel a játékokra.
Sándor Andreával beszélgetve megtudtam, hogy családjával három éve laknak
Sárbogárdon, azóta õk szervezik a programokat. Az ötvenes létszám fele már visszajáró, a másik fele pedig folyamatosan cserélõdik, a szülõk hozzák a legkisebbeket is
a „hit útjára”. Minden évben van egy bizonyos téma, ami mentén felépítik az egész
hetet. Idén a „Drágább az aranynál” nevet
viselte a gyermekhét. Az olimpia éve okán
a tanítások és a programok is híres sporto-

lókról szóltak, akik nemcsak szorgalmukról és tudásukról tettek tanúbizonyságot,
hanem hitükrõl is. Pénteken délután egy
kosárlabdaszerû játékot játszottak több
helyen, ugyanis az óvodások, az alsósok és
a nagyobbak is külön helyen más-más játékokat játszottak. A szülõk a „pálya” mellett lelkesen szurkoltak a kicsiknek, míg a
nagyobbak az általános iskolában kosaraztak. Aki nem vett részt a kinti játékokban,
bent foglalhatta le magát: festhetett, rajzolhatott és mindenféle kreatív feladatot
csinálhatott. Délutánonként az iskolába is
bementek röplabdázni, focizni, kosarazni,
de más sportokat is ûztek: gerelyhajítást,
kislabdadobást és futottak is.
Azt mondták a résztvevõk, hogy ha tovább
tartana a gyermekhét, akkor is jönnének.
A szervezõk nem állnak le a gyermekhét
után sem, ugyanis több programot terveztek be a nyárra a fiatalok számára, különbözõ korosztályoknak.
A résztvevõk között voltak olyanok is, akik
eljöttek nyaralni a nagymamához, délutánonként pedig bekapcsolódtak a többiekhez a foglalkozásokra. Az utolsó napon
már hagyományos szeretetvendégség van:
a tanítás után süteményekkel és innivalóval kínálják a fiatalokat.
Mikor a jövõre kérdeztem rá, Andrea bátran mondta, hogy biztosan lesz gyermekhét a következõ években is, hiszen a gyerekeken is látszik, hogy nagyon élvezik.
Menyhárt Daniella
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik

IMRE LÁSZLÓ
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet a Lekner Kegyelet
dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló család

Búcsú édesanyámtól
Huszonhét év,
édesapám halála
után ismét átélem a szülõk elvesztésének bánatát. Édesanyámat múlt kedden
temettük.
Ott álltunk a sírnál testvéreimmel, gyermekeimmel és a nagy családdal együtt. A
gyászban a családon kívül sokan osztoztak velünk barátok, falubeliek és
messzirõl érkezett ismerõsök. Így kísértük édesanyámat, özv. Demeter
Alajosnét utolsó útjára. Élt 98 évet. A
falu legidõsebb polgáraként a sárkeresztúri temetõben, édesapánk mellett nyert örök nyugalmat.
Szívünkhöz szólt Varga László sárszentmiklósi lelkipásztori munkatárs
búcsúztató beszéde és a sárbogárdi
Schola Catholica, valamint a sárkeresztúri nyugdíjasklub kórusának búcsúéneke.
Köszönetet mondok mindazoknak,
akik a nagy hõség ellenére eljöttek, s
gyászunkban osztoztak, részvétüket
nyilvánították, szüleim sírjára virágot,
koszorút helyeztek. Elsõsorban Tóth
Sándor hajdani sárkeresztúri református lelkipásztornak köszönöm,
hogy eljött édesanyám temetésére és a
sárkeresztúri vasárnapi istentiszteleten megemlékezett szüleimrõl. Köszönöm Claudia Stellzenmüller barátnõm segítségét, aki végig mellettem
volt a gyászomban, segített a nehéz napokban, s a sírnál csodálatos búcsúztató énekével enyhítette fájdalmunkat.
Köszönöm a Golgota temetkezési vállalatnak a szertartás kegyeletteljes végigkísérését.
Némethné Demeter Klára Anna

14

CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

2012. július 12. Bogárd és Vidéke

NAGYMAMA RECEPTJEI

A GONOSZSÁG ÜRÜGYÉN

Hawaii csirkesaláta

Este a végére értem a Sztálin alkonya címû könyvnek. Mikor becsuktam a kötetet, próbáltam elnyugtatni magam, mert eléggé
felkavart az olvasmány. Tudtam, hogy a világ legnagyobb területû
birodalmának, „a világ egy hatodának” mindenható ura gátlástalan tömeggyilkos volt, több tízmilliónyi ember halálának oka, de a
friss olvasmányélmény mégis rosszkedvûvé tett. Most értesültem
ugyanis arról, hogy a diktátor a sógornõit is kivégeztette, de ifjúkori barátait, akikkel együtt vadászott, szibériai számûzöttként a
kemence melegénél estelente együtt mesélgetett, anekdotázott,
szintén hóhérkézre adta. Forradalmár harcostársait, akikkel hajdan együtt szerezte meg a hatalmat, egytõl egyig a túlvilágra juttatta. Jó barátjának, sokáig helyettesének, sõt kijelölt utódjának,
Molotovnak a feleségét kényszermunkatáborba vitette, halállal
fenyegette, hiába sírt a többi fõkolompos elõtt a férj. (Mellesleg
szólva Molotovnak is sok-sok ember halála száradt a lelkén.) A
zsarnok környezetében senkinek nem volt biztonságban az élete,
mindenki félt tõle, ha valakit akár a legmagasabb rangúak közül
magához hívatott, az illetõ elsápadt, keresztet vetett, bár nem hitt
Istenben. Egy normális ember nem képes megérteni ezt. Azt hiszem, Sztálin volt az emberiség történelmének leggonoszabb
embere. És most jön a tébolyító: ezt az embert milliók és milliók
ünnepelték szûnni nem akaró vastapssal, míg élt, 70 éves születésnapjára Magyarországról is különvonat vitte neki Moszkvába
„népünk” ajándékait.
Délelõtt a temetõben hosszan néztem Laci arcképét, az arcképet,
amely az õ urnájához volt támasztva a temetésén. Belül megremegtem, mert meghaladta a köznapi gondolkodás normáit, hogy
õ már nincs, akivel minden találkozásunk alkalmával elbeszélgettem. Jó emberei voltunk egymásnak, ez a mai világban nem kis
dolog.
Mikor jöttem el a temetésrõl, ijedten mesélték többen is, hogy a
szertartás alatt betörték egy másik jó ismerõsöm autójának az ablakát, és alighanem kifosztották. Gyászolókat kirabolni embertelen dolog. Az „embertelen” jelzõt a szó szoros értelmében használtam. Emberséges halandó lelkében fontos helyet foglal el a
részvét. Önkénytelenül osztozunk más ember fájdalmában, még
ha az illetõt nem is ismerjük. Ezen alapul a filmélmények, olvasmányélmények zöme. Aki kihasználva a temetés szomorú perceit
odasettenkedik a barátját gyászoló ember autójához, betöri az ablakát, elemeli, amit lát, az nem ismeri a részvétet, alighanem torzlelkû, emberségében fogyatékos alak. Tulajdonképpen gonosz.
Ilyen értelemben Sztálin is fogyatékos volt, nem törõdött az embertársai könnyeivel, gyászával, minimális lelki tusa nélkül okozott gyötrelmet millióknak. Akik azt mondják, hogy õrült volt,
felmentik õt.
Vannak ezek a gonoszok… Mindig is voltak, már Káin óta.
Mennyivel szebb volna az élet, ha nem léteznének! De ne legyünk
mértéktelenek: mindannyiunkban lappang valami gonoszság.
Csakhogy a normális ember igyekszik ezt féken tartani valami miatt. Más meg szabadjára engedi. Valami miatt. Azt hiszem, ezt
tényleg fogyatékosságnak lehet nevezni.

Hozzávalók: zöldsaláta, 20 dkg csirkemell, kukorica (konzerv,
vagy mirelit fõtt kukorica), ananász (konzerv, ha karikában van,
apróra vágjuk), joghurtos-majonézes öntet.
A csirkemellet csíkokra vágjuk, sózzuk, borsozzuk, kevés olajon
megpirítjuk szép aranybarnára. Elkészítjük a joghurtos–majonézes öntetet ízlés szerint (joghurtot, majonézt, sót, õrölt borsot,
mustárt, citromlevet és folyékony édesítõszert lehet összekeverni). A salátát csíkokra vágjuk, vagy kicsit összetépkedjük a nagyobb leveleket. Hozzáadjuk a sült csirkemellet, kukoricát, ananászt, nyakon öntjük a joghurtos–majonézes öntettel. Még finomabb, ha állhat pár órát a hûtõszekrényben tálalás elõtt. Pirítóssal gyors és mégis kiadós lakoma!

Halsaláta
Hozzávalók: 1 kg tisztított hal vékony szeletekre vágva, mustárvagy salátaolaj a sütéshez, 2 ek porrá zúzott mustármag, 4 gerezd
péppé zúzott fokhagyma, 1 kicsi darab reszelt gyömbér, 3 dl borecet, 1 tk só, 25 dkg apróra vágott vöröshagyma, 10 dkg zöld és piros csípõs paprika, 1 ek olaj, 1-2 currylevél, 1 tk õrölt koriandermag, 1 tk csípõs pirospaprika, 1 tk cukor.
Forró mustárolajban süssük addig a halszeleteket, amíg ki nem
száradnak. Ezután tegyük félre, keverjük össze a mustármagot, a
fokhagymát és a gyömbért 3-4 evõkanál ecettel. Rakjuk tûzálló
edénybe a megmaradt ecetet a sóval, vöröshagymával és hegyes
paprikával. Lassú tûzön, lefedve pároljuk 10 percig. Forrósítsuk
meg az 1 evõkanál olajat, tegyük bele az õrölt fûszereket, állandóan kevergetve pirítsuk 1-2 percig. Ezután rakjuk hozzá az ecettel
elkevert fûszereket is. Pirítsuk még 1 percig. Keverjük össze az
ecetes hagymával és a szárazra sütött hallal.

Parasztsaláta
Hozzávalók: 1 csokor retek, 1 csokor újhagyma, 1 nagy fej karalábé, 1/2 karfiol, 1 zöldpaprika, 1 csokor snidling, 2 félkemény
tojás, 5 evõkanál borecet, 5 evõkanál olaj, 1 teáskanál erõs mustár, só, fehér bors, néhány csepp Worcester-szósz.
A karalábét tisztítás után kockára vágjuk, a karfiolt rózsáira szedjük, sós vízben fedõ alatt nem túl puhára fõzzük, hideg vízzel leöblítjük, majd lecsepegtetjük. A paprikát felaprítjuk, a hagymát nem
túl vékony szeletekre, a retket nyolcfelé vágjuk. A snidlinget
finomra, a tojást hatfelé vágjuk.
Ecetbõl, olajból, mustárból és Worcester-szósztból sóval, borssal,
snidlinggel és szükség szerinti mennyiségû hideg vízzel marinádot
készítünk. Egy nagy tálban jól összekeverjük a zöldségeket, ráöntjük a marinádot, és letakarva két órán át hûtõszekrényben állni
hagyjuk. Egy tálban szépen elrendezzük, tojásgerezdekkel díszítve tálaljuk.

Hideg tésztasaláta
Hozzávalók: 50 dkg orsótészta, 10 dkg olajbogyó, 50 dkg túró, 2
fej lilahagyma, 15 dkg reszelt sajt, 2 ek olívaolaj, 2 db piros kaliforniai paprika, 1 ek durvára vágott bazsalikom, só, õrölt fehérbors, díszítéshez salátalevél.
A tésztát a szokásos módon kifõzzük, leöblítjük. A paprikát vékony csíkokra vágjuk és megfuttatjuk az olajban, majd félretesszük. A hagymát vékony karikákra vágjuk, kicsit besózzuk, és
5-10 percig állni hagyjuk. A túrót áttörjük, összekeverjük a sóval
és borssal, bazsalikommal. Hozzátesszük a hagymát, az olajos
paprikát, az olajbogyót és a sajtot, majd végül a kifõtt tésztát. Átforgatjuk, és egy tál aljára tépkedett salátalevelekre szedve tálaljuk.

(L. A.)

IDÕJÁRÁS
Pénteken fõként északon és
nyugaton lehet szórványos esõ, záporesõ, néhol zivatar, majd
szombaton markáns hidegfront érkezik. Hatására egyre többfelé fordulhat elõ esõ, zápor, zivatar és vasárnapra jelentõsen
visszaesik a hõmérséklet, valamint megélénkül az északnyugati szél. A jövõ hét elejétõl tartós nyugati, északnyugati áramlással hûvös, váltakozó nedvességtartalmú levegõ áramlik térségünkbe, ezért napról napra csökken a maximum hõmérséklet
és elszórtan kisebb esõre, záporra is számíthatunk.
www.metnet.hu
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Mennyit bír ki a búzaszem?
Volt egyszer, hol nem volt, hetedhét országon túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egyszer
egy szegény legény. Ez a szegény legény sokáig szolgált egy
õsz öregembernél. Azt mondja
neki egyszer az õsz öregember:
– Ide hallgass, fiam! Meg voltam veled elégedve. Ideje, hogy
már a magad gazdája légy, és
családot alapíts. Gyere, kiadom a béredet!
Adott az öregember a legénynek egy kürtöt, s meghagyta,
hogy a fedelét addig ki ne nyissa, amíg meg nem házasodik.
A legény el sem tudta képzelni,
mi van benne, de azért szépen
megköszönte, és elindult hazafelé. Amint ment, rettentõen
fúrta az oldalát a kíváncsiság,
hogy vajon mi lehet a kürtben.
Addig s addig feszegette a fedelét, amíg ki nem nyitotta. De
meg is bánta rögtön, mert egy
nagy csorda marha jött ki belõle. Az egyik erre szaladt be a tilosba, a másik arra. Azt se tudta a legény, merre fusson.
Akármennyit futott, mégse
tudta összeterelni azt a temérdek marhát.
– Jaj, hogy vitt volna el inkább
az ördög ahelyett, hogy kinyitottam! – mondta mérgesen.

– Már itt is vagyok! – kiáltott az
ördög, s a legény mellett termett.
– Nana, csak ne siess úgy, mert
én is itt vagyok! – mondta a legény, s megfogta a fülét az ördögnek.
– Csak ne ugrálj, mert rögtön
sóbálvánnyá változtatlak. Úgy
állhatsz mereven ítéletnapig,
mint egy faszent! – fenyegette
az ördög.
A fiú megszeppent egy kicsit, s
kérlelni kezdte az ördögöt,
hogy ha már eljött, segítsen
összeterelni a marhákat.
– Ingyen egy lépést sem teszek
– felelte az ördög.
– Mit kérsz a segítségért?
– Amikor megházasodsz, nekem adod a feleségedet.
,,Egye fene – gondolta a legény
–, addig sok víz lefolyik a Maroson, s csak kitalálok valamit.”
– Áll az alku! – mondta az ördögnek.
Kezet adtak egymásnak, s azzal
az ördög vette a kürtöt, becsukta a fedelét, s a marhák szempillantás alatt visszahúzódtak
bele mind egy szálig.
– Na, ezt én is kitalálhattam
volna – mérgelõdött a legény.
De nem volt mit tenni, az
egyezség már megtörtént.

Csakhamar még jobban megbánta, hogy szóba állott az ördöggel, mert beleszeretett egy
szép, ügyes leányba. A lakodalom napján nem volt jókedve,
mert egyre az járt az eszében,
hogy az ördögnek kell adnia a
feleségét, akit mindjobban
megszeretett.
Amikor a vendégek elmentek,
összegyûjtötte a sok kalácsdarabot, kalácsmorzsát, s a küszöbre hintette.
– Itt hagylak titeket magam helyett õrségben. Senkit be ne engedjetek – mondta az ember, és
lefeküdt.
Éjfélkor jött az ördög, s kopogtatott.
– Nyiss gyorsan ajtót!
A võlegény helyett a kalácsdarabok válaszoltak:
– Ide csak az megy be, aki kibírja mindazt, amin mi átmentünk!
– Mi legyen az? – kérdezte az
ördög.
– Hosszú sora van annak – felelték a kalácsdarabok –, de elmondjuk neked. A földbe vetettek bennünket, aztán vasfogú boronával megfésültek. Elrothadtunk s kikeltünk. Égetett a nap, bántott a fagy, vert
az esõ, megfújt a szél. Kaszával

levágtak, két kõ között apróra
õröltek, majd két húsdarab jól
megdögönyözött minket. Aztán tüzes kemencébe vetettek,
megsütöttek, majd éles késsel
apróra szeleteltek.
– Jaj! – kiáltott föl az ördög, s
még a háta is borzongott.
– Ennyi volt! Végig akarod csinálni? – kérdezték a kalácsok.
Az ördög azonban ezt már nem
is hallotta, mert rég hûlt helye
volt. Úgy elinalt, mintha ott se
lett volna. Talán még most is
fut.
A szolgalegény pedig jól aludt,
és most is nyugodtan él, hogyha
véletlenül meg nem halt.
Magyar népmese

(Forrás: internet)

Stephen Chambers: Jane és a Hollókirály

Sammy nagy kalandja – A titkos átjáró

Ez a nap is rosszul kezdõdik. Míg a többi gyerek az udvaron játszik, az osztályteremben senyvedõ Jane különös dolgot vesz észre: az iskolaudvar egyik fáján
lakó mókus összecsomagol és elköltözik – ahogyan a jelek szerint a környék
összes más állata is. Leguánja vészjósló figyelmeztetést karmol a homokba:
Közeleg. Méghozzá a rejtélyes és félelmetes Hollókirály, s egy kutyát sétáltató
vak öregember szerint
éppen Jane az, aki
megmentheti tõle a világot. És ha mindez
még nem lenne elég
egy napra, Jane szüleit
szemmel
láthatóan
megbabonázzák
az
elektronikus eszközök,
teljesen megfeledkeznek a világról, valamint
arról, hogy vacsorára
várják Diana nagyit, aki
hatalmas vihar és egy
különös ajándék kíséretében érkezik. Hamarosan aztán végleg elszabadul a gonosz, és
úgy tûnik, Jane valóban kénytelen lesz
egymaga szembeszállni a Hollókirállyal, hogy
megtörje hatalmát és
helyreállítsa a világ
rendjét.

1959-et írunk. Sammy, a tengeri teknõs, ahogy megszületik Kalifornia tengerpartján, bemászik a vízbe és azonnal megtalálja, majd el is veszíti élete szerelmét, a gyönyörû és szintén bébiteknõs Shellyt. Minden teknõs elindul felfedezni az Óceánt, mielõtt visszatér a partra, ahol született, így tesz Sammy is, aki a
hõsies utazás során minden veszélyt kicselez annak reményében, hogy újra
lássa Shellyt. Sammy 50 éven át „járja” a világ Óceánjait, miközben legjobb barátjával, Ray-jel együtt tapasztalja meg, hogy az emberek hogyan ártanak a
Földnek. Sammy piranhákkal harcol, megmenekül egy halászsas elõl és misztikus úti titkok után kutat. Majd egy nap, számos kihívást túlélve, Sammy megtalálja Shellyt. Õ sem felejtette el Sammyt soha.
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Július 14., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Magyar gazda 6.25 Zegzugos
történetek 6.55 Balatoni nyár 9.00 Mozdulj! 9.30 Pecatúra 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 Kerékpártúra 13.40 A kör
négyszögesítése 15.00 Doc Martin 15.55 A Pendragon legenda 17.30 Koltay
Gergely 60 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 DTK
Arcok 21.10 Sherlock 22.45 Szeretettel Hollywoodból 23.15 A zenekar
látogatása 0.40 Nagyon zene
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 A dinoszauruszok királya
10.25 Asztroshow 11.20 Törzsutas 11.50 Autómánia 12.25 Jópofa kofa 12.50
Míg a halál el nem választ 13.45 Édes drága titkaink 14.40 Chuck 15.40 Agymenõk 16.40 Napkitörés 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Elvarázsolt
kastély 21.15 Tûzfal 23.20 Saint Ange 1.25 Hülyeség nem akadály 1.55 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 elsõ lovag 22.10 Az árnyékember 0.05 Luxusdoki 1.00 A médium 1.55 Ezo.tv 2.55 Kalandjárat 3.20 Teleshop 3.50 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 21.53 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 15., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Pecatúra
6.55 Balatoni nyár 9.00 Engedjétek hozzám 9.05 „Így szól az úr!” 9.10 Katolikus
krónika 9.40 A hajnal hírnökei 10.05 A sokszínû vallás 10.15 Ortodox örömhír
10.45 Evangélikus magazin 11.10 Baptista ifjúsági mûsor 11.15 Pillanatok
11.30 Mai hitvallások 12.00 Hírek 12.05 Tunézia 2.0 12.35 TS – Sport7 13.05
Út Londonba 13.35 Euro 2012 ism. 15.30 A végzet asszonya 16.30 Molly és
mopsz 18.00 Rex Rómában 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 Szerelmes Shakespeare 22.15 Munkaügyek – Irreality show 23.20
Aviátor
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 Gossip Girl – A
pletykafészek 14.40 Fekete szépség 16.30 Erik, a viking 18.30 Híradó 19.00
Cobra 11 20.00 Kicsi kocsi – Tele a tank 22.00 War – Bosszú mindenáron 0.05
Tudorok
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 9.35
Nagy vagy, Balaton! 10.05 Egészségmánia 10.35 Ezo.tv 11.05 Kalandjárat
11.35 Borkultusz 12.05 Stahl konyhája 12.35 Több mint testõr 13.05 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.05 Monk – Flúgos nyomozó 15.05 Bûbájos boszorkák 16.05 Az elsõ lovag 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Pókember 2.
22.35 Kegyetlen játékok 0.30 Összeesküvés 1.30 Ezo.tv 2.00 Napló 2.50
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 Református istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 30 perc alatt a Föld körül
13.05 Népzene 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.00 Vasárnap
délután 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 21.54 Zene 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 16., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 A lényeg 6.00 Híradó 6.20 Sporthírek 6.30
Kastélyok és kúriák 7.05 Másfélmillió lépés Magyarországon 32 év múlva 8.30
Balatoni nyár 11.05 Hacktion 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.25 Rex Rómában 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
Illetlenek 21.30 Kékfény 22.25 Végjáték 23.15 Aranyfeszt 23.45 Valaki 0.15
Orvosi bûnügyek 1.05 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 14.30 A skacok
meg a kukacok 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 Fókusz 20.05 Az utolsó légió 22.05 CSI: A helyszínelõk 23.15 Földöntúli ramazuri 1.00 Reflektor 1.15 Hihetetlen, de halálos
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.35 Teleshop 10.40 Ezo.tv 12.15 Törvényszéki héják
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14.25 Marina 15.25 Csoda Manhattanben 16.25 Másképpen – Beszélgetések
Joshi Bharattal 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05 Ezek
megõrültek! 21.05 NCIS 23.05 Célkeresztben 0.05 Tények 0.40 Ezo.tv 1.15
NCIS 2.55 Aktív Extra 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 13.30 Az evangélikus
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 17., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kerékpártúra 6.00 Híradó 6.20 Sporthírek
6.30 Kastélyok és kúriák 7.05 Másfélmillió lépés Magyarországon – 32 év múlva 8.30 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 15.20 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 Genova 21.50 Végjáték 22.40 Barangolások öt kontinensen 23.10
Századfordító magyarok 0.05 Orvosi bûnügyek 1.00 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 14.10 Az utolsó légió 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 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.30 Ami sok, az sokk 14.25
Marina 15.25 Csoda Manhattanben 16.25 Másképpen 17.25 Tiltott szerelem
18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05 Ezek megõrültek! 21.05 Utcai igazság 22.55
Aktív 23.25 Tények 0.00 Ezo.tv 0.35 El Nino – A kisded 2.05 TotalCar 2.30
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 13.30 A baptista 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 18., SZERDA
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.35 Egészség ABC 6.00 Híradó 6.20 Sporthírek
6.30 Kastélyok és kúriák 7.05 Másfélmillió lépés Magyarországon – 32 év múlva 8.30 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 15.25 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 Párizsi helyszínelõk 21.05 Bábel 22.05
Végjáték 22.50 Ember a Holdon – Az Apollo-11 küldetése 0.00 Orvosi
bûnügyek 0.50 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 14.10 Alaszka
16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 Fókusz
20.05 Nyomás utána! 22.25 Döglött akták 23.35 Reflektor 23.50 Sorsvonat
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00 Ezo.tv 12.35 Keselyûk karmaiban
14.25 Marina 15.25 Csoda Manhattanben 16.25 Másképpen 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.05 Ezek
megõrültek! 21.05 Doktor House 22.05 Született feleségek 23.05 Aktív 23.35
Tények 0.10 Ezo.tv 0.45 Doktor House 1.40 Született feleségek 2.35 Babavilág
3.00 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 13.30 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 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
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Július 19., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 A rejtélyes XX. század 6.00 Híradó 6.20
Sporthírek 6.30 Kastélyok és kúriák 7.05 Másfélmillió lépés Magyarországon –
32 év múlva 8.30 Balatoni nyár 11.05 Hacktion 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Slovenski utrinki 12.55 Kvartett 13.30 Párizsi helyszínelõk 14.20 Capri –
Az álmok szigete 15.20 Balatoni nyár 16.25 A korona hercege 17.45 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 King
22.45 Négy szellem 23.40 Orvosi bûnügyek 0.35 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 A szálloda
kedvence 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó
19.10 Fókusz 20.05 Vinny, az 1 ügyü 22.30 Fogva tartva 0.35 Reflektor 0.50
Infómánia
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
14.25 Marina 15.25 Csoda Manhattanben 16.25 Másképpen 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05 Ezek megõrültek! 21.05 Gimiboszi
23.05 Propaganda 0.05 Tények 0.40 Ezo.tv 1.15 Gimiboszi 2.55 Segíts magadon! 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 13.30 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 20., PÉNTEK
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.35 Optika 6.00 Híradó 6.20 Sporthírek 6.30
Kastélyok és kúriák 7.05 Másfélmillió lépés Magyarországon – 32 év múlva
8.30 Balatoni nyár 10.25 Egy pasi, egy nõ, sok lé meg egy BMW 12.00 Híradó
12.15 Sporthírek 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.30 Kasszasiker 14.15
Capri – Az álmok szigete 15.10 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 Poén péntek 21.10 Borvacsora 22.10 King 22.55
Michael Bolton koncertje 23.55 Orvosi bûnügyek 0.45 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 14.10 Séta a múltba
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 0.20 Reflektor 0.30 Törzsutas 1.05 Nagyágyúk 1.55
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 14.25 Marina 15.25 Csoda Manhattanben 16.25 Másképpen 17.25
Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05 Ezek megõrültek! 21.05
Waterworld – Vízivilág 23.35 Aktív 0.05 Tények 0.40 Ezo.tv 1.40 Waterworld
– Vízivilág 3.45 Alexandra pódium 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 13.30 Az unitárius egyház 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 13., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Református Egyházi Napok
Dunántúl (90p), Férfikonferencia Alapon (80p) 13.00 és 18.00
Lapszemle 19.00 Falunap Pálfán (40p), A Huszics Vendel Kórus
Erdélyben 1-2. 23.00 és 0.00 Lapszemle
Július 14., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00
Falunap Pálfán (40p), A Huszics Vendel Kórus Erdélyben 1-2.
18.00 Lapszemle 19.00 Rovarinvázió Kislókon (10p), Szent László-napi koncert Sárbogárdon (105p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Július 15., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Falunap Pálfán (40p), A
Huszics Vendel Kórus Erdélyben 1-2. 13.00 Heti híradó 14.00 Rovarinvázió Kislókon (10p), Szent László-napi koncert Sárbogárdon (105p) 18.00 Heti híradó 19.00 Fehér Károly (ism.), Húsvét a
reformátusoknál (ism.) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Július 16. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Fehér Károly (ism.), Húsvét a
reformátusoknál (ism.) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Kézmûves Kuckó (30p), Látogatóban a Borbarátok (30p), N. Kovács
Zsolt: Izrael (90p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Július 17., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Dánok Hantoson, A Huszics Vendel Kórus Erdélyben
3. 23.00 és 0.00 Heti híradó
Július 18., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Kézmûves Kuckó (30p), Látogatóban a Borbarátok (30p), N. Kovács Zsolt: Izrael (90p)
13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és
0.00 Lapszemle
Július 19., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Fehér Károly (ism.), Húsvét a reformátusoknál (ism.)
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
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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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HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (70) 282 1775
2

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

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

Kazánok 98.000 Ft-tól. Gyári garanciával. 06
(20) 947 5970 (4507712)

GOLGOTA TEMETKEZÉS
TELJES KÖRÛ TEMETKEZÉSI
SZOLGÁLTATÁS ÉS ÜGYINTÉZÉS.
Ügyelet éjjel-nappal. Telefon: 06 (30) 709 2231
Iroda és bemutatóterem:
Sárbogárd, Köztársaság út 180/a.

2

HOMLOKZATI
HÕSZIGETELÕ-RENDSZER
terranova vakolattal,
komplett 5 cm-es 1398 Ft/m2-tõl,
7 cm-es 1699 Ft/m2-tõl,
10 cm-es Ft/m2-tõl.
Garanciával,
ingyenes szállítás és állvány.
06 74 675 530
Közepes termetû barátságos,
jól jelzõ KAN KEVERÉK
KÓBOR KISKUTYÁNAK
SZERETÕ GAZDIT KERESÜNK.
06 20 9937 248

Lambéria 998 Ft/m -tõl, hajópadló 1499
2
2
Ft/m -tõl, tetõcserép 1299 Ft/m -tõl 06 (74)
675 530 (4507712)
Szobafenyõ helyhiány miatt eladó. 06 (30) 480
1269 (4507708)
Sárbogárdon, az Ady-lakótelepen 1. vagy 2.
emeleti lakást keresek. Érdeklõdni: 06 (70) 363
0835 (4507706)
8 kiscica szeretõ gazdákat keres 06 (30) 769
4241
Sárszentmiklóson jó állapotú családi ház rendezett kerttel, melléképületekkel eladó. 06 (70)
333 0882, 06 (30) 851 8409 (4507121)

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

Egyszoba, konyha fürdõszobás családi ház albérletbe kiadó. 06 (30) 532 6170
Cser, akác tûzifa eladó! cser kugli: 1900 Ft, hasított 1950 Ft. Akác kugli: 2280 Ft, akác hasított: 2380 Ft. Vegyes tûzifa cser akáccal kugliban: 2050 Ft, hasítva: 2150 Ft. 06 (20) 406
9267 (4507741)
Felújított lakás kiadó 06 (30) 482 3947

Tv asztal média állvánnyal eladó 06 (30) 438
2755 (4507119)

Elcserélném 3 szobás gázfûtéses házam, panelre. 06 (30) 587 3887

Rántanivaló csirke 14-tõl eladó. Bodoki Tamás,
(4507795)
Tinódi u. 107. 06 (30) 466 3308

Lakás kiadó, építési telek eladó. 06 (70) 282
1775 (4507130)

Felhívás

Örömmel értesítjük tagtársainkat és az
érdeklõdõ közönséget, hogy „A Sárbogárdi Múzeum Egyesület fejlesztése,
Mészöly-kiállítás szervezése” címmel
benyújtott pályázatunkat a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága
(LEADER) támogatásra méltónak találta. A projekt befejezésének dátuma
2013. december 31. A projekt elõrehaladásáról folyamatosan tájékoztatunk
minden kedves olvasót!

LAKÁS KIADÓ.
06 30 585 0654

ELADÓ a képen látható

Sárszentmiklóson szántóföldet bérelnék. 06
(20) 340 5976 (4507793)

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 35 fõ részvételével, Siklós,
Villány, Abaliget úti céllal 2012. július
15-én (vasárnap) autóbuszos kirándulást szervez.
Várjuk a hátrányos helyzetû, kisgyermekes családok jelentkezését.
Jelentkezni lehet: Lakatos Péter
SRNÖ-elnöknél
(telefon: 06-70/500-8090).
Szervezõk

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
vezetõsége

Meghívó
Szeretettel meghívjuk 2012. július 14-én
a Nagylókon megrendezésre kerülõ
XX. jubileumi amatõr kettesfogathajtó-versenyre.
Program:
8.00–9.00

érkezés

9.00

kettes fogatok nevezése

9.45

pályabemutató

10.00

kettesfogat-hajtás

12.00–13.00

ebéd

13.00

ünnepélyes megnyitó
II. forduló

15.00

vadászhajtás

16.00

eredményhirdetés
Mindenkit szeretettel várunk!

Bogárd és Vidéke 2012. július 12.
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A Bogárdi TV üzenõfaláról
2012-06-13 egy anyuka

2012-06-28 csajszi

Tisztelt képviselõink és polgármesteri hivatal! Sárszentmiklóson a Köztársaság út
malom elõtti útszakasza járhatatlan, a malom üzemeltetõje nem tartja rendben a
járdát, így az arra lakók és arra közlekedõk
kénytelenek az úttesten közlekedni. A járdát benõtte a gaz, ráadásul egész halastó
épült ki, a kerítésbõl kinõtte magát sövény.
Így lehetetlen a gyalogos-közlekedés, mivel teljesen kihajlik a járdára. Legyenek
szívesek ez ügyben valamit tenni!

Múltkor meg két pasas azzal szórakozott a
fõutcán, hogy rádudáltak a csinos lányokra. Marhára zavaró volt, és balesetveszélyes, valóban.

2012-06-19 Járókelõ
Gratulálunk, kedves Polgármester úr, Alpolgármester úr, de legfõképpen a mûszaki osztály vezetõjének, amiért így igyekeznek, hogy ilyen szép zöld (gazos) legyen a
63-as út belvárosi szakasza. A fõtéri cukrászda elõtti kb. 50 cm-es napraforgót ki ne
vágassák, meg hát a többit sem. Javaslom,
öntözzék inkább.

2012-06-19 Járókelõ
Köszönjük a városüzemeltetést végzõ cégnek is az igen áldozatos és eredményekben
gazdag, kitartó munkáját! Õk minek is
akartak jelentõs költségemelést (pl. temetõk)? Van-e a temetõkben megfelelõ tájékoztatás? El tud-e igazodni az, aki már
régóta nem járt abban a temetõben? Az itt
is elpocsékolt pénzért, bizony, tudjuk,
hogy van felelõs!

2012-06-27 Zsóti
Megint kiakadtam: autóstársaim némelyike irányváltáskor nem indexel, a keresztezõdésekben ez halálos vétek!!! A kerékpárosokra, gyalogosokra ne dudáljanak,
mert még több bajt okoznak vele: a hirtelen erõs hanghatás pánikreakciót válthat
ki és máris megvan a baleset. Hétvégén egy
elõttem haladó autó dudált le egy szabályosan, KRESZ-szerinti láthatósági felszereléssel közlekedõ kerékpárost. A dudaszóra 1 métert lengett ki a bringás és kis híján elgázoltam.

2012-06-29 norma
Kedves Járókelõ! A polgármesteri interjú
szerint látható a javulás a közmunkának
köszönhetõen. Én azt látom, hogy gazos,
koszos, rendetlen a városközpont és a fõutca is. Sokkal szebb volt a virágosítás
évekkel ezelõtt, most a virágtartókba is
nem odavaló, látványnak sem szép, magasra növõ virágok kerültek. Persze, ez a jelenlegi vezetésre – országos tendencia –
jellemzõ kommunikáció, az önbecsapás,
önáltatás, hazudás.

2012-07-02 Attila utcai lakos
Jó lenne, ha nemcsak akkor jönnének a
rendõrök körbejárni a lakótelepen, amikor még hideg van, hanem most is, mert
már sorozatosan nem lehet éjszaka pihenni. Itt a jó idõ, nyitott ablaknál szeretnének
aludni az emberek, de nem lehet, mert itt
randalíroznak még éjjel 2 órakor is. Minek
vannak a rendõrök? Azért, hogy csak pihenjenek????

2012-07-02 rezeda
Norma: én meg úgy gondolom, hogy pártoktól meg rendszerektõl függetlenül bármilyen virág szép. Nekem az Ön által kifogásolt növényke kifejezetten tetszik. A virágtartó stílusa jobban szúrja a szememet.
Egyébként meg legalább van a tartóban virág.

2012-07-02 norma
Kedves rezeda! Ki beszélt pártokról? Gazos, koszos a fõút, csúnya a tér. A napraforgó még mindig (12 nap után is) nõdögél
a cukrászda mellett. Ezek tények, és a járókelõnek írtam, aki ugyanezt kifogásolta. A
tartóban, amióta kikerült, mindig van virág, de elõfordul, mint most is, hogy nem
találják el, mit kell beletenni (pl. krizantém is volt). A többit beszélje meg a párttársaival.

Vécéhiány
Az egyik nagyáruház közelében különös „ajándék” fogadta az egyik lakót: valaki ugyanis odapiszkított a kiskertjébe. Ez már nem az elsõ eset,
és a központ több pontján is probléma.
Nyilván egy kulturáltabb ember még vécéhiány
esetén sem piszkít valakinek a kertjébe, vagy
közterületre, hanem inkább visszatartja, vagy
bekéredzkedik valahová.

2012-07-04 Bazs
Hivatalban sosem éreztem magam olyan
kellemesen, mint tegnap Fehérváron az
egészségbiztosítónál. Épp csak beléptem,
már jött segíteni a biztonsági õr. Kedves,
segítõkész volt kivétel nélkül mindenkivel.
Tudta, hogy az ügyemben milyen papírral
hová kell fordulni, s ment minden, mint a
karikacsapás. Az ügyintézõk kifogástalanul és nagyon gyorsan dolgoztak, le a kalappal! A kormányablaknál hasonlóan jók
a tapasztalataim. Érezhetõen változnak a
dolgok az országban.

2012-07-04 Jutka
Na, a bogárdi postán azért más a helyzet.
Van valami új rendszer, azóta nõnek a sorok, meg az ideg az emberekben. Le kell
szokni a csekkezésrõl, át kell állni a banki
beszedésre, nincs mese.

2012-07-06 Gabi
Én reggel voltam a postán, minden rendben zajlott. Igazán kedves és megfelelõen
„gyors” kiszolgálásban volt részem. Azért
nem a postára és a posta dolgozóira kellene kritikákat mondani! Pénzzel dolgoznak, nem 2 ezer forint megy át a kezükön
nap mint nap. Ha véletlenül elszámolnak,
ami még velem konkrétan nem fordult elõ,
az lenne a baj, de ha odafigyelve és nem rohanva végzik a dolgukat, az sem tetszik?
Arra is kellene gondolni: lehet, hogy a
rendszer maga, a gépek lassabban
dolgoznak!!!!??

2012-07-11 Kiss Istvánné
MEGHÍVÓ!!! Tisztelettel várunk minden
érdeklõdõt és fõzési tudományát bátran
bemutató csapatot illetve egyéni jelentkezõket a II. Sárszentmiklósi Lecsófesztiválra! Idõpont: 2012. augusztus 11. 9–24 óráig. Helyszín: miklósi kispálya. Érdeklõdni:
06 /30/ 6376 485, vagy 06 /70/ 943 5323.
Összeállította: Hargitai–Kiss Virág

Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy város létére Sárbogárd nyilvános vécék terén eléggé le van maradva. Egy nyilvános
vécé van, a városközpontban, a régi városháza háta mögött, illetve
szükség esetén még a kultúrház jöhet szóba. A központ más részén azonban nincs lehetõség a sürgetõ ügyek elintézésére; „legközelebb” csak a benzinkutakon és a Tescoban van toalett. Érdekes módon a nagy embertömegeket vonzó többi áruháznál nincs
vécé.
Az önkormányzatnak a város tisztasága, higiéniája végett jó lenne
lépni az ügyben, és rávenni az áruházakat, hogy fejlesszenek e
területen.
Hargitai–Kiss Virág
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Suzuki borult árokba
a 63-as fõúton
2012. július 10-én, kedden kora este közlekedési balesethez riasztották sárbogárdi tûzoltókat. A 63-as fõúton, Sárszentágota
és Felsõkörtvélyes között egy Suzuki személygépkocsi letért az
útról, és az árokban fejtetõre borult. Az autó sofõrjét a mentõk
kórházba szállították. A Suzukit a tûzoltók állították kerekeire.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság
Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

2012. július 12. Bogárd és Vidéke

