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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

A nyári lapszámok egy mezei virágokból
font lánc elemeiként fûzõdnek egymásba,
más-más szemszögbõl biztatva Olvasóin-
kat kalandozásra, melynek szezonja eme
évszak. Mostani újságunk témáinak a hatá-
rok szabnak medret.
A sebességnek a KRESZ, az autótu-
ningnak meg a pénztárca szab határt – lát-
hattuk a negyedik sárbogárdi tuningtalál-
kozón, melyrõl Hargitai Gergely számol be
Önöknek.
A Sárosdi Bikák fizikai tûréshatáraikat fe-
szegetik erõs emberként. Irányítójukkal,
Juhász Lászlóval készült interjúmból kide-
rül egy mondás igazsága is.
A határtalannak tûnõ befõzendõk közti
megvilágosodásba házitündérként kalau-
zolja Önöket Menyhárt Daniella – aki
azért kikapcsolódott a rétimajori strand-
kézin, illetve a juliálison, és részt vett egy
ünnepélyes csõletételen is Cecén.
Határon túli, kárpátaljai élményeinek vib-
ráló mozaikját vetette papírra Szabados
Tamás, aki a Huszics Vendel Kórus külföl-
di vendégszereplésérõl ír.
S határkõhöz érkezett Aba is, mely városi
rangot kapott; ez azonban újabb kihívások
elé állítja. Mert ahogy a Vándorlások utó-
szava, a Vándorképzõ is írja: nincs megál-
lás. Határ a csillagos ég!

Hargitai–Kiss Virág

StrandkézilabdábanStrandkézilabdában
mi vagyunk a császárokmi vagyunk a császárok

Kárpátal ja i naplóKárpátal ja i naplóHATÁR A
CSILLAGOS

ÉG
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Alapcsõletétel Cecén
Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! Szerdán nagy lépést
tett Cece a település „zöld” életének fejlesztéséért, hiszen
alapcsõletétellel jelezték a csatornázási munkálatok kezdetét. A
csatorna segítségével csökken a település környezeti terhelése, a
jobb higiénés állapot kialakításával javul a lakosság életminõsége.
A mûvelõdési házban tartott, összefoglaló jellegû tájékoztatóra
nemcsak az érdeklõdõ képviselõ-testületi tagok, környékbeli pol-
gármesterek jöttek el, hanem a projektnek szinte minden képvi-
selõje is egyszerre volt jelen, így a munkálatoknak minden lépésé-
rõl tájékoztatták a hallgatóságot. Báthory Gergely projektmene-
dzser rövid megnyitója után Varga Gábor polgármester mondta
el a projekthez tartozó fõbb információkat. A település vezetése
2011. július 7-én írta alá a támogatási szerzõdést. Cece már az elõ-
zõ vezetés ideje alatt is pályázott csatornára, több környékbeli te-
lepülést is bevonva, ám akkor még sikertelenül. A mostani pályá-
zat a legnagyobb beruházás a falu életében, 1.249 millió forintot
tesz ki, mindez pedig 88 %-os támogatással. Varga Gábor megkö-

szönte azokat az elõkészítõ munkákat, amelyek arra vezettek,
hogy a csatornázási munkálatok elkezdõdhetnek. A csatornahá-
lózat kialakítása és a szennyvíztisztítás korszerû megoldása
törvény által elõírt kötelezettség, hiszen 2015 végéig minden
olyan településen létre kell hozni, ahol a lakosok száma megha-
ladja a kétezer fõt.
Kovács Tamás, a kivitelezõ Szabadics Zrt. vezérigazgatója is tájé-
koztatta a meghívottakat, õ is kiemelte, hogy nem az elsõ szenny-
vízépítési munkájuk lesz a cecei, így nagy tapasztalattal, magas
színvonalon, minél gyorsabban, a lakosságot lehetõség szerint
legkevésbé zavarva dolgoznak majd.
A munkálatok hétfõn kezdõdtek, a 61-es, 63-as és a paksi utak
aszfaltjának felmarásával – ezek az utak várhatóan szeptember
végére el is készülnek. Napi 60-80 ember dolgozik majd a faluban,
s tudják, hogy jelentõs lesz a felfordulás, de megpróbálják mind-
ezt a lakosság minimális zavarásával végezni, s ezért mindenki
türelmét kérik.
A beruházás ideje alatt Cecén több mint 19.000 folyóméter
hosszúságú gerincvezeték épül ki, melyhez egy 220 m3-es új
szennyvíztisztító-telep fogja biztosítani a településrõl érkezõ
szennyvizek megfelelõ hatásfokú tisztítását. Az üzembe helyezés
idõpontjára a település minden utcájába bevezetésre kerül a
szennyvízhálózat.
Dr. Galambos Dénes, a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetõ
kormánymegbízottja gratulált a sikeres munkához, s úgy véli, na-
gyon helyes volt a település vezetõinek kitartása. Külön gratulált
Varga Gábornak, mivel országgyûlési képviselõként a körzetéhez
tartozó települések közül az utóbbi idõben jelentõsen megnö-
vekedett a csatorna-beruházások száma.
A tájékoztató után a mûvelõdési ház elõtt helyezte le az alapcsö-
vet dr. Galambos Dénes, Kovács Tamás, Varga Gábor, valamint
Fazekas Gábor, a víziközmû-társulat elnöke. Ezután egy fogadás-
ra invitáltak mindenkit a polgármesteri hivatalba.

Menyhárt Daniella

Út Pálfára
Nem az a fontos, honnan jöttél,

hanem hogy hova tartasz

Szerdán ünnepélyes keretek közt adták át a frissen elkészült
Simontornya és Pálfa közti összekötõ utat Simontornyán. Az áta-
dó meghívott vendége volt Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium infrastruktúráért felelõs államtitkára, valamint
László-Varga Zsuzsanna, a Tolna Megyei Kormányhivatal fõ-
igazgatója. Elõször õ mondta el beszédében, hogy az újonnan
épült közel 7 kilométeres szakasz megkönnyíti és gyorsabbá teszi
a közlekedést Rácegres, Pálfa és Simontornya között. Csõszné
Kacz Edit, Simontornya polgármestere azt emelte ki, hogy a két
település már 1933 óta várta, hogy megépüljön ez az út, amely jel-
képezi a Pálfa és Simontornya közti együttmûködést is. Itt kitért
az iskolák és az orvosi ügyelet közti összefogásra, valamint hogy a
megyeszékhely 10 kilométerrel rövidebb úton is megközelíthetõ
lett.
Bajnok Lajos, a kivitelezõ ügyvezetõje átadta az utat, melyrõl
megjegyezte, hogy minõségileg elsõ osztályú lett – állítása alátá-
masztható, ha valaki végigmegy rajta. Szõke József, a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. mûszaki vezérigazgató-helyettese szerint
már nem kell több 10 kilométeres (és a forgalom szempontjából
hosszabb ideig tartó) kitérõt tenni, ha az ember el akar jutni egyik
helyrõl a másikra, s megköszönte mindazoknak a munkáját, akik
hozzájárultak mindehhez, majd „átadta az utat” Kovács Ákos-

nak, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. beruházási vezér-
igazgató-helyettesének.
Völner Pál is szólt a közönséghez, aki büszke arra, hogy vidéken is
fel tudják használni az uniós forrásokat. Maga az út is uniós szín-
vonalú lett, minõségi, magyar kivitelezéssel.
Ezek után a projektben résztvevõk átvágták a jelképes szalagot,
majd Rácegresre hívtak mindenkit – az új úton – egy fogadásra.
Csõszné Kacz Edit és Horváth Imre, Pálfa polgármestere a szalag
átvágása után gratuláltak egymásnak, s mint azt korábban kiemel-
ték, valóban nagy lépést tettek a települések közti még nagyobb
együttmûködésért.

Menyhárt Daniella
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Aba város
Aba nem hagyja hidegen az embereket, közömbös véleményt nem
hallottam még róla, csak rajongót, vagy leminõsítõt. Sõt, volt,
hogy ugyanaz az ember állította jó példának, aki késõbb fújt rá.
Mindebbõl azt a következtetést vontam le magamban, hogy sokan
irigykedve nézik Aba makacs, de hatásos haladását a helyi közös-
ség által és érdekében kijelölt ösvényen. Nyilvánvalóan nem zök-
kenõmentes az õ útjuk sem, de – a lehetetlenség nincs, csak tehe-
tetlenség elve mentén – élnek az elõre vivõ lehetõségekkel. Az
eredmény pedig magáért beszél.
A Sárbogárdtól mintegy 20 kilométerre lévõ nagyközség most vá-
rossá avanzsált. Még 2011-ben nyújtottak be pályázatot e státusz-
ra, de abban az évben a kormányzat úgy döntött, hogy a közigazga-
tási reform befejezéséig nem nyilvánít várossá új településeket. E
pályázat kapott most pozitív bírálatot, néhány kiegészítést köve-
tõen. Aba 2013-as várossá válásának nemcsak szimbolikus jelen-
tése van; a gyakorlatban azért is jelentõs, mert jövõre indul az új
európai uniós fejlesztési ciklus, amely 2020-ig tart, és város lévén
nagyobb lehetõségek nyílnak meg az abai közösség számára.
A várossá válás kapcsán KOSSA LAJOST, Aba polgármesterét
kérdeztem.

– Aba mióta készült a városi szerepre?

– 1990-ig nyúlik vissza a történet, amikor
kimondták az abaiak, hogy legyen Aba új-
ra a miénk, s ezzel elkezdõdött egy folya-
mat, ami most a várossá nyilvánítással zá-
rult le. Persze, 1990-ben legszebb álmaink-
ban sem gondoltuk, hogy Aba egyszer vá-
ros lehet. Azt viszont gondoltuk, hogy
összefogással komoly eredményeket érhe-
tünk el, és kitörhetünk abból a hátrányos
helyzetbõl, ami akkor Abát jellemezte. A
várossá nyilvánításra tudatosan az 1990-es
évek végétõl készültünk; akkor tudtuk
meg, hogy egy befektetõ Székesfehérvár és
Aba között repteret szeretne létrehozni;
akkor ismertük meg a megye területfej-
lesztési koncepcióját, amelyben a VÁTI
munkatársai azt állapították meg, hogy a
megye déli részeinek elmaradottságának
egyik oka a városhiányos térség, és Abánál
prognosztizálták azt, hogy várossá válhat
középtávon. Innentõl Aba képviselõ-tes-

tülete tudatosan felvállalta, hogy próbál
ennek mentén dolgozni. 2002-ben fogad-
tuk el Aba intelligens várossá válási straté-
giáját. 2005. március 14-én kötöttünk az itt
élõkkel társadalmi szerzõdést, amely a vá-
rossá válást hivatott elõsegíteni.

– Mik voltak azok a konkrét kitûzött célok és
kötelezõ elemek, amiket teljesíteni kellett?

– A törvény elõírja, hogy milyen feltételek-
nek kell megfelelni. Aba azonban a fejlesz-
téseit nem ezek alapján mérte és határozta
el. Fölvállaltunk olyan feladatokat, ame-
lyek az itt és a térségben élõk javát szolgál-
ják. Így értük el a várossá válás feltételeit.

– Van itt gimnázium, mûvészeti iskola, ok-
mányiroda, több olyan fejlesztés történt, ami
egy már meglévõ városban sem feltétlenül
adott, vagy épp nem ilyen minõségben. Melyik
volt a legfontosabb fejlesztés, ami különösen
közel áll a szívedhez?

– Nem lehet az egyiket a másik elé sorolni,
ez így egész, ahogy van. 1990-ben gondol-
tunk egy nagyot, hogy az oktatás, kultúra,
hagyomány és az ünnepek a fontos terüle-
tek, amik kitörési pontot jelenthetnek
Abának. Ezt az összefogás és a térségi
együttmûködés ágyazta keretbe, ami szin-
tén a 90-es évek elején alakult ki a Sárvíz
völgyében. Ez segített bennünket ahhoz,
hogy elõrébb jussunk. Emellett voltak ál-
maink. Az oktatás területén nem eléged-
tünk meg annyival, hogy megnyílt egy mû-
vészeti alapiskola 1994-ben, hanem az ott
dolgozó tanárok, vezetõk ezt továbbgon-
dolva kialakították a ma már Magyaror-
szágon példaértékû Életfa programot. Er-
re alapozva indítottuk el a gimnáziumot is.
Ma már látszik, hogy ez egy olyan oktatá-
si–nevelési modell, amely nemcsak Aba és
a térség, de az ország számára is példaérté-

kû lehet. Ugyanígy a térségi összefogásnak
köszönhetjük, hogy önálló kistérséggé vált
a Sárvíz, és kialakult az okmányiroda.
Hogy ez sikeres lehet, az az ott dolgozók-
nak köszönhetõ. A várossá válás ezen in-
tézményrendszert és alapjait erõsítheti
meg.

– Van egy különleges vetülete is a várossá vá-
lásnak azáltal, hogy idén ünnepeljük a Má-
tyás-emlékévet. Milyen hatása lehet a várossá
válásnak az itt élõk lelkére? Ugyanis sok vá-
rosnál az tapasztalható, hogy egy kicsit elide-
genednek az emberek. Nagy kihívás lesz a
településnek, hogy ezt megelõzze.

– Nem véletlenül említettem fontos állo-
másként 2005. március 14-ét, amikor az
abaiak társadalmi szerzõdést kötöttek, és
esküvel erõsítették meg vállalásukat. Ami-
kor ezt a szerzõdést kezdeményeztük, ak-
kor jeleztem a közösség számára, hogy
olyan idõszak elõtt áll Aba, amikor komoly
fejlesztési hullám indulhat el, de ehhez el-
engedhetetlen a lelki–szellemi megújulás.
Ez a lelki–szellemi megújulás egy fontos
pontjához ért el most. Szimbolikusnak tar-
tom, hogy 2001. augusztus 18-án a millen-
niumi ünnepségek keretében, a Szent Ist-
ván-szobor avatásán hangzott el részemrõl
elõször, hogy szeretnénk, ha Aba intelli-
gens várossá válna, amelyben – Márai sza-
vaival élve – légkör is van. Üzenetértékû-
nek tartom, hogy a Mátyás-emlékévben
valósult meg mindez. A kormányzati
visszajelzés mellett – ami pozitív elismeré-
se az eddigi munkának – az égiek is üzen-
tek az abaiak számára, mégpedig azt, hogy
a lelki–szellemi megújulást, amelyet 2005-
ben indítottunk el közösen, még erõteljes-
ebben, lendületesebben kell folytatni.

Hargitai–Kiss Virág
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„...Tuningnak, deszkának,
bringának, csillogó verdáknak...”
Így hangzik fel Mr. Busta „Utca Him-
nusz” címû számában, az idei, immáron
IV. Tuningtalálkozóra leginkább jellem-
zõ zenében e sor. Bizony sokszor hallani
manapság, hogy Sárbogárdon soha nincs
semmi. Pedig van! Fogathajtó, kórusta-
lálkozó, pörköltfesztivál, lecsófesztivál,
SRB JAM. Ezek sorába tartozik a tuning-
találkozó is, mely szombaton 10 órakor
nyitotta meg kapuit a látogatók számára,
akik idén is szép számmal jöttek az ország
több pontjából, sõt a határon túlról is.
Egész nap szólt a zene, és folyamatosan
váltották egymást a lemezlovasok. A fel-
nik és motorháztetõk megcsillantak a
gyönyörû napsütésben, mert az idõjárás is
kegyesen a rendezõk mellé állt. A csinos
autómosó lányok sem fáztak (miután

habbal locsolták le magukat és az autó-
kat), így õk is hamar ledobálták egyes ru-
hadarabjaikat a férfiközönség nagy örö-
mére.
Persze a rendezvényen a szép külsejû au-
tók és lányok mellett a belsõre is sokan
odafigyeltek. Volt, aki gyönyörûen felújí-
tott, vagy éppen teljes egészében lecserélt
motortérrel büszkélkedhetett, de a szín-
padi hangosítást simán elnyomó mélylá-
dák és hangszórók is enyhe szívritmusza-
vart okoztak a merész kipróbálni vágyók-
nak, de ne hagyjuk ki a sorból az üléshuza-
tok, kormányok, mûszerfalak dizájnját
sem, hisz ezek is bõvelkedtek látnivaló-
ban. A tuningolás mûvészei azért fejet
hajtottak egy-egy szériaautónak is, mely
akár egy kiállításra is beillett volna.
A kocsik mellett árusok is felsorakoztak
sátrakkal: autómosók, fényezõk, matricá-
zók, felniket és egyéb kiegészítõket áruló
cégek várták standjaikkal a látogatókat,
vevõket, törzsvásárlókat.

Az egész napos rendezvény programok-
ban sem szûkölködött, ugyanis hangnyo-
másmérés, gumiégetés, streetfighter és
flatland BMX-bemutatók, szexi autó-
mosóverseny és Mr. Busta-koncert várta
az érdeklõdõket. Az ügyességi pályán
megrendezésre kerülõ gördeszka-, BMX-
és görkoriverseny is lezajlott. Az ered-
ményhirdetést este hat órakor tartották, s
többen is ott maradtak az estig tartó bulin.
Az évek alatt Sárbogárdon sokadszor
megforduló rutinosabbak autóikból grill-
rácsot vettek elõ, sütögettek, beszélgettek
s nem csak saját négykerekûjüket, de
mások autóit is dicsérték.
Átélhettük az autók és az egész napos ta-
lálkozó hatását, hisz a benzingõzzel és gu-
mifüsttel bõvelkedõ nap végén egy igazi
V8-as amerikai verda gumija épp az or-
runk elõtt durrant el.
Jövõre kíváncsian várjuk az ötödik talál-
kozót.

Hargitai Gergely
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Bemutató a cecei juliálison
A katasztrófavédelem Sárbogárdi Hiva-
tásos Tûzoltó-parancsnokságának köz-
remûködésével egy feltételezett földren-
gés utáni mentés bemutatóját tartották
július 13-án, szombaton Cecén. A felté-
telezés szerint a betontörmelékek két sé-
rültet temettek maguk alá, akiket men-
tõkutyák kutattak fel. A hivatásos tûzol-
tók ezután leemelték a betondarabokat,
majd segítették a sérültek kiemelését a
romok közül.

Fotó: FMKI – Sárbogárdi Hivatásos Tûz-
oltó-parancsnokság

Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A hetedik te magad légy!
A hét hét napja, heten, mint a gonoszok,
hétalvók, hét törpe, hétpecsétes titok, hét-
fejû sárkány és: hetedszer is juliális!
A cecei juliális igazán nem volt hétpecsétes
titok, hiszen már jóval a rendezvény elõtt
tudni lehetett, hogy ha július, akkor Cece!
Idén is rengeteg ember látogatott el a falu
legnagyobb eseményére, ahol a hazai és

környékbeli települések fellépõi mutat-
hatták be magukat. Tánc, ének, mesék,
tûzoltó-bemutató, arcfestés, kirakodók,
ebéd és jó hangulat várt mindenkit, aki ki-
jött a falu központjába szombaton. Fellép-
tek a Kiscsillag táncegyüttes növendékei,
akik mosolyt csaltak a nézõk arcára. A gye-
rekeket interaktív mesékbe is bevonták,
Az egyszeri asszony és az ördög, valamint
Az aranyszõrû bárány címû meséket ját-
szották el a színpad elõtt. Utánuk a pálfai
néptánccsoport következett, õket pedig a
vándorok táncegyüttes követte (szintén
Pálfáról) a Made in Hungária címû, nem-
rég megelevenített tánccsokrukkal, amit
már nézni is fárasztó volt – de minden elis-
merés nekik a színvonalas produkciókért!
A kangoo-csoport is tartott egy bemutatót,
amivel a sportra és a mozgásra ösztönzik
az embereket. A Búzavirág Népdalkör két
szettben is megmutatta magát; színvonalas

elõadásukban népdalokat énekeltek, amit
a közönség is heves tapssal és ujjongással
fogadott.
Este a Boros zenekar szolgáltatta a tánc-
hoz az utcazenét. Ha délután valaki úgy
érezte, hogy kevesen vannak a Jókai utcá-

ban, estére az õ állításuk is cáfolódni lát-
szott, hiszen az utcabál kezdete után ha-
marosan megérkezett az est sztárvendége,
a többször az év énekesnõjének választott,
Emerton-díjas Zoltán Erika, aki legna-
gyobb slágereit játszotta a közönségnek,
akik addigra már minden szabad helyet
megtöltöttek a Jókai utcában és hallótá-
volságban.
A koncert után folytatódott az utcabál,
ahol mindenki hajnalig mulathatott, a kö-
zelben lévõ vendéglátóhelyeken pedig
kedvükre fogyaszthattak és beszélgethet-
tek a kilátogatók.
Ez a rendezvény minden évben bizonyítja,
hogy érdemes nagyszabású programot
szervezni a faluban, mert az évnek ezen a
napján Cece legnagyobb része kimozdul
otthonról, jó barátokkal találkozik, és mi-
nõségi programokon vesz részt. Minden
gratuláció megilleti a szervezõket!

Menyhárt Daniella
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Kárpátaljai
napló

A Huszics Vendel Kórus július 4-e és 7-e között Kárpátalján járt.
Sok élményt, tudást szereztünk, ezek közül elevenítek fel néhá-
nyat naplószerûen nem idõrendi, még csak nem is fontossági sor-
rendben.

Kárpátalja a történelmi Magyarország azon részei közé tartozott,
ahol a magyarság még relatív többséget sem alkotott soha. Mégis,
a magyar történelem kiemelkedõen fontos helyei – Verec-
kei-szoros, Munkács vára stb. – találhatók itt, amelyek nemzettu-
datunk elengedhetetlen részei.
A Bereg tájegységet, amelynek természetes központja Bereg-
szász, Trianon kettévágta, egyik része ma Ukrajnához, a másik
Magyarországhoz tartozik. Egy Beregszászon 1918-ban született,
s ma is ott élõ ember a Monarchia és Magyarország állampolgára
volt, 1920-ban csehszlovák állampolgár lett, 1939-ben újra ma-
gyar, 1945-ben szovjet, majd 1991-ben az önálló Ukrajna létrejöt-
tével ukrán, anélkül, hogy a lábát kitette volna Beregszászból!
Kárpátalja a Rákócziak földje. Tiszahát, Dolha, Munkács. Meg-
elevenedett a történelemtankönyv!

Hazádnak rendületlenül légy híve, óh magyar! Komoran és súlyo-
san szólt ez, mikor Szolyván, a sztálini terror áldozatainak emlék-
mûvénél énekeltünk. 26 ezer, a gulág táboraiban elpusztult ma-
gyar férfi nevét olvastuk falvanként felsorolva. Minden 18 és 50 év
közötti magyar férfit összegyûjtöttek „malenkij robotra”, nagy
részük soha nem jött vissza!
Ungváron a 30-as években 12 zsinagóga, 12 zsidó egyházi közös-
ség mûködött. 1944-ben 200 ezer zsidó élt Kárpátalján. A depor-
tálások itt kezdõdtek, a teljes zsidó lakosságot elhurcolták, 2-3 ez-
ren jöttek vissza. Ma néhány százan élnek még itt zömmel a
városokban.
A zenének, az éneknek csodálatos tulajdonsága, hogy pillanatok
alatt összeköt olyanokat is, akik még soha nem látták egymást az-
elõtt! A gyermektáborban kánont énekelve, a görög katolikus

templomban a véletlenül odacsöppenõ magyar csoportnak spon-
tán hangversenyt rögtönözve éreztük, hogy ez a kötés sokszor
még a nyelvnél is erõsebb!
Bogorogyice gyevo – orosz Ave Maria. Az ungvári görög katolikus
székesegyház ikonosztáza elõtt énekeltük, soha ilyen szépen. A
hely szelleme!
Megtudtuk, milyen az ortodox misebor. Benén, az ottani híres bo-
rász pincéjében egyebek között ezt a testes, édes vörösbort is
megkóstoltuk. Nekem azért marad a szekszárdi kékfrankos!
Koncert a II. Rákóczi Ferenc Magyar Fõiskolán Beregszászon.
Kiváló akusztika, szerény létszámú (a szomszédos mûvelõdési
házban a Magyar Állami Népi Együttes szerepelt), de nagyon értõ
és lelkes közönség. Úgy érzem, tudásunk legjavát adtuk. Már itt-
hon olvasom az e-mailt: Visszavárunk benneteket!

Huszicsné Zsike fantasztikus! 2 órás koncertet könnyed eleganci-
ával, ifjú (nem örökifjú) hévvel vezényli végig a hangversenyt,
fittyet hányva hõségre, az egész napos program fáradtságára. Ki-
hozta belõlünk azt, amit tudunk.
Bali Gabriella és Dávid, Zsike unokái, zongorakísérõnk, Huszics
Ibolya gyerekei a szemünk láttára és fülünk hallatára válnak egyre
érettebb elõadóvá! Zajos ováció fogadta elõadásukat, még
Várdai István csellómûvész, a testvérük is büszke lehet rájuk!
Huszics Ibolya állandó zongorakísérõnk. Három tehetséges ze-
nész édesanyja, korrepetitor a fõiskolán. Állandóan úton van
Pécs, Sárbogárd, Budapest és más városok között, mégis mindig
szakít idõt a bogárdi kórusra. Talán már nem csak édesanyja mi-
att! Ha õ kísér bennünket, az önbizalmunk is nagyobb.
Gyönyörûek a vidék városai! Ungvár, Munkács, Beregszász képü-
ket a Monarchia alatt nyerték. Városháza, kaszinó, zsinagóga,
templom, vasútállomás, sétálóutca: ismerõs a szemünknek más
városokban.
A magyar népesség többsége kálvinista. A református közösségek
nem csupán vallási együvé tartozást jelentenek. Ezek a közössé-
gek a magyar nemzethez tartozás, a magyar nyelv és kultúrához
való ragaszkodás kifejezõi.
Bene – 1400 fõs, magyarlakta település a Borzsa folyó partján, 12
km-re Beregszásztól. Városunk testvértelepülése. Lehetetlen
visszaadni azt a valódi családias vendéglátást, amelyben részünk
volt. Ez olyan hely, ahová visszakívánkozik az ember!
A kórus tagjaként nemcsak hiszem, tudom is: Kárpátalján jó hírét
vittük városunknak!

Szabados Tamás
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Fogathajtó Nagylókon
Nemcsak a hintók kerekei forogtak könnyedén a helyükön, de a
nagylóki fogathajtó is gördülékenyen zajlott. Nem is csoda, hiszen
a szervezõk több éves rutinnal rendelkeznek már. Kiss Nándor, a
Nagylóki Lovasegylet vezetõje segítõivel együtt sürgött-forgott.
Ha kellett, a pálya bejáratánál engedte ki és be a fogatokat, ha kel-
lett, az ebéd körüli teendõkbõl vette ki a részét.
Az idõjárás a legkedvezõbb formáját mutatta, így nézõkben, szur-
kolókban sem volt hiány, akik a pálya körüli fák és pavilonok alól
biztatták az induló lovasokat. A jól ismert hajtók mellett indult
egy pónifogat is versenyen kívül, ami igazán kivételes látványt
nyújtott.

A környékbõl a házigazdákon kívül Cece, Káloz, Mezõszilas, Sár-
bogárd, Sárkeresztúr, Seregélyes képviseltette magát a rendezvé-
nyen.
A bírói feladatokat Kollár Károly, Nagy Imre és felesége látták el.

Eredmények

Akadályhajtás (23 nevezõ): 1. Vida Károly (Káloz LE), 2. Ihász
Béla (Seregélyesi LC), 3. Magyar Zoltán (Marcali SE), 4. Nagy

Péter (Tolna–Mözsi LE),
5. Zele Géza (Vecsési
SE), 6. Tóth Roxána
(Sárbogárdi LE). A
nagylóki egyesület indu-
lója, Kiss Olga a 8. helyen
végzett.

Vadászhajtás (18 nevezõ):
1. Semjén Attila (Mezõ-
szilasi LSE), Vida Károly,
Nagy Péter, Ihász Béla,
Taligás Menyhért (Sár-
bogárdi LE), id. Semjén
Attila (Mezõszilasi LSE).
Kiss Olga a 13. helyen
végzett.

Hargitai–Kiss Virág

Pihenõnapon a Balaton-felvidéken
Nagylók köztisztviselõi, közalkalmazottai, egészségügyi dolgozói
és azon nyugdíjasai, akik Nagylók közéletének alkotó, tevékeny
részesei voltak az elmúlt idõben, fáradozásuk elismeréseképpen
egy évben egyszer jutalomnapot kapnak, hogy legalább egy napot
pihenéssel tölthessenek.
2013. július 5-én reggel fél nyolckor autóbuszra szálltunk, elfeled-
ve minden gondot erre a napra. Útközben polgármesterünk, Tóth

József szeretettel köszöntött bennünket, és kellemes, élmények-
ben gazdag pihenõnapot kívánt mindnyájunknak.
Utunk elsõ megállóhelye Nagyvázsony, Kinizsi vára volt. Érkezé-
sünkkor kezdõdött ott az egyórás várjáték. Itt bemutatták a vár
védelmével kapcsolatos építési, fegyveres események vízióját.
Ezen élmények után csigalépcsõn jutottunk fel az õrtorony tetejé-
re, ahonnan szép kilátás nyílt a látványokban bõvelkedõ vidékre.
Ezt követõen a Tapolcai-tavasbarlang természet alkotta látvá-
nyaiban gyönyörködtünk. 73 lépcsõfokon jutottunk le a 16 m mély
karsztvizes barlangrendszerbe. Itt csónakra szálltunk, és 180 mé-
teren át csodáltuk a víz boltozati munkáját. Ez a labirintus csodá-
nak tetszett. Megtudtuk, hogy a karsztvizes barlangrendszer or-
szágunk 4. leghosszabb barlangja.
Utunk Badacsonyba vezetett tovább, ahol megkóstoltuk a híres
hegyoldali borokat. Megtekintettük a Kisfaludy Károly-emlékhá-
zat, amely múzeumként és fogadóként is mûködik. A költõ elsõ
volt azok között, akik a közfigyelmet a táj különös szépségeire irá-
nyították. Rácsodálkoztunk a gyönyörû sorokba napfénytõl tün-
döklõ, nemes szõlõültetvényekre. Innen felülnézetbõl láthattuk
hazánk büszkeségét, a gyönyörû Balatont.
Mire hazaértünk, leszállt az este.
Hálaérzés hatott át bennünket, mert ez a nap nemcsak gyönyör-
ködtetett a szebbnél szebb látványok által, de elérte célját, mert
valóban belefeledkeztünk egy kis kikapcsolódásba.

Tauzné Piroska
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B I K Á N A K L E N N I
Aggodalommal vegyes elismeréssel figyeltem hétvégén a Sárosdi
Bikák tehetségkutatóját. Arra gondoltam: nemcsak az izmaikat,
de a határaikat is feszegetik ezek a fiúk. A miértjeimre JUHÁSZ
LÁSZLÓ, a csapat vezetõje válaszolt.

– Mióta létezik a Sárosdi Bikák csapata?
– Augusztusban lesz egy éve. A múlt évi sárosdi falunapokra al-
kottunk egy baráti társaságot és rendeztünk egy kis versenyt kü-
lönbözõ szerszámokkal. Úgy vettük észre, hogy nagyon tetszett a
népnek, ezért idén is megpróbáltuk: egy kicsit komolyabb tehet-
ségkutató versenyt hoztunk össze erõs embereknek, ahol a fiúk
nagyon keményen hozzáállva elég jó eredményt értek el.
– Autodidakta módon sajátítjátok el ennek a sportágnak a fogásait,
vagy van, aki köztetek hivatalosan is erõs ember?
– Kedves barátom Mester Miklós Szabadegyházáról, általa ismer-
tem meg a sportágat. Tanulgattam, figyelgettem, és rengeteg is-
merõsre tettem szert, így Rozik Gáborra, Kormány Lacira és Ma-
gyarország Erõs Ember Szövetségének elnökére, Darázs Ádám-
ra, akik jelenleg is közép- és felsõ kategórián ûzik ezt a sportot.
Mezõszilasról Sebestyén János tartja keményen a frontot.

– Amatõr szinten ûzitek a sportot, vagy törekedtek arra, hogy beszáll-
hassatok a profik közé is megyei, területi szinten?
– A srácokat úgy szeretném felkészíteni, hogy bekerüljenek a leg-
jobb helyre. A hétvégi tehetségkutatón olyan jól tudtak végezni,
hogy 3 fõvel gyarapodott a szerbiai egyéni verseny. Darázs Ádám,
fõ vendégünk, bírónk hívta meg oda a fiúkat.
– A gyakorláshoz az eszközöket honnan szerzitek be, ki lát el titeket
szakmai tanáccsal?
– Mindenképp meg kell említeni Mester Miklóst, akitõl sokat ta-
nultam, és aki sokat segített. Darázs Ádám komoly versenyekre
hív bennünket, ahol tapasztalatot szerezhetünk és megbeszélhet-
jük, mit hogyan kell még jobban csinálni. Az eszközöket a külön-
bözõ versenyeken lessük el, hozzáteszünk ötleteket (például a
Trabantunkat), és helyben készítjük el, családi alapon.
– A traktorgumit el tudom képzelni, honnan származik. Viszont a
kõgolyók hogyan készülnek?
– Egy kedves barátom és egyben felajánlónk, egy hantosi fiatal-
ember, Menyhei Csaba készíti a kõgolyókat, sziklákat, malomkö-
veket.
– Nagyon oda kell figyelni a mozdulatokra. Hogyan tudod irányítani
a fiúkat, hogy jól osszák be az erejüket?
– November óta sikerült az önkormányzat révén egy kis helyiség-
ben konditermet berendeznünk, ahol súlyzókkal, fekvõpadokon
tudják fejleszteni az izmaikat télen, nyáron meg itt, az udvarom-
ban edzenek. Kell öv, csuklószorító, krémek, bandázsok, és a
megtanultak alapján próbálunk technikailag felkészülni.
– Mik a legjellemzõbb sérülések ebben a sportágban?
– Legfõképpen a sérvek, izomszakadás, ami remélem, nálunk
nem fog elõfordulni. Az erõs embernél nem a kinézet számít.

Ahogy mondják: kicsi a bors, de erõs. Akik épp edzenek a hátunk
mögött, õk se kigyúrt emberek, de az izomzatuk alkalmas arra,
ami ehhez a sporthoz kell.
– A fiúk között vannak esetleg erõs lányok is?
– Egyelõre nincsenek. Van egy jelentkezõ, de õ pillanatnyilag ba-
bát vár.
– Te miért szerettél bele
ebbe a sportágba?
– Gyerekkorom óta sze-
rettem az erõs embere-
ket. Amióta Sárosdon
vagyok, azóta azon dol-
gozom, hogy legyenek
gyakorlóhelyek és egy
csapat. A hantosi fiúk
által kapcsolódtam be
ebbe a sportba, ott je-
lentek meg az elsõ kõ-
golyók. 3 éve ott volt egy
verseny, ahol azt vettem
észre, hogy a verseny
színvonalát is lehetne
javítani, ezért megpró-
báltam tenni ennek ér-
dekében. Nálam is van-
nak még hibák, de a lé-
nyeg, hogy akik ide jönnek, azok jól érezzék magukat, sérülés-
mentesen menjenek haza, és jó kapcsolat alakuljon ki a sárosdi és
a máshonnan érkezett vendégek között.
– Ha már a gyerekkorodat említetted, gondolsz a gyerekekre is, mert
láthattunk a hétvégi versenyen apróságoknak való kõgolyóutánzatot,
átalakított játékautót is.
– Van egy 5 éves kisfiam, aki nap mint nap találkozik a Sárosdi Bi-
kákkal. Készítettem neki hungarocellbõl 8-9 kg-os golyót, van kis
traktorgumija és malomköve is.

Hargitai–Kiss Virág

A SÁROSDI VERSENYZÕK EREDMÉNYEI
A TEHETSÉGKUTATÓN:

1. helyezés: Várnai Richárd, 3. helyezés: Bartos Richárd, 4. he-
lyezés: Mészáros Dávid, 10. helyezés: Boda Tibor, 11. helyezés:
Kovács József, 15. helyezés: Erdélyi Ferenc.
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Tehetségkutató Sárosdon
Nem a ma felkapott zenei tehetségkutató, hanem erõs emberek
megmérettetése zajlott Sárosdon szombaton a helyi falunapok
keretében. A házigazda szerepét a Sárosdi Bikák töltötték be, a
bírói teendõkben Darázs Ádám többszörös magyar és közép-eu-
rópai bajnok segédkezett.
A kultúrház mellett egy utcaszakaszt foglalt el a verseny, ahol mo-
numentális traktorgumikon, kõgolyókon, Trabanton, üllõn és
más, erõt próbáló eszközökön tesztelhette izmai tûrõképességét
az ország különbözõ részeibõl érkezett 16 erõs ember. Voltak
köztük, persze, szekrény méretû férfiak is, de meglepõ módon

alacsony, átlagos adottságokkal rendelkezõ fiatalemberek is, akik
produkciójukkal meghazudtolták kinézetüket, rendesen meglep-
ve a közönséget.
Jelentõs figyelem övezte a megmérettetést, sokan voltak kíváncsi-
ak a nagy erõket megmozgató kihívásokra, feladatokra.
Nem szabad szó nélkül hagynom a humoros és részletes konferá-
lást, ami még érdekesebbé tette az eseményt.

Hargitai–Kiss Virág

Filmajánló

A pék
Milo, a profi bérgyilkos kiábrándul a
munkájából, normális életet szeretne
élni. Megbízói mindezt nem nézik jó
szemmel, el akarják tenni láb alól.
Milo a mentora, a nyugdíjaséletet ne-
hezen viselõ Lou vidéki házában rej-
tõzik el, péknek adva ki magát. Torta-
sütés közben döbben rá, hogy mindig
is erre a nyugalomra vágyott, ráadásul
szerelmes is lesz. A titkára azonban
fény derül, aminek következtében
nemcsak az ellenségei akadnak a nyo-
mára, hanem a helybeliek is megkérik
néhány „apró szívességre”. Milónak
pedig véglegesen választania kell régi
és új élete között.

Könyvajánló

Elizabeth Mittelstaedt: Poros úton mezítláb
Elizabeth Mittelstaedt, a Lydia ma-
gazin alapítója már gyermekként so-
kat hallott Jézusról, és bár fiatalon
újjászületett, az élet igazán kemény,
embert próbáló küzdelmeit mégsem
tudta elkerülni. Egy kis vajdasági,
magyarlakta faluban nõtt fel a kom-
munizmus ideje alatt, ahonnan ti-
zenhét évesen Ausztriába disszidált
(a szülei tudta nélkül) a szabadabb
élet reményében. Ami azonban ott
várt rá, sokkal inkább rémálomnak
nevezhetõ. Ezután az elsõ, fájdalmas
csalódással járó kaland után fedezte
fel Isten megbocsátó szeretetét...

A Poros úton, mezítláb címû önéletrajzi könyve végigvezeti az ol-
vasót nagy kitérõkkel teli utazásán: a poros kis falu egyszerû ta-
nyájától egészen élete álmának beteljesedéséig, hogy az egész vi-
lágot elérje a nyomtatott szó erején keresztül. Ebbõl az izgalmas,
inspiráló könyvbõl megtudhatjuk, hogyan is vált a ceruzáját becs-
ben tartó, egyszerû kislányból egy vezetõ keresztény magazin ala-
pítójává és fõszerkesztõjévé, aki világszerte százezrek életére van
hatással ma is.

Zenei ajánló

Tárkány mûvek

Mi jut eszébe egy külföldinek a magyar zenérõl? A népzene, a
számtalan magyar dzsesszmuzsikus – s végül, de nem utolsósor-
ban: Bartók Béla. Ezek a hazai kincsek mind tartópillérei a Tár-
kány Mûvek zenei világának.
A zenekar, melyet kevesebb, mint két éve alapított a zeneszer-
zõ–dalszövegíró és a Tárkány Mûvekben cimbalmon játszó Tár-
kány-Kovács Bálint, igazi és kivételes örököse a két világháború
közötti sanzonos dalkultúrának és magyar dzsessz, folk hagyo-
mánynak, Bartók Béla szellemiségének hatásával. Azonban eze-
ken a felismerhetõ zenei gyökereken túl a Tárkány Mûvek dalai
mégis összehasonlíthatatlanok és egyediek. A Tárkány Mûvek, ez
a fiatal dzsessz- és népzenészek alkotta lelkes csapat egy magyar
szuvenír, egy törékeny és különleges kincs, mely élõben ugyan-
olyan különleges zenei élményt nyújt, mint lemezen.
Megjelent lemezeik: Arcomba az arcod vésted, Címesincs.
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Illendõ öltözék
A római Szent Péter-templom a világ legnagyobb temploma,
amelyben hatvanezer ember fér el. Pontosan annyi, mint a Colos-
seumban, ebben az óriási körszínházban, amelyben a római csá-
szárok egykor a keresztyéneket meggyilkolták. Ebbõl az építésze-
ti remekmûbõl csak romok maradtak fent. A romok között áll egy
márványkereszt, latin felirattal, amely magyarul így hangzik: „Ke-
reszt, Te vagy a mi a reménységünk!” Mert nem a világ hatalmas
urai voltak gyõztesek, hanem a megfeszített és feltámadott Jézus
Krisztus.
Én azonban most a híres Szent Péter-templommal kapcsolatban
akarom elmondani egyik élményemet. 1937-ben egy diáktársam-
mal meglátogattam Rómát és Nápolyt. Természetesen meg akar-
tuk nézni a Szent Péter-templomot belülrõl is, ha már Rómában
vagyunk. Meleg júliusi napok jártak és az örök városban nagy volt
a hõség.
Rövidnadrágban, sportingben akartunk bemenni. A templom va-
lamennyi bejáratát a Vatikán svájci gárdistái õrizték. Csodálato-
san szép, színes egyenruháikban ott álltak kettesével a templom
valamennyi bejáratánál. Kezükben hosszú kardot tartottak.
Amikor a templom fõbejá-
ratához értünk, kardjaikat
lebocsátották, és elzárták a
bejáratot. Azt mondtam
Hansnak, a barátomnak:
„Talán látják rajtunk, hogy
nem vagyunk katolikusok?
Próbálkozzunk a másik be-
járatnál: mindenképpen be
akarok jutni.”
Mikor egy másik kapuhoz
mentünk, amelynél szintén
ott állt két õr, ott sem volt
szerencsénk. A gárdisták
kardjaikkal ugyanúgy el-
zárták az utat.
„Mit tegyünk?” – kérdez-
tük tanácstalanul. A közelben állt valaki, aki tudott valamit néme-
tül. Amikor látta zavarunkat, rövid ujjú ingre mutogatott és így
szólt: „Vegyétek fel a kabátot.”
Esõkabátjaink a szálláson voltak. Barátomnak nyolc kilométert
kellett villamosozni, hogy elhozza õket. Míg õt vártam, láttam,
hogy mások is hozzánk hasonlóan jártak, mert nem voltak megfe-
lelõen öltözve a Szent Péter-templom meglátogatásához. Kivált a
nõket tiltották ki, ha túl rövid, vagy nagyon mélyen kivágott ruhát
viseltek.
Végre jött a barátom az esõkabátokkal. A forró napsütésben
Gian L. Bernini oszlopai alatt felvettük a kabátjainkat, és még
egyszer szerencsét próbáltunk. Vajon most beengednek-e? És a
csoda megtörtént. Ahogy a fõbejárat felé meneteltünk, barátsá-
gosan üdvözöltek, és készségesen beengedtek minket. Mert végre
a híres Szent Péter-templomhoz illõ módon vagyunk öltözve.
Gyakran gondolok vissza ezekre az órákra. Ha az ember be akar
jutni a Szent Péter-templomba, megfelelõ öltözéket kell viselnie.
De ha a mennyországba akarunk jutni, oda is megfelelõ ruha
szükséges. Az önigazság ruhája nem megfelelõ. A mennybe csak
azok jutnak be, akik az isteni igazság ruháját viselik, amelyrõl így
ír Ézsaiás próféta: „Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre
indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság
palástját terítette rám.” (61,10)

Krisztus vére, igazsága
Lelkem ünneplõ ruhája
Isten elé abban állok,
Hogyha majd a mennybe szállok.

Legyen azért mindennapos imádságunk: „Uram, add, hogy tisztá-
ra mosott ruhában nap mint nap kész legyek, hogy a Sionban be-
vonuljak!”

Forrás: Adolf Wunderlich: Isten oltalmában

Lapszemle
1913. július 13.

Ezúttal a hírek közül választottunk egyet, a legterjedelmeseb-
bet. Egy Jókai-, vagy Krúdy-regénybe is beillõ bankóhamisí-
tási történetnek szövevényes szálait bogozta ki a törvényes
hatóság, melynek részleteirõl tájékozódhatunk az alábbiak-
ban.
A kálozi pénzverõ masina históriája
Borbás János kálozi jómódú gazdát, aki sertéskereskedéssel is foglal-
kozik, Boros József kálozi lakos még a mult évben rábeszélte, hogy
menjen el vele a tolnamegyei Nyék községbe, hol olcsón lehet hízott
sertéseket vásárolni. Borbás 1300 koronát magához vett és Borossal
el is utazott Nyékre, hol a nagyvendéglõbe szálltak meg. Vacsorázás
közben Borosnak egy régi ismerõse telepedett asztalukhoz, ki Szili
Imre csizmadiának mondotta magát. Vacsora után mind a hárman
elmentek a Szili József lakására, hol folytatták a borozgatást. Beszél-
getés közben Szili ügyesen ráterelte a beszédet a gyors meggazdago-
dásra, majd titokzatos képpel egy aranyozott ládikát vett elõ szekré-
nyébõl és az asztalra állította. Ez egy pénzcsináló gép – magyarázta,
majd egy gyertyalángnál kanálba ólmot olvasztott és azt a láda tete-
jén alkalmazott tölcsérbe öntötte. Kettõt-hármat fordított a gép fo-
gantyúján, mire alul egy uj ötkoronás hullott ki, egy vízzel teli edény-
kébe.
Ki kell neki hülni – magyarázta a csizmadia, mert az ólom még forró.
Borbásnak igen megtetszett a masina, de kissé sokallta a 2000 koro-
nát, a mit Szili érte kért. Elárulta egyben, hogy 1300 korona készpénz
van nála. Borbásnak itt megszakadt az emlékezõ tehetsége. Azt állít-
ja, hogy valami álomitalt kevertek a borába, mert csak arra emlék-
szik, hogy reggel, amikor felébredt a vendéglõben, Borost sehol sem
találta, 1300 koronával tömött pénztárcája pedig hiányzott. A meg-
lopott ember rögtön Szili lakására sietett és követelte a pénzét. Ami-
kor ez hallani sem akart a dologról, a csendõrökkel fenyegetõzött.
Szili erre 800 koronát visszaadott, az ötszáz koronára vonatkozólag
pedig azt mondotta, hogy azt Borossal kell elintézni. Figyelmeztette
ezúttal Borbást, hogy ne
beszéljen a dologról,
mert õ is bajba kerül.
Borbás megijedt, ott-
hagyta az 500 koronát
és hazautazott Kálozra.
Napok mulva azonban
újra követelni kezdte a
pénzét Szilitõl. Pár nap-
pal azelõtt Szili azt írta
Borbásnak, hogy haj-
landó neki odaadni a
gépet, ha még 600 koro-
nát fizet. Másnap már
Kálozon volt Szili a fiá-
val együtt s magukkal
hozták a pénzcsináló
masinát is. Szili itt azt
az ajánlatott tette, hogy
utazzanak Székesfehér-
várra, mert anyagot kell
vásárolni és ezt más nem kaphat, csak õ. Borbás ebbe is belement.
Székesfehérvárra mentek és ott egy Széchenyi utcai vendéglõbe száll-
tak meg. Borbás szerette volna a gépet, de több pénzt nem akart adni.
Ebbõl szóváltás támadt közte és Szili között s mikor Borbás azzal fe-
nyegetõzött, hogy értesíti a rendõrséget, Szili és fia, a gép hátrahagyá-
sával megszöktek. Borbás a ládát hazavitte Kálozra ahol egy ko-
váccsal felbontatta. A gépben két tégla volt elhelyezve és a nyílás elõtt
még ott lapult 3 darab vadonatúj, elõre odakészített 5 koronás, mely
a fórgantyu mozgásba hozatalakor pontosan kipottyant a drága ma-
sinából. Az esetnek híre futott s az eljárás minden irányba megindult.

(-b -n)
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Vándorképzõ
Hargitai Lajos Vándorlásaim címû sorozata a végéhez ért az
elmúlt héten. Ennek utószavaként vetjük most papírra bá-
tyámmal, Hargitai–Kiss Balázzsal a szüleinktõl kapott örök-
ségünket: azokat az élményeket, tapasztalatokat, amiket már
közös vándorlásainkon szereztünk. Mert, bizony, minket is ki-
képeztek a vándoréletre, s ezáltal az élet vándorútjaira.

A férfioldal

Nagyjából tízéves koromra már leesett nekem, hogy a szüleim
nem egészen „normálisak”. Más felnõttek többször megjegyez-
ték, hogy a tesómmal hülyén lettünk nevelve, ám ettõl függetlenül
mi nagyon jól éreztük magunkat. Esküszöm nektek, hogy az isko-
lának nevezett átnevelõtábort is könnyebb volt megúszni a nyári
nomád vakációk során szerzett túlélési tapasztalattal. A formai
különbségek ellenére a vadon és a suli valójában nagyon is hason-
lítanak egymásra: mindkettõben rengeteg állat van.
A „normális” családok autóba ülnek, kempingbe mennek, ahol
van vezetékes víz, tévéjük is van a hatalmas sátrukban, a gyere-
keknek külön tábori nevelõk szerveznek programokat, miközben
a felnõttek sütkérezés közben rántott csirkét zabálnak egy étte-
rem teraszán. A „nem normális” családok ezzel szemben úgy nya-
ralnak, mint a régi vándorcigányok: hátizsákkal, biciklivel, vagy
csónakkal kelnek útra, ott alszanak, ahol rájuk esteledik, az út
menti fákról félig érett gyümölcsöket esznek, és a kukoricást hasz-
nálják toalettnek, a túra végére pedig az egész család úgy néz ki,
mint egy hajléktalan csürhe.
Elég rossz érzés, amikor az embert csövesnek nézik. Ámde talál-
koztam sok „normálisan” nevelt gyerekkel, akik felnõttként még
félnek a kaszáspóktól, az örvénytõl és az idegenektõl; allergiásak
a parlagfûre; nem szeretik a halat; nem tudják, hogy a Nap és a
Hold egyszerre is fönt lehet; valamint azt hiszik, hogy Isten egy
öreg fickó az égben. Szerintetek melyik lehet a jobb: megközelíte-
ni a dolgokat, vagy bennük lenni?
Az összes kaland közül a legeszementebb az volt, amikor 14 éves
koromban a nyugati határnyitás után elindultunk apámmal bicik-
lit venni Ausztriába. Úgy volt, hogy gyalog megyünk át a határon,
megvesszük a bicajokat, kicsit körülnézünk, aztán irány haza. Eb-
bõl aztán több ezer kilométeres kerekezés lett, keresztül az Alpok
csúcsain, le az Adriai-tengerig, majd a Dinári-hegységen keresz-
tül hazáig. Lett fogalmam arról, milyen érzés volt átkelnie az Al-
pokon Hannibál karthágói hadvezérnek a második pun háború
idején. Ma úgy emlékszem vissza erre, hogy nyimnyám gyerek-
ként indultam el, és spártai hõs férfiként tértem haza.
A szabad világ egészen zavarba ejtõ ellentmondásokkal tárta fel a
szemem a szabadság tényleges mivoltára. A Bécs belvárosával ha-
táros Duna-szigeten, a Donauinselen döbbenetes volt a meztele-
nül kerékpározó, löttyedt vénasszonyok látványa. Ellenben 100
km-rel odébb, a kivételes klímájú Wachauban már rendõrt hívtak
ránk, mert egy félreesõ helyen vadkempingeztünk.
Férfias erõpróbákban sem volt hiány. Összekoccan a fogatok, ha
azt mondom: minden nap hidegvízben fürödtem? Akkor mit szól-
nátok egy 2000 méteres magasságban eredõ gleccserpatak vizé-
hez? Ha belemártottam a kislábujjamat, 1 másodpercen belül
combig zsibbadtam. Aztán ott vannak a végeláthatatlan emelke-
dõk az alpesi vízválasztón: órákig tart fölkapaszkodni, a völgybe
visszasuhanni csak pár perc. A tizedik ilyen kör után eldobtam a
biciklit, elhatalmasodott rajtam a hiszti. Apám erõsen megfogta a
vállam, alaposan megrázott, hogy kimenjen belõlem a hülyeség,
és közben biztatott, hogy meg tudom csinálni; ha ide feljöttem,
képes vagyok bármire. Nemcsak hegycsúcsokat másztam meg,
hanem a teherbíró képességem lelki akadályait is. A következõ
napokban bebizonyosodott elõttem, hogy az akadályok leküzdhe-
tõk, legyenek bármilyenek is.
Az alpesi átkelést az Adriai-tenger partján ünnepeltük meg. Ju-
goszlávia gazdasági összeomlásának köszönhetõen dõzsöltünk a
kevéske maradék nyugati pénzünkbõl. Egyébként is, otthon meg-

halt Kádár, itt a vége a kommunizmusnak, nyugodtan urizálha-
tunk. Egy monarchiabéli elegáns vendéglõ cédrusillatú teraszán
frissen borotváltan, fûszerezett vajban kisütött polipot ropogtat-
va szemléltük a távolban poroszkáló vitorlásokat. Nem is sejtet-
tük, hogy két év múlva itt mindent elborít a vér.

A nõi oldal

Az 1970-80-as években nem volt mindennapi dolog, talán ma sem
az, hogy szülõk aprócska gyerekekkel keljenek bicikli-, gyalog-
vagy vízitúrára. Nos, a mi szüleink megtették, amiért számos kriti-
kát is kaptak – olykor tõlünk. Buszmegállókban, peronon fagyos-
kodva néha én is jobban vágytam egy jó meleg autóra, ami egé-
szen az 1990-es évekig nem volt nekünk. Ma, a kánikulában aztán
egészen más színt kap a jó meleg autó fogalma.
Kétéves voltam, amikor elõször vízitúrázni vittek, aztán mentünk
minden évben. A nomád életnek megvoltak a varázsai és árnyol-
dalai. Nem szerettük a szúnyogokat, a kemény fekvõhelyet, az el-
és beázásokat, a reménytelennek tûnõ alvóhelykeresést egy hosz-
szú, fárasztó evezõs nap végén. Viszont csodálatos felfedezése-
ket, kalandozásokat tettünk. A vízparton a bokor volt a bolt, a le-
velek a pénz, a víz fölé nyúló lombok a pazar villa panorámával.
Az uszadék fákból remek játékok, ülõalkalmatosságok, asztalok
születtek, amiknek kivadászása a vízbõl mindig lázas izgalmat
jelentett.
Tévé hiányában hintát és iszapcsúszdát gyártottunk, kincseket
gyûjtöttünk, homokvárat csorgattunk, merítõhálóztunk, dinnye-
héjat úsztattunk és még sorolhatnám.
A minimál civilizáltságban megtanultuk értékelni, megbecsülni
azt, ami a hétköznapokban magától értetõdõnek tûnik: a tetõt a
fejünk felett, a friss kenyeret, fõtt ételt, meleg vizet, puha ágyat
például.
A túráknak mindegyikünk számára volt egy mélypontja, amikor
ingerlékennyé, feszültté váltunk, és ahonnan magunknak kellett
kikászálódni. A Mosoni-Duna sebes vizén dülöngélõ, csomagok-
kal megrakott csónakunkba folyt a víz. „Itt halunk meg, Papi!” –
kiabáltam pánikba esve, mire az a válasz jött: „Evezz csak, evezz!”
Egyszer úszás közben a limányba keveredve ugyancsak a kétség-
beesés lett rajtam úrrá. Mentés helyett a partról biztattak. S íme,
itt vagyok, átúszom a Dunát, ha kell!
Édesanyánktól megtanultunk medernek lenni, ami állandóságá-
ban is változó, édesapánktól pedig a szilaj víz sodrását.
Egy-egy túra röviden és velõsen leképezte az élet vándorútját:
semmi sem örök, mindig minden változó – nincs megállás. Ahogy
az öcsénk, Gergõ énekelte kiskorában sokszor: „Vándorolni jó!”

Hargitai–Kiss Balázs és Hargitai–Kiss Virág
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Cukkinis–tésztás omlett
Hozzávalók: 2 közepes méretû cukkini, 1 nagyobb vöröshagyma,
3 gerezd fokhagyma, 20 dkg tészta, sajtmártás, 3-4 db tojás, só,
õrölt bors, petrezselyemzöld, reszelt sajt, olívaolaj. A sajtmártás
hozzávalói: 15 dkg edami sajt, 5 dkg vaj, 1,5 ek liszt, 3 dl tej, só,
õrölt bors.
A cukkinit reszeljük le egy nagyobb lyukú reszelõn, majd enyhén
sózzuk be, és hagyjuk egy kicsit állni. Ezután alaposan nyomkod-
juk ki a levét. Egy serpenyõbe hevítsük fel az olajat, majd adjuk
hozzá az apróra felvágott vöröshagymát, és pároljuk üvegesre.
Ezután adjuk hozzá a szintén apróra felvágott fokhagymát, majd
pár pillanat után az alaposan kinyomkodott cukkinit is. Keverjük
össze, ízlés szerint sózzuk, és szórjuk meg õrölt borssal, majd pár
perc alatt pároljuk puhára (figyeljünk, nehogy nagyon szétfõjön a
cukkini, inkább kicsit roppanós maradjon). A sajtmártáshoz egy
serpenyõben hevítsük fel a vajat, majd adjuk hozzá a lisztet, és pi-
rítsuk világos zsemleszínûre. Ezután vegyük le a tûzrõl, majd ál-
landó keverés mellett apránként öntsük hozzá a tejet, és kézi hab-
verõvel keverjük simára. Ezután tegyük vissza a tûzre, majd ízlés
szerint sózzuk, és szórjuk meg õrölt borssal, majd keverjük hozzá
a reszelt sajtot. Kevergetve forraljuk ki, és pár perc alatt fõzzük si-
ma szósszá. A tésztát enyhén sós vízben fõzzük puhára, majd szûr-
jük és öblítsük le. Ezután alaposan csepegtessük le. Egy tálba te-
gyük bele a puhára párolt cukkinit, majd keverjük hozzá az apróra
felvágott petrezselyemzöldet. Ezután keverjük hozzá a sajtszószt,
majd az alaposan lecsepegtetett tésztát. Végül üssük fel a tojáso-
kat egy tányérba, majd villával kicsit verjük fel. Ezután a felvert
tojásokat is keverjük a cukkinis–tésztás–szószos masszához. Egy
jénait, vagy tepsit kenjünk ki vajjal, majd öntsük bele a masszát.
Ezután a tetejét szórjuk meg reszelt sajttal. Melegítsük elõ a
sütõt, majd helyezzük be, és közepes hõmérsékleten süssük szép
pirosra.

Csillagtök töltve
Hozzávalók: 1 közepes méretû csillagtök (patisszon), 20 dkg da-
rált hús, 1 kis pohár tejföl, sajt, só, bors, majoránna, bazsalikom.
A csillagtököt megmossuk, a tetejét levágjuk, a magokat kikapar-
juk. A darált húst megpirítjuk, közben befûszerezzük. Én sót, bor-
sot, majoránnát és bazsalikomot szoktam használni, de ez ízlés
szerint változtatható. Közben a tököt is megfûszerezzük sóval és
borssal. A sajtot lereszeljük, és a tejföllel elkeverjük. Ha a darált
hús elkészült, beletöltjük a tökbe, a sajtos tejfölt pedig ráöntjük.
Elõmelegített sütõben 250 fokon 20 perc alatt megsütjük.

Ribiszkés–diós kocka
Hozzávalók: (tészta) 45 dkg liszt, 4 ek cukor, 16 dkg Rama, 2
tojássárgája, csipet só, 2-3 ek tejföl; (töltelék) 2-3 ek zsemlemor-
zsa, 1 kg piros ribiszke, 1 csapott teáskanál fahéj, 4 ek cukor; (di-
ós krém) 4 tojás, 4 ek cukor, 4 ek tejföl, 15 dkg darált dió.
A tésztához valókat alaposan összegyúrjuk, margarinnal kikent,
lisztezett tepsibe nyomkodjuk, a zsemlemorzsával meghintjük. A
megmosott, leszárazott ribiszkét összeforgatjuk a fahéjjal és a cu-
korral, majd a tésztára szórjuk. A diós masszához hozzáadjuk a fe-
le cukorral kikevert tojássárgákat és a tejfölt. A fehérjéket ke-
mény habbá verjük, a vége felé beleszórjuk a maradék cukrot.
Óvatosan a cukros tojássárgákba forgatjuk, közben a diót is bele-
szórjuk, majd a ribiszkére simítjuk. Elõmelegített sütõben 180 fo-
kon kb. 35 percig sütjük.

NAGYMAMA RECEPTJEI

A hét közepén kialakuló, kánikula-közeli, nyugodt idõjárás nem
tart sokáig, ugyanis a hétvégére érkezõ hidegfront több fokos le-
hûlést hoz. Csütörtökön és pénteken szinte zavartalan napsütés
és 30 fok körüli csúcshõmérsékletek lesznek jellemzõk, a nyara-
lók legnagyobb örömére. Ellenben a szombaton érkezõ hideg-
front – mely csak kevés helyen okoz csapadékot – mögött több
fokkal hûvösebb léghullámok érkeznek, így a hét végére és jövõ
hét elejére szeles, mérsékelten meleg idõ várható.

www.metnet.hu

IDÕJÁRÁS

NYÁRKÖZÉP
Egy gödröt akartam ásni az udvaron, de az ásónak eszében sem
volt behatolni a talajba. A szegény föld annyira kiszáradt, hogy ke-
mény lett, mint a kõ. Normális idõjárási viszonyok között úgy
csusszan bele az ásó, mint kés a vajba. S most a fantasztikum hatá-
rain túllépve kénytelen voltam a csákányhoz folyamodni.
Nyárközép.
A meteorológus széles mosollyal közli az örömhírt: egész nap su-
gárzó napsütés lesz az országban, s a következõ napokon sem vár-
ható esõ. Van öröm a Balatonnál és más tavaknál, vizeknél! A sze-
gény kukoricáknak meg furulyává görbül a levele a szomjúságtól,
a növényvilág tikkadtan liheg, a gazdák aggodalmasan vakarják a
fejüket. A csákányomnak pedig szinte szikrát vet az éle, ha bele
akarom vágni a földbe.
Bezzeg a politikusok nem aggodalmaskodnak! Kormánypárt és
ellenzék egyaránt azt a diadaljelentést hozza a világ tudomására,
hogy a jövõ évi választásokat õk fogják megnyerni. Némelyik meg-
szólaló titkolhatatlan gyûlölettel szól a vetélytársról. Lehet, hogy
a hallgatóság egy részének tetszik ez?
Milyen megfigyelést tehet még az ember ezen a nyárközépen?
Száz-százötven évvel ezelõtt a hölgy fülig pirult, ha a bokájánál
feljebb kivillant egy kis rész a lábából, miközben a kecses piskótát
felhelyezte a hintó hágcsójára. Mi van ma? A nõk bizonyos kor-
osztálya akkor süllyedne szégyenében a föld alá, ha nem tárná a
világ elé mindkét lábszárát a bokától lehetõleg a combközépnél
mennél feljebb. A világ elé? Inkább a férfiaknak ama nagyobbik
része elé, akiknek a nõk jobban tetszenek, mint a férfiak. A nõi
sortnadrág elsöprõ sikert arat ezen a nyáron a divatvilágban. Az
utcáink emiatt egy vízparti nyaralótelep hatását keltik, emelve a
látvány esztétikai hatását. Az az érdekes, hogy a férfiak részben
megmaradtak a földig érõ pantalló divatjánál, vagy valahol a tér-
dük alatt lengedez némi kockás kelme, és eszükbe sem jut kivil-
lantani a combjukat. Nyilván nem bíznak a lábszáruk vonzó hatá-
sában a másik nemnél. De miért volt az, hogy az ötvenes években
a „fecske” nevû, minimális méretû fürdõnadrágban sétálgattak a
hímnemû strandolók a vízpartokon? Ennél kisebb textíliát nem
lehet elképzelni ebben a szerepkörben, jó érzésû nõ inkább elfor-
dította a szemét arról a bizonyos csomagról, mint hogy odanéz-
zen. Akkor bíztak a lábuk látványának varázserejében a férfiak?
És miért nem akadt nõ akkor, aki rövidnadrágban mert volna ki-
lépni az utcára?
Ez tényleg érdekes! Szinte szégyen leírni egy olyan közhelyet,
hogy „változnak az idõk”, már a rómaiaknál is unalmas mondat
volt, hogy „tempora mutantur”. De ennyire? Átcsaphat a folya-
mat a saját szöges ellentétébe? Nagyon hosszú listát lehetne errõl
összeállítani. Fél évszázaddal ezelõtt amerikai filmben a szerelem
ábrázolása szigorú korlátok között történhetett: csóknál többet
ne! És ma? Alig van film, amely konkrét szeretkezést ne mutatna
be.
Ha belegondol az ember, akkor megborzong. Lehet az emberi-
ségrõl, mint tartós szellemi közösségrõl beszélni? Kellemetlen
bevallani: nem lehet.

L. A.

Értesítjük Önöket,
hogy a Madarász József Városi Könyvtár

július 27-étõl augusztus 25-éig ZÁRVA lesz.

A szabadság utáni elsõ kölcsönzési nap:
augusztus 27. (kedd).
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(N)õrület – avagy: õrület az n-ediken
Készítsünk befõttet, facsarjunk gyümölcs-
levet, csináljunk salátát, tegyük el télre,
fõzzünk lekvárt, gyümölcslevest, és még
sorolhatnám azokat a dolgokat, amik ma-
napság szembejönnek velem mindenütt.
És idén már nemcsak az újságokban, tévé-
ben, interneten, hanem kezdek igazi része-
sévé válni ezeknek a történeteknek.
Kiskoromban unatkozva hallgattam az
asszonyok állandó témáit, vagyis, hogy ki
milyen ebédet készített, hogyan tárolja a
romlandó ételeket, mennyi citromhéjat re-
szel a süteménybe vagy éppen miképp sú-
rolja el a koszos edényeket. Ám mára kez-
dek én is integrálódni a „háziasszonyok”
nehéz világába. Mosás, mosogatás, fõzés,
takarítás és minden egyéb, ami elvárható.
Aztán megyek, és én is elpanaszkodom az
elsõ szembejövõnek, hogy órákat töltöt-
tem a sütõnk csillogóvá suvickolásával –
mondom mindezt éppen úgy, ahogyan azt
unalomig hallgattam évekkel ezelõtt.
Reggel kertbe ki, piacra el, zöldségeshez
át, felmérni a terepet a legjobb árú idény-
gyümölcs- és idényzöldség-kombinációk
megtalálásához. Ha megvan, fejben gyor-
san összeállítani a menüt, beszerezni a
még hiányzó hozzávalókat és irány haza.
Órákig állni a melegben a forró tûzhely
mellett, hogy mégse érje szó a ház elejét,
aztán, mint kiderül, a társaság a nagy me-
leg miatt mégsem olyan éhes, mint aho-
gyan azt reggel elképzelték. A megmara-
dó, fagyasztásra alkalmas ételeket bedo-
bozolni, minél kevesebb helyet foglalva

bepasszírozni a fagyasztóba, hogy mégse
menjen kárba. Gyümölcsökbõl fagyit, le-
vest vagy gyümölcslevet készíteni, hiszen
gyorsan megromlanak. Este nyakig barac-
kosnak lenni, hogy hónapok múlva finom
lekvárt lehessen enni.
Apropó, lekvár! Minden tiszteletem azo-
ké, akik évek óta végzik a befõzés „mûvé-
szetét”. Eddig nagyon szívesen ettem a
kész lekvárt a spájzból, de már látom, hogy
ez annyira nem egyszerû: leszedni, lefor-
rázni, héjazni, magozni, cukrozni, állni
hagyni, kifõzni (de nehogy összekenjük a
konyhát), kevergetni, mindeközben meg-

sülni a tûz mellett, mosogatni a használt
edényeket, legalább háromszor kimos-
ni/forrázni/fertõtleníteni az üvegeket (bár
már-már kicsit túlmisztifikáltnak érzem az
interneten található túlbiztosított, csak
csipesszel dolgozó üvegmosó-techniká-
kat), betölteni, fejre állítani, bebugyolálni,
helyre pakolni… Ha mindez megvan,
akkor már nincs is kedvünk több lekvárt
látni legalább egy évig.
De nyilvánvalóan mindezzel nincs vége a
történetnek, hiszen még nincs télre lecsó,
csalamádé, kovászos uborka, a sort pedig
mindenki fejezze be kedve szerint.
Tehát az idei nyaram – úgy tûnik – kevéssé
szól a pihenésrõl, vízparti sátorozásról, lu-
bickolásról és miegymásról. Tücsökbõl
hangyává válok, aki a télre készül. Persze,
ez egyrészt jó, másrészt viszont egy kissé
komikusnak is látom a helyzetem: félek,
hogy évek múlva kontytûvel feltûzött haj-
jal, kötényben ülök a kandalló mellett sap-
kát kötögetve, a Hol van már a szép világ
címû dalt dudorászva figyelek, hogy meg
ne égjen a piskóta a sütõben.
Pedig tudom, ez annyira nem is komikus.
Komolyan mondom, könnyebb tanulmá-
nyozni a nõk irodalomban betöltött szere-
pét, mint összegyûjteni, hogy egy házi-
asszonynak mennyi feladata jut egy napra,
amellett, hogy manapság már szinte min-
den nõ dolgozik. A férfiak helyében büsz-
ke lennék ránk, nõkre.

Menyhárt Daniella

6 étel, ami véd a naptól
Nyár van, hõség, tûz a nap. Ilyenkor aki teheti, a vízparton ejtõzik, és minél lengébb ruhát visel, hogy elviselhetõbb legyen a kánikula.
Leégni azonban senki sem szeret, a nap UV-sugarai pedig károsak lehetnek a bõr számára, ezért érdemes védekezni ellenük.
A speciális fényvédõk használata mellett érdemes belülrõl is megtámogatni bõrünk védekezõképességét. A következõkben felsorolt
ételek antioxidáns-tartalmukkal védenek a szabadgyökök felszabadulása ellen, így védik a bõrt, segítik az új sejtek képzõdését, és las-
sítják a bõr öregedését.

Omega-3-ban gazdag halfélék

Az omega-3 zsírsavak fõként zsíros halak-
ban (lazac, makréla, hering, pisztráng) ta-
lálhatók, és gyulladáscsökkentõ hatásúak.
Kutatások szerint segítenek megvédeni a
sejteket a nap okozta szabadgyök-felsza-
badulástól, továbbá rendszeres fogyasztá-
suk segít megakadályozni a bõrrák kiala-
kulását.

Piros és narancssárga színû
zöldségek és gyümölcsök

A piros és sárga ételekben (sárgabarack,
sárgadinnye, paprika, paradicsom) talál-
ható természetes pigment és karotinoid, a
likopin segíti a bõr védekezõképességének
kialakulását az UV-sugárzással szemben.
Emellett segít semlegesíteni a szabadgyö-
köket. Béta-karotin tartalmuk javítja a bõr
ellenálló-képességét, így csökkenti a bõr
leégésének esélyét.

Fekete csokoládé

A magas kakaótartalmú étcsokoládé fla-
vonoidjai javítják a bõr védekezõképesség-
ét, segítenek megõrizni a hidratáltságát,
növelik az oxigéntelítettség szintjét a vér-
ben, és fokozzák a véráramlást, amely szin-
tén hozzájárul a bõr egészségéhez.

Keresztes virágzatú zöldségek

A brokkoli, kelkáposzta, karfiol tele van-
nak fontos antioxidánsokkal, amelyek
könnyedén felveszik a harcot a szabadgyö-
kökkel, emellett a bennük lévõ sulforap-
hane nevû vegyület javítja a bõr azon ké-
pességét, amely a rák elleni védekezéshez
szükséges.

Zöld fûszernövények

A friss fûszernövények, különösen a petre-
zselyem, bazsalikom, zsálya, rozmaring te-
le vannak antioxidánsokkal, ezért érdemes

velük fûszerezni az ételeket. A sötétzöld
leveles zöldségek, például a spenót és a
mángold pedig polifenolokat és karoti-
noidokat tartalmaz, amelyek védik a bõrt a
nap okozta károsodásoktól.

Zöld és fekete tea

A teákban található polifenolok segítenek
a rákos sejtek visszaszorításában azzal,
hogy korlátozzák a rákos területek vérellá-
tását. Tanulmányok szerint a zöld tea segít
megelõzni a nem melanomás típusú bõr-
rák kialakulását, valamint azt is kimutat-
ták, hogy azoknak az embereknek, akik
naponta isznak egy-egy csésze zöld teát, ki-
sebb rá az esélyük, hogy melanoma fordul-
jon náluk elõ.

Próbáld ki ezeket az ételeket, hogy segít-
hess a bõrödnek – de a fényvédõ krémek
használatáról ne feledkezz meg!

Forrás: internet
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VIII. TOLEDO 2005 FOCIKUPA

2013. augusztus 3., 9.00 óra
10 fõs csapatok jelentkezését várjuk.

Helyszín: Sárbogárd LSC pálya.

Nevezési díj: 10.000 Ft.

A nevezési díj egy ebédet is tartalmaz.

Jelentkezési határidõ: 2013. július 29. (hétfõ).

Telefon: 06 (20) 9470 766, 06 (20) 947 2022.

Vadásznap
Alapon

augusztus 18-án, vasárnap
10 órától megnyitó, köszöntõ

10.15 Szent Hubertus-mise
(a misét celebrálja: Mészáros János mb. esperes,
közremûködik a Bakony Vadászkürt Egyesület)

11.00 koronglövõkupa, vadételek
egyéni és csapat-fõzõversenyének kezdete

11.30 vadászíjász- és vadászkutya-bemutató
(dr. Magyar Béla kronológus)

12.00 ebéd

14.00 Ten Dance tánccsoport, Alap

15.00 Alapi Arany László Általános Iskola
gyermektánccsoportja, Alapi Mezõföld Népi Együttes

15.30 koronglövõ- és fõzõverseny eredményhirdetése,
tombolasorsolás (fõdíj: egy golyós vadászfegyver)

16.00 vadászsolymász-bemutató –
Lóki György, Somogy megye vezetõ solymásza

16.30 Black Horse Country Club, Sárbogárd

17.00 Shadows 64 Memorial Band koncertje, Sárbogárd

18.00 Bagi-Nacsa humoristapáros mûsora

19.00 Csuti Csaba slágerénekes mûsora

20.00 Boka és a Klikk zenekar koncertje

21.30 szabadtéri bál, a vadászház mûsora, közremûködik
a MI-CSODA buli zenekar

A nap folyamán huszárbemutató,
vadászhintók ingyenes használata.

Kiállítás: trófeakiállítás, vadászfestmények, fa- és csontfara-
gások, vadászkések, vadászruhavásár, népmûvészeti vásár.

Gyermekprogramok: pónilovaglás,
ugrálóvár, körhinta, arcfestés.

Az egész napos rendezvény mindenki számára ingyenes!
Töltsön el egy kellemes napot az alapi vadászháznál!

Mindenkit szeretettel várunk!

Sárréti Egyetértés Vadásztársaság

A kutya meg a nyúl
A világ teremtésekor az állatok nagy barátságban voltak egy-
mással, nem üldözte egyik a mást, mint most. Különösen nagy
barátságban volt a kutya a nyúllal.
Történt egyszer, hogy több állat összegyûlt egy erdõben, ott
nagy tüzet raktak, a tûz körül játszadoztak, mulatoztak. Egyik-
másik pirítgatta a talpát a tûz melegénél.

A tûz mellé ült a kutya is, pirította a talpát, de egyszerre csak
háta mögé lopódzott a nyúl, s a kutyát játsziságból a tûzbe lök-
te.
Megmérgelõdik a kutya, hirtelen kiugrik a tûzbõl, látja, hogy a
talpáról leperzselõdött a szõr. Hiszen neki sem kellett egyéb,
mérgében megkapta a nyúl farkát, s kettéharapta. Azóta oly
kurta a nyúl farka, s azóta üldözi a kutya a nyulat, mindenütt,
ahol látja, még ott is, ahol nem látja, csak a nyomát szagolja...

Benedek Elek
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TÛZVÉDELEM AZ ARATÁS IDE JÉN IS
A nyári betakarítási munkák, amellett, hogy nagy
igénybevételt jelentenek a mezõgazdaságban dol-
gozóknak, igen tûzveszélyesek is. Kellõ körültekin-
téssel kell felkészülni, különösen fontos a betaka-
rítási munkálatokban résztvevõ erõgépek tûzvé-
delme, az aratásra, illetve a tarló és növényi hulla-
dékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete,
betartása. Ezeket az Országos Tûzvédelmi Sza-
bályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM-rendelet
602-609. §-a tartalmazza.

A mezõgazdasági
erõ- és munkagépek,

illetve az aratás tûzvédelmi szabályai

A szabályok betartása különösen fontos, évente
több száz mezõgazdasági tüzet – gabonatábla-tü-
zet, valamint kazal-, illetve boglyatüzet – kell elol-
taniuk a tûzoltóknak.
A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szal-
ma-összehúzási és -bálázási munkáiban csak a
tûzvédelmi követelményeknek megfelelõ, leg-
alább egy, az érvényben lévõ hatályos szabvá-
nyoknak és jogszabályoknak megfelelõ tûzoltó ké-
szülékkel is ellátott erõ- és munkagép, valamint
egyéb jármû vehet részt, amelynek tûzvédelmi fe-
lülvizsgálatát a betakarítást megelõzõen az üze-
meltetõ elvégezte. A jármû megfelelõségérõl
szemle során kell meggyõzõdni. Ennek tervezett
idõpontját nyolc nappal elõbb írásban az illetékes
katasztrófavédelmi kirendeltségre be kell jelente-
ni. A szemlérõl jegyzõkönyvet kell készíteni,
amelynek egy példányát a jármûvön el kell helyez-
ni és a szemlét követõ nyolc napon belül a kataszt-
rófavédelmi kirendeltségnek meg kell küldeni.
Kötelezõ az akkumulátorok megfelelõ védõburko-
lása, illetve a kipufogó és a szikratörõ éghetõ
anyagoktól való megtisztítása legalább naponta
egyszer. Figyelni kell arra is, hogy sehol se cse-
pegjen az üzemanyag vagy hidraulika-folyadék,
mert ez nagyban segítheti egy esetleges tûz terje-
dését. Fontos, hogy a munkagépet tilos a gabona-

táblán, illetve tarlón üzemanyaggal feltölteni. A
jármûveken nyílt láng használatával járó karban-
tartást, javítást nem szabad végezni gabonatáb-
lán, szérûn és a rostnövénytároló területén, hiszen
e munka során üzemanyag folyhat el, amelyet a
nyílt láng lángra lobbanthat.
Az aratást lehetõleg közút, illetõleg vasútvonal
mentén kell elõször elvégezni, ezek mellett leg-
alább három méter széles védõszántást kell kiala-
kítani. Ugyanilyen védõszántást kell készíteni ak-
kor, ha a munkaszünet idejére a kombájnt nem
tudják a gabonatáblától, kazaltól legalább 15 mé-
ter távolságban leállítani. A munkálatok közbeni
dohányzás veszélyeit is fontos szem elõtt tartani,
gabonatáblán még a jármûvek, erõ- és munkagé-
pek vezetõfülkéiben sem szabad dohányozni. Az
aratás idejére a gabonatáblától 15 méterre kell do-
hányzóhelyet kijelölni, és ott vizet tartalmazó
edényt kell elhelyezni.
A szalmaösszehúzást és kazalozást végzõ erõgé-
pek csak olyan távolságra közelíthetik meg a szal-
mát és a kazlat, hogy az ne jelentsen gyújtási ve-
szélyt, ugyanis az erõgépek kipufogócsöve
könnyen lángra lobbanthatja a száraz szalmát. Az
összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja
meg az ezer négyzetmétert, és a szabadban
összerakott kazlak között legalább húsz méter tá-
volságot kell tartani, vasúti vágánytól legalább
száz, közúttól és erdõtõl legalább huszonöt méter-
re kell elhelyezni ezeket.

A tarló- és a növényi hulladék
égetésének szabályai

Magyarországon évtizedek óta végeznek tarló-
égetést, amelynek egyik oka a monokultúrás ter-
melés. Ez azt jelenti, hogy a gabonavetést követõ
évben is gabona kerül ugyanazon táblába, így a
növény gombabetegségei fokozottabban megje-
lennek. A gombabetegségek elleni védekezés je-
lentõs mennyiségû növényvédõ szer alkalmazá-
sával jár. Ennek kiváltására alkalmazott, olcsóbb

módszer a tarlóégetés. A levegõ védelmérõl szóló
306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet azonban
egyértelmûen tiltja a lábon álló növényzet, tarló és
növénytermesztéssel összefüggésben keletke-
zett hulladék nyílt téri égetését. Ettõl az elõírástól
azonban jogszabály eltérõen is rendelkezhet. A
kormányrendelet megsértése esetén a tarlóége-
tés környezetvédelmi bírsággal sújtható.

Amennyiben jogszabály lehetõség ad a tarló ége-
tésére, az alkalomszerû tûzveszélyes tevékeny-
ségnek minõsül, és legalább 24 órával az égetés
elõtt a katasztrófavédelmi kirendeltségen írásban
be kell jelenteni, továbbá az alábbi szabályokat be
kell tartani. A tarlót egyidõben minden oldalról
meggyújtani tilos, biztosítani kell ugyanis a vad el-
menekülési lehetõségét. Csak tarlómaradványt
lehet égetni, szalmát erre felhasználni tilos. Leg-
alább három méter széles, de facsoportok, erdõk
mellett már hatméteres védõszántást kell alkal-
mazni. Lábon álló gabonatábla mellett még védõ-
szántás alkalmazása esetén is tilos tarlót égetni.
30 hektárnál nagyobb területek égetését szaka-
szosan kell végrehajtani, az egyes szakaszokat vé-
dõszántással kell egymástól elválasztani. Egy-
szerre csak egy szakasz égethetõ. Az égetés ide-
jén a területtõl függetlenül legalább egy traktort
ekével a helyszínen készenlétben kell tartani. A tûz
õrizetlenül nem hagyható, illetve ha már nincs rá
szükség, azt el kell oltani. Az égetés után a terüle-
tet át kell vizsgálni, és az izzó, parázsló részeket el
kell oltani.

A tarlóégetések során a tûzvédelmi hatóság ellen-
õrzi, hogy megtörtént-e az elõzetes bejelentés. Az
elõírások megsértése esetén a terület tulajdono-
sa, illetve az égetést végzõ ellen eljárás kezdemé-
nyezhetõ.

A fenti szabályok azért vannak, hogy meggondo-
latlanság, felelõtlenség miatt ne vesszen kárba az
egész éves mezõgazdasági munka, a termés.

Forrás: BM OKF

TUDNIVALÓK A TANKÖNYVVÁSÁRLÁSRÓL
Megváltozott a tankönyvek fizetésének mene-
te: az érintett családok számára fehér csekket
és díjbekérõt postáztak a fizetendõ összeggel,
amit augusztus 1-jétõl a kijelölt postahivatal-
okban, valamint az úgynevezett KELLO-pon-
tokon többféle iskolakezdési utalvánnyal is ki
lehet majd egyenlíteni.

Az iskolakezdési utalványokról

A munkáltató gyermekenként és szülõnként a mi-
nimálbér 30 %-áig (29.400 forintig) adhat kedvez-
ményes adózással iskolakezdési támogatási utal-
ványt. A kedvezményes adóteher az idén már
35,7 %. A támogatást mindkét szülõ megkaphatja
a tanköteles korú gyermeke után, így egy-egy di-
ák iskolakezdését akár 58.800 forinttal is segíthe-
tik a cégek. Az iskolakezdési támogatást az idei
évtõl csak utalvány formájában adhatják a cégek,
számla ellenében megszûnt az elszámolás. Újdon-
ság az is, hogy már nem csak 60 napig használha-
tóak az utalványok, hanem július 5-e és december
31-e között lehet velük például írószert, füzeteket,
ruházatot vásárolni.

Ahhoz, hogy kedvezményes adózással adjon a
munkáltató a dolgozóinak iskolakezdési támoga-
tást, idén is több feltételnek kell teljesülnie. Az
egyik, hogy a munkavállaló gyermeke közoktatás-
ban (általános, vagy középiskolai oktatásban)
kezdje a tanévet 2013 szeptemberében. A másik,
hogy csak az a munkavállaló kaphat támogatást,
aki a családi pótlékra jogosult szülõ, vagy e szülõ-
nek vele egy háztartásban élõ házastársa.
A feltételeknek megfelelõ házastárs viszont akkor
is kaphat ilyen juttatást, ha nem õ a vér szerinti
szülõ. Azonban ha az érintett munkavállaló nem
házastársa, hanem élettársa a családi pótlékra jo-
gosult szülõnek, akkor õ nem kaphat támogatást,
valamint az is kizáró ok, ha a szülõk nem egy ház-
tartásban élnek. Arra a gyermekre sem adható
juttatás, aki – bár középiskolába jár – átlépte már
a családi pótlékra való jogosultság korhatárát.
A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint
a munkáltatónak nyilatkoztatnia kell a munkavál-
lalót arról, hogy megfelel-e a feltételeknek. Ezért
az iskolakezdési támogatás kiadása elõtt minden-
képpen érdemes minden munkáltatónak begyûj-
tenie az érintett dolgozó nyilatkozatát. Ellenkezõ

esetben nem állapíthatja meg a kedvezõ adózás
feltételeit. Ez pedig azt jelenti, hogy jelentõsen
több közterhet kell majd a juttatás után fizetnie a
munkáltatónak: 30,94 % helyett a juttatás feltét-
elei alapján 51,17 %-ot, vagy bérként adózva közel
100 %-ot.

A térség vonatkozásában

Sárbogárdot és térségét érintõen amennyiben va-
laki csekkel szeretne fizetni, azt megteheti a
postán a díjbekérõvel együtt, ha azonban utal-
vánnyal szeretne fizetni, akkor Székesfehér-
váron van rá lehetõsége az 1-es postán.

Egyéb fontos tudnivalók

A tankönyvek befizetési határideje július 31-érõl
augusztus 15-ére módosult. Azonban a határidõ
lejárta után is lehetõség van kiegyenlíteni a tan-
könyvek ellenértékét, ebben az esetben a befize-
tés tényét a tankönyvek átvételekor az iskola felé
kell igazolni.
Forrás: internet

Összeállította: Hargitai–Kiss Virág
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Július 20., SZOMBAT
MTV: 5.55 Hajnali gondolatok 6.00 Nemzeti Nagyvizit 6.25 Magyar gazda 6.55
Balatoni nyár 9.00 Aranyfeszt 2013 9.30 Kerékpártúra 10.05 Történetek a nagyvi-
lágból 10.35 Életmûvész 11.30 Valóságos kincsesbánya 12.00 Hírek 12.10 Euró-
pai szemmel 12.40 Másfélmillió lépés Magyarországon 13.30 A világörökség kin-
csei 13.45 Tokaj varázsa 14.40 Az isteni Diego 16.20 Fábry 17.35 Gasztroangyal
18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Fejjel a falnak
22.30 Csongor és Tünde 0.00 Robbanáspont
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Bazi nagy latin lagzi 12.00
Gasztrotúra Extra 12.25 4ütem 13.00 Dilinyósok 13.30 Agymenõk 13.55
Eastwicki boszorkák 15.00 A hõs legendája 16.05 Acélmagnóliák 18.30 Híradó
18.55 Házasodna a gazda 20.05 Holnapután 22.25 Penge 0.55 A Loch Ness-i
szörny visszatér
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.00 Astro-világ 11.05 Monster
High 12.00 Babavilág 12.30 Stílusvadász 13.00 Én is menyasszony vagyok 13.30
Doktorok 14.30 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 15.30 A férjem védelmében
16.30 Luxusdoki 17.30 Sas Kabaré 18.30 Tények 19.00 Aktív Extra 19.30 Indiana
Jones és a kristálykoponya királysága 21.55 Vörös báró 0.00 Tûzveszély 1.45
Astro-világ 2.50 Luxusdoki 3.40 Kalandjárat
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 Sportvilág 12.30 Történet hangszerelve 13.05 Kabaréklub 14.05 Világóra
14.35 A tudomány hangjai 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelen-
lét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Népzene 19.07 Sportvilág 19.30 Családi
sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Sportvilág 20.30 Aranyalap 20.50 Vers napról
napra 21.04 Rádiószínház 21.59 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Kabaréklub 0.10 Éjszaka

Július 21., VASÁRNAP
MTV: 5.55 Hajnali gondolatok 6.00 Esély 6.25 Magyar gazda 6.55 Balatoni nyár
9.00 Útmutató 9.50 Ez az a nap 10.40 Kérdések a Bibliában 10.55 Református ma-
gazin 11.20 Református ifjúsági mûsor 11.30 Látogatóban Csomós József refor-
mátus püspöknél 12.00 Hírek 12.10 Világ+Kép 12.40 Kortárs 13.05 Jövõ-idõben
13.15 TS – Sport 7 13.45 Doktor Parnassus és a képzelet birodalma 15.45 Erik, a
viking 17.20 Bar/átok 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Poén
péntek 21.20 Megérzés 23.00 Tudathasadás 0.35 MüpArt classic – Egy este
Chopinnel
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Ízes élet – Mautner Zsófival
10.25 Teleshop 11.20 Gasztrotúra 11.50 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus
lelkek 12.25 Tuti gimi 13.25 Míg a halál el nem választ 14.00 Holnapután 16.30
Castle 18.30 Híradó 18.55 Cobra 11 20.00 Reszkessetek, betörõk! 22.00 Alpha
Dog 0.25 Portré 1.00 Cobra 11 2.00 Remington Steele
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 TV2 Matiné 10.00 Astro-világ 11.05 Nagy
vagy, Balatonfüred! 11.35 Egészségmánia 12.05 Stahl konyhája 12.35 Több mint
testõr 13.05 Kalandjárat 13.35 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.35 Békétlen
békítõ 15.35 Sue Thomas – FBI 16.35 Mystery Men – Különleges hõsök 18.30 Té-
nyek 19.00 Napló 20.00 A boldogító talán 22.10 Halloween 2. 0.15 A fej nélküli
asszony 1.50 Astro-világ 2.55 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárna-
pi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katolikus szentmise
közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc alatt
a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Nemzeti nagyvizit 14.05 Szonda
14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 15.30 A Metro Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap
délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Irodalmi újság 19.07
Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Határok nélkül – A
kultúráról 20.30 Aranyalap 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07
Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Július 22., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 7.30 Kerékpártúra
8.00 Híradó 8.15 Capri – Az álmok szigete 9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelõ
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.25 Ma-
gyarlakta – vidékek krónikája 14.25 Balatoni nyár 15.25 Elcserélt lányok 16.10
Híradó 16.20 Család csak egy van 17.10 Híradó 17.20 FINA vizes vb Magyaror-
szág–Kína férfi vízilabda-mérkõzés 18.55 Boxutca Extra 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Régimódi történet 22.05 Borgiák 23.05 Híradó 23.15 Aranyfeszt
2013 23.45 Az utolsó elõtti út 0.15 Munkaügyek – Irreality Show 0.45 Család
csak egy van 1.30 Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Min-
den reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Portré 13.40
Ízes élet – Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A
végsõ akarat 16.20 Kettõs játszma 17.25 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.15 1
perc és nyersz! 20.20 Fókusz 20.50 Éjjel-nappal Budapest 21.35 Dr. Csont 23.35
Észvesztõ 0.35 Reflektor 0.55 A Grace klinika
TV2: 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Baba-
percek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Csoda Manhattanben 12.00 Monk
– Flúgos nyomozó 13.00 Doki 14.00 Tények 14.55 Csapdába csalva 15.25 Az élet
iskolája 16.25 Amit a szív diktál 17.30 Veled is megtörténhet! 18.30 Tények 19.30
Aktív 20.05 Családi titkok 21.05 Hal a tortán 22.00 Gyilkossági helyszín 0.00
Összeesküvés 1.00 Tények 1.35 Astro-világ 2.40 Gyilkossági helyszín 4.15
Magyarország, jövünk! 4.20 Aktív Extra

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katoli-
kus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémi-
um Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Csa-
ládi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin
20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház
21.51 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek,
kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Július 23., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Barangolások öt kontinensen 5.55 Ma reggel
7.30 Zöld Tea 8.00 Híradó 8.15 Capri – Az álmok szigete 9.15 Balatoni nyár 11.05
Szeptember 11: A katasztrófa után 11.50 FINA vizes vb hosszútávúszás 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.20 FINA vizes vb hosszútávúszás 14.25 Srpski ekran
14.55 Unser Bildschirm 15.25 Aranyfeszt 2013 15.55 Elcserélt lányok 16.40 Hír-
adó 16.55 Család csak egy van 17.40 Híradó 17.50 A szenvedélyek lángjai 18.35
Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Maccabi Tel-Aviv–Gyõri ETO
FC Bajnokok Ligája selejtezõ labdarúgó visszavágó mérkõzés 22.30 Borgiák
23.25 Híradó 23.40 Castro – Ember és mítosz 0.35 Munkaügyek – Irreality Show
1.00 Család csak egy van 1.45 Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Min-
den reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 4ütem 13.40
Ízes élet – Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A
végsõ akarat 16.20 Kettõs játszma 17.25 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.15 1
perc és nyersz! 19.20 Fókusz 20.50 Éjjel-nappal Budapest 21.35 A Szfinx bosszú-
ja 23.30 Reflektor 23.35 Szemtõl szemben
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babaper-
cek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Csoda Manhattanben 12.00 Monk –
Flúgos nyomozó 13.00 Doki 14.00 Tények 14.55 Csapdába csalva 15.25 Az élet
iskolája 16.25 Amit a szív diktál 17.30 Veled is megtörténhet! 18.30 Tények 19.30
Aktív 20.05 Családi titkok 21.05 Hal a tortán 22.05 Szökõév 0.05 Esküdt ellensé-
gek 1.05 Tények 1.40 Astro-világ 2.45 Szökés Budára 5.05 Magyarország,
jövünk! 5.10 Super Car
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katoli-
kus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémi-
um Kabarématiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tet-
ten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Be-
lépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális ma-
gazin 21.32 Rádiószínház 21.51 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap
történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Július 24., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Múlt-kor 5.55 Ma reggel 7.30 Angi jelenti 8.00
Híradó 8.15 Capri – Az álmok szigete 9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelõ
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 12.55 Útravaló 13.10
Jövõ-Idõben 13.20 FINA vizes vb Magyarország–Szerbia férfi vízilabda-mérkõzés
14.50 Ecranul nostru 15.25 Balatoni nyár 15.55 Elcserélt lányok 16.40 Híradó
16.55 Család csak egy van 17.40 Híradó 17.50 A szenvedélyek lángjai 18.35 Rex
felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Bosszú 21.45 Gyilkosság 22.30
Híradó 22.45 Borgiák 23.40 Átok 0.40 Munkaügyek – Irreality show 1.10 Család
csak egy van 1.55 Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Min-
den reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 A Muzsika
TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 13.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 14.05 Éj-
jel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végsõ akarat 16.20 Kettõs játszma
17.25 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.15 1 perc és nyersz! 20.20 Fókusz 20.50
Éjjel-nappal Budapest 21.35 Szulejmán 23.55 Reflektor 0.10 Döglött akták 1.15 A
Grace klinika
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babaper-
cek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Csoda Manhattanben 12.00 Monk –
Flúgos nyomozó 13.00 Doki 14.00 Tények 14.55 Csapdába csalva 15.25 Az élet
iskolája 16.25 Amit a szív diktál 17.30 Veled is megtörténhet! 18.30 Tények 19.30
Aktív 19.50 Skandinávlottó-sorsolás20.05 Családi titkok 21.05 Hal a tortán 22.00
Hazugságok gyûrûjében 0.10 Én is menyasszony vagyok 0.40 Ringer – A vér kö-
telez 1.40 Tények 2.15 Astro-világ 3.20 Xanadu 4.55 Magyarország, jövünk! 5.00
Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református
egyház félórája 14.05 Sportvilág 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hangalbum 15.30
Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00
Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Csa-
ládi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin
20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház
21.52 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek,
kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka



Bogárd és Vidéke 2013. július 18. TV-RÁDIÓMÛSOR / BOGÁRDI TÉVÉ 17

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos, tel.: 06 (30) 9860-849. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail:
bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten:
www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai
Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon
Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin, Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán,
Zámbó Tibor és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és

utómunka: Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok
leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók,
illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók
le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz
szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4
hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.

http://www.observer.hu

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

Július 19., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Sárszentágotai kegyhely avatása (ism.
60p), Újmise a sárbogárdi katolikus templomban (ism. 74p) 13.00 és
18.00 Lapszemle 19.00 A zöld ékkõ: Kisszékely (kb. 25p), Zacher Gábor
elõadása 1-2. rész (ism. 184p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Július 20., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00 A zöld
ékkõ: Kisszékely (kb. 25p), Zacher Gábor elõadása 1-2. rész (ism. 184p)
18.00 Lapszemle 19.00 50 éves osztálytalálkozó Pálfán (137p), 5 éves a
Sáregresi Népdalkör (ism. 70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Július 21., V: 7.00 Heti híradó 8.00 A zöld ékkõ: Kisszékely (kb. 25p),
Zacher Gábor elõadása 1-2. rész (ism. 184p) 13.00 Heti híradó 14.00 50
éves osztálytalálkozó Pálfán (137p), 5 éves a Sáregresi Népdalkör (ism.
70p) 18.00 Heti híradó 19.00 Felolvasóest Sárszentmiklóson (ism. 77p),
Alapi férfikonferencia (ism. 81p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Július 22., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Felolvasóest Sárszentmiklóson (ism.
77p), Alapi férfikonferencia (ism. 81p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
Cecei nyúltelep (ism. 60p), Juliális Cecén (~80p), SRB JAM ‘13 – Erõs-
ember-verseny (~70p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Július 23., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
Téged is hazavárnak (ism. 50p), sajtótájékoztató a belvíz elvezetésrõl
(20p), A Huszics Vendel Kórus Kárpátalján 23.00 és 0.00 Heti híradó

Július 24., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Cecei nyúltelep (ism. 60p), Juliális
Cecén (~80p), SRB JAM ‘13 – Erõsember-verseny (~70p) 13.00 Heti hír-
adó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle

Július 25., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Felolvasóest Sárszentmiklóson (ism. 77p), Alapi férfikonferencia
(ism. 81p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozás-
ról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szerep-
lõ 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.

Július 25., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Summa 5.55 Ma reggel 7.30 A mi erdõnk 8.00
Híradó 8.15 Capri – Az álmok szigete 9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelõ
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Rondó 12.55 Kvartett 13.25 Átjáró 13.55 Ri-
dikül 14.45 Balatoni nyár 15.40 Elcserélt lányok 16.25 Híradó 16.40 Család csak
egy van 17.25 Szerencse Híradó 17.35 Híradó 17.45 A szenvedélyek lángjai 18.35
Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 DVSC TEVA–Stromsgodset
Európa-liga selejtezõ labdarúgó-mérkõzés 22.35 Az Este 23.05 Híradó 23.20
Borgiák 0.15 Nemzeti Nagyvizit 0.45 A rejtélyes XX. század 1.10 Munkaügyek –
Irreality Show 1.40 Család csak egy van 2.25 Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Min-
den reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Gasztrotúra
13.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz
15.20 A végsõ akarat 16.20 Kettõs játszma 17.25 A bosszú angyala 18.30 Híradó
19.15 1 perc és nyersz! 20.20 Fókusz 20.50 Éjjel-nappal Budapest 21.35
Revolution 23.35 A rejtély 0.40 Reflektor 0.55 Infománia 1.30 Remington Steele
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25
Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Csoda Manhattanben 12.00
Monk – Flúgos nyomozó 13.00 Doki 14.00 Tények 14.55 Csapdába csalva 15.25
Az élet iskolája 16.25 Amit a szív diktál 17.30 Veled is megtörténhet! 18.30 Té-
nyek 19.30 Aktív 20.05 Családi titkok 21.05 Hal a tortán 22.05 A hazafi 1.15
Grimm 2.15 Tények 2.50 Astro-világ 3.55 Grimm 4.45 Magyarország, jövünk!
4.50 Segíts magadon!
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katoli-
kus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémi-
um Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tet-
ten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Be-
lépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális ma-
gazin 21.32 Rádiószínház 21.51 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap
történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éj-
szaka

Július 26., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 7.30 Noé barátai 8.00
Híradó 8.15 Rex felügyelõ 9.05 Történetek a nagyvilágból 9.35 Forma-1 Magyar
Nagydíj - Szabadedzés 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Életkerék 12.55
Esély 13.40 Forma-1 Magyar Nagydíj – Szabadedzés 15.40 FINA vizes vb Ma-
gyarország–Ausztrália férfi vízilabda-mérkõzés 16.55 Elcserélt lányok 17.40 Hír-
adó 17.50 A szenvedélyek lángjai 18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sport-
hírek 20.05 Boxutca Extra 20.20 Csinibaba 22.00 Szeretettel Hollywoodból 22.30
Híradó 22.45 Sherlock 0.20 Munkaügyek – Irreality Show 0.50 Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Min-
den reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Egészségka-
lauz 13.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz
15.20 A végsõ akarat 16.20 Kettõs játszma 17.25 A bosszú angyala 18.30 Híradó
19.15 1 perc és nyersz! 20.20 Fókusz 20.50 Éjjel-nappal Budapest 21.35 CSI: Mi-
ami helyszínelõk 22.35 Gyilkos hajsza 23.35 Totál szívás 0.40 Reflektor 0.55
Gasztrotúra 1.25 4ütem 2.00 Dilinyósok
TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25
Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Csoda Manhattanben 12.00
Monk – Flúgos nyomozó 13.00 Doki 14.00 Tények 14.55 Csapdába csalva 15.25
Az élet iskolája 16.25 Amit a szív diktál 17.30 Veled is megtörténhet! 18.30 Té-
nyek 19.30 Aktív 20.05 Családi titkok 21.05 Hal a tortán 22.05 A Da Vinci-kód
1.00 Jog/Ászok 2.00 Tények 2.35 Astro-világ 3.40 Jog/Ászok 4.40 Magyaror-
szág, jövünk! 4.45 Alexandra Pódium
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A zsidó vallási
felekezet félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Regényes történelem 15.00 Krónika
15.10 Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Króni-
ka 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális
magazin 21.32 Rádiószínház 21.50 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A
nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Alma és fája 23.30 Regényes
történelem 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



38-as fekete Tamaris, Vera Pelle, Deska alkalmi nõi
cipõk, Esprit kismama-farmernadrág, alig használ-
tan eladók. 06 (30) 3483 320.

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826

Ház eladó, Árpád utca 112. 06 (20) 528 3211

Eladó Árpád-lakótelepen téglaépületben, elsõ
emeleti, 45 m2-es lakás garázzsal. 06 (30) 9371340

Eladó minõségi tûzifa: cser hasított 1950 Ft/q,
akác kugli 2280 Ft/q, akác hasított 2380 Ft/q, akác
méter 2800 Ft/q. Házhoz szállítás ingyenes. Tele-
fon: 06 (20) 406 9267

Eladó családi ház Sárszentmiklóson a Jókai utcá-
ban, 2 szoba, étkezõ, konyha, fürdõszoba, mellék-
épületek, garázs. Irányár: 4,3 millió Ft. Érdeklõdni:
06 (20) 256 9325

Hízók eladók. 06 (30) 448 0022 (8000149)

Sárbogárd központjában Posta utcában felújított
családi ház eladó. 06 (20) 419 4940

Választási malacok eladók. 06 (70) 940 9031

Használt M20-as, M30-as rekeszek eladók. 06
(30) 820 5056

Sárszentmiklóson összkomfortos családi ház el-
adó. Telefon: 06 (70) 772 9510

Eladó használt ülõgarnitúra kanapé +2 fotel,
190x230-as szõnyeg. 06 (20) 469 9876 (8000248)

Tûzifa-akció! Csertölgy aprítva: 2160 Ft/q, akác
aprítva 2400 Ft/q. Ingyenes házhozszállítással! 06
(30) 290 2531 (3557921)

Orion színes tévé 10.000 Ft, mini konyha 2 fõzõlap-
pal, grillezõ sütõvel teljesen új állapotban 25.000
Ft-ért eladó. 06 (30) 680 0278

Sárbogárdon Takarékszövetkezet mögött, két-
szintes társasházi lakás, garázzsal eladó. 06 (30)
247 4086

Sárbogárdon Gagarin utcában új építésû családi
ház eladó. 06 (30) 247 4086

Rántani való csirke kapható Bethlen Gábor utca
25. 06 (70) 339 6137

380 wattos fa gyalugép 220 mm széles, karos le-
mezolló, szõlõdaráló, hajtómûves 380 wattos vil-
lanymotor eladó. Sárbogárd, Lehel u. 13. (8000178)

Kölyökkutyák ingyen elvihetõk. 06 (30) 473 7944

Saját nevelésû vágnivaló kakasok és fiatal jércék
eladók. Farkas: Vörösmarty utca 5. 06 (30) 685
3772 (8000637)

Jós ember vagyok, házasságon, betegségen is tu-
dok segíteni. 06 (30) 739 9091 (8000600)

Eladó két tekercs hõszigetelt tapéta (10 m x 0,5 m
x 4 mm)
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FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása

06 30 440 5790

SVÉDMASSZÁZS-TANFOLYAM
augusztusi kezdéssel

45.000 Ft.
06 20 437 4869

ELÕNEVELT CSIRKE KAPHATÓ
Szabadegyházán 450 Ft/db.

06 20 852 9061

Szeptemberben kisbuszos
GÖRÖGORSZÁGI NYARALÁSHOZ

ÚTITÁRSAKAT KERESÜNK.
06 30 864 2641

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK:

a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

ORSZÁGOS KIRAKODÓ- ÉS
KISÁLLATVÁSÁRT RENDEZÜNK

2013. július 20-án Sárbogárdon

az Ifjúsági park (Túry M. u. mellett) területén.

A vásár területén a Seszták Optika (8-13 óráig)
INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLATOT tart.

Bõvebb információért érdeklõdhet
a KÖZÉV Kft. telefonszámán:

06 (25)508 990, vagy honlapunkon: www.kozev.hu

M A S S Z Í R O Z Á S
EGÉSZSÉG TERMÉSZETESEN!

Új üzletközpont – 06 20 411 6895

Június 16-án, kedden találtak egy kulcscsomót
a Baross utcában. A szerkesztõségben átvehetõ.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl

H A R G I T A I N A G Y M A M AH A R G I T A I N A G Y M A M A
S Z A K Á C S K Ö N Y V E IS Z A K Á C S K Ö N Y V E I

kaphatókkaphatók
a Bogárd és Vidéke Lapkiadóbana Bogárd és Vidéke Lapkiadóban
és az újságot árusító boltokban!és az újságot árusító boltokban!

Kis szakácskönyv: 1.500 FtKis szakácskönyv: 1.500 Ft
Nagy szakácskönyv: 2.500 FtNagy szakácskönyv: 2.500 Ft
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Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete az önkormányzat közmûvelõdési
feladatairól szóló 27/2008. (X. 9.) önkormányzati rendelet szerint pályázatot hirdet

közmûvelõdési feladatellátás átadására
az önkormányzati fenntartású

Pusztaegresi Klub közmûvelõdési
megállapodással történõ további üzemeltetésére.

A pályázat célja szerint:
– Az önkormányzat a tulajdonában lévõ Pusz-
taegresi Klub (7018 Sárbogárd–Pusztaegres,
Köztársaság tér 12.) üzemeltetésére, a rendelet-
ben megfogalmazott közmûvelõdési feladatok
megvalósítására a nyertes pályázóval közmûve-
lõdési megállapodást köt.
– Az önkormányzat 2013-ban évi 520.000 Ft tá-
mogatást biztosít, ebbõl a támogatási idõszakra
130.000 Ft esik. Az éves támogatás negyedéves
bontásban kerül utalásra.
– A nyertes pályázó köteles a támogatásról el-
sõdlegesen a havi közüzemi számlák és a fizetés
teljesítését igazoló átutalás, csekk másolatának
negyedévente a polgármesteri hivatal szervezési
ügyintézõjéhez történõ benyújtásával elszámolni
a negyedévet követõ hó 15. napjáig.
– A támogatás ellenében a nyertes pályázó vállal-
ja a városrészi közösségi élet szervezését, ünne-
peket, szórakozási alkalmakat teremt; helyisme-
reti kiállításokat, rendezvényeket produkál; a kö-
zösségi teret a településrész lakosainak rendelke-
zésére bocsátja; támogatja az ismeretszerzõ,
amatõr alkotó, mûvelõdési közösségek és civil
szervezetek mûködését, azok tevékenységéhez,
közösségi programjaihoz lehetõség szerint bizto-
sítja a helyszínt. A klub közmûvelõdési szolgálta-
tásait a házszabályok betartásával minden lakos
igénybe veheti. A nyugdíjasklubnak ingyenesen
biztosít helyet.
– A klub nyitva tartása a megállapodás megköté-
sekor érvényben lévõ heti 2 alkalommal, pénte-
ken, szombaton és vasárnap 18–24 óráig. A nyer-
tes pályázó a nyitvatartási idõt a rendezvények-
nek megfelelõen módosíthatja, azonban az intéz-
mény heti nyitvatartási idejét a jelenlegi alá nem
csökkentheti.
– A nyertes pályázó a klubban csak akkor enge-
délyezhet nem közmûvelõdési, profitorientált te-
vékenységet (pl. vásárok), ha az a szakmai mun-
kát nem akadályozza.
– A szakmai munkát a továbbiakban úgy kell szer-
vezni, hogy minimum a tavalyi év szintjén telje-
süljenek.
– A nyertes pályázó köteles a tevékenységére, il-
letve a közmûvelõdési feladatok megvalósítására
vonatkozó összes jogszabályt betartani. Gondos-
kodik az intézmény szakszerû mûködésérõl,
anyagilag, erkölcsileg is felel a klubban folyó te-
vékenységért, így azt legjobb tudása, szakmai
képzettsége és ismeretei szerint irányítja.
A nyertes pályázótól, illetve a szolgáltatás ellátá-
sában közremûködõ személyektõl megkövetelt
szakképzettség: legalább középfokú közmûvelõ-
dési szakképesítés.
– A nyertes pályázó a feladatok ellátása ideje
alatt vállalt kötelezettségeiért maga felel, a mû-
ködése alatt keletkezõ esetleges kárért mind a
munkajogi, a pénzügyi és a polgári jogi szabályok
szerint felel.
– A nyertes pályázó köteles minden évben írásbe-
li szakmai beszámolót készíteni az önkormányzat
részére.
– Az önkormányzat részérõl a nyertes pályázóval
a kapcsolatot tartja, és a kontrollt végzi az oktatá-

si, közmûvelõdési és sportbizottság elnöke, a pol-
gármesteri hivatal szervezési ügyintézõje.
– A nyertes pályázó a klubot az átvételi jegyzõ-
könyv alapján a külsõ-belsõ állag minõségének
megállapításával veszi át.
– A klub külsõ-belsõ állagának megóvásáról, kar-
bantartásáról, javításáról a nyertes pályázó gon-
doskodik. Az intézmény felújítása az önkormány-
zat feladata.
– A nyertes pályázó leltár szerint veszi át az intéz-
mény berendezését, szakmai felszerelését, bú-
torzatát és azokért anyagi felelõsséget vállal.
– A nyertes pályázó saját költségvetésébõl fedezi
a mûködési kiadásokat.
– A klubot az önkormányzat 2013. október 1-jétõl
2018. szeptember 30-áig adja át mûködtetésre.
A pályázók köre: jogi személy (társadalmi
szervezet, alapítvány, gazdasági társaság),
magánszemély (vállalkozó).
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a feladatellátására vonatkozó részletes szak-
mai tervet;
2. a szakmai tapasztalat, referenciák, eddigi köz-
mûvelõdési tevékenység bemutatását, a közre-
mûködõ közmûvelõdési szakember nevét, vég-
zettségét igazoló okmányt;
3. a közmûvelõdési feladatellátására vonatkozó
jogosultság igazolására szolgáló dokumentumok
másolatát (nonprofit szervezetek: bírósági be-
jegyzést igazoló okirat másolata, az alapszabály,
illetve alapító okirat másolata; gazdasági
társaság: cégbírósági bejegyzés, társasági szer-
zõdés másolata; vállalkozók: vállalkozói igazol-
vány másolata);
4. nyilatkozatot a pályázati kiírásban szereplõ
feladatok elvégzésének vállalásáról, az adott fel-
tételek elfogadásáról (melyek a közmûvelõdési
megállapodás részét fogják képezni);
5. nyilatkozatot a közpénzekbõl nyújtott támo-
gatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
tv. szerinti összeférhetetlenség, illetve érintett-
ség fennállásáról, vagy hiányáról;
6. közzétételi kérelmet a közpénzekbõl nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. tv. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség-
rõl.
A határidõn túl érkezett, illetve a kötelezõ
mellékleteket nem tartalmazó pályázatok el-
utasításra kerülnek, hiánypótlásra nincs lehe-
tõség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. au-
gusztus 31.
A pályázatokat Sárbogárd Város Önkormány-
zata címére (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) kell
benyújtani.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2013.
szeptemberi képviselõ-testületi ülés.
A feladatellátásának kezdete: 2013. október 1.
A pályázati elbírálás eredményérõl minden pályá-
zót írásban értesítünk 2013. szeptember 30-áig.
RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS, BÕVEBB
INFO: polgármesteri hivatal, szervezési ügyinté-
zõ (fenti cím, I. emelet 1.), www.sarbogard.hu.

Közlemény
Az autósok változatlanul e-matricával használ-
hatják a díjköteles utakat
A személygépkocsikra az e-útdíj bevezetése
után is az e-matricás rendszerben vásárolható
meg az úthasználati jogosultság. A használat-
arányos díjfizetés esetleges kiterjesztésére
nincs kormányzati szándék vagy terv, ilyen dön-
tésnek még csak az elõkészületei sem zajlanak.
A technikai lehetõség jelenleg is fennáll, az e-út-
díj rendszere elméletileg akár több jármûkate-
góriát is képes lenne kezelni. Völner Pál infrast-
ruktúráért felelõs államtitkár egy napilapnak
adott interjújában ugyanakkor egyértelmûvé
tette, hogy a személygépkocsik után kötelezõ
jelleggel semmiképpen nem kell majd haszná-
latarányos útdíjat fizetni.
Az önkéntes csatlakozás lehetõségét is akkor
érdemes megvizsgálni, ha erre tömeges igény
mutatkozna. A kisebb távolságokra utazó, eseti
felhasználó autósoknak jobban megérheti a szá-
mukra drágább átalány helyett csak a díjköteles
hálózaton megtett kilométerek után keveseb-
bet fizetniük. A kiterjesztés legfeljebb középtá-
von, a már mûködõ e-matricás rendszer párhu-
zamos fenntartása mellett valósulhatna meg.
Jelenleg azonban ilyen irányú kormányzati tö-
rekvések nincsenek, a személygépkocsik az út-
díjat továbbra is a megszokott módon fizethetik.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Kommunikációs Fõosztály

Elkezdõdött a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara
tagdíjbevallási idõszaka

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara 2013-as évi adategyeztetési és tagdíj-
bevallási idõszaka elkezdõdött. A Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara minden tagját levélben ér-
tesíti és tájékoztatja a szükséges teendõkrõl.
Az adategyeztetést és önbevallást a kamarai
bevallás honlapján elérhetõ www.
bevallasnak.hu felületen kell elvégezni.
Amennyiben Önt a kamarai törvény nem kötele-
zi a tagságra, úgy a fent említett felület üzenet-
küldõjén keresztül kérheti regisztrációjának tör-
lését, nem kell bevallást tennie.
Az adategyeztetés és tagdíjbevallás határ-
ideje: 2013. július 31.
Amennyiben nincs módja interneten keresztül
bevallásának elkészítésére, úgy keresse fel sze-
mélyesen területi igazgatóságunkat, vagy ta-
nácsadói irodáinkat. A önbevallást aláírva a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területi
igazgatóságára is el kell juttatni.
A tagdíjbefizetés határideje: 2013. augusz-
tus 31. A tagdíjbefizetés két módja: átutalással
a 11749008-20190244-es számlaszámra;
vagy sárga csekken, melyet a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara területi igazgatóságán vehet
át, vagy a kamarai tanácsadójától kérheti.
Mind az átutalásnál, mind a csekknél a köz-
lemény rovatban a kamarai nyilvántartási
számot fel kell tüntetni!
Kérdése esetén forduljon bizalommal a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara területi igazgatóságá-
hoz, vagy tanácsadói irodájához!
Köszönjük tagjaink megtisztelõ együttmûködé-
sét!

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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NYÁRI SZÜNETNYÁRI SZÜNET
A SZERKESZTÕSÉGBENA SZERKESZTÕSÉGBEN

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat és Ügyfeleinket,Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat és Ügyfeleinket,
hogy szerkesztõségünkhogy szerkesztõségünk

JÚLIUS 27-ÉTÕL AUGUSZTUS 11-ÉIGJÚLIUS 27-ÉTÕL AUGUSZTUS 11-ÉIG ZÁRVA TART.ZÁRVA TART.

Ez idõ alatt nem jelenik meg a Bogárd és Vidéke,Ez idõ alatt nem jelenik meg a Bogárd és Vidéke,
a hirdetésfelvétel valamint az ügyfélfogadás szünetel.a hirdetésfelvétel valamint az ügyfélfogadás szünetel.

SzerkesztõségSzerkesztõség

Strandkézilabdában mi vagyunk a császárok
Ezen a verõfényes, nyári napon a VAX KE
Sárbogárd szervezésében, hatalmas ér-
deklõdés mellett zajlott az idény elsõ
strandkézilabda-tornája Rétimajorban,
gyönyörû környezetben.
Szeretek sportolni, fõképp szeretek kézi-
labdázni. Ennél viszont talán még egy
sportág van, amit szívesebben ûzök: a
strandkézilabda. Szívesen edzek õsztõl ta-
vaszig bent a teremben, de mikor nyári
szünet van, alig várom, hogy jó idõ legyen,
a homok meleg, és mehessünk végre a
strandkézilabda-tornákra.

Végre idén is eljött ez az idõ, szombaton
tartották ugyanis a Rétimajori Strandkézi-
labda-bajnokságot, ahol férfi- és nõi csapa-
tok egyaránt szép számmal neveztek. Dél-
elõtt egy rövid szabályismertetés után vet-
ték kezdetüket a mérkõzések 6 nõi és 4 fér-
ficsapattal, ahol vegyes számban voltak
azok, akik már játszottak a termihez ké-
pest más szabályokkal rendelkezõ játékot,
és azok, akik még nem. Persze a tapasztal-
tabbak már a bemelegítéskor gyakorolták
a röptéket, és a 360 fokos fordulatokat, a
kapuból lövést, míg a többiek ismerkedtek
a homokban futás nehézségeivel.
Ezen a napon a fair play kapott fõszerepet,
a csapatok egytõl egyig figyeltek a sérülé-
sek elkerülésére, nem volt veszekedés, a
bírói ítéleteket is csak csendben vonták
kétségbe – mindezek a „nem nyári” sze-
zonban nem mindig mondhatók el a
játékról.
Ezek az események nagyon hasznosak ab-
ból a szempontból is, hogy a csapatok „pá-

lyán kívül” is megismerjék egymást, s az év-
közi szezonban is sporttársként, sõt, barát-
ként viselkedjenek a többi egyesület csapa-
taival.

Az eredmények
a következõképpen alakultak:

A nõi mezõnyben 3. Rácalmás, 2. Sárbo-
gárd/Vegyes, 1. DAC.
A legjobb nõi játékos Lepsényi Dóra (Sár-
bogárd/Vegyes – DAC), míg a legjobb nõi
kapus Dénes Anita (DAC) lett.
A férfiak mezõnyében a három sárbogárdi
csapat állhatott fel a dobogóra:

1. Sárbogárd I. – Fekete 8-as, 2. Sárbogárd
II. – Podgorica, 3. Sárbogárd III. – Ninja.
A legjobb játékos: Goldberger Marcell
(Ninja) lett, a legjobb kapus pedig Németh
Tamás (Fekete 8-as).

A szervezõk köszönetet mondanak a játé-
kosok rugalmasságáért és sportszerûségé-
ért, mivel több játékos is játszott „idegen-
légiósként” az ellenfelek csapataiban, mi-
kor õk éppen játékoshiányban voltak.
Egyébként a magyar strandkézilabda na-
gyon magas színvonalú az egész világon, a
nõi válogatott az elmúlt héten nyerte meg
a dániai Európa-bajnokságot.

Menyhárt Daniella

Fotók: Rehák Sándor és Menyhárt Daniella


