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Világgá mentem
Egyszer világgá mentem. Pontosabban kisgyerekként is hátrahagytam már egyszer az otthont,
de akkor csak a szomszéd bokorig merészkedtem. Amirõl most írok, az igazi világgá menés
volt, kérem szépen: a Tinódi utcától Cecéig gyalogoltam, a Nádor-csatorna mentén.
Az elõzmény az volt, hogy egy nehéz vizsga utáni
feszültséget levezetve a zongora billentyûit vertem, nagymamám azt hitte, hogy „elmentek otthonról”, ezért lelöttyintett egy pohár vízzel, én
meg ezután sértetten és bõgve tényleg elmentem
otthonról, nyakamba vettem a határt. Nem érzékeltem az idõt, a távolságot, nem éreztem magam fáradtnak, mert eltompított a feszítõ düh.
Cecénél vettem észre, hogy mennyit talpaltam. A
kilométerek alatt elkopott a bennem tomboló
„õrület”. Teljesen felfrissített a túra. Kisimulva
tértem haza.
Nyaranta vándorok sora kel útra új tájakat megismerni, megvilágosodni. Minden évben furcsa
szerzetek kelnek át a vidékünkön, akikrõl hírt
adunk. Egyesek a világ másik felét célozzák meg,
a civilizációból a természetbe menekülnek, más a
szomszéd településre utazik versenyezni, szurkolni, kikapcsolódni. Van, aki nem önszántából
megy, mint a volt újságosbódé. Vándorútra kel a
színész, mestersége õsi hagyományának hódolva,
s útja során szülõföldje felé kanyarodik, ahol a
családi gyökereken kívül nagyon is konkrét gyökerek kötik ide: a szõlõtõkéi.
Ismerjék hát meg a különbözõ vándorlásokat e
heti lapszámunkból.

Lóki futam
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Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a
Bogárd és Vidéke szerkesztõsége
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nyári szünetet tart. Ez idõ alatt nem jelenik
meg az újság, a hirdetésfelvétel, valamint az
ügyfélfogadás szünetel, a szerkesztõség zárzárva tart.
Kellemes nyári feltöltõdést kívánunk minden
kedves Olvasónknak!
Szerkesztõség

DinnyElmélet

Hargitai–Kiss Virág

Szkanderbajnokság
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INTERJÚ

DinnyElmélet
Nyár van, de ez nem mindenkinek juttatja
eszébe elsõként a nyaralást, vízpartot vagy
a fesztiválokat – inkább a földeket, munkát és szállítást. Elkezdõdött ugyanis a
dinnyeszezon, errõl pedig hol máshol szereznénk információt, mint Cecén.
Elõször Albert Istvánék standjánál jártunk, ahova éppen akkor hozták a földrõl a
friss árut, de a gazda a nagy munkában
megállt egy kicsit és válaszolt néhány kérdésünkre.
– Mióta foglalkoznak dinnyetermesztéssel?
Hogyan kezdõdött?
Albert István: – Családi hagyomány volt,
az õseim is termesztettek dinnyét, nem ekkora tételben, mint ahogy most csinálja az
ember, hanem 1-2 hektáron. Most 8-10
hektáron foglalkozom dinnyével, de egyre
kevesebbet, mert azért én is öregszem,
nem bírom már úgy, ahogyan régen bírtam.

– Nemcsak dinnyével foglalkoznak, hanem
más növényeket is termelnek. A mezõgazdaság egész éves folyamat. Mik azok, amikkel
foglalkoznak még ilyenkor?
– Napraforgóval, kukoricával, burgonyával, kevés fûszerpaprikával – ezek a fõ volumenek a gazdaságban.
– Gyönyörû a stand, ahol árulnak. Itt mi a titok? Nyilván fontos megtartani a vendégeket.
– Az, hogy minõségi árut adjunk a vendégnek, tehát ne rossz minõségû dinnyét, burgonyát, vagy amit árulunk – a placcon minõségi árunak kell lennie.
– Meddig tart a dinnyeszezon?
– Két hete már tart a magyar dinnyeszezon, ez még két hét lesz, utána befejezõdik,
mert leérik a dinnye. Nem volt akkora termés az idén, mint amekkorára vártuk. Elég
hideg éjszakák voltak, a kötések nem jöttek be úgy, ahogy kellett volna, utána be-

– Éppen most jöttek meg, máris pakolják le
és mennek tovább – nagy a rohanás. Hogy áll
össze egy nap a dinnyeszezonban?
– Ilyenkor reggel ötkor kelünk, este 10 óra,
éjfél, mikor lefekszünk – mikor hogy. Közben van egy kis nagybani piac is, ha úgy
van, zöldségesekhez szállítunk ki. Jönnek
hozzánk is zöldségesek, akik elviszik a háztól a dinnyét, tehát az ebédidõ az, amikor
1-2 órát pihenünk, aztán folytatjuk tovább
egészen estig.
– Több tíz év tapasztalattal rendelkezik,
úgyhogy bátran merem megkérdezni: mi a jó
dinnye titka?
– A jó dinnye titka, hogy öntözöm, mûtrágyázom, és az idõjárás nagyon befolyásolja
a dinnyetermesztést.

jött a nagy aszály. Ízvilágra jó lett a dinnye,
méretre kisebb. Nem bírja a dinnye a 36
fokos sivatagi meleget.
– Látok Önöknél sárgabelû görögdinnyét,
amit – megmondom õszintén, cecei vagyok,
de – még nem kóstoltam. Mennyire szeretik
az emberek? Kíváncsiak?
– Így van, a kíváncsiság hajtja õket, hogy
megkóstolják a sárgabelû dinnyét. Leginkább az alföldiek szeretik, ahol hagyománya volt. Itt a Dunántúlon nincs hagyománya, de egyre keresik. Nem lehet sokat eladni belõle, de valamennyit termelünk.
– Milyen dinnyefajták vannak itt?
– Minden. Sárga és görög is, hagyományos
zöldhéjú dinnye. Próbáljuk a választékot
küllemre is bõvíteni.
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A következõ interjúhoz egészen a dinnyeföldig mentünk, ugyanis ott is folyt a munka: Kovács Lászlónál és családjánál voltunk, akiknél szintén nagy hagyománya
van a dinnyetermesztésnek, ugyanis már a
szülei is Cecén termelték a zöldséget.
– Hogy áll össze egy nap a szezonban? Mikor
kezdenek, mik a napi programok?
– Attól függ, mikor kell szállítani. Van,
hogy már hatkor Székesfehérváron kell
lenni, ilyenkor öt órakor kelünk, elõtte bekészítjük az autóba a dinnyét, hogy hat
órára felérjünk oda, ahol éppen kell lennünk.
– Akkor gondolom, több helyre is szállítják.
– Persze, általában a megyén belül.
– Nem egyedül csinálja ezt az egészet, hanem
a családdal. Mi a család feladata, hogy vannak kiosztva a munkák ilyenkor?
– Mindenki csinálja a szedést is. A szedést
inkább a vejem, de a fiamnak is van külön
egy darab dinnyéje, mi meg csináljuk külön
itt a földön.
– Gondolom, nemcsak a szedést, hanem az
elejétõl kezdve mindent.
– Persze, ez komoly munka, mire a dinnyébõl ehetõ dinnye lesz, nagyon sok munka
van vele.
– A 12 hónapból mennyit tesz ki a dinnye?
Mert nem csak az a szezon, amikor leszedik.
Mettõl meddig van a folyamat?
– A palántatenyésztés márciusban elkezdõdik; aztán szeptemberig mindig van vele
munka.
– Idén milyen lett a dinnye?
– Az aszály a fél termést elvette. Aki nem
tudott öntözni, annak lehet, hogy még többet is. Köztudott, hogy a dinnye 98 %-a vízbõl van – azt valahonnan elõ kell neki
teremteni.
– Most is mennek a munkafolyamatok – viszik valahova?
– Igen, most is a standra visszük ki, azt
szedjük, hogy ott mindig friss dinnye legyen.
– Hogy kell dinnyét enni? Hosszába, vagy keresztbe vágva, késsel, vagy kanállal?
– Késsel a legjobb! A dinnyéseknek késsel
– általában hosszába vágják a dinnyét, úgy
gusztusosabb.
– Most már nemigen lékeljük a dinnyét. Van,
aki kopogtatja, van, aki jól megcsapkodja.
Hogy állapítjuk meg, hogy jó?
– EU-szabvány szerint nem lékeljük a
dinnyét. A dinnyéseknek kell tudni, hogy
melyik az érett dinnye, melyiket kell levenni. A vevõnek az a dolga, hogy küllemre eldöntse, melyik tetszik neki; válassza ki és
vigye. Olyan helyen kell vásárolni dinnyét,
ahol megbízható, jó minõséget kap.
– Ha vége lesz a szezonnak, pihenés lesz, vagy
állnak neki a következõ teendõknek?
– Állunk neki: jön a napraforgó, kukorica,
szántás, õszi vetés.
– Akkor semminek sincs vége, megy tovább a
többi folyamat. Köszönöm szépen, további
jó munkát és szezont kívánok!
Menyhárt Daniella
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KÖZÉLET

A lélek intõ szava
A Bogárd és Vidéke húsz évvel ezelõtti, július 24-ei számában a címlapon édesanyám levelét olvasom. Arról írt, hogy komolyan aggódik értem, hogy nem bírom
soká a napi 18-20 órás hajtást, s arra intett, álljak le legalább egy kis idõre, iktassak
be két hét szünetet az újság megjelenésébe, s menjek el szabadságra.
Akkor már három éve hétrõl hétre szünet nélkül jelent meg a Bogárd és Vidéke hetilap. Az ezzel járó munka nem hagyott nekem és a családomnak egy perc nyugalmat sem. A három év alatt egy napra se tudtam elmenni szabadságra. A cikkek jó részét magam írtam, az újságot egyedül szerkesztettem és a lap terjesztésének gondja
is az én vállamon volt. Valahogy észre se vettem, hogy az életem gyertyáját már régóta két végérõl egyszerre égetem. Nem vettem észre a nagy hajtásban, hogy nem
mehet az úgy tovább, hogy mindent egyedül csinálok. Nem elég a sok önkéntes segítõ lelkesedése, kellenének már alkalmazottak is, akikkel meg lehet osztani a terhet.
Mindezek átgondolásához kellett az, hogy megálljak egy kis idõre, hogy szembenézzek a valósággal, s kilássak a fejembõl önmagamra és környezetemre egyaránt.
Nehezen szántam el magam erre akkor. Mert ha egyszer egy feladatot vállaltam,
nagyon erõs megfelelési kényszer hajtott, hogy azt akár az életem árán is véghezvigyem. Az ember hajlamos arra, hogy azt higgye, a dolgok örökké tartanak, örökké
tart az egészség, az élet.
És ebben a júliusi lapszámban húsz évvel ezelõtt a lap olvasóihoz fordultam, s megértésüket kértem, hogy két hétig nem jelenik meg az újság. Azóta ebbõl rendszeres
gyakorlat lett. Aztán fejlesztettünk. A családi házunkból új helyre, a város központjába költözött a lapkiadó, lett saját nyomdánk, amiben a helyi és környékbeli lapok
készülnek, s lettek munkatársak is. Lám, a nyomda és a szerkesztõség most is zárva
lesz két hétig, hiszen a szabadságot ki kell adni már nemcsak magunknak, hanem a
munkatársaknak is.
Milyen nehezen szántam el magam akkor, hogy leálljak arra a két hétre! És most
már ebben nem én döntök. Fél éve sincs, hogy visszavonultam, átadtam a vállalkozást a gyerekeknek. Ha nem ezt teszem, talán már nem élek, vagy megrokkanva, tolókocsiban vegetálnék, s talán nem lennének mások sem, akik folytassák helyettem
az újság készítését hétrõl hétre. Idõben meghallottam az intõ szót, s már tudom,
nem kell az intõ szót az édesanyától se várni. A lélek csendes szavát is meg lehet hallani. Hogy a mostani lapszámban is olvashatnak tõlem írásokat, az annak köszönhetõ, hogy idõben voltam képes hallgatni a lélek intõ szavára. S most gyermekeimnek
adom tovább az intelmet is. De erre talán már nincs is szükség, hiszen tudják
maguktól is, hogy a hivatás beteljesítéséhez szükség van a testi és a lelki egészségre
egyaránt.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Uniós támogatásból
készül a sárbogárdi
kerékpárút tervezése
Sárbogárd Város Önkormányzata a KÖZOP-3.2.0/c08-11-2011-0025 azonosító számú pályázat keretén
belül 18.893.500 forint támogatást nyert a Közlekedési Operatív Program „Kerékpárút-hálózat fejlesztése”
c. pályázati kiíráson az Új Széchényi Terv keretében.
A „Kerékpárút-hálózat fejlesztése a 63-as út Sárbogárd település szakaszán” címû, 100 %-os támogatási
intenzitású pályázatból elkészült a Sárbogárd városhoz tartozó Sárszentmiklós–Rétszilason keresztül
Cece Nagyközség településhatárig tartó kerékpárút
egyesített tervdokumentációja. A pályázat közremûködõ szervezete a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. A
projekt megvalósulásának ideje: 2012. 02. 20–2012.
07. 31.
A támogatói döntést követõen általános, egyszerû
közbeszerzési eljárás került lebonyolításra, Sárbogárd
bel- és külterületi kerékpárút-hálózat tervezése megnevezéssel, amelynek eredményeként a budapesti
Via-Comp Mérnöki Iroda Kft.-vel került megkötésre a
tervezési szerzõdés.
A szerzõdés keretében Sárbogárd város belterületén
a Vágóhíd utcától a Sárbogárd városhoz tartozó
Sárszentmiklós és Rétszilast követõ elsõ település –
Cece Nagyközség – külterületi szakaszának kezdetéig
a 63. számú fõúttal párhuzamosan, a szükséges mûtárgyakkal együtt megvalósuló, 6590 m hosszúságú
kerékpárút – az érvényes útügyi mûszaki elõírásoknak megfelelõ – egyesített engedélyezési–kivitelezési tervezése valósult meg.
Sárbogárd Város Önkormányzata
Cím: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
E-mail: pmhivatal@sarbogard.hu

Hargitai Lajos

Honlap: www.sarbogard.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Elment a bódé

Kérdezték
Hiányos árokfödémek
A Tinódi utcában több részen is le van fedve betongerendákkal az árok, ám az idõ vasfoga többet kikezdett, és foghíjas számos helyen. A
problémát jelzõ lakók ezúton kérik tisztelettel
az önkormányzatot, hogy a balesetveszély kiküszöbölésére pótolják a hiányzó elemeket,
vagy tegyenek korlátot az árok mellé.

Rongyos zászló

Valami megváltozott Sárbogárd szívében. Volt, aki elõször nem is vette észre, hogy
pontosan mi, és úgy fogalmazott: „Valami furcsa, valami más, de nem tudom mi.”
Hát, kérem: eltûnt a néhai újságosbódé! Az építményt szombaton délután három
órára felpakolták a Lara-Therm Kft. emberei egy platós autóra, és elszállították a
képviselõ-testület által elfogadott döntés értelmében a megadott helyre. A helyére
fa kerül – kibõvítve a már meglévõ zöld részt.
Hargitai–Kiss Virág

A régi városháza homlokzatán muzeális zászló
lengedez. Igaz, hogy az épületben található a
helyi múzeum, de az elrongyolódott lobogó inkább szégyenfoltja a városnak, mint büszkesége. „Nincs pénze a városnak kicserélni? Ez jelképezi Sárbogárdot? Mit gondol rólunk ennek
láttán egy erre járó idegen?” – kérdezi egy lakó.
Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág
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Olimpia, olimpia, olimpia…
Készülünk a XXX. olimpiai játékokra
Londonban. A sportolók már az esküt is
letették, hogy legjobb tudásunk szerint,
becsületesen és sportszerûen fognak versenyezni.
De hát hogyan is alakult ezt ki?
A krónika szerint az elsõ játékokat i. e.
1196-ban Altisz ligetében, a görög városállamok vallási központjában, a Kronoszhegy lábánál elterülõ gyönyörû vidéken
rendezték meg. Kronosz fia volt Zeusz,
akinek hatalmas temploma köré más istenségek templomai épültek az istenségek
szobraival, de Zeuszé kimagaslott. A hegy
lábánál épültek a kincsesházak, amelyekben a városok gazdag adományait helyezték el. A liget mellett volt a stadion, 212x30
méteres területû, és más versenypályák és
épületek, így a gümnaszion, ahol a versenyzõk készültek fel. A stadionban volt a
futópálya 600 láb (192,27 méter) hosszan.
Elõször futószámok, majd dárdadobás,
birkózás, ökölvívás, lóverseny, kocsiverseny alkották a versenyszámokat. A versengést 4 évenként rendezték meg.
A gyõzteseket olajfaágakból font koszorúval jutalmazták, de nagy becsben tartották,
szobrot készítettek róluk és tisztséget viselhettek. Számos ilyen szobor látható a
félsziget városainak múzeumaiban (Müron diszkoszvetõ szobrát sokan ismerik).
A játékon nõk még nézõként sem vehettek
részt, Déméter papnõjének kivételével.
A játékok alatt az egyes államok a háborúskodást felfüggesztették, és barát, ellenség egyformán részt vett a játékokon. Milyen jó lenne ezt követni!
A játékok színvonala és megbecsülése sajnos egyre hanyatlott, míg állítólag Justinus
császár i. sz. 520 körül megszüntette. Ehhez hozzájárult az is, hogy 522-ben szörnyû
földrengés pusztított Olümpia környékén,
városok váltak romhalmazzá, és az ezt követõ árvizek egyre vastagabb földrétegeket
hordtak a romok fölé.

Az újkori olimpiát az irodalmár–történész
báró, Pierre de Coubertin keltette életre.
Hosszú szervezõmunkával, 1894. június
23-án alakult meg a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság, és az õ szervezésükben az elsõ
olimpiát Athénben rendezték meg 1896ban.
Coubertin báró a NOB székhelyén, Lausanne-ban halt meg 1937-ben, ott temették el, de szívét kívánsága szerint a görögországi olimpiák helyén márvány emlékmûben helyezték el. Magam is tisztelegtem elõtte.
Az újkori olimpiákat is 4 évenként rendezik meg. Viszont elmaradt az 1916-os,
1940-es és 1944-es olimpia a világháborúk
következtében. Jelen korban az is elõfordult, hogy politikai indítékból 3 alkalommal csak csonka olimpiát tartottak. 1920ban Amszterdamban a háborúban vesztes
országok nem vehettek részt, így mi sem.
1980-ban pedig a moszkvai olimpián nem
vett részt az USA. Voltak, akik hazautaz-

tak. Emiatt 1984-ben a Los Angelesben
tartott olimpián nem vett részt Oroszország és több szocialista állam, köztük mi.
Az elsõ olimpiai bajnokunk Hajós Alfréd
100 és 1200 méteres gyorsúszásban.
Folytatás a következõ oldalon.
Gerevich Aladár

A vízilabdacsapat

Darnyi Tamás
Egerszegi
Krisztina
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Késõbb építészmérnök lett, õ tervezte a margitszigeti
sportuszodát, ami az õ nevét viseli.
Az elsõ olimpia, amire emlékszem, az 1936-os volt Berlinben. A rádió mellett izgultunk, és örülhettünk a sikereknek. 10 aranyérmet szereztünk, a nyertes versenyzõk és csapatok nevét azóta is fel tudom sorolni.
Az országok versenyében az USA és Németország mögött harmadik helyen végeztünk. Pluhár István volt a
rádióriporter, aki buzdítva közvetítette a 100 méteres
gyorsúszás döntõjét, melyben Csik Ferenc legyõzte a
két japán világbajnokot. Még azt is megtudtuk, hogy
Csiknak 52-es lába van, és ez úgy viszi elõre, mint egy
torpedó.
Sok adatot nem akarok felsorolni, de a legeredményesebb sportágakat és versenyzõket megemlíteném.
A legtöbb aranyérmet vívásban szereztük (34). Legeredményesebb versenyzõink: Gerevich Aladár 7, Kovács Pál 6, Kárpáti Rudolf 6 aranyéremmel.
Úszásban 23 aranyat nyertünk. A legeredményesebbek: Darnyi Tamás 4, Egerszegi Krisztina 5 aranyéremmel.
Következik a kajak-kenu 21 arannyal. Kiemelve pár
sportolót: 2-2 aranyat nyert Kolonics György, Kõbán
Rita, Kovács Katalin, 3-at Janics Natasa, Kammerer
Zoltán és Storcz Botond.
Birkózásban 19 aranyat gyûjtöttünk. Kozma István nehézsúlyú birkózónk 2 aranyat, a harmadikat azért nem,
mert harmadik olimpiája elõtt közúti balesetben
meghalt.
Tornában 14 (Pelle István 2, Magyar Zoltán 2, Keleti
Ágnes 5) aranyérmet szereztünk.
Ökölvívásban 10 (Papp László 3), öttusában 9 (Balczó
3, Martinek 2), vízilabdában 9 arany. Atlétikában 9-en
(elsõsorban kalapácsvetõink) remekeltek.
Még mûvészeti versenyszámok is léteztek a régi olimpiákon; 1928-ban irodalom-epikában dr. Mezõ Ferenc
nyert bajnoki címet.

Papp László

A legjobban Helsinkiben, 1952-ben szerepeltünk 16
aranyéremmel. Utána Szöul 1988-ban 11 és Barcelona
1992-ben 11 aranyéremmel. 10 aranyérmet nyertünk
1936-ban Berlinben, 1948-ban Londonban, 1964-ben
Tokióban és 1968-ban Mexikóban. Pekingben 2008ban csak 3 aranyra futotta. A magyar csapat fogadkozott, hogy ennél jóval többre képes.
Az amerikai fogadási irodák a 2012-es londoni olimpián 4 magyar aranyat tippelnek. Meg is nevezték: Berki
Krisztián – torna, Gyurta Dániel – úszás, Pars Krisztián
– kalapácsvetés és Sidi Péter – lövészet. Azért mi bízunk a kajakosainkban és kenusainkban, vannak jó öttusázóink, egy-egy jó ökölvívónk, birkózónk, nagyon jó
nõi úszóink, és lehetnek szerencsések is, a meglepetésemberek.
Én 7 aranyat jósolok. Úgy legyen! Az olimpia után
megírom, hogy sikerült.
Huj, huj, hajrá!
Dr. Lendvai György
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Ízig-vérig doktort kaptunk
Nagylók új háziorvosa: dr. Bekõ Irén
Már az elsõ személyes találkozások arra utaltak, hogy személyében egy
olyan embert ismerhetünk meg, aki a saját határain belül mérhetetlenül
elkötelezett abban, hogy amit önmagán kívül közread, azt szívvel-lélekkel
teszi, s egész életével bizonyítva kezeskedik érte.

Dr. Bekõ Irén belgyógyász szakorvos – amíg hozzánk eljutott – igen hosszú
utat járt be mind az orvosi praxist, mind személyes sorsát illetõen.
Gyakorlati éveit a pincehelyi kórházban kezdte. Itt mind gyógyító-tevékenysége, mind a személyes kapcsolatok erõsítették abban, hogy ezt a hivatást
nem hiába választotta egy életre.
Teltek az évek, férjhez ment. Dunaújvárosba került. Itt a helyi kórházban
belgyógyászként tevékenykedett, majd ugyancsak e városban 7 évig körzeti
háziorvosként végezte praxisát.
Válása után visszavárták õt Pincehelyre, a kórházba. Innen ügyeletet vállalt
Sárbogárdon. Bekerült a képbe Nagylók. Betegei révén megtetszett neki a
környezet, a nyugalom, a tiszta, szép település természeti szépségeivel megáldott idillje.
A véletlen úgy hozta, hogy az óhaj és a lehetõség összetalálkoztak. Nagylóknak éppen háziorvosra volt szüksége. Nyár közepétõl foglalta el helyét
gyógyításra készen. Akik eddig megismerték, a legnagyobb elismerés hangján nyilatkoztak róla, hogy milyen kedves, közvetlen, azonnal kontaktust lehet vele teremteni. Kellemes hangjával, mosolyával lekötelezi az embert, és
bizalmat kelt. Kiérezni, hogy ízig-vérig orvos, öröm neki a gyógyítás. Mindenkivel szívélyesen foglalkozik. Ahogy õ mondja, nemcsak a betegséget,
hanem az egyéniséghez szorosan hozzátartozó lelkivilágot is együttesen kell
gyógyítani. Ismert, hogy aki lelkileg meg akar gyógyulni, annak legtöbbször
sikerülni is fog. Így egészíti ki az orvostudományt az alternatív gyógyászattal.
A település lakóit a rendezvényeken keresztül igyekezett/igyekszik megismerni. Példa erre a legutóbbi kézi aratás, amelyen tevékenyen közremûködve közel hatvan emberrel ismerkedett meg, illetve ismerték meg õt.
Úgy érezzük, Nagylók lakossága kapott egy vele együtt érzõ, egészséget, betegséget folyamatosan figyelõ, rendben tartó egyént, új orvosunk személyében.
Amikor készült vele ez a riport, sok mindenrõl elbeszélgettünk. Mint pedagógustól, érdeklõdött a gyermekekrõl, az iskoláról és a szüleikrõl. Belemelegedtünk. Megvallotta, hogy úgy jött ide Nagylókra, olyannak találja miliõjét,
hogy egész életét itt szeretné eltölteni, ha lehet, végig gyógyítással. Hangjából kicsengett, hogy jól érzi itt magát, s úgy éreztem, szeretne igaz barátokra
lelni. Biztosítottam, hogy mi, nagylókiak õszinte barátkozók vagyunk.
Nagylókon tehát helyreállt az egészségügyi kör. Van védõnõje, orvosaszszisztense, és van háziorvos szakorvosa. Helyben és gyorsan lehet minden
betegséget diagnosztizálni és elérni a megfelelõ személyes gyógyítást.
A doktornõ pedig azóta belakta már lakását. Jókedvûen kertészkedik, elvégzi a ház körüli teendõket, cicákat gondoz, érdeklõdik a falu dolgai iránt.
Egyszóval: máris jól érzi magát, errõl biztosított engem is, és rajtam keresztül Nagylók népét.
Tauzné Piroska
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Vándorlásaim
Az elmúlt héten bakonyi „hippitáborbeli” élményeimrõl írtam, a
Rainbow-ról, a Szivárvány Harcosairól, s arról, hogy a lázadó ifjúság miért vonul ki idõrõl idõre a társadalomból, megkérdõjelezve
a szülõk nemzedékei által nekik felépült komfortos világot, s aztán egy idõ után, feledve a szép eszméket, e komfortos világba
visszatérve mûködtessék azt tovább. Mintha semmi se változna. A
„Szép Új Világban” ugyanúgy hajszolják a pénzt, gyilkolnak a hatalomért, csak – József Attilát idézve – „finomul a kín…”. A gyárakban már nem emberek, hanem automaták szerelik az autócsodákat, s míg a vietnami háborúban még katonák közvetlenül gyilkoltak, s hús hús ellen harcolt, Irak és Afganisztán ellen már a washingtoni légkondicionált irányítóközpontból pilóta nélküli repülõk, úgynevezett droidok lõtték ki a rakétát az ellenséges városokra.
Akkor meg mi értelme a lázadásnak, ha minden ugyanúgy marad? – kérdezhetik a szkeptikusok. De nincs igazuk, mert semmi
nem marad ugyanúgy még akkor se, ha bizonyos dolgok látszólag
ugyanúgy ismétlõdnek, ugyanúgy megtörténnek.
Ennek értelmét saját életemben találom meg. Mert hát máig se
tettem le a lázadásról, mondhatni, a folyamatos megújulási törekvésekrõl, s a vándorlásról.
Életemben a nagy vándorlások mindig a megújulásról, a régi életforma levetésérõl, szétszedésérõl szóltak. Aztán a visszatérés arról szól mindig, hogy amit szétszedtem, azt a régi kövek felhasználásával a megváltozott viszonyokhoz igazítva újraépítsem. Azt tapasztaltam, hogy ha sokáig egy helyben vagyok, sokáig ugyanazt
ugyanúgy csinálom, hajlamos vagyok arra, hogy becsontosodjak a
megszokás kényelmébe, s egy idõ után azt veszem észre, hogy
szinte már mozdulni se tudok. Egy becsontosodott háztartásban
is idõvel felgyûlnek a lomok, amiktõl végül már mozdulni se lehet.
Akkor nincs más hátra, változtatni kell. Ezzel mások is így vannak,
de mindenki más-más módon próbál ez ellen tenni. Engem ebbõl
a megcsontosodásból a vándorlás tud igazán kibillenteni, s az így
kiteljesedett idõ mutatja meg azt is, milyen úton induljak tovább
az életemben. A mai, gyorsan változó világunkban egyébként is
nagy szükségünk van arra, hogy folyamatosan alkalmazkodjunk a
változásokhoz.
Kalandos, vándorló természetû nagyapámtól kaptam a vándorlásra elõször késztetést még kisgyerekként. Mindig is vonzott a
messzeség, éppen úgy, mint õt is. Az õseit még a török hódítások
késztették vándoréletre. Akkor kellett otthagyniuk a szilágysági
otthont, s menekülni az ország békésebb vidékeire. Izsákon lett a
család ragadványneve ezért Jatanti, ami vándort, csavargót jelent.
Élete során nagyapám is sokat költözött, mire megállapodott
Fülöpszálláson, a kiskunok között. Sokat mesélt nekem a vándorlásairól. Ezek a mesék mély hatással voltak rám. A házunk udvarán volt egy nagy eperfa. Ennek tetején építettem magamnak egy
fészket, s abból kutattam nagymamám színházi látcsövén át a
messzi világot.
Nagyapám szívesen vitt magával a határba. Felültem mellé a lovas
kocsi bakjára kora reggel. Nagyanyám kinyitotta a kaput, és indultunk a messzi határba. Máig maradandó emlék számomra nagyapám messzi földje, a „Senki Szigete”. A csökönyös, magaura paraszttal úgy babrált ki az akkori hatalom, hogy a legtávolabbi helyen, tíz kilométerre a falutól mérték ki a földjét. Azt adták neki,
ami már senkinek se kellett. Ezt a birtokot nevezte el nagyapám a
Senki Szigetének. Nekem tündérvilág volt a Senki Szigete. Az
Átok-csatorna és a Nyakvágó-ér határolta sömjékes, tocsogós rét
gyenge szénát termett. Ez a birtok nagyapámnak nem sok hasznot

hozott. De nekem az ugráló szöcskenyáj, a millió bogár, a vadvirágokra szálló vadméhek zümmögése, a kis erdõ, a nádas mocsár
békákkal, teknõsökkel, az örökké cserregõ nádirigókkal álmaim
kincses szigetévé varázsolta ezt a világot. S volt ott egy homokdomb is, amit én hegynek véltem, s az oldalába gyümölcsfákat és
szõlõt ültetett a régi tulajdonos, akitõl elvették azt. Valóban olyan
volt ez a Senki Szigete, mint a mesebeli tündérkert, amiben van
szóló szõlõ, csengõ barack és mosolygó alma. A legkülönlegesebb
szõlõfajták voltak itt megtalálhatók: saszla, bajor, kecskecsöcsû,
Erzsébet királyné, Ezeréves Magyarország emléke. Ez utóbbi
szõlõfajta volt a legcsodálatosabb az egész birodalomban. Nagy
szemû, ropogós, s mézédesre érett már augusztus végén.
Ha otthon maradt az elemózsiás-tarisznyánk, akkor se estünk
kétségbe. Nem haltunk éhen, mint azt gondolhatta az otthon maradt, aggodalomra mindig hajlamos asszonynép. Sütöttünk kukoricát, megheréltük sütnivaló krumpliért a krumplibokrot, S válogathattunk a legfinomabb gyümölcsökben.
Míg nagyapám kaszált, kapált, az egy lóval meghúzatta a szõlõt,
én bebarangoltam a csodás vidéket. A határban való gyalogos barangolások gyermekkorom elsõ nagy világfölfedezõ útjait jelentették.
A tizenhárom éves koromban kapott elsõ biciklim már nagyobb
távolságok fölfedezésére is lehetõséget adott. Már nem jelentett
gondot a barátokkal leugrani a tõlünk 25 kilométerre lévõ Duna
partjára egy kis fürdõzésre.
Aztán ifjú koromban fedeztem föl a Duna egyik lakatlan szigetét,
ahová a mellékágat átúszva lehetett bejutni. Itt tanyáztunk egy
barátommal hetekig egy régi katonai sátorlappal, amit egy nagy
fûzfa lehajló ágára kötöttünk föl. Vittünk magunkkal szalonnát,
kenyeret, hagymát, ezen éltünk. Kiegészítésként szedtünk vadszilvát, vadszedret, ha kiúsztunk a partra, szedhettünk kukoricát,
amit parázson megsütöttünk. Az ivóvizet az akkor még tiszta Duna szolgáltatta.
Ez a lakatlan sziget lett késõbbi vándorlásaim megtérõhelye, világból kivonulásaim egyik fontos terepe.
Egyetemistaként Szegeden egy csónaképítõ mûhelyében a nyári
szünetben építettem meg az elsõ hajómat, egy párevezõs kielboatot a szegedi hangszergyárból szerzett gyönyörû mahagóniból. A dunai lakatlan szigetek és folyóink vadregényes világának
földerítéséhez így lett olyan eszközöm, amellyel nagy vízi vándorutakra is vállalkozhattam.
Amikor csõdbe jutott az elsõ házasságom, egy nyáron ötven forinttal a zsebemben indultam egyhónapos vándorútra. Árral
szemben eveztem fölfelé az Átok-csatornán és a csepeli Dunán,
majd a Kvassay-zsilipen átkelve ezen a szigeten táboroztam le, s
éltem itt elvonulva a világtól, szembesülve önmagammal, múltammal, s a jövõ lehetõségeivel.
Folytatás a következõ lapszámban.
Hargitai Lajos

SZÁNTÓVERSENY IDÉN IS!
2012. szeptember 1.
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KÉK HÍREK
Körözött személyeket fogtak a rendõrök
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság értesítése alapján a bicskei
rendõrök még vasárnap éjjel elfogtak egy körözött testvérpárt,
akik engedély nélkül távoztak el a sárbogárdi Gagarin úti lakásotthonból. Elõállításra kerültek a Bicskei Rendõrkapitányságra,
majd meghallgatásuk utána a Bicskei Gyermekotthonban lettek
elhelyezve. Innét hajnalban ismét engedély nélkül távoztak. Reggel a felmerült információk alapján a járõrök Felcsúton megtalálták a 13 éves fiút és a 14 éves lányt, és a Bicskei Rendõrkapitányságra elõállították õket. Meghallgatásukat követõen panaszmentesen nevelõjüknek átadták õket. Átadásuk után a nevelõktõl ismét elszöktek. Este a gyermekek Tabajdon élõ édesanyja telefonon tett bejelentést, miszerint a két gyermek nála tartózkodik. A
legközelebbi gyermekotthonban a gondozók részére sérülés- és
panaszmentesen a járõrök átadták õket.

Dinnyelopás
Egy cecei lakos telefonon késõ este tett bejelentést, miszerint a
helyi gazdák egy dinnyével megrakott, elhagyott, Opel típusú gépjármûvet találtak Cecén, a Fecske utca végén. A tettes 474 kilogramm görögdinnyét tulajdonított el, de a gépkocsi a cecei dinynyeföldtõl pár száz méterre elakadt. A lopási kár 80.580 forint,
ami a gépkocsi megtalálása során megtérült. A járõrök a jármû átvizsgálása során egy sárbogárdi férfi nevére kiállított okmányokat, iratokat találtak.
A rendõrök ezt követõen kimentek a férfi lakására, de ott nem találták, majd a Kereszt utcában észrevették õt, illetve a vele egy
társaságban lévõ nõt. Ezt követõen a járõrök elõállították a 21
éves, büntetett elõéletû férfit és annak 18 éves élettársát a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra. A nyomozók a férfit a dinnyelopás
kapcsán gyanúsítottként hallgatták ki, míg barátnõje tanúként
szerepel az ügyben.
A fiatalembert még egy bûncselekménnyel – egyedi azonosító jel
meghamisításával – meggyanúsították a sárbogárdi nyomozók,
ugyanis a birtokában lévõ Opelre egy másik gépkocsira kiadott
rendszámot szerelt fel.
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A férfi vallomásában tagadta a bûncselekményt, és azt mondta,
hogy tõle ellopták az autót, ami egyébként kölcsönben volt nála.
A rendszámról õ semmit se tud, már így került hozzá. Éppen a
rendõrségre tartottak barátnõjével feljelentést tenni az ellopott
gépjármû miatt, amikor a rendõrök elfogták.
A 21 éves férfit a rendõrség a kihallgatását követõen bûnügyi õrizetbe vette.

Ellopta barátnõje arany nyakláncát
A Sárbogári Rendõrkapitányság büntetõeljárást folytat egy 21
éves sárbogárdi lány ellen lopás elkövetése miatt.
Néhány napja feljelentést tett egy 20 éves fiatal lány a rendõrségen, miszerint otthonából ellopták az arany nyakláncát, amit a fiókjában tartott. A sértett elmondása alapján a gyanú egybõl arra a
barátnõjére terelõdött, aki elõzõ nap nála járt. Barátnõje ugyanis
kihasználta azt az idõt, amíg õ a konyhában tartózkodott és ellopta az ékszert.
A nyaklánc 12,7 gramm súlyú, 59 centiméter hosszúságú volt.
A 21 éves fiatalt a rendõrök elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol gyanúsítottként kihallgatták. A tettes részletes
beismerõ vallomást tett. Elismerte, hogy amíg a sértett a konyhában üdítõt készített neki, kivette a fiókból a láncot és zsebre tette.
Egy sárbogárdi ékszerüzletben eladta és 30.000 forintot kapott
érte. Ebbõl a pénzbõl magának és a kislányának vásárolt ruhákat.
A nyomozóknak sikerült megtalálni azt az ékszerüzletet, ahol eladta az ékszert, és az arany nyakláncot még ott a helyszínen lefoglalták, amely jelenleg szakértõnél van érték-megállapítás céljából.
A sárbogárdi nyomozók még vizsgálják, hogy az ékszerész terhére
felróható-e orgazdaság. A gyanúsított szabadlábon védekezik.

Ittas vezetõket fogtak
A Sárbogári Rendõrkapitányság járõrei kedden kora reggel ellenõrzésük alá vontak egy igari lakost, aki kerékpárját ittasan tekerte. A vele szemben helyszínen alkalmazott alkoholszonda pozitív eredményt mutatott.
Sárkeresztúron ellenõriztek a járõrök egy helyi lakost, aki szintén
ittas állapotban közlekedett a kerékpárjával. A helyszínen alkalmazott alkoholszonda nála is pozitív eredményt mutatott.
Mindkét személy ellen közigazgatási eljárást kezdeményeztek a
rendõrök.
Varga Krisztina gyakornok, FMRFK Sajtóosztály

Gabonatábla égett Hantos és Mezõfalva között
2012. július 14-én, szombaton, kora délután III. kiemelt fokozatban vonultak tûzesethez a katasztrófavédelem sárbogárdi, székesfehérvári és paksi hivatásos tûzoltó egységei, valamint a mezõfalvai önkéntesek. Hantos és Mezõfalva között kb. húsz
hektáron gabonatábla és húsz hektáron már learatott terület égett. A tûz a szomszédos erdõsáv szélét
is elérte. Személyi sérülés a tûzeset során nem történt.

Fotó: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK

Közérdekû telefonszámok

DR. CSANÁDI JÓZSEF HÁZIORVOS

DR. FARKAS JÁNOS HÁZIORVOS

Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597: H-K: 8-12, Sze: 12-16,
Cs-P: 8-12.

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel.
Tel.: 06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 12-16, Sze-Cs-P: 8-12. Nagyhörcsök,
tel.: 06 (25) 470-011: Sze: 10.30-12.30.

DR. HORVÁTH ENDRE HÁZIORVOS
Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007, mobil: 06 (30)
2373-700: H: 11-15, K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.

DR. JARABIN JÁNOS HÁZIORVOS
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
12-16, P: 8-12.

DR. NEMES MÁRIA HÁZIORVOS
a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. H-P: 8-12.

DR. OROSZLÁNY LÁSZLÓ HÁZIORVOS
a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatti orvosi ügyelet helyiségében rendel,
tel.: 06 (25) 460 165. H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-15.

Éjjel-nappali ügyelet: 06(25)433-444, 06(80)205 020. Polgármesteri hivatal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020, ügyfélszolgálat: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-20.00). Honlap: eon-hungaria.com Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha nem ég a gáz...!
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(80)42-42-42. Ügyfélszolgálat: 06(40)220-022. (H-P: 7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha „süket” a telefon...!
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabejelentés: 1445.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a tûzoltók a 105-ös telefonszámon
hívhatók.

Orvosi ügyelet:

DR. SOMOGYVÁRI KATALIN HÁZIORVOS
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 12.30-15.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári u.
95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

DR. ABDALLA ROSHDI HÁZI GYERMEKORVOS
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489;
Töbörzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.
A III. sz. gyermekorvosi körzet rendelési ideje megváltozott!
Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos az alábbi idõpontokban rendel:
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.;
11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96..
Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda:
13.00–14.00, Ady E. út 126.

DR. MÁNYOKI LÍDIA HÁZI GYERMEKORVOS
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 9-12, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573 4908.
Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K: 9.30-10.30, tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

Tel.: 06 (25) 460-163, 463-490.

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,
hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség alábbi telefonszámait:
06(22) 514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Kéményseprés:
Kémény Zrt. 06(22)550-100

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:
Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanapokon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van:
Közév Kft.: 06(25)508-990, 06(25)508-991, 06(25)463-481.

KÖZPONTI ÜGYELET
Ady Endre út 79-83., 06 (25) 460-163, 463-490.
SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,
06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (25) 460 163.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126. Megyei utak esetén a 06(22)316-271, országos útinform: 06(1)3227-052, 06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés
Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).
Helyi buszjárat: érdeklõdni az önkormányzatnál.

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság:
06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.

Bogárd és Vidéke 2012. július 19.
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Jogosult állatorvosi és betegellátási ügyelet
2012. augusztus
A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét,
Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos,
Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza
Augusztus 4-5.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szt. István út 3.,
06-20-9749-065;
augusztus 11-12.: dr. Csele István, Sárosd, Sport út 30., 06-30-9939-404;
augusztus 18-19-20.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24.,
06-30-8161-376;
augusztus 25-26.: dr. Pátzay István, Sárbogárd, Köztársaság út 156.,
06-30-5208-877.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti ügyelet a 06-30-9563-168-as számú telefonon érhetõ el.
Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos, dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

ÁLLATORVOSI
RENDELÕ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.
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II. SÁRSZENTMIKLÓSI
LECSÓFESZTIVÁL
2012. augusztus 11-én 9–24 óráig
a sárszentmiklósi kispályán, a víztoronynál.
Nevezés: a helyszínen.
Mindenki saját alapanyagokkal és eszközökkel nevezhet.
Programok a teljesség igénye nélkül: baba–mama
sátor; gyerekprogramok (társasjáték, arcfestés, gólyalábazás, kötélhúzás stb.); felnõttprogramok (kötélhúzás, mocsárjárás, versenyek – súlycipelés, lovaskocsi-tolás, sodrófahajítás).
Érdeklõdni a szervezõknél: a 06 (30) 637 6485-ös,
06 (70) 943 5323-as telefonszámokon.
Bármilyen felajánlást elfogadunk.

2012. JÚLIUSI VÉRADÁSOK
Július 19-én (csütörtökön) Igarvámon az orvosi rendelõben 9.30–12.30 óráig és
Mezõszilason 14–17 óráig.

Dr. Szénási Károly,
telefon: 06 (30) 8161-376.

Július 24-én (kedden) Cecén a mûvelõdési házban 14–17 óráig.

Nyitva: H–P: 16.00-18.00,
Szo: 9.00-11.00

Véradóink minden véradásunkon vadonatúj ruhák közül válogathatnak, 500 Ft-os étkezési utalványban részesülnek és csokit+üdítõt is kapnak ajándékba!

Július 26-án (csütörtökön) Vajtán a mûvelõdési házban 14–17 óráig.
Minden új és állandó véradónkat szeretettel várjuk véradásainkra!

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI
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Fogathajtás
Nagylókon

Szkanderbajnokság
Sárosdon

Július 14-én került megrendezésre a Fejér Megyei Kettesfogathajtó Bajnokság 8. fordulója Nagylókon. Az tette különlegessé
ezt a rendezvényt, hogy idén 20 éves jubileumot ünnepel a helyi
lovassport. Ennek alkalmából, az elmúlt két évtizedre visszatekintve Bakonyi Árpádné, Nagy Imréné és Tauz Józsefné egy kiállítással lepték meg a kilátogatókat a Tavipalota tornácán, sok-sok
képpel és a sajtótermékekben megjelent írásokkal.

Lazítókenõccsel és stílusos háttérzenével vértezték fel magukat
az Országos Szkanderbajnokság elsõ sárosdi fordulójának
résztvevõi július 14-én, az iskola aulájában. A különleges eseményt egy sárosdi házaspár, Barzsó István és felesége, Barzsóné
Horváth Anita szervezték, azon ösztönzés okán, hogy fiuk már
régóta versenyez ebben a sportágban, az édesapa pedig nemrég
tette le a bírói vizsgát. Így nemcsak Sárosdnak volt ez az elsõ
kihívás a szkanderbajnokságban, hanem Istvánnak is.
Három asztalnál feszültek egymásnak az izmok. Voltak szekrénynagyságú indulók, és olyanok is, akiket látszólag simán elfúj a szél,
ám rendesen helytálltak a szkanderasztalnál.

Több mint húsz fogat nevezett a versenyre, s 18 akadályt kellett leküzdeniük, no, meg viselniük kellett derekasan a nagy szárazság
miatti port és a nap erejét. De szépen nõnek már a fák a pálya körül, úgyhogy csakhamar árnyas lesz a pálya. A hajtók és segédjeik
pedig jól edzett lovasok már, a bajnokság és az évek során hozzászoktak az idõjárás viszontagságaihoz és a változatos terepekhez.
E sport sok-sok szerelmese, barátok, rokonok családostul látogattak ki a megmérettetésre, s az árnyékból szurkoltak kiválasztottjuknak, legfõképp a helyi versenyzõknek: Kiss Olgának és Kiss
Nándornak.

Az ebédet megelõzõen került sor a hivatalos megnyitóra, amin
Tóth József polgármester köszöntötte a zeneszóra felvonuló, felsorakozott fogatokat, valamint a rendezvényt szervezõ Nagylóki
Lovasegyletet, megemlékezve a 20 éves jubileumról.
Szíves fogadtatásban és finom, bõséges ételekben sosincs hiány
Nagylókon. A helyi asszonyok most is kitettek magukért és a községért. Vaddisznó- és csülökpörköltet, babgulyást készítettek a
megéhezett vendégseregnek, amit az akadályhajtás két fordulója
között szolgáltak fel.
Eredmények:
Akadályhajtás: 1. Kiss Sándor, Vecsési SE LSZ, 2. Taligás Menyhért, Sárbogárdi LE, 3. Semjén Attila, Kálozi LE, 4. Vida Károly,
Kálozi LE, 5. Gosztola Dávid, Sárbogárdi LE, 6. Tóth Roxána,
Sárbogárdi LE
Vadászhajtás: 1. Semjén Attila, Kálozi LE, 2. Kiss Sándor,
Vecsési SE LSZ, 3. Vida Károly, Kálozi LE, 4. Gnyálin János, Sárbogárdi LE, 5. Viszus Szabolcs, Fülöpházi LE, 6. Vámosi István,
Sárbogárdi LE
Hargitai–Kiss Virág

Az összecsapásokat a Magyar Szkanderszövetség részérõl Csabai
Attila elnök, Rausch Tamás fõtitkár, Zsirainé Véghelyi Judit kapitány, Dóró Zsolt fõbíró, Német Ferenc bíró, Barzsó István bíró,
Somogyi Dávid bíró kísérték figyelemmel. No, és a szép számban
megjelent résztvevõk és a közönség. Megtisztelte a rendezvényt
jelenlétével Sárosd polgármestere is, aki örömét fejezte ki, hogy
ilyen eseménnyel is gazdagodik a település sportélete.
Összesen 160 nevezés született 80 versenyzõtõl, jobb kéz, bal kéz,
férfi- és nõi, junior és masters, illetve mozgáskorlátozott kategóriában, különbözõ súlycsoportokban. A következõ egyesületek
képviseltették magukat: Pólus SE, Power Station SE, Titán SE,
Kadarkút SE, Fülöpszállás SE, Biatorbágy SE, Sopron SE, Komárom SE. Budapest, Dunakeszi, Kadarkút, Pápa, Fülöpszállás,
Kecskemét, Komárom, Salgótarján (Camerun), Pusztaszabolcs,
Szabadegyháza, Zichyújfalu, Székesfehérvár, Oroszlány, Debrecen, Vecsés, Szabadszállás, Sopron, Biatorbágy, Sárosd stb. versenyzõinek szurkolhattak a sporttársak és a nézõk.
A számos sárosdi versenyzõ közül szépen szerepelt Barzsó Henrietta, aki az elsõ háromban végzett több kategóriában is. Rajta
kívül a következõ helyi indulók értek el kiemelkedõ eredményt:
nõk, jobb kéz, 65+ kg 3. Barzsó Barbara; férfi, bal kéz, 75 kg 1.
Barzsó Alex, ugyancsak õ férfi, jobb kéz, 85 kg kategóriában 2.;
férfi, jobb kéz, 65 kg 3. Lakatos Viktor.
Barzsóné Horváth Anita

2012. augusztus 18-án

VII. TOLEDO KUPA
Helye: Sárbogárd SE sportpálya
Kezdés: 9 órától
Nevezés: 2012. augusztus 14-éig.
Telefon: 06 20 947 0766, 06 20 947 2022
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Strandkézi Rétimajorban
A VAX KE Sárbogárd hagyományteremtõ szándékkal egy
strandkézilabda-tornát szervezett Rétimajorban a minden évben
megrendezésre kerülõ Halászbúcsú keretein belül. A tornára 3
nõi és 4 férficsapat jelentkezett. Ideális környezetben, jó minõségû pályán tudtak a csapatok játszani. Egy kis kellemetlenséget
csak a nagy hõség okozott, viszont a pálya mellett található
medencében a játékosoknak módjukban állt hûsíteni magukat.

A hölgyeknél a Székesfehérvárról érkezett Honvéd Szondi SE
csapata nyerte meg a tornát, második helyezést értek el a sárbogárdiak, a harmadik Cece csapata lett.
A fiúk mezõnyében a két sárbogárdi csapat – rutinjának és a
strandkézilabdában szerzett tapasztalatának köszönhetõen – elhozta az elsõ két helyet: elsõk lettek a Strandõrök, 2. Nice, 3. Simontornya, 4. Cece.
A csapatoknak lehetõségük nyílt a mérkõzések közötti szünetekben körbesétálni a Halászbúcsúban.
Az eredményhirdetést követõen a játékosok megígérték, hogy jövõre ismét eljönnek erre a tornára, mert mindenkinek nagyon tetszett a szép környezet, a jó hangulat.
Fotó: VAX KE
Rehák Sándor

Légió 2000 Kupa

Hol készült a kép?

5. alkalommal került megrendezésre a Légió 2000 Security Vándorkupa Sárszentmiklóson. A tornát Erõs Ferenc, a sportbizottság elnöke és Németh Attila, a Légió 2000 ügyvezetõje nyitották meg. A
Sárszentmiklósi SE-nek köszönhetõ, hogy a csapatok egy újonnan
megépült, mûfüves pályát avathattak fel a torna alkalmából.
A kupa sorsát 6 csapat között kellett eldönteni körmérkõzéses játékrendben. A nagy meleg is próbára tette a csapatokat, és volt könnyû
és szoros mérkõzés is.
A torna végeredménye
1. Légió 2000, 2. Sárszentmiklós Öregfiúk, 3. Kike, 4. Twister Galaxy,
5. Toledó, 6. Bad Boys.
A torna különdíjazottjai
Gólkirály: Kelemen Béla, Légió 2000;
a legjobb kapus: Pálinkás István, Légió 2000;
a legjobb mezõnyjátékos: Killer Gábor, Sárszentmiklósi Öregfiúk.
Ezúton is szeretném megköszönni a lehetõséget a Sárszentmiklósi
SE-nek, hogy biztosították a torna lebonyolítását. Köszönet többek
között id. Nagy Lászlónak, ifj. Nagy Lászlónak, Tar Istvánnak, és a finom ebéd elkészítéséért Tar Jánosnak és Nagy Dezsõnek.
A jövõben sok sikert kívánunk a sportolóknak a pálya használatához!

Egy ismert turistalátványosság tövében készítettem ezt
a képet a Bogárd és
Vidéke újsággal a
kezemben. Hol található ez a szobor?

Németh Attila

Hargitai-Kiss Balázs

– New Yorkban
– Párizsban
– A sárszentmiklósi
gabonatárolónál
– A Gellért-hegyen
Vigyázat, beugratós kérdés! A helyes
megfejtést beküldõk között egyhónapos újságelõfizetést sorsolunk ki.
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HITTEL KÉRJETEK!
Azon a nyáron a nap szárazra égette az
ágakat. A felhõ úgy elkerülte ezt a vidéket,
mintha másutt is szükség lett volna rá. Hiába néztünk fölfelé a porral telített fényben
felhõt keresve, csak a meleg szorongatott
bennünket, és arcunk tüzében erõsen lüktetett a halántékunk. Talpunkat meg úgy
pirította a föld, mint kemence lapja a kenyeret.
Egy fejkendõs néni jött felém, vélhetõen õ
nem szenvedett, a kendõje alól csak ennyit
mondott: „Áldott jó meleg van, csak már
esne!” Azóta is csodálkozom ezen a mondaton. Miért aggódna? A hõség miatt, az
ígéret miatt?
Nemsokára valami felejthetetlen történt.
Eljött a vasárnap, s az Úr népe a feltétlen
teendõk miatt korán ment az Úr házába.
Bármilyen is volt vagy legyen az idõ, ezt
meg kellett tennie. Ilyenkor kerültek elõ a
szekrény nyikorgásával õrzött ünneplõk, a
frissen vasalt kartonruhák. Aztán megindult a nép, egymást számon tartva még akkor is, ha nem azonos templomba igyekeztek, eleget téve hétrõl hétre a megszokott
kötelezettségnek.
Ebben a faluban volt egy kis imaház, igaz,
csak egy kis hûs szoba, székkel, paddal és
egy kicsiny dobogón lévõ „szószékkel”.
Néha még prédikátor is jött. Amikor megérkezett, gondolataiba merülve, szinte
fontolgatva lépegetett, és ahogy velünk
együtt az imaházba ért, leült a padra, hogy
imádkozzon. MI pedig, akik egyébként

elég zajosak voltunk, elhallgattunk. Ezután elkezdõdött az istentisztelet.
„Testvéreim – szólt a prédikátor –, énekeljük el ezt az éneket: Nagy vagy, Isten.” Ezután következett az Ige olvasása, majd a
prédikáció: „Kérjetek és megadatik néktek…”
Néztem a felnõtteket, odaadóan figyelték
a beszédet, de inkább reményvesztetten,
mint örömmel. Ma már tudom, nehéz és
emberpróbáló hetet, heteket tudtak maguk mögött. A kérdés ott lebegett: vajon
mit akarhat az Úr?
„Testvéreim, imádkozzunk esõért – szólt a
prédikátor –, nagyon nagy szükség volna
rá. Az Úr megáldja a könyörgésünket.”
Ezután buzgó könyörgések hangzottak el.
Szinte mindenki imádkozott. Befejezés
elõtt még elénekeltük: „Az Úr csodásan
mûködik…”
Ahogy vége lett az istentiszteletnek, a felnõttek az udvaron még fontos dolgokat
tárgyaltak meg. Az egyik kislány odaszaladt az anyukájához, mintha féltené az ünneplõruháját, és ezt mondta: „Anyu, menjünk, mert megázunk.” Az anyuka kedvesen rámosolygott, mintha azt mondaná:
„Ugyan, kislányom, miért pont most esne?”
A nap egy pillanatra elhalványult, mert eltakarta egy könnyû kis felhõcske. Többen
is felnéztek, és azt mondták: „Az esõhöz
felhõ is kell.” De azért mindenki elindult
hazafelé. Az elsõ utcasarkon hirtelen fur-

csán kezdett fújni a szél, és bele-belekapott a porba. Pillanatok alatt felerõsödött,
és hatalmas porpárnákat dobált ide-oda.
„Jó lesz sietni” – mondtuk, mert a por az
összehúzott szempillákon keresztül is behatolt a szemünkbe. Még félúton sem voltunk, amikor egy nagyot mennydörgött, a
szél hirtelen megenyhült, és óriási cseppekben eleredt az esõ. A kislány odabújt
anyukájához és szepegve mondta: „Ugye,
megmondtam, hogy induljunk el!”
Az esõ egyre sûrûbben esett. Még haza
sem értünk, és ruháink már teljesen eláztak. Jó kiadós esõt kaptunk, mert meghallgatta imáinkat az Úr.
Abban az évben kevés volt a gabonatermés, de a másodvetésekkel és a burgonyával megteltek a kamrák és a vermek.
„Az Úr csodásan mûködik” – azóta is ennek az éneknek a dallamát hallom, amikor
az esõ kopog az ablakomon.
Szil György Imre

TETÕTÕL TALPIG AZ ÚRÉ
Beérve a sárszentmiklósi gyülekezeti terembe a gyerekzsivaj helyett elõször egy kötetlen disputát hallottam. Bár elõször még
nem láttam, mi történik, de gondoltam, hogy tanításról van szó.
Egy inkább interaktív tanításon vettek részt a gyerekek, akik ott
voltak a református gyermekhéten: Jákob Zoltánnal együtt fedték fel az elõzõkben kiszínezett rajzok alapján a különbözõ
jelképeket.
„Tetõtõl talpig az Úré –
ez a hét témája, ahol
olyan bibliai történeteket veszünk sorra, amelyek a testrészekrõl
szólnak és abban adnak
útmutatást, hogy hogyan lehet az életünk
mindinkább Istené, és
milyen örömöket is találunk abban, ami az Istené már az életbõl” –
mondta el Hegedûsné
Erdõdi Judit lelkész, aki a hét egyik fõ szervezõje, több segítõjével
együtt. Nemcsak felnõttek segédkeznek a szervezésben, hanem
már visszajáró fiatalok is, akik szintén jól kijönnek a gyerekekkel.
„Ezek a lelki részei a programnak. Utána kiscsoportos beszélgetésekre megyünk a vezetõkkel, különbözõ életkorok szerint beosztjuk a gyerekeket – négy csoportunk van, az ovisoktól kezdve, a
legidõsebbek a 14 évesek” – tette hozzá Horváthné Szabó Judit,
akit szintén a szervezõk között találhatunk.
A fiatalok nagyon élvezik a programokat, napról napra többen
vannak, a hét közepén 47-en gyûltek össze, a legkisebbektõl a leg-

nagyobbakig. Nem unatkoznak, ugyanis több csoportban több
feladatot is csinálhatnak, sõt, lazább programok is vannak: csütörtökön a dunaújvárosi élményfürdõt látogatják meg.
„Az a célunk, hogy kicsit együtt legyünk, hogy otthonuknak érezzék ezt a helyet, és azt tapasztalják meg, hogy nemcsak vasárnap
egy órában lehetünk az Isten közelében, mikor istentisztelet van,
hanem jól érezhetjük magunkat az Isten házában máskor is. Ez is
a célunk, valamint az, hogy ne csak tanításokat halljanak, hanem
lássanak minket, miközben egész nap együtt vagyunk, problémákat oldunk meg” – folytatta Hegedûsné Erdõdi Judit.
A hét ingyenes, mivel a gyülekezet tagjai vállalták, hogy ebédet
fõznek a közel 50 fõ számára – a konyhában én is láthattam a sok
fánkot, amit a szülõk készítettek. A gyerekek a lovaglást élvezték
a legjobban a hét közepéig, de nagyon várták a csütörtöki strandolást is, valamint szívesen vettek részt a különbözõ kézmûves-programokban is, de nemcsak ezekrõl meséltek; énekeket, történeteket és játékokat is tanultak, valamint a szerdán tanult jelképekrõl
is meséltek. Azt mondják, jövõre is szívesen mennének.
Menyhárt Daniella
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Kommandó kocsmában, szõlõben
Szücsivel, becsületes nevén Szûcs Lászlóval a sárbogárdi származású veszprémi
színésszel beszélgettem a kultúr elõtti
egyik padon csütörtökön este, miután külön társulatukkal két egyfelvonásost adtak elõ a mûvház elõcsarnokában.
– Hogyan keveredtél idáig? Én Székesfehérvárig követtem az utadat.
– Az állategészségügyi technikumba jártam, de mellette amatõr színjátszó körben
játszottam, szavaltam. Sokszor nyertünk
aranyat a diáknapokon. Mondták, hogy
próbáljam meg a színészetet. Elmentem
hát Békéscsabára, ahol a színiiskola felvételt hirdetett. Felvettek, egy év múlva már
színpadon voltam. Békéscsabán öt évig játszottam. Közben jártuk az országot. Majd
Székesfehérváron is játszottam egy évet.
Most már Veszprémben vagyunk a kedvesemmel, aki szintén színésznõ. Jó alapból
indultam: a töbörzsöki általános iskolában
Ria tanár néni, az irodalomtanárom indított el ezen az úton.
– Veszprémben mióta játszol?
– A nyolcadik évadomat fejeztem be, de
játszunk nyáron is különbözõ országokban. Tavaly Erdélyben, Tusnádfürdõn jártunk, idén a Dombos Festen léptünk fel.
Nyáron fõleg a szõlõmbe járok haza, mert
egy kis szõlõt vettem magamnak.
– Ha nem is az állatok maradtak meg az életedben, de valami vidéki hangulat.
– Nagyrészt édesapám mûveli, én meg akkor, amikor idõm engedi.
– Két darabot láthattunk a társulatotoktól,
ami független a veszprémi színháztól.
– A Szent Genéziusz Kultúrkommandó
vagyunk, ami egyben kulturális egyesület
két éve. Tóth Loon barátom alapította (aki
az elsõ elõadásban játszott) Máté Gabival
és velem. A Kultúrkommandó célja, hogy
olyan helyekre is eljussunk, ahova színház
nem jut el, így például kocsmákba.
– Ez a régi vándorszínészi világra emlékeztet.
– Abszolút. A lényeg, hogy mindenkihez
eljusson a színház. Ez nemcsak egy foglalkozás, hanem egy misszió. Nem lehet, hogy
eltûnjön a szép magyar beszéd és a magyar
irodalom a világból!

Szûcs László, Tóth Loon, Máté P. Gábor
– A mûvek, amiket elõadtatok, számomra
teljesen ismeretlenek voltak.
– Egy vajdasági szerb író, Dorde Lebovic
két egyfelvonásosát mutattuk be, amit
Tóth Loon fordított – õ is vajdasági. Jövõre
készül egy újabb darab e szerzõtõl, a Világítótorony. Ezeket a mûveket Magyarországon még nem mutatták be, direkt ezért
nyúltunk hozzájuk. Az ezredik éjszaka címû
darab az egyszerû ember kitörni vágyásáról szól; rájövünk: nem biztos, hogy az kell
a boldogsághoz, hogy valami nagyot tudjunk véghezvinni, elég olyan szépen élni az
életet, ahogy éljük. A Csapda címû darabnál dönteni kell a gyilkosság, vagy az árulás
között. Lehetetlen választani. Ezért is van
feloldva a történet vége.
– Remélem, hallunk még rólatok, és találkozunk veletek itt, Sárbogárdon. Számomra, és
gondolom, a közönség számára is nagy élmény volt látni téged és a társaidat játszani,
olyan természetes módon, ahogy az ember elvárja egy színésztõl.

– Nem a pénz a lényeg, fõleg nem az ember
szülõvárosában, úgyhogy el tudunk és el is
fogunk jönni. Biztosan találkozunk még.
– Milyen bort termelsz a szõlõdben?
– Fõleg otellót, de van oportó és francia
kadarka is. Irgalmatlan kerítésszaggató,
nagyon finom, de nagyon becsapós.
– Mi a közös, vagy épp különbözõ a szõlészkedésben és a színészetben? Miért fontos számodra?
– Nem is a szõlõ volt fontos, hanem az,
hogy földem legyen. Mert ahol földed van,
oda kötõdsz, és én szeretnék ide kötõdni.
A szõlõ és a föld szereti a görbe hátat; engem ez nagyon kikapcsol a szellemi munka
mellett. És hihetetlen emberekkel van tele
a szõlõhegy.
– Velük is gazdagítod a karakterkészletedet.
– És nagyon jókat beszélgetünk.
Hargitai–Kiss Virág

KÖNYVAJÁNLÓ – Csányi Vilmos: Ironikus etológia
„Az evolúció legképtelenebb, sületlen, hagymázos ötlete minden kétséget kizáróan az ember, becenevén a Homo sapiens. Öt-hatmillió éve a bioszféra üde színfolt lehetett a bolygón sokféle állattal és növénnyel, amelyek
között persze szép számmal voltak mulatságosak, netán bolondosak is, mint azt példáim igazolták, de az
ökológiai rendszer kiegyensúlyozott volt, és úgy tûnhetett, hogy megalapozott, tartós jövõje sok százmillió évre
biztosítva van. És ekkor a rendszer finom, olajozott kerekei közé por, homok, autóroncsok, kátrány, mindent
feloldó savak és lúgos, enzimes mosópor került. Recsegés, ropogás, pattognak a fogaskerekek, égett fémszag,
füst és korom. Mi történt?
Egy csimpánzméretû, a fák ágai között kiegyensúlyozottan élõ derék majom megõrült…”
Csányi Vilmos, az ismert etológus-akadémikus ezúttal nemcsak tudományos szempontból foglalkozik az
emberi természettel, hanem megírja a fonákját is. Görbe tükör ez az emberi természetnek, az õ különbözõ
kultúráival, problémáival, társadalmaival, párkapcsolati szokásaival és mulatságos politikai rendszereivel. Meglepõ, hogy mennyire sok tulajdonságot hoztunk az állatvilágból, csak épp mennyire rosszul alakítottuk azokat a saját ízlésünkre…
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Aratógulyás
Hozzávalók: 1 kg füstölt sertéscsülök, 250 g szárazbab, 250 g burgonya, 150 g zöldpaprika, 150 g
paradicsom, 50 g vöröshagyma, 20
g fokhagyma, 10 g só, 20 g zsír, 5 g
törött paprika, 20 g cseresznyepaprika; a csipetkéhez: 200 g liszt,
2 db tojás.
A finomra vágott hagymát megpirítjuk zsíron, rászórjuk a törött
paprikát, felengedjük füstölt lével, vagy vízzel. Beletesszük a kockákra vágott füstölt csülköt és a nagy szemû fehérbabot. Ha félig
megpuhult, beletesszük a többi nyersanyagot, majd tovább fõzzük. Végül (mikor minden megpuhult) nagyra szaggatott csipetkét fõzünk bele.

Tonhalas tészta
Hozzávalók: 35-40 dkg kagylótészta, 2 doboz aprított tonhalkonzerv, 1 nagyobb doboz paradicsompüré, 1 negyed citrom leve, 2
db vöröshagyma, 3-4 gerezd fokhagyma, 2 ek ketchup, só, bors,
oregano, kakukkfû, babérlevél.
A tésztát kifõzzük. A vöröshagymát apóra vágjuk, megdinszteljük. Hozzáadjuk a tonhalkonzervet (szûrõn leszûrhetjük, hogy ne
legyen olyan olajos). Beletesszük a paradicsompürét és a 2 evõkanál ketchupot. Kb. 0,5-1 dl vizet adunk hozzá, hogy szósz sûrûségû
legyen. A negyed citromot belecsepegtetjük, a fokhagymát belenyomjuk. Ízesítjük sóval, borssal, oreganoval, kakukkfûvel és 2 db
babérlevéllel. Pár percig összefõzzük. A végén összekeverjük a
szószt a tésztával. Reszelt sajttal tálaljuk, vagy megszórjuk sajttal
és a sütõben rápirítjuk. Kagylótésztával a legjobb, mert abba tud
„beleülni” a szósz.
A legtöbbször úgy készítem, hogy a szószos tésztát beleöntöm egy
jénaiba, reszelek rá bõven sajtot és beteszem a sütõbe, rápirítom a
sajtot. Isteni!

Pudingos–túrós csiga
Hozzávalók (a tésztához): 45 dkg
liszt, 2 dl langyos tej, 6 dkg puha
margarin, 5 dkg élesztõ, 1 tojás, 7
dkg porcukor, reszelt citromhéj.
A töltelékhez: 25 dkg túró, 1 csomag vaníliás pudingpor, 10 dkg
porcukor, 3 dl tej, 1 csomag vaníliás cukor, 5 dkg mazsola, reszelt
citromhéj (nem feltétlenül szükséges).
A kenéshez: 1 tojás.
Az élesztõt 1 dl tejjel és egy kevés cukorral futassuk fel. A liszthez
adjuk hozzá a porcukrot, a vaníliás cukrot, a tojást, a felfuttatott
élesztõt, a maradék tejet, a citromhéjat és a puha margarint. A
tésztát dolgozzuk össze, és meleg helyen letakarva hagyjuk kelni 1
órát. Közben készítsük el a tölteléket. A pudingport keverjük simára a cukrokkal és egy kevés tejjel, majd hozzáadva a maradék
tejet fõzzük sûrûre. Keverjük hozzá a megmosott, és lecsepegtetett mazsolát, majd a szitán áttört túrót. Mikor megkelt a tésztánk, nyújtsuk ki fél cm vastagságúra, kenjük meg a töltelékkel, és
tekerjük fel. Elõmelegített sütõben, sütõpapíros tepsin süssük
meg a 2 cm vastagságúra felvágott csigákat. A tetejüket kenjük
meg felvert tojással. Közepes hõfokú sütõben pár perc alatt megsülnek. Ne helyezzük õket túl közel egymáshoz, mert sütés közben megnõnek. Ahhoz, hogy a csigák ne ragadjanak le, használjunk jó minõségû sütõpapírt, vagy zsírozott, lisztezett tepsin süssük.
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SZENT GENÉZIUSZ
KULTÚRKOMMANDÓ
Napkelte elõtt a horgász rántottát süt. Feldarabolja a hagymát,
kis tálkába olajat loccsant. A rántotta igazi. Ámde a horgász csak
játssza, hogy õ horgász, valójában színész, a Veszprémi Petõfi
Színház tagja, és színdarabot prezentál. A játék képzeletszerûsége és a kis rezsón piruló igazi hagyma igazi illata furcsa kettõsséget teremt, a játék valósággá, a valóság játékká varázsolódik. Ráadásul leszáll egy varázsló a Holdról (persze csak a játék keretei
között), és felajánlja: teljesíti a horgász kívánságát. Mellesleg felfalja az igazi rántottát. Azonban a színjáték itt egy súlyos dilemmával vágja fejbe a nézõt: a horgász nem képes egyetlen kívánságot sem kitalálni. A nézõtéren mindenki szembesül a problémával: õ mit kívánna?
Vagy negyvenen nézzük a színjátékot a mûvelõdési ház elõcsarnokában. A játszók pedig a Szent Genéziusz Kultúrkommandó
tagjai, fõfoglalkozásban a veszprémi színház mûvészei. Az egyik
játszó sárbogárdi születésû. Szûcs László a neve. A barátaival eljött játszani egyet. Mégpedig ingyen. Mert õk egy kultúrkommandó.
Genesius színész volt
az ókori Rómában a
nagy keresztényüldözések idején, amikor a
felgyújtott keresztény
áldozatokból emberfáklyákat állítottak a
dúsgazdagok lakomái
mellé, vagy kiéheztetett
oroszlánokat
uszítottak rájuk. A régi-régi
színtársulat
Diocletianus császár
szórakoztatására
a
keresztényeket gúnyoló játékot mutatott be. Genesius alakította azt az embert,
akit
megkeresztelnek. Az volt a feladata, hogy tegye nevetségessé a szertartást, ám amikor a fejére loccsant a „keresztvíz”, õ
felugrott, és kiabálni kezdte, hogy nincs más Isten, csak az egy Isten és Jézus Krisztus, az õ földi megtestesülése. A nézõtér kacagott, mert azt hitték, hogy a színész nagy átéléssel játszik. Amikor
kiderült, hogy komolyan gondolja, a császár parancsára megkínozták, vaskampókkal szaggatták a testét, majd lefejezték. Az
Egyház késõbb szentté avatta, és õ lett a színészek védõszentje.
Nem gondoltam volna, hogy nemcsak a tûzoltóknak, halászoknak, bányászoknak stb. van védõszentje, hanem a komédiásoknak
is. Az õ nevét vette föl ez a kis csapat.
Néha elvetõdik a városunkba valamiféle mûvészcsoport. Súlyos
ezresekért elõadnak valamit. Például nemrég is megajándékozta
„mûvészetével” Bogárdot egy neves elõadó. Egy ismerõsöm megnézte, azt mondta, gyengécske produkció volt. Sütött belõle, hogy
csak pénzszerzési akciónak szánták, mûvészethez nem volt köze,
a nézõk lenézésén alapult. A Szent Genéziusz Kultúrkommandó
tagjai keményen dolgoztak, elõadás közben úsztak a verejtékben.
A darabjaikat rendesen kidolgozták, egy percet sem lazsáltak a játékban, a produkciók érdekesek, tartalmasak voltak. Viszont
pénzt nem kértek. Két homlokegyenest ellentétes emberi magatartás jelent itt meg.
Örök kérdés, és napjainkban egyre aktuálisabb: Miért vannak
rendes emberek, és miért vannak linkócik? Némelyik emberi lény
önfeláldozó, magatehetetlen, öreg betegeket pelenkázó, éjszakázó nõvér a kórházban, a másik darabolós gyilkos. Hogy lehet ez?
Kétféle emberiség létezik? Rejtély, és az agy hiába erõlködik,
hogy megértse.
(L. A.)
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Almát szemétér’
Élt Ajakon egy nagyon gazdag ember.
Egyetlen fia szép, derék ember vót. Ott vót
a kora, hogy megnõsítsék.
– Édesapám, ne házasítsatok – mondta a
fiú az apjának –, mert azt veszem el, akit
szeretek!
Vitte a keresztapja gazdag helyre, szegényebb helyre, szép jánhoz, csúnya jánhoz,
gazdagho, szegényhe, nem kellett neki
senki. Eljött az õsz, û maga mondta akkor
az édesapjának:
– No, édesapám, én már most megyek házasodni.
– Jól van, fiam – mondta az apja –, mennyi
pénz kell, mennyi garast adjak?
– Nem kell nekem semmi, csak két szekér
alma meg a legfiatalabb szógád – mondta a
fiú. – De akármilyen menyasszonyt hozok,
szeressétek, mint gyermeketeket, mert ha
nem, elrejtem magamat.
Az édesapa belenyugodott. A fiú a két szekér almáho még egy üres szekeret is kért,
aztán elköszönt az édesapjátul. Az édesapja jó szívvel elbocsátotta, de veres zsebkendõjével a könnyeit törülte.
A fiú keresztülment hét falu határán, a hetedik falu végén megállott, a piac közepén
elkezdte árulni az almáját, ilyen szókkal:

– Almát szemétér, almát szemétér!
Szaladtak a gazdag jányok, hozták a sok
szemetet kosárokkal. Az ajaki legény
mindet jól megnézte, egy sem volt még eddig kedvére való. Már az üres szekere szeméttel félig vót, a fél szekér alma elfogyott.
Ment tovább, elérte a nyolcadik falut, ott is
ilyen szavakkal kínálta almáját:
– Almát szemétér, almát szemétér!
Jöttek a jányok ismét hozták a szemetet.
Az alma elfogyott, a szemét megszaporodott. Esteledett befele. Nem akarta, hogy
ott töltse az éccakát, tovább indult. Megint
kiabálta:
– Almát szemétér, almát szemétér!
Elfogyott az alma, csak a másik szekérnek
az aljába vót még egy szép piros alma, a
legszebb valamennyi közt. Látja a fiú, hogy
a félsetétségben egy szégyenlõs kislány
jön, egy pici kosárral, de alig vót szemét a
kosarában. Látja, hogy megáll, és nem jön
közelebb. A legény végül megszólította:
– Gyere közelebb, ne szégyelld, hogy kevés
a szemeted, ezt keresem én.
Elhajtottak a jány szüleihez, nádfedeles kis
házikójukba. Mindenütt tisztaság vót,
bocskoros öreg jött a fiú elibe. A legény a
szívére ölelte, és a kisjányt megnyerte.

Másnap reggel a fiú szekérre pakolta a
jány kis szegénységét, és hazavitte menyasszonyát a szülõi házba Ajakra.
Az ipája szívesen fogadta. Háromnapos
menyegzõt tartottak és még ma is élnek, ha
meg nem haltak.
elrejtem magamat – elbujdosik, hogy nem
látják többé
ipája (ipa) – a legény édesapja, a menyaszszony apósa
Kárpátaljai magyar népmese

Rajzpályázat Pusztaegresen
Rajzpályázatot hirdettek Pusztaegresen az egészség jegyében
„Azzá leszel, amit eszel” címmel. Elsõ körben kevés pályamû érkezett, ezért meghosszabbították a pályázat leadási határidejét.
Az eredményhirdetést szombaton délutánra hirdették meg, egybekötve az eseményt – Szabóné Czuczai Katalin révén – gyöngyfûzéssel, ékszervásárral, illetve egy kozmetikai cég termékbemutatójával. A nyaklánckészítésbe Érsek Enikõ képviselõ asszony is
egészen elmélyült, akárcsak egy kisfiú, aki édesanyjának fûzött
nyakéket.

IDÕJÁRÁS
Összesen kilenc gyermek készített alkotást a pusztagresi rajzpályázatra, melybõl a legjobbnak Vadon Kíra Hanna mûvét ítélte a
zsûri a 10–13 éves korosztályban; az 5–10 évesek közül Évinger
Fruzsina volt a legügyesebb; a 3–5 évesek közt pedig Vinczellér
Levente jeleskedett. A helyezettek jutalmul szakácskönyvet és
egészséges élelmiszereket kaptak.
Minden résztvevõnek gratulálunk!
Hargitai–Kiss Virág

Továbbra is egy igazi hullámvasúthoz lehet hasonlítani a következõ idõszak idõjárását. Péntek délutánig átmenetileg erõs melegedésre kell számítani, többfelé mérhetünk újra 30-35
fok közötti értékeket. A hétvégén azonban újra nedvesebb és hûvösebb léghullámok érkeznek térségünkbe, egy várhatóan a Kárpát-medence felett
lassan kelet felé araszoló frontrendszernek köszönhetõen. Így a Dunántúlon
már szombaton, a délkeleti megyékben csak vasárnap mérséklõdik a meleg és akkor csökken 25 fok köré a hõmérséklet. A lehûlést többfelé kialakuló csapadék és megerõsödõ északi-északnyugati szél kíséri. A jövõ hét elején újra csökken a felhõzet és ismét melegedés kezdõdik.
www.metnet.hu
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Július 21., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Erdõjárók 5.55 Magyar gazda 6.25 Szellem
a palackból 6.55 Balatoni nyár 9.00 Mozdulj! 9.30 Lovastúra 10.00 Angi jelenti
10.30 Aranyfeszt 11.00 Kortárs 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Kamera Korrektúra 12.35 Zöld Tea 13.05 Boxutca 13.40 Forma-1 15.20 A Kamerun-hegy árnyéka 16.20 Doc Martin 17.10 Micsoda éjszaka! 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 DTK Arcok 21.10 Sherlock
22.45 A Bécsi Filharmonikus Zenekar nyári koncertje 0.20 Holdrakéta – Az
Apollo 11 repülése
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 A dinoszauruszok királya
10.30 Asztroshow 11.25 Törzsutas 12.00 Autómánia 12.35 Jópofa kofa 13.05
Édes drága titkaink 14.10 Chuck 15.15 Agymenõk 16.20 Átkozott boszorkák
18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 A gyûrû átka 23.20 Slither – Féltél már
nevetve? 1.05 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 9.30 Ezo.tv 10.00 Babavilág 10.25
9 hónap 10.50 Propaganda 11.50 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 12.50
Duval és Moretti 13.50 Sheena, a dzsungel királynõje 14.50 Bûbájos boszorkák
15.50 Rejtélyek kalandorai 16.50 Sas Kabaré 17.55 Activity 18.30 Tények
19.00 Aktív Extra 19.35 Evolúció 21.30 Cloverfield 23.00 Luxusdoki 0.00 A
médium 1.00 Ezo.tv 2.00 Kalandjárat 2.25 Teleshop 2.55 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 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 22., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Lovastúra
6.55 Balatoni nyár 9.00 Engedjétek hozzám 9.05 „Így szól az úr!” 9.10 Katolikus
krónika 9.40 Tanúságtevõk 10.05 Semmi szenvedés – Pilinszky 10.15 A Biblia
a magyar képzõmûvészetben 10.30 Református magazin 10.55 Baptista ifjúsági mûsor 11.05 Az evangélikus egyház szeretetszolgálata 11.30 Az utódok
reménysége 12.00 Hírek 12.05 A Rajna 12.30 TS – Sport7 13.00 Út Londonba
13.30 Forma-1 16.25 Doc Martin 17.15 Gorillák a ködben 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Büszkeség és balítélet 22.20 Sherlock 23.55 Oltalmazó ég
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop
11.30 Törzsutas 12.05 Dáridó Lajcsival 12.40 A gyûrû átka 16.35 Sokk a jóból
18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Harry Potter és az azkabani fogoly 22.40 88
perc 0.50 Tudorok
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 10.10
Nagy vagy, Balaton! 10.40 Egészségmánia 11.10 Ezo.tv 11.40 Kalandjárat
12.10 Borkultusz 12.40 Stahl konyhája 13.10 Több mint testõr 13.40 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.40 Monk – Flúgos nyomozó 15.40 Bûbájos boszorkák 16.40 Evolúció 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Pókember 3. 22.50
Megint 48 óra 0.40 Összeesküvés 1.40 Ezo.tv 2.15 Napló 3.05 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 Görög katolikus szent
liturgia közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 30 perc alatt a Föld körül
13.05 Népzene 14.00 Formabontó vasárnap délután 16.05 Szonda 16.35 Oxigén 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 Irodalmi újság 18.30
Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.50 Mese 20.05 Esti séta
20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Alma és fája 23.00 Hírek, kenó 23.05 Válogatás a Vasárnapi újság
reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Július 23., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Anno 6.00 Híradó 6.20 Sporthírek 6.30
Kastélyok és kúriák 7.05 Másfélmillió lépés Magyarországon 32 év múlva 8.30
Balatoni nyár 10.05 Montalbano felügyelõ 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.25 Róza néni elintézi 14.25 Capri –
Az álmok szigete 15.20 Balatoni nyár 16.40 A korona hercege 17.50 Másfélmillió lépés Magyarországon – 32 év múlva 18.40 Everwood 19.30 Híradó
20.00 Sporthírek 20.15 Heltai Jenõ: Naftalin 21.20 Kékfény 22.20 King 23.05
Aranyfeszt 23.35 Valaki 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 14.30 Párduclányok
3.: Irány Bollywood! 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.10 Fókusz 20.05 Egyik kopó, másik eb 22.05 CSI: A helyszínelõk
23.15 Fekete karácsony 0.50 Reflektor 1.05 Hihetetlen, de halálos
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00 Ezo.tv 12.35 Tiszta szerencse
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
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megõrültek! 21.05 NCIS 23.05 Célkeresztben 0.05 Tények 0.40 Ezo.tv 1.15
NCIS 3.05 Aktív Extra 3.30 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 9.45 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról
napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Kabaréklub 0.10 Éjszaka

Július 24., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Barangolások öt kontinensen 6.00 Híradó
6.20 Sporthírek 6.30 Magyar fõúri paloták Bécsben 7.05 Másfélmillió lépés
Magyarországon – 32 év múlva 8.30 Balatoni nyár 11.00 Montalbano felügyelõ 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm
13.30 Kékfény 14.25 Capri – Az álmok szigete 15.25 Balatoni nyár 16.35 A korona hercege 17.45 Másfélmillió lépés Magyarországon – 32 év múlva 18.40
Everwood 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 DVSC TEVA–Skenderbeu BL
selejtezõ labdarúgó-mérkõzés 22.35 King 23.20 A rejtélyes XX. század 23.50
Századfordító magyarok 0.50 Orvosi bûnügyek 1.45 Everwood
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Fókusz 6.45 Jó reggelt, skacok! 7.30 Reflektor
7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Gyõzike 10.25 Top
Shop 12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 Az éden titkai 14.30 Bosszúállók
16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 Fókusz
20.05 Castle 21.05 A mentalista 22.05 A Grace Klinika 23.15 Reflektor 23.30
Doktor Addison
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 TotalCar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00 Ezo.tv 12.35 Zoom kapitány kalandjai
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 Vakvágányon
22.55 Aktív 23.25 Tények 0.00 Ezo.tv 0.35 Kísértések 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 római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Kabarématiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról
napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Július 25., SZERDA
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.35 Egészség ABC 6.00 Híradó 6.20 Sporthírek
6.30 Magyar fõúri paloták Bécsben 7.05 Másfélmillió lépés Magyarországon –
32 év múlva 8.30 Balatoni nyár 10.40 Útravaló 110.55 Montalbano felügyelõ
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 16.25
Olimpiai híradó 16.35 A korona hercege 17.50 Másfélmillió lépés Magyarországon – 32 év múlva 18.40 Everwood 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15
Párizsi helyszínelõk 21.10 Pesty Fekete Doboz 22.05 Forma-1 Magyar Nagydíj
– összefoglaló 22.20 King 23.55 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 14.30 Star Wars: A
klónok háborúja 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 Fókusz 20.05 Szuperhekusok 22.25 Döglött akták 23.40 Reflektor
23.55 Siyama – A harcos város
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50 Ezo.tv 12.25 A vad Kurdisztánon át
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 26., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 A rejtélyes XX. század 6.00 Híradó 6.20
Sporthírek 6.30 Tunézia 2.0 7.05 Másfélmillió lépés Magyarországon – 32 év
múlva 8.30 Balatoni nyár 10.55 Montalbano felügyelõ 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.25 Rondó 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.30 Párizsi helyszínelõk
14.25 Ötvenéves találkozó 15.20 Balatoni nyár 16.05 Olimpiai híradó 16.20 A
korona hercege 17.45 Másfélmillió lépés Magyarországon – 32 év múlva
18.40 Everwood 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Rajtra készen: Egy nappal az XXX. Nyári Olimpiai Játékok megnyitója elõtt 21.10 Forma-1 Magyar
Nagydíj – összefoglaló 21.25 Borvacsora - 0726 22.20 King 23.55 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 14.30 Szuperhekusok 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 Fókusz 20.05 Én és a hercegem 2. – A királyi esküvõ 22.00 Mérges pókok 0.05
Reflektor 0.20 Infómánia 0.55 Hihetetlen, de halálos
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl
konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50 Ezo.tv 12.25 Rex felügyelõ
14.25 Marina 15.25 Csoda Manhattanben 16.25 Másképpen 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05 Ezek megõrültek! 21.05 Szemtelen
szemtanúk 23.00 Propaganda 0.00 Tények 0.35 Ezo.tv 1.10 Szemtelen szemtanúk 2.45 Segíts magadon! 3.10 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 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 27., PÉNTEK
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.35 Optika 6.00 Híradó 6.20 Sporthírek 6.30
Tunézia 2.0 7.05 Másfélmillió lépés Magyarországon – 32 év múlva 8.30 Balatoni nyár 10.00 Forma-1 Magyar Nagydíj – szabad edzés 11.40 Olimpiai híradó
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.20 Boxutca
13.50 Forma-1 Magyar Nagydíj – szabad edzés 15.35 Balatoni nyár 16.20 A
korona hercege 17.30 Gyökerek és ágak 18.40 Everwood 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Magyarország, szeretlek! 21.25 Olimpia 2012 – London 1.30
Orvosi bûnügyek 2.25 Everwood
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Fókusz 6.45 Jó reggelt, skacok! 7.30 Reflektor
7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Gyõzike 10.25 Top
Shop 12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 Az éden titkai 14.30 Én és a hercegem 2. – A királyi esküvõ 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 0.10 Reflektor 0.25
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 Mocsok 23.00 Aktív 23.30 Tények 0.05 Ezo.tv 0.40 Mocsok 2.15 Alexandra
pódium 2.40 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 9.45 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Regényes történelem 15.00 Krónika
15.10 Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.06 Trend-Idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az LRTCOM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Július 20., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Fehér Károly (ism.), Húsvét a
reformátusoknál (ism.) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Dánok
Hantoson (11p), A Huszics Vendel Kórus Erdélyben 3-4. 23.00 és
0.00 Lapszemle
Július 21., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00
Dánok Hantoson (11p), A Huszics Vendel Kórus Erdélyben 3-4.
18.00 Lapszemle 19.00 Kézmûves Kuckó (30p), Látogatóban a
Borbarátok (30p), N. Kovács Zsolt: Izrael (ism. 90p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
Július 22., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Dánok Hantoson (11p), A
Huszics Vendel Kórus Erdélyben 3-4. 13.00 Heti híradó 14.00
Kézmûves Kuckó (30p), Látogatóban a Borbarátok (30p), N. Kovács Zsolt: Izrael (ism. 90p) 18.00 Heti híradó 19.00 REINI (ism.
86p), Zsidó megemlékezés (ism. 25p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Július 23. H: 7.00 Heti híradó 8.00 REINI (ism. 86p), Zsidó megemlékezés (ism. 25p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Dinnyeszezon Cecén (20p), Nyulász Péter: Helka (ism. 60p), Családi nap a
Zengõ Óvodában (ism. 60p), Az ezredik éjszaka 1. rész (25p)
23.00 és 0.00 Heti híradó
Július 24., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Az ezredik éjszaka 2. rész (25p), Dánok Hantoson
(180p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Július 25., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Dinnyeszezon Cecén (20p),
Nyulász Péter: Helka (ism. 60p), Családi nap a Zengõ Óvodában
(ism. 60p), Az ezredik éjszaka 1. rész (25p) 13.00 Heti híradó
18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
Július 26., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 REINI (ism. 86p), Zsidó megemlékezés (ism. 25p) 23.00
és 0.00 Lapszemle
További mûsorainkról a tévé futósávjában tájékozódhatnak.
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a
szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06
(40) 811 911.

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

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

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

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

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
HOMLOKZATI HÕSZIGETELÕ-RENDSZER
terranova vakolattal, komplett 5 cm-es
2
2
1398 Ft/m -tõl, 7 cm-es 1699 Ft/m -tõl,
2
10 cm-es Ft/m -tõl.
Garanciával, ingyenes szállítás és
állvány. 06 74 675 530
RÁNTANIVALÓ CSIRKE KAPHATÓ!
Mentõköz, 06 25 461 187
Munkatársat keresek sárbogárdi irodámba

IRODAI ÜGYINTÉZÕI
MUNKAKÖR
betöltésére.
Elvárások: közép- vagy felsõfokú végzettség,
gépírói tudás, Microsoft irodai rendszerek felhasználói szintû ismerete, precizitás, felelõsségteljes hozzáállás, jó kommunikációs készség.
Elõny: B-kategóriás jogosítvány, ügyviteli
munkakörben szerzett tapasztalat.
Fényképpel ellátott, kézzel írott önéletrajz 2012.
augusztus 31-ig adható le a szerkesztõségben „Irodai ügyintézõ” jeligére.

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (70) 282 1775
Sárbogárd központjában, 100 nm-es, összkomfortos családi ház eladó melléképülettel, garázzsal, 12.5 millió forintért. Érdeklõdni: 06 (20)
562 9403
Kazánok 98.000 Ft-tól. Gyári garanciával. 06
(20) 947 5970 (4507712)
2
Lambéria 998 Ft/m -tõl, hajópadló 1499
2
2
Ft/m -tõl, tetõcserép 1299 Ft/m -tõl 06 (74)
675 530 (4507712)
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)
Tévéasztal médiaállvánnyal eladó 06 (30) 438
2755 (4507119)
Sárszentmiklóson szántóföldet bérelnék. 06
(20) 340 5976 (4507793)

ÁRAJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

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

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR
Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)
2012. július 21-én, szombaton.
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)

Takarmánybúzát, kukoricát, árpát, tritikálét, takarmányborsót vásárolnék. Érdeklõdni: 06 (30)
382 4133
Kálozon családi ház áron alul eladó. 06 (30) 443
9942 (4507835)
Albérlet családi házban bútorozottan, garázshasználattal kiadó. 06 (70) 637 2874
Sáregres központjában összkomfortos családi
ház eladó! Érdeklõdni: 06 (20) 353 4795
Lovak, magyar félvér és hucul fajták, mangalicák eladó. 06 (70) 282 1811 (4507138)
Ady-lakótelepen, egyszobás, bútorozott lakás
kiadó. 06 (20) 487 9247 (4507137)
Kálozon családi ház áron alul eladó. 06 (70) 398
4626 (4507835)
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PROGRAMAJÁNLÓ

19

MEGHÍVÓ

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket a

Dég Község Önkormányzata és a Dég Községért
Alapítvány tisztelettel meghívja Önöket a

„Mindennapi kenyerünk”
címû projekt témazáró napjára

2012. július 27-28-29-én tartandó

51. DÉGI
FALUNAPRA
Programjaink

I. nap – 2012. július 27., péntek
14.00 találkozó VV Olivérrel és társaival – fergeteges buli,
zene, tánc, mulatság;
helyszín: Álmok-tava horgásztó;
belépõ: 500 Ft.

II. nap – 2012. július 28., szombat
8.00–11.00 gyermek- és ifjúsági horgászverseny (Park-tó);
nevezni lehet 6.30–6.45 óráig;
gyermekeknek nevezési díj: 500 Ft;
ifjúsági nevezési díj: 1.000 Ft;
8.00 órától kispályás labdarúgó-mérkõzés;
nevezési díj: 3.000 Ft, befizetés a reggeli idõszakban;
9.00 órától borverseny az ÁMK színháztermében, majd bortúra a dégi pincesoron.
14.00 a Dream Girls és a mazsorettcsoport fellépése
(ÁMK szabadtéri színpad);
15.00 veterán motorok bemutatója (Béke tér);
15.30 népzenei elõadások: Búzavirág Népdalkör,
Gilice Citeraegyüttes;
16.15 zumba-show;
17.00 TK-Dömény Krisztián és zenekarának koncertje;
17.00 nagypályás futballmérkõzés:
Dég felnõttcsapat–Paks edzõk csapata;
belépõ: nincs
18.00 hastánc;
19.00 sztárvendég: Sipos F. Tamás;
21.00–3.00 retro disco: D. J. Ámokfutó;
helyszín: az iskola udvara;
belépõ: 500 Ft;
22.00 tûzijáték (sportpálya).

III. nap – 2012. július 29., vasárnap
8.00 felnõtt-horgászverseny (Park-tó);
nevezés a helyszínen 6.00–6.30 óráig;
nevezési díj: 2.000 Ft
10.00 Szent Anna-napi mise a katolikus templomban,
a szentmisét celebrálja Mójzer György plébános.
ÁMK szabadtéri színpad:
15.30–16.30 Pomázi Zoltán gyermekmûsora;
17.00 Dáridó Lajcsival (fellépnek: Galambos Lajcsi és
zenekara, Csocsesz, Komonyi Zsuzsa);
21.00–3.00 bál, zenél: Potesz Tamás.
14 éves kor alatt a dégi gyerekeknek a belépés ingyenes.
6 éves kor alatt minden gyermeknek ingyenes.
Vasárnap a belépõjegyet csak egyszer kell megváltani,
és az mindegyik programra érvényes, a bálra is.
Belépõ: 500 Ft.

2012. július 26-án 9 órától.
Programok:
* aratódalok hallgatása * együtt éneklés * táncház * kenyérlángos-sütés * kézmûves-foglalkozások.
Közremûködnek: Búzavirág Népdalkör, Varró János népzenész, Kiss Ágnes, Borostyán Istvánné szalmafonó, Oroszi István fazekas, az óvoda dolgozói.

21. alkalommal kerül megrendezésre a

Nagylóki Mezõföld
Teljesítménytúra
2012. július 28-án

A távok a következõk: nappali 50-30-20 km gyalog,
50 km kerékpárral, éjszakai 20 km-es túra gyalog.
50 km-es táv: Nagylók, Hantos, fenyves, Nagylók, Sárkeresztúr, Malom-csatorna, Nagyhörcsöki-híd, Biller, Nagylók. Indítás: 6.00–8.30 óra; nevezési díj: 1.000 Ft/fõ.
30 km-es táv: Nagylók, Sárkeresztúr, Malom-csatorna, Nagyhörcsöki-híd, Felsõkörtvélyes, Biller, Nagylók. Indítás: 6.00–
8.30 óra; nevezési díj: 900 Ft/fõ.
20 km-es táv: Nagylók, Hantos, fenyves, Nagylók. Indítás:
8.00–10.00 óra; nevezési díj: 900 Ft/fõ.
Éjjel a Mezõföldön, 20 km-es táv: az útvonal megegyezik a nappali táv útvonalával. Indítás: 21.00–22.30 óra; nevezési díj: 500
Ft/fõ.
Kerékpárral a Mezõföldön, 50 km-es táv: Nagylók, Hantos,
fenyves, Nagylók, Sárkeresztúr, Malom-csatorna, Nagyhörcsöki-híd, Biller, Nagylók. Indítás: 9.00–10.00 óra; nevezési
díj: 900 Ft/fõ. Versenykerékpárral nem ajánlott!
Minden távnál a rajt: Nagylók, Tavipalota Turistaház (Petõfi
u.). A rajt megközelítése: Nagylók vasútállomástól 600 méter.
Emblémás póló vásárolható.
MSTSZ-tagoknak és nagylókiaknak a nevezési díjból 100 Ft/fõ
kedvezmény jár.
Szállás és sátrazás a rajt–cél helyszínén, a Tavipalota Turistaházban.
Minden érdeklõdõt szeretettel vár a rendezõség!
Érdeklõdni: Vígh-Tarsonyi László, 06 (70) 340-2913,
vigh.tarsonyi@gmail.com
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EDZÕTÁBOR VAJTÁN

2012. július 19. Bogárd és Vidéke
Július elején ismét Vajtán edzõtáboroztunk. 7. alkalommal élveztük a Szõlõskert Vendégház nagyszerû körülményeit. 6 napig naponta kétszer edzettünk, délután strandoltunk. A köztes idõben a szálláson található tévé, medence, horgásztó biztosította a megfelelõ regenerálódást.
Az U16-os és ifi csapat játékosai fegyelmezetten végrehajtották az edzõi utasításokat. Szabadidõben sportolóhoz méltóan viselkedve növelték a Sárszentmiklósi SE jó
hírét.
A játékosok képzésén kívül cél volt még a fiatal edzõk
(Husvéth Zsolt, Lajtos András, ifj. Pajor László) gyakorlati
tudásának fokozása. Mindhárman jól teljesítettek.
Azt gondolom, játékos és edzõi szempontból is tökéletes
volt ez a hat nap. Köszönöm a támogatók segítségét!
Pajor László, Sárszentmiklósi SE

