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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Mûsor
Péntek 13.55: kommandósok rohanják le az ozo-
rai drogfesztivált. 19.10: a Petõfi kvartett remek
elõadásán ülök a bogárdi mûvházban. 20.02: fel-
töltõdve érek haza. 20.38: felbõszült „bikák” ha-
dakozása bolygatja fel az elcsendesedni készülõ
környéket. 21.12: a szomszédban nyári élmény-
beszámoló zajlik. 1.23: már egy ideje szól a basz-
szus valahol.
Szombat 9–24: töméntelen lecsó rotyog a miklósi
pályán, száll az illatos füst; közben a vesztes kö-
télhúzók halomra dõlnek nevetve. Ugyanekkor
Sárbogárdon kosárlabdák pattogása tölti be a
Hõsök terét az utcai tornán, ösztönzésként hip-
hop szól. Délután megint bikák csapnak össze.
23.59: továbbra is szól a hiphop, a Hõsök játszik a
kultúrban.
Vasárnap utóbuli hangjai tartanak ki egy dara-
big. Alsószentivánon ezalatt a horgásztó csendjé-
ben hódolnak szenvedélyüknek a horgászok.
Hétfõ 10.45: Bõjtös Attilával evangélikus gyüle-
kezeti munkatárssal beszélgetünk éppen az ed-
dig itt töltött tíz évérõl. 20.23: valahol zenés bog-
rácsozás van. 1.56: szól a buccum-buccum, átha-
tol a legvastagabb falakon is.
Szerda 11.02: egy fiatal szerelmespár bújja egy-
mást az ablakkal szemben…
Jó szórakozást e heti mûsorkínálatunkhoz!

Hargitai–Kiss Virág

Dõlnek az ozorai
„dominók”

MISZTIKUS ÖRÖMÜNNEPBÕL
DÁDPUSZTAI „DROGPLÁZA”

Az Ozora melletti Dádpusztán 1999-ben a teljes napfogyatkozást ünnepelték egy
zenei fesztivállal a világ minden tájáról ide sereglõk. Akkor több ezren vettek részt
a misztikus hangulatú örömünnepen. A rendezvény emlékére öt évvel késõbb
Solipse néven rendeztek fesztivált, amit azóta – már Ozora Fesztivál néven – min-
den évben megtartanak. A rendezvényre a világ spirituális megújulását remélõ
New Age (új korszak) hívei és a pszichedelikus, elektronikus zene rajongói érkez-
tek nagy tömegekben, de sok érdeklõdõ alkalmi vendég, köztük üzletemberek, a
hajtásban kiégett csúcsvezetõk, az üzleti világ celebjei is jöttek ide, akik „csupán a
lazulásért” töltöttek itt néhány napot. Az tette különösen vonzóvá világszerte az
eseményt, hogy az internet közösségi oldalain ezrével található élménybeszámo-
lók szerint is a tiltott drogok itt korlátlanul kaphatók voltak bárki számára.

Folytatás a 3-4. oldalon.
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Lecsócsodák másodízben
A tavalyi legelsõ rendezvény sikere garan-
tálta, hogy idén sem maradhat el a Sár-
szentmiklósi Lecsófesztivál. A második fõ-
zés arról tanúskodik, hogy felfelé ível e
fesztivál pályája. Több mint duplaannyian
vettek részt a versenyen, mint tavaly: kö-
rülbelül 24 csapat nevezett, s rajtuk kívül
voltak versenyen kívüli társaságok is. E
szám nem tükrözi az elkészült lecsófélesé-
gek mennyiségét, ugyanis kifogyhatatlan-
nak tûnt a résztvevõk fantáziája. Pedig a
laikus azt gondolná, hogy lecsó csak egyfé-
le létezik. Na, nem! Az egy dolog, hogy
mondjuk tarhonyát, vagy tojást, galuskát
raknak bele az alapba, viszont van csípõs és
nem csípõs, olívabogyós–cukkinis, kenyér-

re kenhetõ, romalecsó, szalonnával gazda-
gított, hígabb és sûrûbb. Szóval valóban
nincs két egyforma, már csak a különbözõ
szájízek miatt sem.

A pavilonok szinte teljesen betöltötték a
miklósi kispályát körben, a maradék he-
lyen osztoztak az árusok, a középsõ részt
pedig a mozgásra vágyók vették birtokba.
Nagyon örültem, hogy fiatal séfeket is lát-
tam, akik idén kedvet kaptak, hogy maguk
is kipróbálják fõzési tudományukat. Az
egyik ifjú baráti társaság ugyan versenyen
kívül lecsóalapra pörköltet tett fel, de a lé-
nyeg, hogy kedvvel fõztek és együtt. A tü-
züket egy „Ez a ház eladó” feliratú táblával
óvták a széltõl.

A zsûrizést Domján János, Macsim And-
rás és Miskolczi István vállalták. Bírálatuk
alapján I. lett az AnnaMari csapat (Viski
Péterné, Erõs Györgyné), II. a Piros Ör-
dögök (Erõs Anett és csapata), III. a Vad-
malacok (Balogh László és Ádám Attila).
Különdíjat adományoztak a Papföldi Le-
csófõzõknek (Nagy Dezsõ, Tarr János) és
a tavalyi gyõzteseknek, a Retros Csajok-
nak (Gábris Istvánné, Mezõ Jánosné, Vá-
mosi Istvánné).

A nap programjai közt volt erõs emberek
bemutatója, akik több helyrõl érkeztek, és
vasbõröndöt meg kõgolyókat horcolásztak
többek között. Közülük I. lett Várnai Ri-
chárd, II. Bartos Richárd, III. Dániel Ta-
más (Sárszentmiklós). Ki-ki bizonyíthatott
például lovaskocsi- és tragacstolásban,
asszonycipelésben vagy a nagy népszerû-
ségnek örvendõ kötélhúzásban és mocsár-
járásban is.
A sziesztát Bodoki Betti és Szabó Zsuzsika
énekes elõadása tette kellemesebbé, este
pedig zenés-táncos szórakozás vette kez-
detét éjszakába nyúlóan.

Hargitai–Kiss Virág

Befejezõdött a Színtér!
Július 28-án a táborról készült közös filmnézéssel, szülõ–gyermek focimérkõzéssel és egy
nagy adag lufi-festékbomba felhasználásával készült alkotással zárult az idén elõször
megrendezésre került Színtér nyári napközis tábor Sárszentmiklóson.
Június 25-én érkezett meg az elsõ gyermekcsoport, akiket még egy turnus váltott július
végéig. A foglalkozásokat – Szómuzsika (angol), Nyári rózsa (néptánc), Színvarázsló
(rajz–festészet–kézmûvesség), Erõtér (harcmûvészet), Szellemi Láblóga (sakk–társas-
játék) – a gyerekek nagyon élvezték, hiszen változatossá és egyedivé tett minden egyes
napot a számukra. Az utolsó napon még Dégre is ellátogattunk, ahol a kastélyparkban
barangoltunk, méhekkel hadakoztunk és számháborúztunk.
A szervezõk nevében szeretném megköszönni a szülõk támogatását, akik minden nap
meglepték a táborozókat valami finomsággal. Köszönet azoknak is, akik valamilyen for-
mában hozzájárultak a Színtér megvalósulásához.

Várunk Titeket jövõre is, gyerekek!
Tóth András

Köszönet azoknak, akik adományaik-
kal, nem utolsó sorban munkájukkal se-
gítették a II. Sárszentmiklósi Lecsófesz-
tivál megvalósulását.

Szervezõk
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Rendõri védelem alatt
Az érdeklõdés évrõl évre nõtt a fesztivál iránt. Tavaly a szervezõk el-
mondása szerint már harmincezernél is többen voltak. A nagy tömeg
ellenére rendbontásról, balhéról, halálesetrõl soha nem érkeztek on-
nan hírek. Az ozorai fesztiválnak külön belsõ biztonsági szolgálata van
a kezdetektõl, amit a sárbogárdi Légió 2000 Vagyonvédelmi Kft. lát el.
A fesztivál területén a rendõrök nem intézkedtek, csak a környéken va-
ló jelenléttel vették elejét annak, hogy a bûnözõk, zsebesek, más ille-
téktelen személyek bejussanak oda. Közszájon forgott, hogy a korábbi
években legfelsõbb kormányszintrõl biztosították a „magyar goapar-
ty” nyugalmát. Oda se adóellenõr, se vámos, se rendõr be nem tette a
lábát, mondván, hogy Dádpuszta magánterület.

Többeket gondolkodóba ejtett ugyan, hogy egyszerre az ország egy ré-
sze mintegy állam az államban, szinte diplomáciai védelem alá került,
de hát az okosok odafönt biztosan jobban tudják, hogy miért volt ez így.
Egyre többet hallani, hogy bizonyos magas befolyású bûnözõi csopor-
tok óriási biznisze folyt itt zavartalanul a rendõrség szemhunyása mel-
lett. Emiatt egyre inkább az a látszat alakult ki, hogy a rendõrök valójá-
ban a kábítószer zavartalan forgalmazását védték felsõbb utasításra.

Saját egészségügyi szolgálat

A 2012-es fesztiválon a kábítószer-kereskedelemre már intézménye-
sült „rendszer” épült fel. A rendõrség közlése szerint a szervezõk saját,
12 fõs egészségügyi szolgálatot mûködtettek a bedrogozott fesztiválo-
zóknak. „Ez a 12 külföldi személy speciálisan kiképzett egészségügyi dol-
gozó volt, akiknek az volt a feladatuk, hogy ha valaki rosszul lesz, vagy túl-
adagolja magát, akkor ott helyben lássák el, és ne kelljen kórházba
szállítani, hogy ne hívják fel ezzel is a figyelmet az ott folyó tevékenységre” –
mondta Garamvölgyi László, az ORFK szóvivõje.

Folytatás a következõ oldalon.

Dõlnek az ozorai
„dominók”

Ozorai „példa”
Az elmúlt hétvége az augusztus 7-e és 12-e között megrende-
zett ozorai fesztivál, vagy ahogy a fesztivál angol nyelvû hon-
lapján olvasható: pszichedelikus törzsi gyûlés (Psychedelic
Tribal Gathering) területén rendezett razziától volt hangos.
Sárbogárdi vonatkozása is van a történéseknek: az országos
rendõrfõkapitány utasítására a Fejér Megyei Rendõr-fõka-
pitányság vezetõje azonnali hatállyal visszavonta a sárbo-
gárdi rendõrkapitány, dr. Ozsváth Zsolt megbízatását, Ma-
gyarország belügyminisztere pedig 2012. augusztus 31-ei
hatállyal dr. Simon László r. dandártábornok Fejér megyei
rendõr-fõkapitányi megbízatását. Megyei kapitánynak dr.
Varga Péter r. ezredest nevezik ki szeptember 1-jétõl.
Az ozorai razzia részleteirõl az ORFK honlapján, a
www.police.hu-n megjelent tájékoztatók alapján számolunk
be.
A Nemzeti Védelmi Szolgálat felderítõ munkáját követõen
2012. augusztus 9-én összehangolt akciót hajtott végre a
szolgálat, a Készenléti Rendõrség, a Nemzeti Nyomozó Iro-
da, az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság, a Bûn-
ügyi Szakértõi- és Kutató Intézet, a Fejér Megyei Rend-
õr-fõkapitányság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, valamint a Mun-
kaügyi Hivatal kijelölt állománya Igar–Dádpuszta külterüle-
tén, az O.Z.O.R.A. Fesztivál 2012 területén.
A mûveletben – melynek célja a fesztiválon nagy számban
észlelt drogfogyasztás, valamint a köré szervezett kábító-
szer-terjesztõi tevékenység megszakítása volt – összesen 448
fõ vett részt, valamint kutyákat is bevetettek a kábítószerek
keresésére.
A rendõrség a rendezvény szervezõi és – jellemzõen külföldi
állampolgárságú – résztvevõi közül 43 személlyel szemben
hajtott végre személyi szabadságot korlátozó kényszerintéz-
kedést (négy fõt õrizetbe vettek, 39 fõt elõállítottak). Lefog-
lalt 2,5 kilogramm marihuanát, 25 csomag meszkalint, 40 da-
rab extasy tablettát, 50 gramm hasisgyantát, 5 gramm koka-
int és további jelentõs mennyiségû, jelenleg még nem azono-
sított, kábítószergyanús anyagot, valamint kábítószer adago-
lásához, terjesztéséhez, fogyasztásához szükséges eszközö-
ket.
A fesztivál mintegy 50 hektár területén a razzia utáni napok-
ban is tartott a helyszíni szemle és a terület átvizsgálása, mert
a rendezvény szervezõinek lovasokkal, motorkerékpárosok-
kal mûködtetett „hírlánca” alapján feltételezhetõ, hogy a te-
rületet több irányból megközelítõ rendõri egységek mozgá-
sát megérkezésük elõtt 5-10 perccel jelezték, ezzel megte-
remtették a lehetõségét a Büntetõ Törvénykönyv rendelke-
zéseibe ütköztethetõ tevékenységek megszakítására, leple-
zésére.
A rendezvényen az összehangolt akciót követõen sem szûnt
meg a rendõri ellenõrzés. A hétvégén (péntek, szombat, va-
sárnap) a drogfogyasztásról elhíresült fesztiválon a hatóság
újabb 24 fõt állított elõ kábítószerrel való visszaélés bûncse-
lekmény elkövetésének alapos gyanúja miatt, további egy fõ
pedig idegenrendészeti õrizet alá került.
Mindeközben a Nemzeti Nyomozó Iroda elõterjesztést tett
az augusztus 9-én õrizetbe vett négy fõ külföldi állampolgár
elõzetes letartóztatására, amit a bíróság a Fejér Megyei Fõ-
ügyészség indítványára vasárnap délelõtt elrendelt.
Mint azt Garamvölgyi László, az ORFK szóvivõje sajtótájé-
koztatójában elmondta: az ozorai fesztivál Közép-Európa
legbiztonságosabb drogpartijaként híresült el, melyen fõ-
képp külföldiek vettek részt. A fesztiválon másfél, kétszeres
áron adták a kábítószereket, euroért. Találtak egy külön
drogutcát is, ahol a különbözõ lakókocsikra nagy betûkkel rá
volt írva, hogy hol mit lehet kapni.

Összeállította: Hargitai–Kiss Virág

Folytatás az 1. oldalról.



4 KÖZÜGYEK 2012. augusztus 16. Bogárd és Vidéke

Drogtúra idegenvezetéssel
A Magyar Nemzet augusztus 10-ei számában olvasom, s ezt ott
dolgozó, oda kilátogató ismerõseim is megerõsítették, hogy nem-
csak egészségügyiek, de pszichoterapeuták is dolgoztak a feszti-
válon annak ellenére, hogy a pszichoterápiában világszerte tiltott
a tudatmódosító szerek (LSD stb.) használata.
„Izi, a lengyel pszichoterapeuta sajátos idegenvezetést tart a fesztivá-
lon. A túra nem a tanya bebarangolását, hanem a saját tudatunkban
való elmélyülést jelenti. Izi majdnem tíz éve kezeli pácienseit
hallucinogén drogokkal. A szerekkel, mint mondja, segíti a klienseit
a tudatukban való elmélyülésben. A pszichés gátak lebontásával
páciensei legyõzhetik az ezekhez kapcsolódó kialakult betegségeket.
Ozorára már évek óta visszajár. Szeánsza három-négy órát vesz
igénybe egy erre fenntartott, nyugodt sátorban. Egy szeánsz 50 euróba
kerül. Az árban benne van a „kellékanyag”, igény szerint a gomba-,
meszkalin-, illetve az LSD-adag is.”
A szakma arra a hírre is felkapta a fejét, hogy Feldmár András, a
nemzetközi hírû kanadai pszichoterapeuta, aki az LSD pszichote-
rápiában való alkalmazásáért harcol, elõadást tartott Ozorán.
(Elõadása a fesztivál honlapján olvasható.)

„Drogosfesztivál”
Talán most se tört volna ki a botrány, ha a Hír TV stábja a fesztivál
helyszínén nem forgat, és nem kerül nyilvánosságra az egyébként
nyílt titok, hogy ott kendõzetlenül folyik a kábítószer árusítása.
A környéken lakó fiatalok azt mondták a Hír TV munkatársának,
hogy a drog árusítása magától értetõdõ dolog. Õk „drogosfeszti-
válnak” becézték a fesztivált. A tévések személyesen is felkeres-
ték Gerzsei Jánosné igari jegyzõt, aki – ugyan tudott a drogárusí-
tásról – elmondása szerint a fesztivált azért nem záratta be, mert
„a többség érdeke ezt kívánta”. A jegyzõ utalt a Garamvölgyi
László által a Hír TV-ben vasárnap elmondottakra is, vagyis arra,
hogy mérlegelték, bezárassák-e a fesztivált; végül azért nem
kezdeményezték, mert nem találták indokoltnak.
A területfoglalási engedély kiadását a jegyzõ azzal indokolta,
hogy szerinte nem tudta volna bizonyítani, hogy a fesztiválon dro-
got akarnak árulni. Gerzsei Jánosné azért döntött így, mert több
ezer ember egész hétre megvette a belépõjegyet, az árusok, a ven-
déglátósok felkészültek, rengeteg embert foglalkoztattak a feszti-
vál kapcsán.

Droggal kínálták a tévéseket is
A Hír TV stábja vasárnap délelõtt, miután megérkezett a feszti-
válra, azonnal dílerekkel találkozott, akik hasissal és marihuáná-
val kínálták a riportert, de volt olyan is, aki „különleges” süte-
ményt árult.
A rendezvény résztvevõi szerint éveken keresztül nyugodtan tud-
tak a fesztiválon illegális bódítószereket fogyasztani. Külön utcá-
ja volt a kábítószerárusoknak, akik kis táblácskákon kiírva jelez-
ték kínálatukat.

Lecsapott a rendõrség Dádpusztára
Az összehangolt akciókban már a határon több helyen lecsaptak a
drogfutárokra és nagy mennyiségû drogot foglaltak le. A helyszín-
re tartó rendõrségi, NAV-os autókra azonban színes lufik föl-
eresztésével figyelmeztették a fesztivál drogárusait a környezõ
földeken színleg dolgozó figyelõk, s így a drogárusoknak volt ide-
jük elrejteni a fesztivál helyszínén a komolyabb szer mennyisége-
ket. Ezért elsõ körben nem sok kábítószert találtak a hatóságok,
pedig még a biztonsági õröket is megmotozták. Lapzárta elõtti
hír, hogy az Ozoráról más helyszínre igyekvõket az országhatár-
nál kapcsolták le. A buszban elrejtve az uniós csatlakozásunk óta
eddigi legnagyobb kábítószer-mennyiséget foglaltak le.

A sárbogárdi kapitányságon
megfagyott a levegõ

A mostani razzia következményeként a sárbogárdi kapitányt
azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmentették tisztségébõl.
Egyúttal belsõ vizsgálatot indítottak, hogy egy évek óta nyíltan
meghirdetett drogparti hogyan folyhatott a hatóságok aktív köz-

remûködése mellett. Ez a kapitány négy éve volt itt. Az itteni ren-
dezvény meg tizenkét éves múltra tekinthet vissza. Valóban lehet-
séges, hogy mindeddig senkinek se tûnt fel a hatóságoknál, hogy
itt a csapból is az országba illegálisan behozott kábítószer folyik?
A Magyar Nemzet keddi számában arról ír, hogy a fesztivált a sár-
bogárdi rendõrség szerzõdéssel biztosította. Ugyanezt olvasom a
Népszabadságban is. Ha ezek a rendõrök látták, hogy ott többen
nyíltan kábítószerrel kereskednek, miért nem jelentették felette-
seiknek? A Népszabadság online változata keddi szalagcímében
arról ír, hogy Fejér megye teljes rendõri vezetését magával ránt-
hatja Ozora. Akkor itt is buknak az érintett rendõrök? Erre utal
az alábbi idézet a lap internetes oldaláról: „A sárbogárdi kapi-
tányságon megfagyott a levegõ a parancsnok menesztésének hírére.
A belsõ elhárítás döbbenetrõl, zavarodottságról, kétségbeesettségrõl,
majdhogynem pánikról számolt be a rendõrség felsõ vezetõinek.”
Szerda reggeli hír, hogy Pintér Sándor belügyminiszter indoklás
nélkül visszavonta Fejér megye rendõrfõkapitányának, dr. Simon
Lászlónak a vezetõi megbízását is.

Álom és a valóság
Kik a terület tulajdonosai? Jóhiszemûek voltak, vagy õk is benne
voltak a buliban? Milyen kapcsolatokkal rendelkeztek, hogy
mindez, ami ott történt, háborítatlanul folyhatott évekig? 2004.
augusztus 16-ai számában még a Népszabadság is lelkendezõ tu-
dósítást tett közzé a tulajdonosról és családjáról az akkori
fesztiválhoz kapcsolódóan:
„Egy vállalkozó kedvû, nyi-
tott szellemû földtulajdonos
kisebb legendát gyártott a
‘99-es Solipsszal. Zimányi
Dániel és családja meseszép
lankákkal övezett birkalege-
lõjén akkoriban egy hétre
megszûnt a pénzforgalom,
elvesztette jelentõségét az
állampolgárság, közös tulaj-
donba kerültek az erõfor-
rások, és mindent körbelen-
gett a zene. A Fejér és So-
mogy megye határán lakó helybeliek, dádpusztaiak, igariak,
vámszõlõhegyiek és ozoraiak különös élménnyel lettek gazdagab-
bak. Az akkori tarkabarka fesztiválról, a furcsa ruhájú „gyerekekrõl”
azóta is szívesen beszélnek.”
A 2004-es második „igazi fesztiválról” így ír a Népszabadság:
„A szervezõk közlése alapján kilencvenkilenc DJ részvételével le-
bonyolított hatnapos partin a masszázstól, az elengedhetetlen
teaházakon keresztül, a térség legnagyobb kapacitású napenergiával
melegített vizû zuhanyzótermináljáig, akolból hostellé alakított
szálláshelytõl a megannyi vegetáriánus büféig, saját lóvontatású bel-
sõ taxihálózattól az orvosi sátorig minden megtalálható. A simon-
tornyai vasútállomásról óránként ingyenes partibuszok indulnak a
helyszínre. A programról a továbbiakban csak annyit, hogy szom-
batról vasárnapra virradó éjjel fellép a helyszínen a goa és transz mû-
fajok legprogresszívebb és egyben leghíresebb világsztár formációja,
az izraeli Astral Projection is. Erre a produkcióra a várható látogatói
igényeknek megfelelõen külön jegyet is árusítanak a szervezõk.” (No-
mádok a kertek alatt, NOL, 2004. 08. 16.)
Nos, úgy tûnik, hogy ezzel a 2004-es fesztivállal vége lett a szép,
pénz nélküli álomnak. 1999-ben még semmi se a pénzrõl szólt,
most viszont már mindenki az üzletrõl beszél.

A hatóságok belecsaptak a lecsóba
Az egyik kérdésem, hogy ezek után lesz-e még Dádpusztán a sár-
bogárdi térséget a kétes világhír szárnyaira kapó goaparti. A má-
sik kérdésem ennél súlyosabb és túlmutat a bulvárhíreken. Hogy
ha már belekezdett a hatóság a rendteremtésbe, végigviszik-e
azt? Lesz-e ehhez elég bátorság? Igazán komoly-e a szándék
Augiász istállójának teljes kitakarítására, vagy csak arra futja az
„erõbõl”, hogy az elkergetett idegen legyek helyére éhesebb „mi
legyeink” repülhessenek az egyre bûzösebb trágyára?
Fotók: fotoklikk.hu

Hargitai Lajos

Folytatás az elõzõ oldalról.
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Közösségi kertjeink
Alapon

Komoly mozgalommá nõtte ki magát a né-
hány évvel ezelõtt elindult községi kertgaz-
dálkodás. Alapon, Cecén, Sáregresen,
Nagylókon már szép eredményekkel folyik
az önkormányzat szervezésében az önkor-
mányzati tulajdonban lévõ földterületeken
a gazdálkodás. Két héttel ezelõtt Alapon
jártam, hogy beszámoljak arról, mire jutott
az önkormányzat a kertészetével tavaly óta.
Méhes Lajosné polgármester asszony büsz-
kén kalauzol a gyógyszertár mögötti önkor-
mányzati kertészetbe. Itt Nagy Dezsõ sárbo-
gárdi kertész–növényvédelmi szakember
irányításával építették ki a csepegtetõ öntö-
zõrendszert egy nagy fóliasátorban és mel-
lette szabadföldön is.
A fóliasátorban éppen szorgalmas asszo-
nyok szedik a paprikát, paradicsomot, ubor-
kát. Gyönyörû ott minden. A paradicsom
már a sátor tetején hajlik vissza és telis-tele
van érett és félig érett paradicsommal. A
paprikabokrokon szinte több a termés, mint
a levél. És az égig érõ uborkafákon is özöné-
vel lógnak az uborkák.
A szabadföldi kertben zöldség-, sárgarépa-,
káposzta-, tök-, cukkinisorok növekednek.
A szárazság ellenére nagyon dús az egész ül-
tetvény. A vizet a kert melletti mély kútból
szivattyúzzák az öntözéshez. A polgármes-
ter asszony büszkén mutatja be a pályázaton
nyert új traktort, amihez minden adapter
megvan, ami a községgazdálkodásban szük-
séges. Tavasszal lehet vele szántani, talaj-
maróegységgel lazítani a talajt, tárcsázni,
vetni, de télen, a havazás idején ezzel a gép-
pel tisztítják az utakat is. A pótkocsival pe-
dig mindenféle szállítási munkát elvégez-
hetnek.
Innen átmegyünk a traktort követve egy má-
sik területre. Egy nagy, üres telket puszta-
szillel ültettek be. A polgármester aszszony
a csemetéket az Alföldrõl hozta, ahol ezek-
kel sikeres kísérletet folytatnak. Mint meg-
tudom, ez a fa sokkal gyorsabban nõ, mint a
nyár, vagy az akác, igénytelen a talajra, a fá-
jának a hõértéke is nagyobb. A traktor
kapálóegységével a sorok közti talajlazítást
végzik éppen.
A polgármesteri hivatal mögött is van egy
nagyobb területük, ahol csemeteneveléssel

és zöldségféle termesztésével foglalkoznak.
E kertészetekben jól hasznosul a közmun-
ka. Jól összeszokott asszonycsapat végzi a
munkát, akiket nem kell noszogatni, ma-
guktól is tudják, mi a dolguk.
A megtermelt termények a község napközis
konyhájára kerülnek. A friss zöldség olcsób-
bá teszi az ebéd elõállítását az iskolai, óvo-
dai étkeztetésben és a szociális ellátásban is.

Nagy Dezsõnél
Nem elõször látogatom meg Nagy Dezsõt
otthonában, kertészetében. Itt neveli nagy
fóliasátrakban a palántákat, s kísérletezi ki,
melyik vetõmagfajta lesz leginkább alkal-
mas a települések községi kertjeiben is.
Szaktanácsot ugyanis csak úgy tud adni egy
jó szakember, ha maga is kipróbálja a tudá-
sát a saját kertészetében. Ezért sokféle nö-
vénnyel próbálkozik Dezsõ. Most van a pad-
lizsán érésének az idõszaka. Kétféle padli-
zsánt is termel. Az egyik magasabb növésû,
és akkora termése van, mint egy közepes
méretû görögdinnye, a másik a hagyomá-
nyos, alacsonyabb bokrú fajta. A padlizsán
keleti zöldségféle, ezelõtt nálunk kevésbé
volt ismert. Az utóbbi években kezd elter-
jedni a konyhakertekben. Nagy tápértéke,
vitaminokban, nyomelemekben való gaz-
dagsága miatt fontos része lehet a táplálko-
zásunknak. Dezsõ nyomban elmondott fej-
bõl egy receptet is.

Padlizsánkrém
Hozzávalók: két szép nagy padlizsán, só, 1-2
gerezd fokhagyma, törött fehérbors, néhány

csepp ecet, vagy citromlé, 2 dl olaj, egy kis-
kanál reszelt vöröshagyma, karikára vágott
paradicsom.

A két padlizsánt közepes sütõben egészben
megsütjük kb. 25-30 perc alatt, mûanyag,
vagy fa késsel lehámozzuk (a fém késtõl
megbarnul). Apróra daraboljuk, öntünk rá
pár csepp olajat, megöntözzük ecettel, vagy
citromlével, belekeverjük a vöröshagymát
és a fokhagymát, és az egészet fakanállal jól
eldolgozzuk. Amikor már pépes, állandó
keverés mellett vékony sugárban beleöntjük
az olajat. Habos, könnyû krémet kapunk. A
keverés közben kissé kivilágosodik a
massza. Hûtõbe teszszük. Pirított, vagy sima
kenyérre kenve, a tetejére szelt vékony pa-
radicsomszeletekkel fogyasztjuk. Jó étvá-
gyat!

Termés

A recept elmondása után bejártuk a kerté-
szetet. Már szedik a piros paprikát. Nagy fü-
zérek lógnak belõle az eresz alatt. De a fe-
hér paprikát is most szedik folyamatosan.
Mindig jön rá elegendõ vevõ, így a paprika a
háztól elfogy. A paradicsom-ültetvényrõl is
már többször szedtek. De szép a zöldbab is.
Rövidesen ott is kezdõdhet a második sze-
dés. A kert végén kéklik a káposztaültet-
vény. Van egy sor zeller is, s mellette kipró-
bálja Dezsõ, hogy terem meg nálunk a
csombor. Nagyon szép lett. Jövõre már az
önkormányzati kertekben is vetnek belõle.
Ez a kitûnõ, erdélyi eredetû fûszernövény
nagyon jól ízesíti ételeinket. Van persze
dinnye is. Két fóliasátor között pedig Dezsõ
unokájának rendezett be egy olyan kertet,
amelyben mindig érik valami. Itt is van sár-
gadinnye és többféle fûszernövény a papri-
ka, paradicsom mellett, és itt rejtõzik egy
különlegesség. Dezsõ ide vetett el egy újfaj-
ta magot, s maga is csodálkozva szemléli az
eredményt, ugyanis hófehér padlizsánok
rejtõznek a levelek alatt. A padlizsán kék,
vagy sötétlila, a fehér padlizsán újdonság
lesz, ha meghonosodik a kertekben.

A kertészkedésbe belevágó önkormányzat-
ok és Nagy Dezsõ célja is az, hogy divatot te-
remtsenek a kertészkedésbõl a települése-
ken. Ne a füvet nyírják a kertekben a polgá-
rok, hanem ássák azt föl, és termeljenek
benne zöldséget, gyümölcsöt.

Hargitai Lajos

Maratoni horgászverseny
Alsószentivánon a Benedek-tónál augusztus 11-12-én 28 órás maratoni horgászversenyt
rendeztek.
Nagy volt az érdeklõdés a versenyre. Nagy Lajos, az egyesület elnöke elmondta, hogy a meg-
hirdetés után egy héttel elfogyott a 15 hely, ahová összesen 44 versenyzõt vártak. 400 kg halat
is telepítettek a verseny elõtt a tóba, hogy ezzel biztosítsák a fogási sikert.
Az idõ kedvezett, mert megszûnt már a kánikulai meleg, de a nagy szárazság miatt a víz szint-
je 80 cm-rel alacsonyabb volt a minimum szintnél. Így a vártnál kevesebb hal akadt horogra.
Vasárnap délben lett vége a versenynek. Születtek szép fogások is. Keresztes Gábor, ifj. Ke-
resztes Imre, Mózes Roland csapata 84,39 kg-os fogással szerezte meg az elsõ helyet, és õk
kapták a vándorkupát is. Mózes Roland fogta a legnagyobb halat, egy 12 kg-os amúrt. Õt
ezért megillette a legnagyobb halat fogó versenyzõ díja. Második lett Gazdag Balázs, Zsigmond Mihály, Gazdag Béla csapata 12,54 kg-os
fogással, harmadik lett 10,82 kg-os fogással a Borbély Zsolt, Boross Mihály páros.
Az eredményhirdetés után a házigazda horgászegyesület marhapörköltre látta vendégül a csapatokat.

Hargitai Lajos
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Rockzenészbõl Isten szolgája
10 éve gyülekezeti szolgálatban

Bõjtös Attila 2002. augusztus 18-a óta végzi szolgálatát a Sárbo-
gárd–Sárszentmiklósi Evangélikus Egyházközség gyülekezeti
munkatársaként. Kisfiús küllemében mit sem változott az évek
során, ám lelkileg nagyon is sokat. Az egykori rockzenész kezében
megtért a gitárja is – hangszere és Õ ma Isten igéjének hirdetõje-
ként munkálkodnak.
– Elõször is hadd kérdezzem meg, miben más egy gyülekezeti mun-
katárs, mint egy lelkész.
Bõjtös Attila: – Az a sajátos helyzet alakult ki, hogy teljes körû lel-
készi tevékenységet végzek, ugyanakkor nem Luther-kabátban,
ami a felavatott, felszentelt lelkészek megkülönböztetõ jele, ha-
nem civilben, öltönyben. Amikor ide kerültem, volt némi megszo-
rítás; a keresztelés, az úrvacsora osztása nem állt a jogosítványaim
között, de az évek során ezekre is felhatalmazást kaptam püspök
úrtól. Nem hívom magam lelkésznek, bár elfogadom, ha sokan
annak neveznek, hiszen sokszor kell lelkészként fellépnem.
Ugyanakkor soha nem akartam magamat többnek láttatni, mint
ami vagyok. Bennem is van egy kérdés, hogy ki is vagyok valójá-
ban. Ez ma bennem zajló keresés és küzdelem, amiben formáló-
dom, és bizonyos értelemben terhet is jelent számomra.
– Bár a pontos titulus igazából nem számít, mert ha visszatekintesz az
elmúlt 10 évre, akkor a tartalom rendkívül gazdag volt, ami méltán
tesz lelkésszé.
– Ebben van igazság, ugyanakkor az embernek tudnia kell, hogy ki
valójában.
– Megfordult-e a fejedben, hogy teológusképzésben veszel részt?
– Természetesen. De jelenleg kivitelezhetetlen, hogy elvégezzek
egy 6 éves teológus-, vagy lelkészképzést nappali tagozaton, mert
akkor vagy családot hagynék itt, vagy családdal mennénk Buda-
pestre. Ezt nem tudom és nem is akarom bevállalni. Arra pedig
nincs lehetõség, hogy távoktatásban ezen a képzésen részt ve-
gyek.
– Eredetileg földrajz–angol szakos tanárként végeztél Pécsett, onnan
kerültél a hit útjára. Hogyan?
– Huszonéves fejjel döbbentem rá arra, hogy Jézus Krisztusban
sokkal több van, mint amit néha a templomban hallottam, vagy el-
képzeltem magamban. Akkor jöttem rá, hogy Õ számomra az éle-
tem forrása, alapja kell, hogy legyen, mert különben elveszek és
lelkileg tönkremegyek. Akkor vált mélyebbé, tudatosabbá a Vele
való közösségem. Akkor már tanári pályára készültem. A magam
építésére, örömére kezdtem el mélyebben tanulmányozni a
Szentírást, eljárni alkalmakra, 3 éves bibliaiskolai képzésen részt
venni. Az iskola elvégzése után egy püspöki felkérés, kiküldés
nyomán kerültem ide, ami nagy változás volt az életemben, hiszen
a kialakuló tanári pályát nagyon szerettem. Fõleg az angol tanítá-
sa hiányzik. De úgy láttam, hogy a helyben lakó lelkész hiányát
szenvedõ itteni gyülekezetben nekem dolgom van.
– A szüleid vallásos emberek voltak?
– Igen, de meglehetõsen formai volt ez részükrõl, amikor én még
gyermek voltam. Nagy ünnepekkor jártunk el a templomba (bár a
nagypapám, édesapám édesapja evangélikus lelkész volt). Volt
némi vallásháború is katolikus édesanyám családja és az édes-
apám evangélikus famíliája között. Késõbb azonban szüleim szá-
mára ez a formaság tartalommal telítõdött meg, és most már jár-
nak egy felekezetbe, Biblia-olvasó, hívõ, imádkozó emberek, akik
Jézusban reménykednek.
– Akkor mégiscsak tovább öröklõdik a nagypapa öröksége.
– Ilyen módon igen, bár ez nem nagypapai örökség, mert lelkész-
családok tudnak elhalni hitben, és a semmibõl tudnak lelkészek
talpra állni. Inkább Isten hatalmas csodáját látom ebben, hogy
úgy tetszett neki, hogy vallásos, de nem élõ hitû emberekben az Õ

irgalmából hitet ébresszen. Nekem nagy öröm, hogy ezt a kegyel-
met megkaphattuk Istentõl.
– Gyõrben indultál…
– Életem elsõ két évtizede Gyõrött telt, aztán egy 10 éves pécsi ta-
nulmányút: egyetem és gimnáziumi tanárkodás következett, amit
nagyon szerettem. Az elmúlt 10 évet pedig a sárbogárdi szolgálat
töltötte ki.
– A legelsõ sárbogárdi benyomásaid mennyiben változtak az elmúlt
10 év során?

– Sárbogárd számomra egy unalmas, szürke, hosszú település
volt, amin keresztül több százszor átutaztam közúton, vasúton,
miközben Pécs és Gyõr között ingáztam heti rendszerességgel.
Rendkívüli dolog, hogy ez az arctalan, nem kellemes külsejû vá-
ros, amit nem tudtam megszeretni elsõ látásra, az otthonommá
vált. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem dobban meg a szí-
vem akkor, amikor Gyõrbe megyek. Aki Sárbogárdon, Nagy-
lókon, vagy máshol nõ fel és elkerül onnan, az nyilván ugyanezt éli
át, amikor hazatér. Szerelmes városom Pécs is, ahol a fiatalságom
elsõ évtizedét tölthettem el. Sajátos helyzet a sárbogárdi lét, de
Sárbogárdnak vannak szépségei is. Nem az adja meg egy város
szépségét, hogy milyenek a körülmények, hanem elsõsorban azok
a kapcsolatok teszik családiassá az ottlétet, amelyek körülvesznek
bennünket. Ezért vált számomra otthonossá, lakhatóvá Sárbo-
gárd az elmúlt 10 esztendõ során.
– Most már mindenképpen sokféle gyökér köt ide, hiszen a csa-
ládodat is itt alapítottad, és úgy hoztál Vácról feleséget Fûke Veroni-
ka személyében. Hol találtatok egymásra?
– Talán 1 éve voltam Sárbogárdon, amikor egy szokásos szószék-
csere keretében Tordas–Gyúrón szolgáltam. Ott találkoztam elõ-
ször Verával, aki a helyi lelkésznek, késõbbi sógoromnak a húga.
A két istentisztelet között megvendégeltek engem egy ebéddel,
akkor tûnt fel Vera, ahogyan serénykedett, kis keresztlányaival
foglalatoskodott. Akkor tetszett meg igazából. Hamarosan elin-
dult az ismerkedés, majd egy évre rá úgy láttuk, hogy olyan ko-
mollyá fordult a kapcsolatunk, hogy vállalhatjuk egymást egész
földi életutunkra társként. 2004. augusztus 14-e óta õ az én házas-
társam.
– Három fiatok van, akiket úgy hívnak, hogy…
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– … Benedek a legidõsebb, 5 és fél éves, Boldizsár a középsõ, õ
nemrég töltötte be a 4. esztendejét és Bertalan a legkisebb, aki au-
gusztus végén lesz 3 esztendõs.
– Vera nemcsak házastársként a partnered, hanem a munkában is,
hiszen õ zenével foglalkozik.
– Pedig nem volt számomra választási szempont a jövendõbelim
hivatása. Fontosabb volt, hogy egy engem szeretõ, engem vállaló,
Jézust is szeretõ, hívõ, kedves lányt kapjak párul, és ez minden
szempontból teljesült. Az már csak hab volt a tortán, hogy õ zene-
tanárnõ. A gyülekezetben már régóta üres volt a kántori szék,
amikor tehát õ feleségként az én oldalamon Sárbogárdra került,
akkor megoldódott a kántorkérdés is, hiszen õ tudta az istentisz-
teleteket kísérni, késõbb énekkart indítani. Ebben, persze, az el-
múlt évek gyermeknevelése, szülési idõszakai adtak nehézséget,
de a gyülekezeti furulyakört, énekkart az elmúlt években mindig
összefogta Vera, és amikor van rá lehetõsége, akkor végzi a kán-
torkodás szolgálatát is. Kiegészítjük egymást a szolgálatban, és
ebben azt látjuk, hogy Istennek nagyon gazdag a fantáziája, és sa-
játosan tudja szõni a szálakat.
– Ha a gyülekezetet tekinted, akkor honnan indultatok 10 évvel ez-
elõtt, és most hol tartotok?
– Meg kell vallanom, hogy sok tekintetben túlzó várakozásaim
voltak, amikor idekerültem, mert nem tudtam, hova érkezem.
Nem tudtam, kikkel fogok egy hajóba kerülni. Azt sem tudtam,
mit jelent egy gyülekezetet vezetni. Egyvalami buzogott bennem:
egy nagyon erõs elkötelezõdés, hivatástudat, egy nagyon fontos
felismerés, hogy Isten engem ide vezérelt. Az elmúlt 10 évben na-
gyon sokat változtam. Talán nem elsõsorban külsõre, hanem bel-
sõleg. Meg kellett tanulnom az elvárásaimmal szemben örülni a
picinyke dolgoknak. Szembesülnöm kellett azzal a ténnyel, hogy a
lelki munkában sokszor nem látunk kézzel fogható eredményt.
Nem tudom, hogy egy-egy igehirdetés, beszélgetés során mi törté-
nik az emberi szívben, hogyan tevõdik át az igehallgatók hétköz-
napi családi életébe. Ez volt a legnagyobb tanulság ebben a kohó-
ban: rábízni Istenre, hogy amit végzek, annak az értékét Õ látja.
Hogy az örökkévalóság szempontjából hogyan számítja fel, az az
Õ hatalmában van. Sokszor vívódtam magamban, és mindig oda
jutottam, hogy nincs más dolgom, mint hirdetni Jézus örömhírét.
Örülök annak, hogy láthatom a jeleit és nagyon megbecsülöm,
hogy itt valami szép munkálódott az elmúlt 10 esztendõben.
– Mik ezek a jelek?
– Sokszor nyögjük a kicsinység nehézségét, ugyanakkor ennek
van elõnye is. A gyülekezetünk nagyon családias, nem reked meg
a kapcsolatunk a formalitások szintjén. Sokkal intenzívebb baráti
szálak szövõdnek közöttünk, egymás hétköznapi életében jobban
jelen vagyunk. Merünk õszintén beszélgetni, akár még pénz-
ügyekrõl is, ami még egy-egy keresztyén közösségben is feszültsé-
get tud gerjeszteni. A gyülekezetünk igényes a környezetére, de a
programok tekintetében is. Amiket megszerveztünk, azok mind
értékes, gazdag programok voltak (zenei, irodalmi, vagy éppen
egy házasság témáját körbejáró elõadássorozat). Eredménynek
tartom, hogy kicsinységünkhöz képest nagyobb súllyal lehetünk
jelen a város lelki, szellemi életében. Jézus olyan kincset adott ne-
künk, ami páratlan: az Isten ismeretét, az evangéliumot, amibõl
mindenkinek jut; milliomosok vagyunk lelki értelemben, bár
anyagi gondokkal küszködünk. Nagyon örülök továbbá annak is,
hogy voltak bátor kezdeményezéseink. Nem egyszer rendeztünk
egy 10 részes Életmûhely-sorozatot, amikor vacsorával, igényes
elõadással, kiscsoportos beszélgetéssel 10 héten keresztül segít-
hettünk másokat Jézushoz, vagy akár a mi hitünket benne meg-
erõsíteni. Nem rekedünk meg a magunk hagyományainak a bilin-
csében, ugyanakkor értékeljük azt, hogy honnan jövünk. Néhány
éve ünnepelhettük a miklósi templom 140 éves jubileumát; kiad-
ványt szerkeszthettünk a gyülekezet történetérõl, gyülekezet-tör-
téneti kiállítást alkottunk meg. Most tervezzük feldolgozni az
egykori miklósi felekezeti iskolánk történetét. A templom meg-
újítása, rendben tartása annak a jele, hogy nagyon megbecsüljük
az örökségünket. De az új felé való nyitottság is jellemzi a gyüle-
kezetet. Férfikört, asszonykört, baba-mama klubot, faragókört,
gitársulit, furulyakört is szerveztünk.
– Volt egy nagy beruházásotok is, amit mindenképpen meg kell emlí-
tenünk: Sárbogárdon felépült egy új gyülekezeti ház, és ez még tovább
fog bõvülni egy templomi résszel.

– Ez egy nagyon fontos lépés volt, bár az igazi értéke egy keresz-
tyén közösségnek nem az, hogy milyen épületeket tud felújítani
vagy felépíteni, hanem a benne folyó lelki, közösségi élet. Ennek
az épületnek a megépítése a gyülekezet számára létkérdés volt,
hiszen a sárbogárdi Posta utcai ingatlanunk lelakottá, nehezen
fenntarthatóvá vált. Egy illemhely nélküli, nedves, alig fûthetõ,
kicsi teremben voltunk, ami ugyan kedves volt nekünk, hiszen egy
régi kovácsmûhelybõl varázsolták át templommá még 1949-ben,
de megérett a helyzet a megújulásra. Olyan körülményeket kel-
lett teremtenünk, amelyek megkönnyítik azok bekapcsolódását,
akik elszoktak a szûk templompadoktól, sötét kis lyukaktól. A
gyülekezet számára méltó és szép otthont jelent a Baross utcai
gyülekezeti ház. A további építkezésre egyelõre még várnunk
kell. Szeretnénk ezt a hajlékunkat fenntartani, megtölteni. A
gyülekezetnek lelki és anyagi erõre, levegõvételre van szüksége
ahhoz, hogy továbbmenjen.
– Lesz-e majd ebben a toronyban harang?
– Egyelõre nem tervezünk harangot, és sisakot sem, mert az épí-
tész az „Erõs vár a mi Istenünk” régi evangélikus köszöntésre
asszociálva tervezte a templomot várszerûre.
– Két részbõl áll a gyülekezet, a sárbogárdi és sárszentmiklósi részbõl.
Mennyire összetartó a két településrész közössége?
– Én nem érzékelem, hogy bármiféle ellenségeskedés volna a két
településrész között. Krisztus gyülekezete éppen azért az Õ gyü-
lekezete, hogy ezeken fölülemelkedjen. A bogárdiak mennek a
miklósi templomot takarítani, ugyanakkor a miklósiak is gyûjtöt-
tek és segítettek akkor, amikor itt volt az építkezés. Néhány éve a
nevünkben is deklaráltuk, hogy mi Sárbogárd–Sárszentmiklósi
Evangélikus Egyházközség, egy gyülekezet vagyunk. Olyan keve-
sek vagyunk mi együtt is, hogy meghalnánk, ha különcködni pró-
bálnánk.
– Hogyan próbáltok újabb gyülekezeti tagokat toborozni?
– A ma embere elidegenedett az egyházi, gyülekezeti élettõl,
ezért próbálunk olyan beszélgetõköröket, missziói rendezvénye-
ket létrehozni, ami a mai ember számára közelebb hozza, jobban
megragadhatóvá teszi az evangéliumot. A legfontosabb misszió
azonban az, amikor a gyülekezet tagjaként mindenki éli a maga
keresztyén életét, és amikor van helye, csendes bizonyságtétellel
vall Jézusról és hívja azokat a gyülekezet közösségébe, akikrõl úgy
gondolja, hogy szükségük van Jézusra – vagyis bárkit.
– Melyik igét választanád mottóként a munkádhoz, ami általános
vezérvonal számodra, ami mindig ad egy kis erõt, biztatást?
– Egy szép liturgiai fordulatot mondanék, amit a katolikus testvé-
rek is mondanak: Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Az,
hogy ebben a városban egy kicsi evangélikus keresztyén gyüleke-
zet van, ami két és fél évszázada tartja magát és mindig küzdenie
kellett az életben maradásért, csak Krisztus irgalmára vezethetõ
vissza, hogy õneki tetszett az, hogy itt templom épüljön, gyüleke-
zet növekedjen fel, létezzünk, tervezhessünk, dolgozhassunk, re-
ménykedhessünk, gyarapodhassunk.
– Külsõre nem változtál, belül azonban nagyon sokat. Úgy tudom,
régen egy zenekarban zenéltél, de ez mára már egészen mássá sze-
lídült.
– Rockzenekarban játszottam, a gitár megszállottjaként, egyete-
mi barátokkal. Nem voltunk profik, de már kezdtünk kilépni az
amatõr cipõbõl. Igen, sokat változtam. Ahogy a lelkem csendese-
dett, a gitár is lecsendesedett a kezemben. Megláttam, hogy nem
cél a zene, a gitár, hanem egy olyan eszköz a kezemben, ami sajnos
idõ hiányában a magam örömére ma már ritkábban szólal meg, de
amit szépen tudok használni a hivatásomban. Ha úgy tetszik, a gi-
tár is megtért a kezemben. Ma már sokkal inkább a békesség ze-
néjét keresem, noha szeretem a ritmusos zenéket és a fiaimmal
olykor táncra perdülünk egy-egy rockosabb tételre.
– Ez is olyan, amiben nem változtál: van azért egy kisfiús részed, ami
kibontakozik akkor, amikor a családoddal, a gyermekeiddel vagy.
– Ebbõl nem is szeretnék kilépni. Szeretnék egy húron pendülni a
srácokkal úgy, hogy közben felelõs szülõként bölcsen tanítom, ve-
zetem õket. Ez nem esik nehezemre, közel áll hozzám.

Hargitai–Kiss Virág
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Feledhetetlen jubileum Nagylókon
2012. augusztus 3-4-5.

Meglátszik ezen a gyö-
nyörû Nagylókon, hogy
lakói az alapítás óta meg-
tanultak sok olyan dolgot,
melyek egybekovácsolták
õket. Ez látszott azon az
igyekezeten, ahogy szinte
mindenki részt kért a
nagy esemény elõkészíté-
sébõl. A jubileumi faluna-
pok három napján, a
programdömping során a település lakóinak mintegy 75 % -a adta
a nevét – részvételével – a nagy ünnephez, valamint a környezõ
helységekbõl is több százan emelték az ünneplés színvonalát.
A falu bejáratánál gyönyörû fiú és leány szalmabábuk, kitûnõ öl-
tözetben, csalogató mosollyal hívták az érkezõket.
Már 3-án, pénteken sokan voltak kíváncsiak a Nagylók és történe-
te a régészeti leletek tükrében címû kiállításra. Tóth József pol-
gármester a lakosokat és a vendégeket a Közösségi Házban fo-
gadta, ahol megnyitotta a falunapot és jó szórakozást, mûvelõ-
dést, elmélyülést ígért. Egyúttal megköszönte valamennyi részt-
vevõ áldozatos munkáját, a nagylóki régészeti leletek Székesfe-
hérvárról történõ idetelepítését a kiállítás idõtartamára. Az emlé-
kek fõként a bronz és római kor idejébõl valók.
Az események sorában volt koktélbemutató: gyümölcsök, sze-
szek szenzációs keverékeit ízlelhették meg a sorban állók. A Ká-
vészünet együttes és Laár András közösen szórakoztatott minket.
Szombaton délelõtt zajlott az Utcák bajnoksága. 7 csapat mintegy
100 fõvel nevezett. Akárcsak tavaly, a Petõfi Sándor utca lett a
bajnok. 2. a Béke–Dózsa utca, 3. a Kossuth utca. A gólkirályi cí-
met ifj. Killer Péter hódította el 8 góljával. A nagyszámú nézõkö-
zönség lelkesen szurkolt a kitûnõ csapategységet és egyéni telje-
sítményeket nyújtó, 4 tagú Killer családnak.

Prescher Ferenc közremûködésével galambász-bemutatót lát-
tunk, aki ötven éve szerelmese e sportnak. Volt fajtiszta kutyák
ügyességi bemutatója, mely különösen a gyermekeknek tetszett.
Sor került egy Nagylók–DUNAFERR közti labdarúgó-mérkõ-
zésre. Vacsora után brazil szambashow következett. A gyönyörû
ruhák és az elõadás elkápráztatta a közönséget. A napot a
KOZMIX élõ koncertje, B. Tóth László és Zelnik Ádám diszkója
zárta.
Vasárnap rendezték meg a III. Nagylóki Borversenyt Horgosi Já-
nos és családja présházában. Ez a nagy család mindent megtett
azért, hogy a vendégeket és a versenyzõket méltóképpen fogad-
ják. A présházban és környéken példás rend és tisztaság uralko-
dott. Mintaszerû vendéglátásban volt részük.
A versenyben 26 fajta bor, 1 cseresznye- és 1 meggybor szerepelt.
A számozott borok titkosan vettek részt a versenyben. Az értéke-
lés sok jó bort jutalmazott arany, ezüst és bronz elismeréssel. Ki-

emelkedõ eredményt ért el a nagylóki Plántek Imre gazdálkodó
által termelt vörös bor, amely a zsûri különdíját is megkapta.
Eközben az országból összetoborzott motorosok Ács Tamás ve-
zérletével a falu utcáin felvonulást rendeztek. A MotoCross pá-
lyán ügyességi bemutatókat – köztük nem egy országos bajnokot –
láthattunk. Elismerést és csodálatot keltettek a különbözõ bravú-
rokkal. Én vettem a bátorságot és az egyik bajnok mögé kéredz-
kedtem, akivel csodálatos kunsztokat hajtottunk végre. Kezdeti
szorongásom hamar feloldódott, és élményszámba mentek az att-
rakciók. Példámon felbuzdulva mások is kipróbálták, milyen mo-
toron ülni.

A délelõttöt a Bolond falu boszorkányai c. gyermekmûsor zárta.
Ebéd után Tóth József köszöntötte a X. Nagylóki Napok résztve-
võit. Elismerését fejezte ki a hatalmas, önzetlen munkáért azok-
nak, akik a feltételek kialakításában, végrehajtásában részt vet-
tek.
A programok, persze, folytatódtak. Következett a nagylóki Szö-
szölõ néptánccsoport, a Nagylóki Népdalkör és citerások, a Nagy-
lóki Baka férfikórus, a Sárbogárdi Fúvószenekar, Radnai Zoltán
és Szõke Fanni versenytáncosok mûsora, a Virágos Nagylókért,
az Utcák Bajnoksága és a borverseny eredményhirdetése, majd a
Fantázia együttes zenés, táncos elõadása, a Nagylóki színjátszó
csoport Juliska Mariska, Falusi Turizmus kabaréjelenetei, vala-
mint az Indul a bakterház és mazsorett-bemutató a dabasi nyugdí-
jasklub elõadásában.
Vacsoraidõben fogyaszthattuk el az ízletesen elkészített, nyárson
sült disznókat, amik az utolsó falatig elfogytak. Volt, aki kétszer is
kért.
A mûsor folytatásaként nosztalgikus dalokat hallottunk Tóth Szi-
lárd nagylóki énekes elõadásában, akit többször vissza is tapsol-
tak. Az estet a CAIRO együttes elõadása, valamint Jolly & a
Románcok mûsora zárta.
Köszönet mindenkinek, aki bármilyen módon segítette e rendez-
vény létrejöttét és sikeres lebonyolítását!
Aki végigkövette e három nap ünnepi megmozdulásait, és szívé-
ben is együtt ünnepelt e jubiláló faluval, az láthatta, érezhette,
hogy ez a kis embercsoport, a mi drága falunk népe összeforrott
egységet képez, tisztelettel és megbecsüléssel fordul minden dol-
gában egymáshoz. Ezekben fejezõdik ki tehát a falunapok tartal-
ma, értelme, és ez adja, hogy élvezi a nagy távolságokból ideláto-
gatók bizalmát is.
Példamutató volt ez az esemény mindenki számára, amit jól pél-
dáz a 2000 résztvevõ az 1000 lelkes kis faluban.

Tauzné Piroska
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Tanuljunk egymástól
a Cecei

Általános Iskolában!

A TÁMOP 3.1.7-11/2 azonosító számú pályá-
zatnak köszönhetõen, mely a referencia-intéz-
ménnyé válás segítését célozta meg, nagy
erõkkel készülnek a szerep betöltésére Cecén.
Referencia-intézményi területük az integrációs
nevelés lett, melyet nagy sikerrel alkalmaznak
immár ötödik éve.
Jó gyakorlataikkal, hospitálási lehetõségekkel,
elõadásokkal várják az érdeklõdõ pedagóguso-
kat és fõiskolai, egyetemi hallgatókat egyaránt.
E tevékenység megszervezésére, elméleti és
gyakorlati hátterének megteremtésére
3.974.016 forintot nyert el az intézmény, mely
az Európai Unió támogatásával és az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásá-
val valósul meg. A pályázatot megelõzte a hely-
színi ellenõrzést is igénybe vevõ elõminõsítés,
melynek során az ellenõrzõ hatóság munkatár-
sai maximális pontszámmal értékelték a Cecei
Általános Iskola dokumentációit és gyakorlati
tevékenységét.
A bevont pedagógusok a nyár elején már sike-
resen részt vettek egy intézményi PR-képzésen,
majd 60 órában a mentorálás rejtelmeit, peda-
gógiai és pszichológiai aspektusait elemezték,
vizsgálták. A képzések augusztusban és szep-
temberben folytatódnak. A részvétel mellett
fontos cél, hogy a bevont pedagógusok azonnal
adják át a megszerzett ismerteket a kollégáknak
is, hiszen az intézmény minden pedagógusa
együtt készül a szolgáltatói szerepre.
A képzések mellett megalakult a referencia-in-
tézményi csoport, akiknek elõ kell készíteniük a
tevékenység szervezeti és elméleti hátterét.
Célokat határoznak meg, részletezik a fogadás
rendjét, kritériumait, szervezési kérdéseit stb.
Ezeknek az alapdokumentumokban is meg kell
jelenniük. Nem olyan nehéz a feladatuk, hiszen
az intézmény már több éve pedagógiai szolgál-
tatásokat is végez, szívesen látják az érdeklõdõ-
ket, hiszen gyakorló alkalmazói az újszerû tanu-
lásszervezési eljárásoknak, tevékenységköz-
pontú módszereknek, az egyéni fejlesztésnek,
IKT-nak.
Folynak az eszközbeszerzések is, melynek so-
rán a nevelést segítõ eszközökkel bõvül a cecei
intézmény palettája. Az egész projekt befejezé-
sének várható ideje 2012. november 29.

TANKÖNYVOSZTÁS
Tisztelt Szülõk!

A Mészöly Géza Általános Iskolában
a következõ idõpontokban kerül sor

a tankönyvosztásra:

augusztus 23-án (csütörtökön)
12.00–17.00 óra

augusztus 24-én (pénteken)
9.00–15.00 óra

1. a-b-c osztály: 8.710 Ft, 2. a osztály:
8.615 Ft, 2. b-c osztály: 8.290 Ft, 3. a-b-c
osztály: 9.040 Ft;
4. évf. angol: 11.070 Ft, német: 10.680 Ft
5. évf. angol: 14.072 Ft, német: 12.609 Ft
6. évf. angol: 10.039 Ft, német: –
7. évf. angol: 17.357 Ft, német: 16.047 Ft
8. évf. angol: 17.498 Ft, német: 16.188 Ft

A Szent István Általános Iskolában a követ-
kezõ idõpontokban kerül sor a tankönyvosz-
tásra:

augusztus 27-én (hétfõn)
10.00–15.00 óra

augusztus 28-án (kedden)
9.00–12.00 óra

1. o.: 9.905 Ft, 2. o.: 8.775 Ft, 3. o.: 8.830 Ft,
4. o.: 10.620 Ft, 5. o.: 12.612 Ft, 6. o.:
12.414 Ft, 7. o.: 15.259 Ft, 8. o.: 13.888 Ft.

Iskolavezetés

TANÉVNYITÓK

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Család-
segítõ és Gyermekjóléti Szolgálat tanévnyitó
ünnepélyei:

a Szent István Általános Iskolában
2012. szeptember 3. 8 óra;

a Mészöly Géza Általános Iskolában
2012. szeptember 3. 7.45 óra.

(Kérjük, hogy a leendõ elsõ és nyolcadik osz-
tályosok 7.30 órakor gyülekezzenek a Hõsök
terén, mert a nyolcadikosok ünnepélyesen
átkísérik õket iskolánkba!)

Szeretettel várjuk diákjainkat és kedves szü-
leiket!

Iskolavezetés

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2012. augusztus 3-ai ülésén elfogadta:
– a 30/2012. (VIII. 13.) önkormányzati rendele-
tet Sárbogárd Város Önkormányzatának 2012.
évi költségvetésérõl szóló 8/2012. (II.14.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról;
– a 31/2012. (VIII. 13.) önkormányzati rendele-
tet az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi
jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálko-
dásról és értékesítésének egyes szabályairól
szóló 18/2004. (IV. 9.) önkormányzati rendelet
módosításáról;
– a 32/2012. (VIII. 13.) önkormányzati rendele-
tet a lakások és helyiségek bérletére és elidege-
nítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
21/2006. (III.23.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról;
– a 33/2012. (VIII. 13.) önkormányzati rendele-
tet a közterületek elnevezésérõl és a házszámo-
zás rendjérõl;
– a 34/2012. (VIII. 13.) önkormányzati rendele-
tet a menetrend szerinti helyi autóbusz-közleke-
dés díjáról szóló 3/2002. (II. 1.) önkormányzati
rendelet módosításáról;
– a 35/2012. (VIII. 13.) önkormányzati rendele-
tet a gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló
41/2002. (XII. 17.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási
idõben a polgármesteri hivatal szervezési cso-
portjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a Sár-
bogárd, Tinódi út–Szent István út találkozásánál
lévõ vasúti átjáró átépítésre kerül.
Az átépítés idején, 2012. augusztus 21-én
20.00 órától 2012. augusztus 26-án 20.00 óráig
terjedõ idõszakban, teljes útzár kerül beveze-
tésre.
Az átépítés idején a 63. sz. fõúton elhelyezkedõ
vasúti átjárón keresztül a zár könnyen kerülhe-
tõ.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

ÚJ FOGORVOS
AZ I. KÖRZETBEN

A dr. Sükösd Tamás polgármestertõl
kapott tájékoztatás szerint várhatóan
szeptember 1-jétõl kezdi meg az I. kör-
zetben (a rendelõintézetben) a rendelé-
sét az új, fiatal fogorvos, dr. Csulak Fru-
zsina.
A tervezett rendelési idõ:
Hétfõn 8–15 óráig;
Kedden 10–18 óráig;
Szerdán 8–15 óráig, iskolafogászat;
Csütörtökön 10–18 óráig;
Pénteken nincs rendelés.
Az I. számú körzet fogorvosi rendelésé-
vel kapcsolatos további információkat a
nagy érdeklõdésre való tekintettel min-
denképpen közzétesszük lapunkban.

Hargitai–Kiss Virág

KÖSZÖNET

Köszönet a rendõrség gyors és eredmé-
nyes munkájáért. Szivattyúmat ellop-
ták, melyet a rendõrök egy órán belül
megtaláltak.

Gotthárd János, Rétszilas
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A magyarok nyilai

Katona Dorottya
gyõzelme Bécsben!

2012. augusztus 11-én versenyt rendeztek
Bécsben az utánpótlás-válogatottak szá-
mára. Három ország képviselte magát a
Duna Kupán: Ausztria, Szlovákia és Ma-
gyarország. A magyar utánpótlás-váloga-
tottba három sárbogárdi fiatalt hívtak
meg: Katona Dorottyát, Katona Alexet és
Horváth Tamást. Jelenleg õk a korcso-
portjukban a legjobbak között vannak.

A verseny szervezése nagyon jó volt, csak
az idõjárás kicsit lehetett volna jobb. Így
nemcsak az ellenféllel, hanem az idõjárás-
sal is küzdöttek az íjászok. Dóri kadet kor-
csoportban 60-50-40-30 métert lõtt, Tomi
és Alex ifjúsági korcsoportban 90-70-50-30
métert. Hosszú és nehéz nap volt, de az
eredmények szépek lettek:
Katona Dorottya 1. helyezett,
Horváth Tamás 5. helyezett,
Katona Alex 8. helyezett.
Gratulálunk a három versenyzõnek, akik
kitartásukkal, szorgalmukkal és az íjászat
iránti elkötelezettségükkel vívták ki a válo-
gatott csapatban való részvételt és a sike-
reket!
Minden érdeklõdõt sok szeretettel várunk
hétfõn és szerdán 17 órától, szombaton 14
órától edzéseinken a sárbogárdi sportpá-
lyán. Gyere te is, TE lehetsz a jövõ bajno-
ka!

Sárréti Íjász Club (SÍC)

Az olimpia után
Újra fényesen ragyog a magyar kard, a „Vi-
haros Villám”, „Áron kardja”. Elsõ nagy
örömünk: Szilágyi Áron. Azután jött a
„Bátran elõre, Dani!” Meg sem állt a világ-
csúcsig. Bíztunk benne és meghálálta
Gyurta Dániel. Ha már elkezdtük, folytat-

ta az „elegáns mûvész”, a lovon legyõzve a
„jó mestert” a tornában, Berki Krisztián.
No és a „súlyos pörgettyûs”, akit nem za-
vart meg a függönyön fennakadt kalapács,
a rendezõk tehetetlensége sem: folytatta a
sort, elvetette a sulykot a legmesszebbre
Pars Krisztián. És még nincs vége! Fokozta
örömünket a „szépséges megbízhatóság”,
a kajak nõi egyesben Kozák Danuta. Azu-
tán a „visszatérõ tehetség”, a kitartó erõ és
akarat megtestesítõje növelte büszkesé-
günket és örömünket: Risztov Éva hosszú-
távúszásban. A szépséges „arany lányok” a
kajaknégyesben gyönyörködtették a nézõ-

ket meg az itthon szurkolókat: Farkas
Krisztina, Kovács Katalin, Kozák Danuta,
Szabó Gabriella. Végül a férfi-kajakket-
tesben is megmutatták, hogy kettõn áll a
vásár. Nem adták olcsóbban a medáliát
Dombi Rudolf, Kökény Roland. Ezt a hét
érmet jósoltam, de nyolc lett belõle; per-
sze, mert egy a ráadás! Ehhez még Árpád
korában is ragaszkodtak a magyarok, is-
merjük a mondákból.

De többiekrõl se feledkezzünk meg, az
ezüstösen csillogó büszkeségeinkrõl és a
bronzos kitûnõségeinkrõl. Ezüstérmes:
Ungvári Miklós – judo; férfi-kajaknégyes:
Kammerer, Tóth, Kulifai, Pauman; nõi ka-
jakkettes: Janics és Kovács; birkózásban
Lõrincz Tamás.

Bronzérmes: Módos Péter birkózó, Cser-
noviczki Éva – judo, Cseh László – úszás,
Janics Natasa – kajakegyes (200 méter),
Marosi Ádám – öttusa.

Az országok versenyében az érmek szerint
kilencedik helyet értünk el. Mertünk kicsik
lenni, de büszkén, eredményesen.

Dr. Lendvai György

És ne feledkezzünk meg a férfi kézilabda-
válogatottról sem, akik a 4. helyet szerez-
ték meg egy nagyon erõs mezõnyben, és
akiknek a szerkesztõségben az ügyfelekkel
együtt szurkoltunk az Izland elleni csodá-
latos mérkõzés alatt. (Szerk.)

Értesítés
Az LSC Sárbogárd vezetõsége értesíti a
kispályás csapatokat, hogy
2012. augusztus 18-án 16.00 órakor
megbeszélést tart az LSC Sárbogárd pá-
lyáján.
Várjuk a csapatok jelentkezését.

Vezetõség

Búcsúi vigasságok és falunap Kálozon
Idén is megrendezték az egész évben várt
falunapot Kálozon, ami háromnaposra si-
keredett. Ez immáron a 45. Falunapi és
Búcsúi Vigasságok voltak.
Az elsõ nap, augusztus 10-e Zemplenszky-
Pénzes Petra kiállítás-megnyitójával vette
kezdetét a Faluházban.
Már szombaton reggel is többen jelentek
meg a falunapon, mint az elõzõ években,
és ez a nap folyamán csak fokozódott. Ta-
lán a programok változatossága is befolyá-
solta ezt. Egész nap íjászat, népi fajátékok,
kézzel hajtott népi körhinta, zenefelisme-
rõ-verseny, palacsinta, lufihajtogatás vará-
zsolhatta el a csemeték fantáziáját illetve
ízlelõbimbóit.
A délelõtti programokon mindenki talál-
hatott kedvének valót. Kispályás labdarú-
gótorna, az 1987-es kézilabdacsapat nosz-
talgiamérkõzései, a Son of Sound Dance
Team bemutatója, a Tábortûz Singers mû-
sora, a helyi néptánccsoport bemutatója, a
Csillám tánccsoport mûsora, a kálozi
zumbacsoport interaktív bemutatója von-
zotta a nézõket, résztvevõket. Ez utóbbi-
hoz csatlakoztak a nézelõdõk is.
Délután a Szent Korona Lovagrend elõ-
adását lehetett meghallgatni a Szent Koro-
náról a Faluházban, amihez egy kiállítás is
kapcsolódott: a Szent Korona valósághû

másolatának kiállítása. De nem maradt el
a Káloz–Mezõszilas öregfiúk labdarúgó-
mérkõzése, Mester Sándor gitármûvész
elõadása sem, késõ este pedig diszkót ren-
deztek.
A harmadik napon kevesebb esemény vár-
ta az érdeklõdõket, de volt olyan hangulat,
mint az elõzõ napokban. E napon került
sor a kettesfogat-hajtásra, kézmûves-fog-
lalkozásokon lehetett alkotni, vagy a lab-
darúgó-mérkõzésen szurkolni.
A falunap zárásaként egy nagy bált tartot-
tak Csõgör Zsolt muzsikájára, akit az est
sztárvendégei, a Zsebrakéta zenekar és a
Sógorok együttes követtek.

Mágocsi Adrienn
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A Sárbogárdi Kosárlabda Club elsõ ízben rendezett tábort olyan gyermekek részére, akik el szeretnék sajátítani a kosárlabda alapjait.
Volt közülük, aki már korábban megkezdte az ismerkedést e sportággal Sárszentmiklóson, de voltak teljesen kezdõk is. A két edzõvel,
Tóth Krisztiánnal és Molnár Tamással együtt összesen 14-en vettek részt a táborban az elmúlt hét folyamán a Mészöly Géza Általános
Iskola csarnokában és pályáján.
A „kicsik” egyenpólóban mérették meg magukat a szombaton a Hõsök terén rendezett hagyományos utcai kosárlabdatornán két csa-
patban, nyolc felnõttcsapat mellett. A felrajzolt pályákon körülbelül 8-an pattogtatták a labdát a bogárdi klubtagok közül, mellettük
Székesfehérvárról, Dunaújvárosból, Szekszárdról és a környékbeli településekrõl érkezett játékosok igyekeztek a labdát zsákolni, fél-
pályáról, vagy messzebbrõl a kosárba dobni, illetve a mérkõzéseken megkaparintani csapatuk számára. De a fiúk fekvenyomásban is
próbára tehették – ha nem is ügyességüket, de – erejüket.
A tornát lazítással fejezték be, este ugyanis a Hõsök hiphopegyüttes adott koncertet a mûvházban.

Hargitai–Kiss Virág

A nevüket, ha ismered, betûzd el...
A hétvégén a Sárbogárdi Kosárlabda Club szervezésében megren-
dezésre került utcai kosárlabdatorna keretein belül egy koncerten
lazíthatták el izmaikat a sportolók, ahol fellépett a nagyhírû le-
mezlovas, dj Zefil, aki egészen hajnalig pörgette a lemezeket és
rakta a lábak alá a ritmust és beateket, majd fölléptek a nemrégen
alakult sárbogárdi Összetévõk s õket követte Magyarország talán
legismertebb hiphopzenekara, a Hõsök. A Hõsökkel készült inter-
jút olvashatják most.
– Mikor kezdtétek a rappelést?
Ekcü: – „Akkor kezdtük, amikor a rap megfertõzött” – ahogy azt a
legújabb klipünkben is elmondjuk. Már 11 éve nyomjuk az ipart
ugyanazokkal a tagokkal.
– Nagyon sok fellépésen vagytok már túl, most honnan jöttetek?
Mentha: – Egy 11 éves kissrác születésnapjára „kapott meg” ben-
nünket. Nagyon hangulatos családi buli volt, vacsorával.
Eckü: – Igazi nagy utazás ez az év és ez a hónap, mert már voltunk a
Szigeten kétszer, gólyatáborban Velencén, úgyhogy igazán nincs
ingerbõl és kilométerbõl hiány. Jó itt lenni Sárbogárdon is, mert
sok kosaras arcot ismerünk korábbról, akik Székesfehérvárra jöt-
tek a bulijainkra.
– Hozzá kell tenni, hogy Veszprémbõl jöttetek.
Ekcü: – Mi mindig is kötõdtünk Veszprémhez. Hülyeségnek tar-
tom, hogy az ember saját hazájában nem lehet próféta, nekünk na-
gyon is mennek a helyi koncertek.
– Sok videoklip található rólatok az interneten, és mindig valami újjal
rukkoltok elõ. Hogyan tudjátok megtartani a frissességet, honnan
jönnek az ötletek?
Mentha: – Tavaly öt klip készült el. Idén egy, amit Tkyddel csinál-
tunk. Mindig van valami ötlet, inspiráció nélkül nem menne.
Ekcü: – A videomegosztónak nagy látogatottsága van, a mai gene-
rációknak annyira megnõtt a vizuális dolgok iránti érdeklõdése,
hogy muszáj valamilyen szinten kiszolgálni ezt az igényt. Annak
idején mi még VHS-kazettára vettük a nagy elõadók ritkán leját-
szott klipjeit, és rongyosra néztük. Így jutottak el hozzánk a külföl-
di elõadók zenéi is, de a magyarokat is elõszeretettel hallgattuk.
– Milyen elõadókat hallgattatok? Mi inspirált arra, hogy rappeljetek?
Mentha: – Én például nagy Guns&Roses-rajongó voltam, de mi-
kor meghallottam a Bistie Boyst, akkor megérintett az egész élet-
érzés, a rap, a graffiti, a break és a gördeszkázás. Ez 94-ben történt.

Ekcü: – Cypress Hill, 2Pac, Ice T meg ami még volt azokban a bizo-
nyos kilencvenes években. Aztán jöttek a magyar hiphop képvise-
lõi: az Idõ Urai, Sub Bass Monster meg a Ganxsta Zolee-ék. Ma-
gunkat is inkább nem az elsõ generációhoz, hanem a második hul-
lámhoz sorolnám.
– Idén melyik fesztiválokon léptetek föl?
Eckü: – Melyiken nem? Idén csak két nagyobb fesztivál volt, ahova
nem jutottunk el, az összes többin jelen voltunk. De amit mi is na-
gyon várunk már, az az OSG az Offline Sport Games, ami az or-
szág legnagyobb extrém rendezvénye. Utána lesz még egy na-
gyobb volumenû dolog: az MR2 Szimfonik Live 2.0, ahol a Magyar
Rádió szimfonikus zenekarával lesz pár számunk.
– A pihenést hogyan sikerül beiktatni a sûrû programok közé?
Eckü: - Arra mindig szánunk idõt, mert fontos az egészség. Pár
perc kikapcsolódás is pihenés.
– Jó ideje láthatóak vagytok zenekari kísérettel is. Hogyan jött össze ez
a felállás?
Mentha: – 3 éve mentem el egy koncertjükre teljesen véletlenül,
megtetszett, ahogy játszottak, aztán beszélgettünk, adtam nekik
pár zenét, hogy dolgozzák át hangszerekre, majd kis idõ múlva
meghallgattuk, hogyan sikerültek a zenék. Most pedig ott va-
gyunk, hogy van egy zenekarunk is, amit próbálunk elvinni olyan
helyekre magunkkal, ahol technikailag megoldható.
– Sok sikert nektek a közeljövõben, és jó fellépést!
Eckü és Mentha: – Köszönjük szépen! Hallgassatok minket minél
többen! Üdvözlet minden sárbogárdinak! Hõsök a házban! Béke.

Hargitai Gergely

Kosártábor és utcai tornaKosártábor és utcai torna
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István király napja és a reformátusok
Százhúsz évvel ezelõtt az ipari munkának
vasárnapi szüneteltetésérõl szóló 1891. évi
XIII. törvénycikk 1. §-a mondta ki, hogy
augusztus 20-a nemzeti ünnep: „Vasárna-
pokon, valamint Szent István király nap-
ján, mint nemzeti ünnepen, a magyar szent
korona országainak területén az ipari
munkának szünetelnie kell.” A protestán-
sokban visszatetszést és tiltakozást váltott
ki már a törvény tervezete is. Révész Kál-
mán a Dunántúli Protestáns Lap 1891.
március 1-jei számában az egész nemzetet
felekezeti különbségek nélkül magához
ölelõ királyhoz, valamint a képviselõhá-
zakhoz folyamodást javasolja, hogy „a tör-
vényjavaslatnak a nemzeti ünnep elrende-
lését tartalmazó pontját, mely az ország la-
kosságának körülbelõl fele részét tartóz-
tatná vissza attól, hogy ilynemû nemzeti
ünnepen szívvel-lélekkel részt vehessen,
jelen alakjában törölni kegyeskedjenek”.
Ma már kissé másként állunk ehhez az idõ-
közben többször átírt, illetve új tartalmak-
kal feltöltött naphoz, amely törvényi beso-
rolása szerint nemzeti ünnep és hivatalos
állami ünnep. A 2012-tõl hatályos Alap-
törvény szerint augusztus 20-a „az állam-
alapítás és az államalapító Szent István
király emlékére” kijelölt állami ünnep.
I. László király Istvánt, nagy elõdjét a kora-
beli egyházi gyakorlat szerint 1083. au-
gusztus 20-án az „oltár dicsõségére emel-
te”, azaz szentté avatta. Az ereklyék fel-
emelésének napja a mai napig a magyar aj-
kú és hagyományú katolikus egyházakban
elsõ egyház- és államalapító királyunk ün-
nepnapja, amit kellõ tiszteletadással, önál-
ló liturgikus szövegekkel elsõsorban egy-
házi–liturgikus ünnepként tartottak meg
hosszú évszázadokon keresztül.
Érdekes az Érdy-kódexben (1526-1527) a
Karthausi Névtelen „neve” alatt hagyomá-
nyozott magyar nyelvû prédikáció, amely
bemutatja a szentéletû király életét, élet-
mûvét és méltatja jelentõségét.
László király törvényei már 1092-ben a hi-
vatalos, kötelezõ, munkaszünettel együtt
járó ünnepek között sorolják fel István ki-
rály napját, amelyre böjtöléssel kell készül-
ni. A szent ünnepét 1683-ban kiterjesztet-
ték az egész római egyházra, amit 1687-
ben augusztus 20-a helyett szeptember 2.
napjára helyeztek át más országok vonat-
kozásában. 1969-tõl a nem magyar nyelvû

katolikus egyházak augusztus 16-án emlé-
keznek I. István királyra, akinek augusztus
15-ei halála egy másik római katolikus fõ-
ünneppel esik egybe. Királyunkat 2000.
augusztus 20-a óta az ortodoxia is szentjei
között tiszteli.
Magyarországon különbözõ hangsúlyok-
kal és méretekben töretlenül ünnepelték
István király napját. Az 1771-ben vissza-
szerzett királyi ereklyével (jobb kéz) tar-
tott nagyszabású ünnepségek késõbb nagy
erõvel vonzották az embereket a központi
rendezvényre, majd 1818-19 óta a szabá-
lyozások a világi hatóságok képviselõinek
kötelezõ részvételét írták elõ. 1827 január-
jában a Helytartótanács levelet intézett a
református egyházkerületekhez, hogy
megtartják-e „István elsõ Keresztyén Ki-
rályunk innepét, mint más Innepeiket”,
megemlékeznek-e az elsõ király érdemei-
rõl, szünnapot tartanak-e. Atyáink a vi-
szontválaszban kifejtették, hogy a korábbi
törvények értelmében a protestánsoknak
nem kell megtartani a katolikus ünnepe-
ket.
A nemzeti ünnep gondolata református
oldalon már az 1820-as években elõkerült.
Kováts Mátyás egri pap 1823-ban öröm-
mel idézte és üdvözölte Báthori Gábor
1822-ben nyomtatásban megjelent prédi-
kációját, ahol a dunamelléki református
püspök így nyilatkozott: „Miért ne tarthat-
nánk Sz. István Király emlékezetére egy
Nemzeti Innepet? Nem azért, hogy ötet
imádnánk, hanem azt az Istent, aki õáltala
a Keresztény Vallás világát Nemzetünk
között is felderítette.”

A 19. század folyamán (1831, 1842) több
rendelet szabályozta az ünnep és a munka-
szünet megtartását minden felekezet szá-
mára. Így kerülhetett sor például 1834. au-
gusztus 20-án a pesti evangélikus temp-
lomban arra az istentiszteletre, ahol az Ez
45,16 alapján Dobos János óbudai refor-
mátus lelkész prédikált.
Az ünneplés módja és mértéke 1848 után
kissé beszûkült, szerényebbé vált, majd ké-
sõbb, 1860-tól az önkényuralom elleni, fe-
lekezetektõl független nemzeti tiltakozás
alkalma lett március 15-ével együtt. 1878
februárjában Trefort Ágoston vallás- és
közoktatásügyi miniszter rendeletet alko-
tott az ünnepnap nemzeti jellegének meg-
erõsítése végett, és egyúttal elrendelte,
hogy lakossági kérelemre vagy a hatóságok
rendeletére a lelkipásztoroknak istentisz-
teletet kell tartani. Mind a nemzetiségek,
mind a protestáns egyházak erélyes tilta-
kozása miatt a rendelet nem lépett életbe.
A megígért törvényi szabályozás helyett
megszületett a már idézett 1891. évi tör-
vénycikk.
Egyházunk országos zsinata 1937 decem-
berében elhatározta, hogy az 1931-tõl ér-
vényben lévõ Istentiszteleti Rendtartást új
alkalmi istentiszteleti rendek kiadásával
bõvíti. Az október 31., március 15., István
király napja és október 6. napjára tervezett
prédikációs, katechizáló és könyörgéses is-
tentiszteleti példák közül 1938-ban csak az
István király napjára való példatár készült
el. Ne gondoljuk, hogy új szertartásrendet
szerettek volna alkotni, hanem a Ravasz
László munkájaként megjelent füzet a be-
vett istentiszteleti rendek erre az alkalom-
ra történõ teljes kidolgozását tartalmazza
(énekrend, imádságok, prédikáció, textus-
javaslatok). E módon mi magunk is meg-
emlékezhetünk az államalapító elsõ ki-
rályról, egyúttal az augusztus 20-ához kö-
zelebb esõ vasárnapon számos gyülekezet-
ben a hálaadást is megtartják az új kenyé-
rért. István Intelmeiben ezt olvassuk:
„Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztal-
jon most és a jövõben. (…) Légy szelíd,
hogy sohase harcolj az igazság ellen.”

Pap Ferenc

A cikk megjelent a Reformátusok Lapja au-
gusztus 21-ei számában.

Tudatjuk mindenkivel, aki ismerte,
szerette, tisztelte édesapánkat,

nagyapánkat, dédapánkat,

DR. ETELVÁRI SÁNDOR
jogász–közgazdászt,

hogy 2012. augusztus 17-én
lenne 100 éves.

Emlékét örökké szívünkben
õrizzük.

Etelvári család
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Mérleghinta
Bárki bármit mondhat, azt hiszem, tántoríthatatlan
vagyok attól a gondolattól, hogy a világ legalább két
pólusú. Nem (feltétlenül) földrajzról és történelem-
rõl beszélek, hanem a saját egyszerû szemléletemen
alapuló tényekrõl. Nem lehet azt mondani, hogy a
világ, az univerzum egy egészet, fõképp nem egy
egységet alkot. Ha mégis így van, akkor miért nem
ismeri minden ember ezt az egységet?
Rájöttem, hogy az élet döntések sorozata: az egyik
útelágazás követi a másikat és csak rajtunk múlik,
hogy melyik útra lépünk – itt nincs járt, vagy járat-
lan, mindig ismeretlen utak jönnek, tele nehéz aka-
dállyal, amelyeket nekünk kell elhárítanunk ahhoz,
hogy tovább tudjunk menni – ugyanis tovább kell
menni. Nem lehet letáborozni a hegyoldalon, ha
nem láttuk a hegycsúcsról az elénk táruló világot.
Mindegyikünknek saját útja és hegye van, amin má-
sok csak terelhetnek minket, de helyettünk nem
mehetnek végig – ez a saját feladatunk.
Mi van akkor, ha rossz elágazást választunk? Egye-
dül sétálunk egy sötét és (akár) veszélyes helyen,
ahol nem is látjuk a következõ lépést, csak megyünk
elõre az ismeretlenbe. De az élet kegyes hozzánk:
mindig történik valami sorsfordító, amely egy
újabb, fényesebb utat nyit meg a szemünk elõtt, már
csak azt kell eldöntenünk, hogy rálépünk-e erre,
vagy végigmegyünk a már megszokott sötéten és ve-
szélyesen, és nem akarunk újabb lehetõségeket
megismerni, mert nem tudhatjuk, hogy mit is rejte-
nek.
Lehet jó, vagy rossz, vagy akár mindkettõ egyszerre.
De a kettõsség igenis jelen van: létezik jó és rossz.
Nem bizonyítható ugyan, de Albert Einsteinnek tu-
lajdonítják azt a professzorával folytatott beszélge-
tést, mely szerint a rossz Isten hiányát jelenti, ugyan-
is Isten nem teremtette meg a rosszat. „A rossz an-
nak az eredménye, hogy az ember híján van Isten is-
meretének és szeretetének.” Ebben a történetben
hangzik el az is, hogy nem létezik a sötétség, hanem
csak a fény hiányáról beszélünk. A hideg és a meleg
ugyanígy: nincs hideg, csak a meleg hiánya. Mind
igaz, viszont az emberiség mégis nevet adott ezek-
nek a dolgoknak, ezzel materializálta és elfogadot-
tá, így létezõvé tette. Tehát létezik a rossz, a sötétség
és a hideg is – azért, mert létezik a párja is ezeknek a
dolgoknak, s az ember egész életében az ellentétek
között mozog, mint a libikókázó gyerekek.
Nem fontos csak két részre tagolnunk ezt a felfo-
gást. Van mindig és soha – de van néha, ritkán, álta-
lában, sokszor és rendszeresen is. Van katolicizmus,
protestantizmus, hinduizmus, buddhizmus, de még
mitológia is. Van igen és nem, öröm és bánat, élet és
halál, régi és új. Van fehér és van fekete – de vannak
színek és van szivárvány is, ami néha segít látni, hogy
a világ szép, tele van lehetõségekkel, és talán azt is
megértem, hogy felesleges gondolkodnom ezen a
dipólus-dolgon. Nem elég-e tudnom annyit, hogy az
éremnek két oldala van, a döntéseinket mi hozzuk,
a felelõsséget is nekünk kell vállalnunk?!
Az ember sokszor esik hibákba: nem kellett volna,
nem ezt kellett volna, nem így kellett volna – egy
másik utat kellett volna választani. Kár, hogy csak
utólag látjuk a következményeket. Pedig de jó volna
kicsit mindig többet tudni, mást látni és mindent
biztosan kezelni! Mi lenne velünk egy hiba nélküli
világban? Valószínûleg az emberiség akkor is gyár-
tana néhányat.

Menyhárt Daniella

Orgonakoncert Cecén
Augusztus 9-én istentisztelettel egybekötött orgonakoncerten vehettünk részt
a cecei református templomban.
A hangversenyt megelõzõen Somogyi Péter lelkész beszélt nekünk a gyermek-
vállalás fontosságáról, amit átérezhettünk testközelbõl is, hiszen a templom
tömve volt apró kis lurkókkal, akik elkísérték szüleiket az eseményre.
Nem is tudom eldönteni, kik élvezték jobban a koncertet: a felnõttek, vagy a
gyerkõcök, mert csak úgy zengett az Isten háza a gyermekkacagástól.

Pálúr János budapesti orgonamûvész elõadását megelõzõ bevezetõjében hang-
súlyozta, hogy õt egyáltalán nem zavarja a gyerekek „zaja”, sõt. Majd szavait kö-
vetõen gyönyörû orgonaszólóval örvendeztette meg a hallgatóságot, amelyben
közremûködött két hangszeres szólista is. Felcsendültek Bach, John Bull és sa-
ját dalszerzeményei is. A közönség vastapssal köszönte meg ezt a csodálatos
estét.

Ennek megkoronázása volt az a varázslatos, késõ nyári, õszbe hajló naplemen-
te, amit az utcára kilépve láthattunk. Mennyei érzés volt, ahogy rásütött a temp-
lomra a lemenõ nap sugara. Többen csak álltak a járdákon és gyönyörködtek a
látványban.

Mágocsi Adrienn

Lányok mi mást is csinálhatnának, minthogy babáznak – talán e sztereotípiából
jött az ihlet Madách Imre „Az ember tragédiája” címû mûvének feldolgozásá-
hoz, aminek a sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium négyfõs csapata, a Petõfi
kvartett – Makkos Anna Ráhel, Nagy Petra, Szõnyegi Dóra, Takács Anna – és
rendezõjük, Leszkovszki Anna az Ádáméva címet adta. E darab bemutatására
került sor pénteken este a mûvelõdési ház aulájában.
Szépen ötvözött gondolattársításokból épült fel a színpadi mû, zenés betétek-
kel, ami lendületessé, lüktetõvé, izgalmassá, fiatalossá tette az egyébként ko-
moly mondanivalót hordozó, ismert sorokat. A lányoknak nem kis kihívást je-
lenthetett hol bábozni/babázni, hol egyik karakterbõl a másikba bújva nyilat-
kozni meg. Közben, persze, saját egyéniségük is szépen átjött, némi kamaszos
bájjal vegyülve.
Érzékeltetve az Ádáméva egyediségét: a tárgyi szereplõk között szerepet ka-
pott egy doboznyi kovászos uborka is.
Az elõadásról készült felvételt és a csapattal készült interjút megtekinthetik a
Bogárdi TV-ben.

Hargitai–Kiss Virág

ÁdámévaÁdáméva
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Hortobágyi „gyümölcsleves”
Hozzávalók: 1 db nagyobb csülök, 50 g kolozsvári szalonna, 50 g
füstölt kolbász, 40 g vöröshagyma, 10 g fûszerpaprika, 30 g só, 5 g
törött bors, 250 g burgonya, 10 g fokhagyma.

A megtisztított és megmosott csülköt hideg vízben feltesszük fõ-
ni, ha felforrt, megsózzuk, és lefedve, lassú forralással puhára fõz-
zük. Amikor megfõtt, a fõzõvízbõl kivesszük, kihûtjük, majd ki-
csontozzuk, és kockákra daraboljuk. Amíg a csülök fõ, a szalon-
nát apró kockákra vágjuk, kisütjük. A burgonyát tisztítás után ap-
ró kockákra daraboljuk, a kisütött szalonnához adjuk, megsóz-
zuk, megborsozzuk, megszórjuk a fokhagymával és a fûszerpapri-
kával, aztán lefedve majdnem puhára pároljuk. Ekkor hozzáad-
juk a karikára vágott kolbászt és a feldarabolt csülökhúst, majd az
anyagokat összeforraljuk. Forrón tálaljuk.

Grillezett csülök
Hozzávalók: 2 db csülök, 30 g fokhagyma, 10 g ételízesítõ, 1 dl
olaj, 10 g pirospaprika, 10 g majoránna.

Két kisebb csülköt fokhagymával, ételízesítõvel és sóval ízesített
vízben, kuktában puhára párolunk. Ha megpuhult, óvatosan ki-
emeljük belõlük a csontot, a húst henger alakúra kötözzük, és a
grill nyársára feltûzzük. Megkenjük étolajba kevert pirospapriká-
val, meghintjük majoránnával. A sütõben erõs tûzön 15 perc alatt
ropogósra sütjük. A grillsütõ alsó tepsijében, a maradék paprikás
olajban hasábburgonyát süthetünk. A burgonya közé tehetünk
néhány gombafejet is.

Lecsós csülök tarhonyával
Hozzávalók: 1 db kicsontozott csülök, 100 g vöröshagyma, 500 g
zöldpaprika, 200 g paradicsom, 1 dl olaj, 200 g tarhonya, 10 g fok-
hagyma, 10 g fûszerpaprika.

A kicsontozott csülökhúst nagyobb kockákra vágjuk. A megtisztí-
tott vöröshagymát az olaj egyik felén megfonnyasztjuk. Hozzáad-
juk a kockára vágott csülökhúst, megsózzuk, és rászórjuk a péppé
zúzott fokhagymát. Kevés folyadékot aláöntve, fedõ alatt félpu-
hára pároljuk. Hozzátesszük a cikkekre vágott paradicsomot, a
felszeletelt zöldpaprikát, és megszórjuk a fûszerpaprikával. A fe-
dõt visszatéve a lábasra a húst felpuhítjuk, levét addig forraljuk,
amíg olyan sûrûségû nem lesz, mint a pörkölté. Amíg a hús puhul,
elkészítjük a tarhonyát. Az olaj másik felét felforrósítjuk, hozzá-
adjuk a tarhonyát, aranysárgára pirítjuk, majd a tûzrõl levéve el-
keverjük benne a fûszerpaprikát. Felengedjük dupla mennyiségû,
forrásban lévõ sós vízzel, megsózzuk, egészben beletesszük a vö-
röshagymát, aztán fedõvel letakarva megpároljuk. Tálaláskor a
tál egyik oldalára felhalmozzuk a húst, másik oldalára a tarhonyát
tesszük. Forrón tálaljuk. Savanyúságként jégbe hûtött kovászos
uborkát, vagy csalamádét adhatunk hozzá.

NAGYMAMA RECEPTJEI ELALUDT A LÁNG
Vasárnap éjjel elzárták a gázcsapot Londonban az olimpiai láng
alatt, a lángnyelvecskék lassan összetöppedtek, véget ért a világ
legnagyobb sóbiznisze, a „kenyeret és cirkuszt” igénylõ emberiség
számára rendezett nagy világcirkusz, a reklámipar eldorádója, a
világ-televíziózás legnagyobb üzlete, óriási pénzek mozgatásának
terepe, a fotelekben terpeszkedõ polgár napi több órás vizuális
rágógumija.
Tényleg csak ez volt? Akik képtelenek lelkesedni valamiért, és
mindenen fanyalognak, csak ezt látják az olimpiai versenyekben.
Nekem sokkal több volt. „Szép volt, lányok, szép volt, fiúk!” Mi
volt szép benne? A fiatal erõ, a szépség, a küzdelem. Az ember-
ség. Ahogy a mérkõzés végén átölelték azt, aki egy perccel elõbb
kíméletlenül vágta pofán õket, s akit õk bokszkesztyûvel csépel-
tek. A kézilabda-mérkõzések olyanok voltak, mint a thermopülai
csata, csodálkoztam, hogy egy-egy keményebb ütközet után újra
felállt a résztvevõ. S mit láttunk a mérkõzés befejeztével? Az el-
lenfelek összemosolyog-
tak, átnyalábolták egy-
mást. Külsõ szemlélõ szá-
mára érthetetlen közös-
ségérzet, szolidaritás,
szeretet ragyogott itt fel.
A vetélytárs tisztelete.
Hallgattam a bajnokok
nyilatkozatait. „Olyan jó
nyerni! – mondta valame-
lyikük. – Érezni, hogy el-
értem, amiért évekig dolgoztam.” A világrekorder úszó elárulta,
hogy úszás közben az édesanyjára gondolt, s ez adott erõt neki. A
másik úgy érezte, hogy minden magyar helyett hajt a versenyben.
„Nagyon fáradt vagy?” – kérdezte valamelyiküktõl a riporter. „Si-
kerben elfáradni nem lehet – hallottuk a választ. – Meg tudom
magam mutatni a világnak, hogy mire vagyok képes.”
A tévénézõ, rádióhallgató azt érezhette, hogy a megszólalások-
ban egy általában vett emberi minõség nyilatkozik meg. Nyoma
sem volt itt valami fennhéjázásnak, gõgnek, de még büszkeségnek
sem. A kitartóan végzett munka jól megérdemelt eredményének
öntudata szólalt meg. Ezek a fiatalok nemcsak izomban, fizikum-
ban jók, hanem emberségben is. Kiderült, hogy aki a sportban ki-
váló, az lelkileg sem akárki. Valószínûleg összefügg a két dolog.
Minõséget létrehozni csak minõség képes? Vannak ellenpéldák,
de nem sok. A sportban különösen. Napi három edzést vállalni,
hajnalban kelni és szelni, szelni a vizet, a labdát százszor a hálóba
vágni, órákon át húzni az evezõt, erre kevesen képesek, a többség
feladja. Erõs lélek kell hozzá.
De mitõl lehet erõs a lélek? Na, ez már titok. Mint ahogy titok,
hogy egyáltalán mi is az emberi minõség, amelyet megéreztünk
ezeknél a fiataloknál. Lehetne szavakat idetenni, hogy „szívjó-
ság”, „tolerancia”, „nemeslelkûség” satöbbi, de ezekkel csak gyû-
szûvel meregetnénk a tengert. Elég az, hogy megéreztük. Szeren-
csére van bennünk ehhez valamiféle felfogóernyõ. Nagy kár, hogy
nem mindig mûködik hibátlanul, de ez már egy másik terület.
Szép dolog a gyõzelem, a másodperc, a centiméter, de az ember-
ség sem akármi. Ezért volt ünnepi idõszak számunkra, magyarok
számára a londoni olimpia.

(L. A.)
HORGÁSZVERSENY

SÁGI MIHÁLY EMLÉKÉRE
Az Aranystég Bt. mint üzemeltetõ és az Androméda Utazási Iroda támoga-
tásával horgászverseny kerül megrendezésre a nagylóki Piroska-tónál.

A rendezvény idõpontja: 2012. augusztus 18., szombat, 17.00 órától
augusztus 19., vasárnap, 13.00 óráig.

Nevezés a helyszínen, díja: 3.000 Ft/fõ.

Értékes nyeremények kerülnek kiosztásra, az elsõ három helyezett serle-
get, valamint 3x3 fõs görögországi utazást nyer!

Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk!

A rendezvény bevételébõl Sági Mihály családját támogatjuk.

Alapvetõen napos, kevés felhõvel
tarkított, egyre melegebb idõjárásra számíthatunk a következõ idõszakban.
Pénteken lesz országszerte több a felhõ, ekkor elõfordulhat elszórtan zápor.
Napról napra melegszik egy-egy fokkal a levegõ, lassan 30 fok környékére
szökik a hõmérõ higanyszála.

www.metnet.hu

IDÕJÁRÁS
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Történelmi Nap, Nagylók
– Kézzelfogható múlt –

A Nagylókért Kulturális Társaság hagyományteremtõ célzattal

kézmûves- és katonai hagyományõrzõ napot tart

2012. augusztus 19-én, 10 órától,
amelyre mindenkit szeretettel várunk.

Helyszín: Nagylók, Petõfi utca 35. (Tavipalota)

A belépés ingyenes!

Programok: 1. kézmûvesek: seprûkészítés, ostorfonás, csipkeverés,
gyöngyfûzés, kovács, cipész, bõrös, asztalos, bognár, szabó. 2. katonai ha-
gyományõrzõk bemutatója: lövész- és ágyúbemutató, párviadalok, csata-
jelenet. 3. 17. századi korabeli koncert és táncház.

Programok: 10.00–17.00 kézmûvesek látogatása

Hagyományõrzõk bemutatói:

13.30 a Tatai Pálfy Kompánia bemutatója

14.00 lovas íjászok bemutatója

15.00 a B. G. H. E. puskás bemutatója

15.30 a Szabad Hajdú Legények bemutatója

16.00 hódoltságkori színdarab

16.30 a Héttorony Hangászok koncertje

17.30 csatajelenet

19.00 a Festeres Zenekar koncertje

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rendezõség: a Nagylókért Kulturális Társaság

Az Alapi Vadásztársaság
2012. augusztus 18-án,

az alapi vadászháznál (Kazsoki-tanya)

VADÁSZNAPOT rendez.
10.00 megnyitó, köszöntõ
10.15 Szent Hubertus-mise és keresztelõ (Mészáros János mb. esperes),

közremûködik: a Bakony Vadászkürt Együttes
11.00 koronglövõkupa, vadételfõzõ-verseny (egyéni és csapat)
11.30 vadász–íjász és vadászkutya-bemutató
12.00 solymászbemutató
12.30 szarvasbõgõverseny
13.00 Black Horse Country Club, Sárbogárd
14.00 Alapi Ten Dance tánccsoport
15.00 Sárbogárdi Mazsorett Tánccsoport
15.30 az Alapi Általános Iskola gyermek-néptánccsoportjának mûsora
16.00 a koronglövõ- és fõzõverseny eredményhirdetése
16.30 tombolasorsolás (fõdíj: vadászfegyver)
17.00 az Alapi Mezõföld Népi Együttes mûsora
18.00 Nádas György humorista mûsora
19.00 Csuti Csaba és Bácskai Nóra nótaénekesek mûsora, kísér

Lakatos György és népizenekara
20.00 a „Boka és Klikk” zenekar koncertje (15 év Sárga taxizás után újra...)
21.00 szabadtéri bál a vadászház udvarán, közremûködik:

Szabó zenekar, Cece
A nap folyamán huszárbemutató, vadászhintók bemutatkozása. Kiállítások:
trófeák, ruhák, vadászfestmények, fa- és csontfaragások, vadászkések be-
mutatója. Gyermekprogramok: pónilovaglás, ugrálóvár, arcfestés,
ökojátszóház. Az egész napos rendezvény mindenki számára ingyenes!
Töltsön egy kellemes napot az alapi vadászháznál!

Szervezõk
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Augusztus 18., 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 Pecatúra 10.00 Angi jelenti
10.30 Aranyfeszt 11.00 Kortárs 11.30 Bor-Ász 12.00 Hírek 12.05 Hungariq
12.35 Kincsünk a víz 12.55 A Szent Mihály-kápolna 13.10 Kerékpártúra 13.45
Haladás Sopron Bank–DVTK labdarúgó-mérkõzés 16.10 Éden a csúnyaföldön
16.45 A király kalóza 17.40 Doc Martin 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó
20.00 Sporthírek 20.15 REtró kabaré 21.10 Sherlock 22.45 Nagyon zene 23.45
Lángoló Mississippi
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Boci és Pipi 10.30
Asztroshow 11.25 Törzsutas 12.00 Autómánia 12.35 Jópofa kofa 13.10 Míg a
halál el nem választ 14.10 Édes drága titkaink 15.20 Chuck 16.20 Galaxis útika-
lauz stopposoknak 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Mrs. Doubtfire –
Apa csak egy van 22.00 Törvényre törve 0.00 Suttogás 1.45 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.00 Beyblade 10.20 Ezo.tv
10.50 Babavilág 11.20 9 hónap 11.50 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai
12.50 Duval és Moretti 13.50 Sheena, a dzsungel királynõje 14.50 Bûbájos bo-
szorkák 15.50 Rejtélyek kalandorai 16.50 Sas Kabaré 17.55 Activity 18.30 Té-
nyek 19.00 Aktív Extra 19.35 Felvéve 21.25 Sulihuligánok 23.10 Luxusdoki
0.10 A médium 1.10 Ezo.tv 2.10 Kalandjárat 2.35 Teleshop 3.05 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 14.05 Világóra 14.35
G7 – Gazdasági magazin 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelen-
lét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 A Metró Klubtól a Szigetig 18.30 Men-
tés másként – Mûvészeti figyelõ 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.05 Esti séta 20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház
21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Regényes történelem 23.00
Hírek, kenó 23.05 Alma és fája 23.30 Regényes történelem 0.10 Éjszaka

Augusztus 19., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Magyar gazda 5.55 Esély 6.25 Pecatúra
6.55 Balatoni nyár 9.00 Engedjétek hozzám 9.05 „Így szól az Úr!” 9.10 Katoli-
kus krónika 9.35 Megkeresni az embert 10.05 Zsinagógák 10.15 A sokszínû
vallás 10.30 Református magazin 10.55 Unitárius magazin 11.20 Baptista ifjú-
sági mûsor 11.30 Szélrózsa 12.00 Hírek 12.05 Hunyadi-járat 2012 12.40 A ha-
rapós férj 14.05 Út Londonba 14.35 Zûrös kamaszok 16.20 Újpest FC–Ferenc-
városi TC labdarúgó-mérkõzés 18.50 TS – Sport7 19.30 Híradó 20.00 Sporthí-
rek 20.15 Egyszer volt, hol nem volt 21.00 Nagy Sándor, a hódító 23.55
Szûzlányok ajándéka
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.10 Trendmánia 10.45 Teleshop
11.40 Törzsutas 12.25 Barátok közt 15.25 True Calling 16.35 Scooby Doo 2.:
Szörnyek póráz nélkül 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 A gyûrûk ura – A ki-
rály visszatér 0.00 Halálklinika 1.45 Hülyeség nem akadály
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 10.15
Nagy vagy, Balaton! 10.45 Egészségmánia 11.15 Ezo.tv 11.45 Kalandjárat
12.15 Borkultusz 12.45 Stahl konyhája 13.15 Több mint testõr 13.45 A kivá-
lasztott – Az amerikai látnok 14.45 Monk – Flúgos nyomozó 15.45 Bûbájos bo-
szorkák 16.45 Felvéve 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Oviapu 21.55 Az Ama-
zonas kincse 23.45 Összeesküvés 0.45 Ezo.tv 1.20 Napló 2.10 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Va-
sárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Evangélikus istentisz-
telet közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 30 perc alatt a Föld körül
13.05 Népzene 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.00 Vasárnap
délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 Irodalmi újság
18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.05 Esti séta 20.53 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 21.54 Zene
22.00 Krónika 22.20 Sporthírek 22.30 Alma és fája 23.00 Hírek, kenó 23.05
Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Augusztus 20., HÉTFÕ
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Roma magazin 6.05 Domovina 6.35 Ma-
gyarok 1000 esztendeje Rómában 7.30 Híradó 7.45 Sporthírek 7.55 Szent Ist-
ván napja a Balatonnál 8.30 Együtt az ország – Ünnepi közvetítés augusztus
20. alkalmából 10.00 Légi–vízi parádé a Dunán 12.00 Hírek 12.05 Szent István
napja a Balatonnál 12.40 Fehérlófia 14.05 Negyvenéves a táncházmozgalom
14.55 Álomkeringõ 16.25 Rendhagyó történelemóra 16.55 Szent Jobb-körme-
net 18.55 Isten kezében – Szent István intelmei 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.05 Havasi: Ecset és zongorakoncert 21.00 Tûzijáték 21.35 Sacra Corona
23.35 Antonio Caldara: Szent István, Magyarország elsõ királya 1.05 Ars
Hungarica
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Micimackó és a Zelefánt
11.20 Mi lenne, ha? 14.35 Kicsi kocsi – Tele a tank 16.40 Spionfióka 18.30 Hír-
adó 19.00 Dr. Dolittle 2. 20.45 Csúcsformában 22.40 Oltári frigy 0.30 Tökéle-
tes teremtmény

TV2: 6.00 TV2 matiné 8.25 Eperke – Határ a csillagos ég 9.35 A Jetson család
11.00 Sárkányszív 12.50 Segítség, elraboltam magam! 14.45 Junior 16.45 Pa-
pák a partvonalon 18.30 Tények 19.00 Madagaszkár 20.45 Egy szoknya, egy
nadrág 22.45 A cég 1.30 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 Hí-
rek 6.10 Augusztus 20-a versben 7.00 Ünnep reggelén 8.45 Sport 9.00 Nap-
közben 9.45 Idõfutár 10.04 Római katolikus szentmise közv. 11.05 Napközben
12.00 Krónika 12.20 Napközben 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.05 Ünnepi staféta 16.05 A
királyfitól a királyig 17.05 Aranyak – Újra élõben 17.30 Krónika 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 Sportvi-
lág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Kabaréklub 0.10 Éjszaka

Augusztus 21., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Hunyadi-járat 2012 5.55 Ma reggel 8.15
Balatoni nyár 10.15 Európa egészsége 11.10 Az Ushuaia expedíció 12.00 Hír-
adó 12.15 Sporthírek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Buda-
pest természeti értékei 13.55 Az én Afrikám 14.15 DTK Arcok 15.10 Capri – Az
álmok szigete 16.05 Balatoni nyár 17.20 A korona hercege 18.30 Vérvörös
nyár 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Csak semmi pánik 21.40 Munka-
ügyek – Irreality show 22.40 A rejtélyes XX. század 23.15 Mozgó modern
23.45 Vérvörös nyár 0.40 Balatoni nyár
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 14.25 Dr. Dolittle 2.
16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.20 Fókusz
20.20 Barátok közt 21.00 Castle 22.00 Döglött akták 23.10 Reflektor 23.25
Doktor Addison
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 TotalCar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.40 Stahl konyhá-
ja 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop 11.05 Ezo.tv 12.35 Három pacák és az ide-
genek 14.25 Marina 15.25 Doktor House 16.25 Hal a tortán 17.25 Tiltott szere-
lem 18.30 Tények 19.05 Hal a tortán 20.05 Aktív 20.35 Jóban-Rosszban 21.30
Holtidõ 23.20 Aktív 23.50 Tények 0.25 Ezo.tv 1.00 A rózsa énekei 2.45 Doktor
House 3.35 TotalCar 4.00 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 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

Augusztus 22., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kerékpártúra 5.55 Ma reggel 8.15 Balatoni
nyár 9.55 Útravaló 10.15 Európa egészsége 11.10 Az Ushuaia expedíció 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.30
Budapest természeti értékei 13.55 Az én Afrikám 14.15 Gasztroangyal 15.10
Capri – Az álmok szigete 16.05 Balatoni nyár 17.20 A korona hercege 18.30
Vérvörös nyár 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Bosszú 21.00 Pesty Feke-
te Doboz 21.55 Munkaügyek – Irreality Show 23.00 Dokuszerda 23.55
Vérvörös nyár 0.50 Balatoni nyár
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Fókusz 6.45 Jó reggelt, skacok! 7.30 Reflektor
7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Gyõzike 10.25 Top
Shop 12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 Az éden titkai 14.20 Ruffian, a
csodakanca 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó
19.20 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Dallas: A Ewingok háborúja 23.00 Ref-
lektor 23.15 Agymenõk 23.45 Doktor Addison
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.20 Stahl kony-
hája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.35 Ezo.tv 12.30 Fiatal tehetségek
14.25 Marina 15.25 Doktor House 16.25 Hal a tortán 17.25 Tiltott szerelem
18.30 Tények 19.05 Hal a tortán 20.05 Aktív 19.50 Skandinávlottó-sorsolás
20.35 Jóban-Rosszban 21.30 Átkozott szerencse 23.30 Aktív 0.00 Tények
0.35 Ezo.tv 1.10 Átkozott szerencse 2.45 Doktor House 3.35 Babavilág 4.00
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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1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
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Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENT-
MIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es
frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián.

Augusztus 17., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Miklya Luzsányi Ildikó: Molnár Má-
ria életérõl (ism. 74p), Zenés áhítat a Sándor családdal (ism. 64p) 13.00 és
18.00 Lapszemle 19.00 Pörköltfesztivál (ism. 35p), Szín-, és formavilág ki-
állítás Sárszentmiklóson (ism. 30p), Szent Iván éjszakája Alsószentivánon
(ism. 23p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Augusztus 18., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00
Pörköltfesztivál (ism. 35p), Szín-, és formavilág kiállítás Sárszentmiklóson
(ism. 30p), Szent Iván éjszakája Alsószentivánon (ism. 23p) 18.00 Lap-
szemle 19.00 Juliális Cecén (30p), Karate nyílt nap (ism. 21p), Interjú a
Magna Cum Laude zenekarral (ism. 34p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Augusztus 19., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Pörköltfesztivál (ism. 35p), Szín-,
és formavilág kiállítás Sárszentmiklóson (ism. 30p), Szent Iván éjszakája
Alsószentivánon (ism. 23p) 13.00 Heti híradó 14.00 Juliális Cecén (30p),
Karate nyílt nap (ism. 21p), Interjú a Magna Cum Laude zenekarral (ism.
34p) 18.00 Heti híradó 19.00 ZMC: Családfa 1-4. rész (ism. 100p) 23.00 és
0.00 Heti híradó

Augusztus 20., H: 7.00 Heti híradó 8.00 ZMC: Családfa 1-4. rész (ism.
100p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Fafaragók (15p), Interjú Bõjtös Atti-
lával (47p), Petõfi kvartett: Ádáméva (36p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Augusztus 21., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Önellátó gazdaság Alapon (50p), Sámándob és Rock & Roll (48p),
Hõsök és Összetévõk koncert 23.00 és 0.00 Heti híradó

Augusztus 22., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Fafaragók (15p), Interjú Bõjtös
Attilával (47p), Petõfi kvartett: Ádáméva (36p) 13.00 Heti híradó 18.00
Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle

Augusztus 23., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 ZMC: Családfa 1-4. rész (ism. 100p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszem-
le és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozás-
ról 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.

Augusztus 23., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A rejtélyes XX. század 5.55 Ma reggel 8.15
Balatoni nyár 10.15 Európa egészsége 11.10 Az Ushuaia expedíció 12.00 Hír-
adó 12.15 Sporthírek 12.25 Rondó 12.55 Kvartett 13.30 Budapest természeti
értékei 13.55 Az én Afrikám 14.15 Tökéletes házasság 15.05 Capri – Az álmok
szigete 16.00 Balatoni nyár 17.15 A korona hercege 18.30 Vérvörös nyár
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 DTK 21.30 Munkaügyek – Irreality Show
22.30 Négy szellem 23.25 Vérvörös nyár 0.20 Balatoni nyár

RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Fókusz 6.45 Jó reggelt, skacok! 7.30 Reflektor
7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Gyõzike 10.25 Top
Shop 12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 Az éden titkai 14.15 Dallas: A
Ewingok háborúja 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.20 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Ezt jól kifõztük! 23.00 Reflektor
23.20 Agymenõk 23.45 Doktor Addison 1.35 Infómánia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl
konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50 Ezo.tv 12.25 Rex felügyelõ
14.25 Marina 15.25 Doktor House 16.25 Hal a tortán 17.25 Tiltott szerelem
18.30 Tények 19.05 Hal a tortán 20.05 Aktív 20.35 Jóban-Rosszban 21.30
Alfie 23.35 Aktív 0.05 Tények 0.40 Ezo.tv 1.15 Alfie 2.50 Doktor House 3.40
Segíts magadon! 4.05 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 17.30 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

Augusztus 24., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Múlt-kor 5.55 Ma reggel 8.15 Balatoni nyár
10.15 Európa egészsége 11.10 Kenyérmese 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Budapest természeti értékei 13.55 Az
én Afrikám 14.15 DTK 15.30 Capri – Az álmok szigete 16.25 Balatoni nyár
17.20 A korona hercege 18.30 Vérvörös nyár 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 Poén péntek 21.10 Borvacsora 22.05 Munkaügyek – Irreality Show
23.10 Magyar Rádió Szimfonik Live 0.30 Vérvörös nyár 1.20 Balatoni nyár

RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Fókusz 6.45 Jó reggelt, skacok! 7.30 Reflektor
7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Gyõzike 10.25 Top
Shop 12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 Az éden titkai 14.10 Szuper felsõ
tagozat 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.20
Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 CSI: Miami helyszínelõk 22.00 Gyilkos elmék
23.15 Odaát 0.15 Reflektor 0.30 Törzsutas 1.00 Nagyágyúk 1.50 Autómánia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35
Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50 Ezo.tv 12.25 A láthatat-
lan ember 14.25 Marina 15.25 Doktor House 16.25 Hal a tortán 17.25 Tiltott
szerelem 18.30 Tények 19.05 Hal a tortán 20.05 Aktív 20.35 Jóban-Rosszban
21.30 A hálózat csapdájában 23.15 Aktív 23.45 Tények 0.20 Ezo.tv 1.20 A há-
lózat csapdájában 2.50 Doktor House 3.40 Alexandra pódium 4.05 Magyar
versek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 9.45 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az unitárius egy-
ház 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 Kró-
nika 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 Kultúr-
kör 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

P O L G Á R Õ R V O N A L
Lakossági bejelentések és segítségkérések a

polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:
06 (30) 6210 651,   e-mail: polgarorseg@indamail.hu
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FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása,
karbantartása 06 30 440 5790

HOMLOKZATI HÕSZIGETELÕ-RENDSZER
terranova vakolattal, komplett 5 cm-es
1398 Ft/m2-tõl, 7 cm-es 1699 Ft/m2-tõl,

10 cm-es Ft/m2-tõl.
Garanciával, ingyenes szállítás

és állvány. 06 74 675 530

Sárbogárdi munkahelyre SZAKKÉPZETT,
gyakorlattal rendelkezõ SZAKÁCSOT

keresünk. 06 70 542 6731

Egyszemélyes, ágynemûrtartós HEVERÕ
5000 FT-ért ELADÓ. 06 20 405 7366

CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
Ár: megegyezés szerint.

Érdeklõdni: 06 20 402 4263

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (70) 282 1775
Kazánok 98.000 Ft-tól. Gyári garanciával. 06 (20)
947 5970 (4507712)

Lambéria 998 Ft/m2-tõl, hajópadló 1499 Ft/m2-
tõl, tetõcserép 1299 Ft/m2-tõl 06 (74) 675 530
(4507712)

8 kiscica szeretõ gazdákat keres 06 (30) 769
4241
Sárszentmiklóson szántóföldet bérelnék. 06
(20) 340 5976 (4507793)

Kévés lucerna eladó. 06 (20) 938 6441 (4507930)

Sárbogárd központjában, háromszobás, 80
m2-es, elsõ emeleti lakás, sürgõsen eladó. Érdek-
lõdni: 06 (30) 9941 332, 06 (20) 4194 940. (4507321)

Felújított lakás kiadó. 06 (30) 482 3947 (4507934)

Cecén családi ház eladó. 06 (70) 340 7282
Abai szeszfõzde rövid határidõvel, kitûnõ minõ-
ségben pálinkafõzést vállal. 06 (30) 9275 627
(4507882)

Amerikai stílusú ház eladó, épült 2006-ban.
Irányár: 7 millió. 06 (70) 2045 692
Családi ház eladó. Árpád út 25. Lakást beszámí-
tunk. Érdeklõdni: 06 (30) 557 8672, 06 (20) 561
3605 (4507980)

Ady-lakótelepen garázs eladó vagy kiadó. Ér-
deklõdni: 06 (30) 648 8824 (4807978)

Kaukázusi kölyökkutyák augusztus végi elvitel-
lel, oltva, féregtelenítve 25.000 Ft-ért eladók. 06
(30) 606 3129 (4507977)

Négyhónapos tacskókeverék kiskutyákat el-
ajándékoznék. 06 (30) 345 6131 (4507976)

Háromszobás, 100 m2-es, összkomfortos kertes
családi ház eladó. Érdeklõdni. 06 (20) 246 0080
(4507936)

Eladó Vajtán 1000 m2 telken egyszoba, konyhás
ház, melléképületekkel. Irányár: 2.200.000 Ft. 06
(30) 320 8313 (4507972)

Elektromos kerékpár féláron (70.000 Ft) eladó.
Érdeklõdni: 06 (20) 929 8716

Német-történelem szakos tanárt keresünk. 06
(30) 602 9103 (4507967)

40 KW-os bálás kazán eladó. 06 (30) 652 6232
(4507966)

Figyelem: jelenleg is üzemelõ takarmánykeres-
kedés, terménydarálóval, ipari árammal(63 A),
4082 m2 összközmûves területen eladó. 06 (30)
255 9806 (4507935)

ÁLLÁSHIRDETÉSEK
A Cecei Általános Iskola (7013 Cece, Árpád u. 3.) pályázatot hirdet

általános iskolai tanár; valamint iskolai tanító
munkakörök betöltésére az alábbiak szerint:

Végzettség: magyar és informatika szakos tanár; valamint tanító szak.
Munkavégzés helye: Cece, Árpád u. 3.
Közalkalmazotti jogviszony: határozott idejû szerzõdés.
Bérezés: a kjt. szerint.
A munkakör betöltésének ideje: 2012. augusztus 27.
Jelentkezni levélben az iskola címén, vagy az iskolacece@gmail.com
e-mail címen lehetséges.
További felvilágosítás a 06 20 49 17 330-as telefonszámon kérhetõ.

Szegletkõ General Kft. gyakorlattal rendelkezõ

AUTÓSZERELÕT KERES.
Elõny személyautó, haszongépjármû és

más munkagépek szerelésében való jártasság,
valamint tehergépkocsi és kisgépkezelõi jogosítvány.

Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: 06 (30) 480 1108

A Németh László Általános Mûvelõdési Központ pályázatot hirdet

óvodapedagógus munkakör betöltésére,
teljes munkaidõs, határozatlan idejû, közalkalmazotti jogviszony kereté-
ben. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók. A munkakör a pályázatok elbírálását kö-
vetõen azonnal betölthetõ.
Pályázati feltétel: fõiskolai óvodapedagógusi végzettség.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: legalább 1-3 év szakmai tapaszta-
lat, irodai programcsomag ismerete,  internet-használati ismeretek.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 29.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a pályázatnak a Németh
László Általános Mûvelõdési Központ címére történõ megküldésével (7017
Mezõszilas, Petõfi Sándor utca 1/g.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 31.

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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TAROLT A KAMION
Közlekedési balesethez riasztották a katasztrófavédelem sár-
bogárdi és székesfehérvári hivatásos tûzoltó egységeit 2012. au-
gusztus 10-én, pénteken, délután. A 63-as fõúton, Székesfehér-
vár és Aba között egy építési törmeléket szállító MAN nyerges
billencs letért az útról, kidöntött és kettétört egy fát, s az oldalá-
ra borult. A kamion vezetõfülkéje leszakadt, mindkét üzem-
anyagtartálya megrongálódott, amelybõl a gázolaj szivárgott. A
26 tonna rakomány az útra és az árokba borult.

A kamion sofõrjét és utasát súlyos sérülésekkel szállították kór-
házba.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság

Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ


