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Bátran fejest ugorhatnak heti lapszámunkba, mivel csak úgy dõl a lé, azaz a víz
az újságból, csábítva Önöket is a napsütötte partokra, medencékhez, kádakba, zuhany alá, egy pohár harmatos frissítõ mellé. A hidratálás kívül belül kötelezõ e tikkasztó idõben!

A csodálatos
Mont-Saint-Michel

Ha nem parancsolja senki, akkor is úgy húz
a víz maga felé, mint a mágnes. Az asztrológia ennek okát részletesen meg is magyarázza: mivel testünk több mint fele víz,
ezért például a Hold úgy apaszt és dagaszt
minket, mint az óceánokat. Egy japán kísérlet szerint a víz olyan érzékeny az érzelmi hullámokra, hogy a negatív érzelmekkel megmérgezõdik, a pozitív érzelmekkel
vagy zenével gyógyitallá válik.
Mi is óceán vagyunk tehát, amiben susogva
mossák kavicsos, homokos partjainkat a
hullámok. A kagyló, amit a fülemhez teszek, e belsõ morajlást visszhangozza.
Amikor fölfekszem a víz tetejére, én is csak
egy sejtje vagyok a végtelennek, ami észre
sem vesz, mégis fodrozom a vizét. Furcsa
elképzelni, hogy aprócska élõlényekbõl állunk mi is – nem tudunk egymásról, de sejtjük a másikat.
E külsõ-belsõ vízben bójaként egyensúlyozunk.
Hargitai–Kiss Virág

Ezt a versenyt nem hagyhattuk ki
NYÁRI SZÜNET A SZERKESZTÕSÉGBEN
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat és Ügyfeleinket, hogy szerkesztõségünk
JÚLIUS 27-ÉTÕL AUGUSZTUS 11-ÉIG ZÁRVA TART.
Ez idõ alatt nem jelenik meg a Bogárd és Vidéke,
a hirdetésfelvétel valamint az ügyfélfogadás szünetel.

Szerkesztõség
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Tánckavalkád Vajtán
Majd 100 érdeklõdõ nézõ részvétele mellett elsõ alkalommal
zajlott le Vajtán a Blue Jeans Linedancers (Vajtai Countryklub) által megrendezett Tánckavalkád. A közel kétórás mûsorban a házigazdák mellett fellépett a Pálfai Hagyományõrzõ Néptánccsoport, a szintén pálfai cigánytánccsoport, a sárbogárdi Black Horse Country Club, a vajtai gyerekekbõl álló
Táncoló Talpak, a vajtai Ezüst Folyó Ékkövei hastánccsoport, a Kiscsillag Hiphop Tánciskola, valamint a Pálfai Vándorok.
A biztosított színpadért köszönet illeti a cecei önkormányzatot, Térmeg György polgármestert, valamint a rendezvény
lebonyolításában közremûködõ összes segítõt és támogatót!
A mûsor végén a község ebédlõjében hajnalig tartó, jó hangulatú bál vette kezdetét, köszönhetõen a résztvevõknek és a
zenét szolgáltató Tibsa Band-nek.
Horváth Gergely

Tekerjünk egyet!
Legszívesebben magam is beálltam volna
az elsõ Vajtai Tánckavalkád fellépõi közé
tekerni a csípõt, pörgetni a szoknyát, adni
a ritmust. Nem lebecsülve a többi fellépõt,
különösen három szereplõt emelnék ki: a
hastáncosokat, a Pálfai Vándorokat, vala-

mint Szántó Miklóst. Meg is jegyeztem
magamban: mennyi tehetség leledzik Vajtán és Pálfán, akik országos szinten is megállhatják a helyüket a porondon.
Az Ezüst Folyó Ékkövei hastánccsoport
régóta mûködik, és csábos táncukkal számos helyen öregbítették már Vajta hírnevét. Most két tagjuk lépett fel: Fráter Petra
Éva és Fráter Lilla. Lilla egészen egyedi
megjelenésével és hastáncába vegyített
breakmozdulatokkal szinte odaszögezte a
tekinteteket a színpadra; szólójához ráadásul rendkívüli zenét választott.
A Pálfai Vándorok „kisujjból” sodró lendületû Hotel Mentholt produkáltak. Profi
lazasággal, ragadós vidámsággal adták elõ
koreográfiájukat, végig mosolyogva, holott a twist, a rocky és társaik nem kis erõbedobást igényelnek. Mutatós volt fekete-fehér pöttyös, libbenõ szoknyáik és
nyakba kötött kendõik látványa is.
Szántó Miklós cigánytáncban és szteppben
jeleskedett. Ez utóbbihoz nem is kellett zene, mivel Miki maga ütötte a ritmust a lábával, tapssal, és a kezével a testén. Az

energikus fiatalember mutatványától leesett az állunk.
A házigazda Vajtai Countryklubnak –
akiknek sok segítséget nyújtott a felkészülésben is a sárbogárdi countrycsapat – elismerés a szervezésért!
Hargitai–Kiss Virág

Bogárd és Vidéke 2013. július 25.

KÖZÖSSÉG / KÖZÜGY

3

Fatál is
Akinek a fa a végzete, annak jut fatál is –
persze, csak ha elkészíti magának ezen a
héten, az idén negyedik alkalommal megrendezett fafaragótáborban Sárszentmiklóson.
Az újoncoknak nem lehetett nehéz megtalálni a helyszínként szolgáló evangélikus
templomot és gyülekezeti házat, mivel a
gondnok, Váraljai Péter asztalosmester–
fafaragó és tanítványai keze nyomán már
egészen benépesült az udvar faragott
faremekekkel. Megvalósítandó ötletekbõl
nincs hiány: idén a tábor keretében fonott
kerítés, kerti sakk-készlet és fatál, fakanál
készül. A kerti sakkfigurák mozgatásához
azonban nemcsak az agytekervényekre,
hanem testi erõre is szükség van.
23 fõ: 18 gyerek és 5 felnõtt vesznek részt a
táborban helybõl, Budapestrõl, Ózdról,
Balassagyarmat mellõl. Délelõtt a szelle-

mé és léleké a fõszerep a templomi alkalom keretében, Bõjtös Attila, Jákob Zoltán, Váraljainé Melis Orsolya közremûködésével. (A keddi Biblia-tanítást például a
sakktábla fekete-fehér színébõl kiindulva
a bûn és bûnbocsánat köré fûzték fel.) Délután a fafaragás áll a középpontban Váraljai Péter és segédje, Kovács Dani vezetésével. Alkotás közben pihenésképpen lehetõség van az udvaron játszani, tekézni,
pingpongozni, gólyalábazni, felfrissíteni az
izmokat.

Csütörtökön egész napos kirándulás színesíti a programot, ami egyben szakmai út is.
Ugyanis Tatára látogat a csapat a helyi és
környékbeli nevezetességekhez és Váraljai Péter mesterének, Nemes Ferencnek a
mesteréhez, a 80-as évei közepén járó Cs.
Kiss Ernõ fafaragó népi iparmûvészhez,
Tata díszpolgárához.
Pénteken Nemes Ferenc népi iparmûvész
látogat el a táborba, délben pedig közös
bográcsozás, majd vetélkedõ zárja a hetet.
Hargitai–Kiss Virág

Változások a központban
Intenzíven haladnak Sárbogárd városközpontjának renoválási
munkálatai, amire pályázatot nyert az önkormányzat és a katolikus egyház. Az ezzel járó felfordulás eredményei már körvonalazódnak.
Elkészült a Hõsök terei emlékmûegyüttesnél a térkövezés, épülõben van a jelképes kapu, aminek alapjai már állnak. A polgármesteri hivatal épülete új színt kapott: halványzöld és narancsszín került a falakra, a régi ablakokat fehér festékkel mázolták újra. Már
igénybe vehetõ az új ügyfélszolgálat az akadálymentes bejáraton
keresztül, amit betonfal, alumíniumoszlopok és dekorációként
szolgáló, különbözõ árnyalatú üvegcsíkok alkotnak. A betonfalra
fölkerült a városháza felirat.
A mûvelõdési ház bejárata ugyancsak a beton–alumínium stílust
követi. Az épületet modern, fa nyílászárók ékesítik, a tetejét leszigetelték, belül több helyiség megújult.

A hivatal és a kultúrház mögötti zöld területen éppen zajlik a parkosítás. Több fát (tuja, kõris, nyír, meggy és ringló) kivágtak, amiket tájhonos fajtákkal terveznek helyettesíteni. Egyelõre még
nem gyönyörködhetünk zöld pázsitban, fákban, bokrokban és virágokban, viszont a hivatal mögött készen van már a térköves járda. A kultúr mögötti betont az elmúlt pár napban törték fel és
szállították el. Ugyanitt átültetésre került egy lépéssel odébb a
bokorsor egy része.
Érdemes elsétálni a katolikus templom felé, mivel az oda vezetõ
járda most már valóban járható, és a templom kerítése nagyon
szép lett: henger alakú betonoszlopok közé fa kerítéselemek kerültek. A munkálatok itt is tovább folytatódnak. Ott jártamkor
éppen egy állványon dolgoztak a kivitelezõk.
A Hõsök terei óvoda könyvtárrá alakítása ugyancsak kezdetét
vette a belsõ átalakításokkal, de a többfrontos építkezés okán ennek befejezése késõbbre tehetõ, akárcsak a piac elkészülése a hivatal északi oldalán.
Hargitai–Kiss Virág
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Verejtékben is a szivárványt
Ha valaki betéved Cecén a HÁLÓ Dél-Mezõföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat helyére, a régi általános iskola területére, akkor két gyönyörû, plafontól padlóig terjedõ falfestményre lesz figyelmes,
melyek nemrégiben készültek el. Az egyik
egy napraforgómezõ mögött látható tanyát, hegyeket, állatokat jelenít meg, a
másik pedig Ici nénit (Szabó Károlyné Kovács Alice-t), a nyugdíjasklub egykori vezetõjét ábrázolja egy gesztenyesor alatt.
Felkerestem a festmények készítõjét, Párducz Tibort, akivel munkásságáról beszélgettem. Mikor afelõl érdeklõdtem, hogyan
kezdett el festeni, azt válaszolta, hogy még
a cementeszsákok pakolásakor legördülõ
verejtékcseppben is látta a szivárványt, s
más emberekkel ellentétben õ emlékszik
arra, hogy tegnap milyen volt az ég és éppen milyen virágok voltak a réteken. Megnéztem a munkáit is, és sajnálattal hallottam, hogy sok van, amiknek még nincs
gazdája. De a történetét inkább az õ elmondása alapján ismerjük meg.

– Nem rettegek, mivel ismertem. Másrészt
ha fényképet kapok a kezembe, addig nézem, amíg bele nem élem magam – mintha
ismertem volna az adott személyt. Amíg ez
nem sikerül, addig nem kezdem el a festést
sem. A festék el is tüntethetõ, átdolgozható, de szerencsére elsõre sikerült annyira,
hogy mások felismerjék.
– Volt már valamiféle bemutatója? Az emberek látták már a munkáit, adtak visszajelzést?
– Az utcán olyanok köszönnek elõre, akiket én nem is ismerek, így innen tudom
megítélni, hogy valószínûleg tudják, hogy
én voltam az alkotó, és van, akivel beszéltem is, és megdicsérte. Jólesõ érzés, ha az
ember viszontlátja vagy viszonthallja a
munkájáról a véleményt, fõképp, ha az jó.
Ez új erõt ad, hogy merjek bátrabban festeni máskor is.
– Tényleg hatalmas felületekrõl van szó.
Mennyire haladt gyorsan?
– Elõször a felülettõl megijedtem, de nagyon gyorsan ment, nem gondoltam volna.

– Milyen apropóból készült el a két falfestmény?

Kiélveztem, hogy hatalmas a felület, és
nagy ecsettel dolgoztam, az aprólékos részeket pedig már szépen, lelassulva, kisebb
ecsettel kidolgoztam.

– Megrendelések voltak, sajnos olyan
szempontból, hogy én szegény ember vagyok, nem tudtam ebédet sem fizetni, ezért
az itteni vezetõ megkért arra, hogy fessek
két festményt, így õk biztosítják az évi ebédemet. Ezt a két témát választottam. Ici
nénit ismertem, kaptam fényképeket is róla, a hátteret – hogy öreg gesztenyefák
alatt egy padon üljön – saját magam találtam ki. Az idejáró nyugdíjasok ismerték õt,
így kedves volt nekik ez az emlék, beszélnek róla.
– Nem volt nehézség, hogy Ici nénit mindenki ismerte a faluban, és mégiscsak köztiszteletnek örvendett?

– Mikor kezdõdött a festés iránti láz, ami a
mai napig vezérli?
– Veszprém megyében, a Bakony aljában
születtem, ahol gyönyörû tájak, hegyek,
völgyek voltak. Mindig a táj szépségében
gyönyörködtem, és mindig rajzoltam. Hol
a homokba, hol ceruzával papírra, hol faragtam és összekarcoltam mindent, amit
értem. Már akkor bennem volt az ambíció,
hogy nekem festenem, rajzolnom kell. Az
iskolában is összerajzoltam a könyveimet –
kaptam is érte rendesen –, a kezem sosem

tudott megállni, most sem. Ha már nem
látnék, akkor is járna a kezem.
– Nem ez az eredeti foglalkozása, sõt, nem is
tanult festeni. Ez tehetség lehet, „verejték”,
vagy valami teljesen más?
– Nem, ez születési „betegség”, ez a sejtekben kódolva van. A rokonságban nem volt
ilyen, én viszont élek-halok azért, ha valamit tudok alkotni. Másképp is mûködik ez,
agyagedényeket és agyagfigurákat is készítettem, az is elsõre ment, nem kellett hozzá
fél óra sem. Ha valaki mutat valamit, az
már zavar, mert lehet, hogy õ is és én is
másról beszélünk és mást gondolunk, úgyhogy nem tudok tanulni, csak amim magamtól van.
– Mit jelent a festészet az Ön számára?
– Csodálatos dolog, mikor a vászon elé
ülök, megszûnik a világ. Általában éjjel
festek, akkor teljesen csend van. Ha üres
vászon elé ülök, addig merengek elõtte,
amíg nem látom, mi lesz belõle. Akkor nekiállok és megfestem az egészet. Nem lehet eltéveszteni, mert már tudom, hogy mi
hol van, pedig még nem látszik. Az ars poeticám, hogy azért fessek, hogy láthassam,
amit elképzeltem.
– Amikor csak magának fest, van olyan
stílus, ami mentén halad?
– Nagyon szeretem a színeket, nagyon szeretnék úgy festeni, mikor a lehetõségek
adottak, hogy a lényeget kihangsúlyozva, a
többit a ködbe veszve láttassam. Úgy szeretnék festeni, hogy több legyen, mint két
dimenzió, mert az lenne a csodálatos. Mikor ez sikerül, akkor tudok tovább dolgozni. Mert ha valamit elrontok, félre kell tennem 2-3 napra, mert úgy érzem, hogy nem
megfelelõ pillanatban van megcsinálva.
– Vannak olyan festõk – magyarok vagy
külföldiek –, akiktõl tanult vagy csodálkozva
nézi õket?
– Igen, a régi nagy festõk, Michelangelo,
Csontváry, Munkácsy (a Munkácsy-trilógiát szeretném is megfesteni a magam látásmódja szerint, kiegészítve egy plusz
képpel, de sajnos nincs rá keret).
– Vállal megrendeléseket is, ha jól tudom.
– Igen, bármit: a portréktól kezdve a különbözõ tájképekig, csendéletekig, szakrális képeket és olyan portrékat is, ahol az
eredetihez képest el akarnak tüntetni vagy
hozzá akarnak tenni valamit, mindent
megcsinálok.
– A modelleket mennyire részesíti elõnyben?
– Nem részesítem elõnyben, legfeljebb
annyi idõre, ameddig én leskiccelem, kérek egy jól látható fényképet, elkészítem, s
mielõtt végleg befejezném, visszahívom a
modellt és leellenõrzöm és már csak a színeket javítom. Ezek rövid idõ alatt elkészülõ dolgok, nem hosszú idõ, három nap
alatt elkészülnek a nagy falfestmények is,
de a vászon elõtt is valószínûleg szintén három napig tartana, mert annál jobban oda
kell figyelni.
Folytatás a következõ oldalon.

Bogárd és Vidéke 2013. július 25.
– Nagyon sok álma van. Elmesélne ezekbõl
párat?
– Mint említettem, a Krisztus-trilógiát szeretném megfesteni az én méretemben,
amekkorában otthon elfér, az én beállításaimmal. Nem nagy módosításokkal, de az
én arcaimmal. Ezek nagyon kedves arcok
lennének, kiegészítve a Sínai-hegyen
Krisztus beszédet mond címû festménnyel. Plusz vannak átdolgozásötleteim
is, például Lotz Károly Fürdõzõ nõje szintén más stílusban, más beállításokkal, kiegészítve, valamint sokféle tájkép, amiket
a méret miatt nem tudok megvalósítani,
mert nincs rá lehetõségem. Csontvárynak
a híres festményein – mint például a Magányos cédrus – „emberibb” embereket festenék, nem elnyújtott szellemképeket,
persze mégis maradnék a Csontváry-stílusnál, csak a figurákon változtatnék, minden más maradna.
– Vannak az elkészültek közül kedvenc képei?
– Nagyon kevés van, amit csak magamnak
festettem. Van egy Õskomfort nevû képem, amit teljesen én találtam ki: egy barlangban egy õsasszony fõz, és a lelógó
cseppkõbõl folyik a víz egy kõtálcába, amiben fürdik egy kislány, a kisgyerek íjat készít, a bejáratban van egy szoba felé kifaragott lépcsõ, messzirõl pedig lehet látni,
hogy a férfi hozza a nagy, elejtett állatot.
Ez egy nagyon jó kép, amit szeretnék újra
átdolgozni, mert törékeny gipszkartonra
festettem.
– Meg lehet jelenleg tekinteni a festményeket?
– Sajnos, annak az épületnek a tulajdonosa, ahol jelenleg 150 festményem van,
Ausztráliában van, úgyhogy egyelõre nem
lehet megtekinteni. Most csak megrendelésre dolgozom, mert nem pazarolhatom a
festéket, mert nem tudom pótolni. Attól
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félek, hogy ha most magamnak festenék és
jönne egy megrendelés, nem tudnám elvállalni, mert nem lenne festékem. Kényszerlazításon vagyok, festem a levegõt. Szeretném, ha lenne megrendelésem, hogy tudják meg az emberek, hogy tényleg képes
vagyok arra, amire lehet, hogy más nem
képes. Nem beszélve arról, hogy egy

– Az élethûre törekszem. Annyira szeretnék élethûen dolgozni, hogy magam is eltátsam a számat. Például szeretném Krisztust teljesen szembõl, annyira élethûen
megfesteni, hogy csak az merjen a szemébe nézni, akinek nincs semmi takargatnivalója. Szeretnék a szemei tükrözõdése

50x60-as portrét elkészítek 15 ezer forintért, amit lehet, hogy egy „diplomás festõ”
tízszer annyiért készítene el, nem ilyen jó
minõségben.
– Leszögezhetõ, hogy mindenképpen elsõdleges a benyomás.
– Bele kell magam élni. Ha megkapok egy
munkát, képes vagyok órákig vagy napokig
nézni, amíg meg nem találom vele a kontaktust. Ha megtaláltam, akkor „visszavonhatatlanul támadok”.
– Mi a fontosabb? Hogy élethû legyen a
festmény, vagy hogy a festõ beleadja saját
magát?

mögött is valamit elrejteni – például a keresztet, ami csak közelrõl látszik, hogy ha
valaki megnézi, akkor lássa mögötte a
szenvedést.
– Vannak tökéletes képek? Lehet egyáltalán
erre törekedni?
– Nincs tökéletes kép, de törekedni lehet.
Amirõl beszéltem, Jézus Krisztus arca. Ha
azt sikerül megfestenem úgy, ahogyan elképzeltem, valószínûleg arra mondom elõször, hogy tökéletes.
Menyhárt Daniella

A rendkívüli dunai árvíz során tanúsított kiemelkedõ helytállásért elismeréseket adott
át dr. Bakondi György tû. altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatója június 20-án, szombaton a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban tartott ünnepségen. Kiss Lajos tû. törzsõrmestert, sárbogárdi hivatásos tûzoltót
Bátorság Érdemjellel tüntették ki.
Kiss Lajos tû. törzsõrmester az áradás egyik legkritikusabb helyszínén, Kisapostagon,
a térség legmélyebben fekvõ területén vett részt a védekezésben. A település hét ingatlanának védelmét közvetlenül õ egyedül látta el. Átlagon felüli végrehajtói munkájának köszönhetõen a rábízott ingatlanokat sikerült az elárasztástól megmenteni.
A Dunán levonuló rendkívüli áradás elleni védekezés során tanúsított kimagasló teljesítménye elismeréseként az országos katasztrófavédelmi fõigazgató ajándéktárgyat
adományozott dr. Dorkota Lajosnak, aki a Fejér Megyei Védelmi Bizottság elnökeként irányította a védekezési tevékenységet, valamint a megyei katasztrófavédelmi
igazgatóságok igazgatóinak is.
A márciusban alakult, és áprilisban nemzeti minõsítést szerzett Fejér Önkéntes Mentõszervezet tagjai részére dr. Bakondi György tû. altábornagy csapatzászlót adományozott az ünnepségen, amelyet Nagy Lajos tû. alezredes, a Fejér Önkéntes Mentõszervezet parancsnoka vett át. Az országos katasztrófavédelmi fõigazgató a rendkívüli
árvízi védekezésben nyújtott példaértékû tevékenység elismeréseként zászlószalagot
adományozott többek között a katasztrófavédelmi igazgatóságok és a Fejér Önkéntes
Mentõszervezet csapatzászlójára is.
Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Fotó: Jóri András – BM OKF

Elismerések a helytállásért
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HOGY LEHET
ÍGY ÉLNI?
Ha az ember elindul egy ismeretlen táj felé, mondjuk Kárpátaljára, elképzel magának egy világot. Határral, utakkal, történelmével, emberekkel. Azután a látott, tapasztalt valóság persze kicsit
más. Vagy, mint Kárpátalján, nagyon más.
A határ. Bár ez már rég nem az igazi szocializmusbeli, mikor is a
testvérnépek az egymás iránti végtelen bizalmukat, összetartozásukat szögesdróttal, gépfegyverrel, a kalandor természetû átjutni
vágyóknak a kisstílû vegzálásával demonstrálták, de nekünk azért
több, mint egy órán át csak van módunk az ottani népes fecskekolónia repülési szokásait megfigyelni, mielõtt átgurulunk. Ah, pár
nap múlva, visszafelé de visszasírjuk még ezt a tempót: vasárnap
este negyed hatkor a vámtiszt szinte szabadkozva közli, hogy már
nem áll módjában velünk foglalkozni, hiszen hatkor van a váltás.
Addig elálldogál, nézelõdik, szép ez a vidék, így esti alkonyatkor,
hiába. Hatkor persze még át kell adni a függõben lévõ feladatokat, pecséteket, így bõven negyed hét után kezdenek minket
utasszámba venni. Addigra már igencsak elegünk van belõlük,
ezért S. Laci humorán kevesen nevetnek, mikor a belépõ vámtisztre pillantva hangosan az „anyag” felõl érdeklõdik, hogy hova
rejtettük vajon.

Az utak. Mikor az útvonalat terveztük, nagyon óvatosan úgy 40
km/óra átlaggal számoltunk, egy fürgébb kerékpároséval, mert
hogy állítólag ott elég rosszak az utak. A határtól húsz kilométerre, Beregszász után már csak egy bõ félórányi út volt hátra. Ezt
tettük meg kb. két óra alatt úgy, hogy ha nem lenne képzavar, azt
mondanám: kátyú kátyú hátán volt, a gödrök mélyén némelyek a
római korban lefektetett köveket is látni vélték. Egy közepes
szántáson simábban haladtunk volna, egyébként meg kizárt, hogy
az autók gyári nyúzópróbáján ilyen brutális tesztelés történne.
Egy órán belül átterveztük a komplett kárpátaljai programunkat.
Kimaradt a legendás szépségû Szinevéri-tó, Huszt, a mûemlékek
sora. Javíthatatlan optimista lévén nem gondolom, hogy direkt
nem javítják az utakat, így akarván borsot törni a magyarok orra
alá. Azonban hogy egy régió felzárkóztatása a korszerû úthálózatnál kezdõdik, azt a döccenõk, koppanások, fékezések, kacskaringók közepette volt szerencsénk elsõ kézbõl szavak nélkül is megérteni.
Történelem. Az ismerõs vicc (vicc?): „Józsi bá, hallom, igen nyughatatlan ember volt kend, nem bírt egy helyt megülni: Osztrák–Magyar Monarchia, aztán Magyarország, Csehszlovákia,
megint Magyarország, be a Szovjetunióba, most meg Ukrajnában
él. Ennyit tekergett maga? – Én, kedveském, semennyit, ki sem
mozdultam Ungvárról.” Ha egy országrész ennyiszer cserél gazdát, abból sok jó nem származik. Minden új rendszer erõs késztetést érez a múltat végképp eltörölni, legalábbis felülírni. Ami eddig volt, az retrográd, majd jövök én, mint egyedül követendõ,
építendõ, festendõ. És 45 után jött is a szocializmus képében, meg

is látszik a sok elcsúfított, arcát vesztett épületen, a romokon, a
sablonos, stílustalan házakon, meg a nemtörõdömségen. Az elmúlt jó húsz év újat is hozott: az esztelen kivagyiság épületeit tornyokkal, rezekkel, csavart vasakkal, a tájba tökéletesen bele nem
illõ formákkal, de hozott szép új házakat is, felújított mûemlékeket, és némi reményt, hogy talán fölfelé tartunk.
Az emberek. Mi szinte csak magyarokkal találkoztunk. Egy olyan
településen, mint Bene, a testvérkénk, nem is nehéz, lévén színmagyar falu. Van ugyan egy ukrán család is, de szépen megtanultak magyarul, a gyerekekrõl már senki meg nem mondja, hogy milyen nyelvû családba hozta õket a gólya. És mert magyarok közé
érkeztünk, nem voltak nyelvi nehézségeink, mint mondjuk a Lajtán túl szoktak lenni. Nyelvi nehézségeink nem voltak valóban,
csak megértési nehézségeink. Mert hogy lehet azt megérteni,
hogy van egy falu, ahol az emberek 99 %-a munkanélküli – csak a
polgármester és talán két segítõje az alkalmazott –, mégsem hal
senki éhen. Sõt, ki-ki megtalálja azt a rétet, ahol kaszálhat: egy kis
darab földet, ahová szamócát telepít, másikat, ahová gyümölcsfát.
Megtudja, hol olcsóbb a bármi és hol drágább, és nem bosszankodik az utóbbin, sõt örül, mert miután meghazudtolva a géptan törvényeit életre kelti öreg autóját, este elmegy az olcsóbb városba,
faluba, fölpakol, éjjel megalszik valahol, és másnap reggel a piacon tisztes, olykor tiszteletlen haszonnal túlad, amin túl lehet.
Azért voltunk lakóik három éjjel, mert rájöttek, hogy a vendéglátás nem rossz üzlet. Még nem nagyon jó, ahhoz legalább a fél méternél mélyebb gödröket be kellene az utakon foltozni. De valamit hoz a konyhára az
évi néhány tucat vendég is. Ahol nincs
munkabér, ott persze
TB sincs, csak irdatlan
kórházi árak vannak,
ezért van tere bõven a
rokoni összefogásnak
egy perforált vakbél,
vagy egy örömtelibb
esemény esetén, egy
baba születésekor. Nagyon sok a tragikus helyzetû, sorsú gyermek. Gyerünk, Református Egyház, a tényleg semmibõl teremtsünk 80 árvának, félárvának olyan otthont, hogy ide hozzák az ukrán államelnök feleségét,
amikor azt szeretnék bemutatni, hogyan gondoskodik az állam a
gyermekeirõl. Nincs központilag irányított kulturális esemény,
egy kórustalálkozóra sem telik? Nem baj, lesz majd Bótrágyon a
templomban. Úgyis jön a Huszics Vendel Kórus. Meg még tíz a
környékrõl, nem is akármilyen.
Sajátos világ ez, nagyszerû emberekkel.
Hogy lehet így élni? – kérdeztük eleinte a szokott hangsúllyal. –
Ilyen szegénységben, kisebbségben, kiszolgáltatottságban, bizonytalanságban, ilyen árak és bérek mellett.
Hogy lehet így élni? – kérdeztük késõbb. – Ennyi leleményességgel, furfanggal, szívóssággal és ennyi hittel, derûvel, humorral,
igazi vendégváró szeretettel.
Kedves kárpátaljai barátaink, sokat tanultunk a pár nap alatt!
Dr. Dizseri András
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Néhányan az Eiffel-torony elõtt

Melyik az idõsebb: a diák vagy a felnõtt? Ha a magyar–francia
cserekapcsolatról van szó, nem is olyan könnyû megválaszolni.
Segítünk: a gimnázium felnõtt cserekapcsolata az ifjabb, feleannyi idõs, mint a diákoké.
Idén július elején hatodik alkalommal találkoztunk francia barátainkkal Kozma Andrásné nyugdíjas franciatanárnõ és férje,
András lelkes szervezõmunkájának eredményeként. 42 fõs csoportunk Zab János buszával nekivágott a kb. 4500 km-es útnak,
az Óperencián túl, az Atlanti-óceánon innen. A legenda szerint az
Óperencia eredete a következõ: ober Enns, jelentése: túl az Enns folyón; óperenc – a magyar száj így formálta az osztrák folyócska nevét a
mesékben.
5. nap Ellátogattunk a Colleville-sur- Franciaországban. Jó hangulatban telt a
Mer-i amerikai temetõbe, ahol hófehér soirée (=búcsúest) a kölcsönös kulturális
Útinapló
fejfák alatt alusszák örök álmukat a II. vi- bemutatkozás jegyében, hagyományos
francia és magyar néptáncbemutatókkal.
1. nap A három folyó (Duna, Inn és Ilz) vá- lágháború egyik legnagyobb csatájában el9-10. nap A hazaúton a schaffhauseni Rajesett
amerikai
katonák.
rosának tartott Passauban meglátogattuk
I. István királyunk feleségének, Gizellának Mindegyik hely szívszorító, megrázó me- na-vízesés nyûgözte le csoportunkat. A niagarainak csak kistestvére lehetne, de ez is
a sírját, majd elszörnyülködtünk azon, mentó a történelem nagy kataklizmájáról.
hogy a Duna áradása maradandó nyomo- A kora esti órákban megcsodálhattuk az lélegzetelállító volt! Majd Salzburgban,
kat hagyott: az elsõ emelet szintjéig még egyedülálló, sziklás kõszirtre épült Le Mozart szülõvárosában sétáltattuk meg elmindig vizesek voltak a folyóparti törté- Mont-Saint-Michel-i apátságot, melyet gémberedett tagjainkat.
nelmi épületek, lakóházak.
2. nap „Lerohantuk” Párizst, de a tervezett
rohamot az óriási forgalmi dugó igencsak
lelassította. A szobrász Rodin Gondolkodója gondolkodóba ejtett minket: e röpke
pár óra mire lesz elég a francia fõvárosban? Elõször látni Párizst a patinás történelmi épületeivel lenyûgözõ volt. Csak néhány nevezetesebb épületre jutott idõ:
Notre Dame, Eiffel-torony, Sacré-Coeur
és a hangulatos mûvésznegyed, a Montmartre.
3. nap Az impresszionista Monet által is híA búcsúzás pillanatai
ressé lett gótikus roueni katedrálist mi
ugyan csak egy napszakban csodáltuk meg,
az ihletett mûvész állítólag 12 napszakban mindössze egy út köt össze a kontinenssel, Zárásképpen nézzünk néhány leg-et az
festette meg, hogy bebizonyítsa: a fény ha- mivel egy szigeten található, és az óceán úton látottakból, tapasztaltakból.
dagálykor rendre körbefolyja, régen el is Legfeltûnõbb: a négy nyugat-európai ortására megváltoznak a színek, kontúrok.
szágon átutazva egyedül Németországban
A Szajna völgyét követve átkeltünk a 2,5 vágta a szárazföldtõl.
km hosszú Normandia-hídon, amely a fo- 6. nap Reggel elindultunk Auxerre-be, a láttunk rengeteg napkollektort.
francia barátainkhoz. Útközben megcso- Legtanulságosabb: szinte mindenhol fizelyó tölcsértorkolatán ível át.
Gyönyörködtünk a festõi szépségû kikötõ- dáltuk Franciaország egyik legszebb ka- tõs volt a mosdóhasználat (fél illetve egy
város, Honfleur régi épületeiben és a vá- tedrálisát Chartres-ban. Nagyon érdekes euró), de a tisztaság garantált volt.
roska 16. századi egyedi fatemplomában, látnivaló volt még a Briare-csatorna, ame- Legérdekesebb: Bayeux városában láthatmelynek kifordított hajótestre emlékezte- lyen a Loire folyó fölött közlekednek a ha- tuk a híres, 11. századi, 70 méter hosszú falikárpitot, ami Hódító Vilmos normann
tõ mennyezete is arról árulkodik, hogy ten- jók.
gerhez szokott népek lakják ezt a területet. A nap végén megható volt a találkozás régi herceg angliai hódításának történetét mutatja be.
4. nap Délelõtt rövid látogatást tettünk ismerõseinkkel.
Hódító Vilmos kedvenc városában, Caen- 7-8. nap Két teljes napon át élveztük fran- Legszebb: kétségkívül a tiroli Alpok hóban. Itt megnéztük az általa alapított apát- cia barátaink vendégszeretetét Auxerre- fedte csúcsai, muskátlis szállodái és a csörságot és székesegyházat. Utunkat Bayeux- ben. Isteni a francia bor és a camembert gedezõ, kristálytiszta patakjai nyerték el
sajt!! Volt, aki nem tudott ellenállni, hogy leginkább tetszésünket.
ben folytattuk.
A délután és a következõ nap az 1944. júni- ez utóbbiból haza is hozzon. Elegendõ hû- Köszönet a Fehérvár Travel utazási irodáus 6-ai normandiai partraszállás jegyében tõ hiányában egy nap után már az orrunkra nak! Segítségükkel kedvezményes árakon
telt el, ennek emlékhelyeit kerestük fel. hagyatkozva is megtalálhattuk reggel a jutottunk elsõ osztályú szállásokhoz.
Élõvé vált a történelem, mikor a sziklás, buszt. Nem csoda, hogy nem sokáig bírtuk Reményeink szerint a baráti kapcsolat
folytatódik, és két év múlva mi lehetünk a
bomba szaggatta partszakaszon vagy a né- az erõteljes illatokat…
metek által épített betonbunkerekben jár- A programok között tóparti piknikezés, francia vendégek házigazdái.
tunk, vagy amikor a 360 °-os mozivásznon vár- és városnézés, esti grillezés is szere- A csoport nevében összeállította:
korabeli híradásokat, filmfelvételeket néz- pelt, melyek gondoskodtak arról, hogy toDombi Zoltánné és Kiszlné Simon Andrea.
tünk Arromanches-ban.
vábbi felejthetetlen napokat tölthessünk el
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Újra vár a balatoni nyár És még Bambi is kapható
A hétvégén a szombat délutánt a Balaton partján töltöttük, hisz a
nagy melegben hol is lehetett volna jobb helyünk. Tipikus elõzetes készülõdések: sorban állni a boltban a friss zsemlékért szendvicsnek valónak, mert nem mindig a mi pénztárcánkhoz igazodik
a balatoni büfésor, majd otthon elõkeresni a szükséges dolgokat –
hol a strandpapucs, a naptej, a hûtõláda, pléd és még sorolhatnám. Mint egy komédiában – ennyit csupán az elindulásról.
Út közben megtekinthetjük környezõ falvaink szépségét, a learatott, aranyló búzatáblákat, a félérett kukoricást, rádöbbenve,
mennyire szép a mi Mezõföldünk. Ahogy suhanunk a mi kis magyar tengerünkhöz, gondolkozom, miért is megyünk mi külföldre,
mikor ennyi szépség vár ránk itthon.

Miután sikerül leérni a strandra, újabb kihívás vár ránk: helyet keresni magunknak a zsúfolt parton. A választék nem túl nagy, de
éppen sikerül találnunk egy pompás helyet közel a parthoz, ahonnan könnyedén szemmel tudjuk tartani a vízbõl is a motyóinkat.
Szétterítjük a plédjeinket, elõvesszük a fürdõruháinkat, irány az
öltözõ, ahol újabb sorban állás vár minket, majd gyors öltözés
után vissza a helyünkre. Indulás a vízbe!
Az emberi elme kifürkészhetetlen a biztonsági intézkedések, a
csomagok védelmének érdekében. Ha otthagyom csak úgy „pucéran”: „Hú, terítsd le, mert ellopják!” – mintha egy törölközõ, amivel letakarom, valami szuper zárbetétes lakattal ellátott biztonsági rendszer lenne, vagy valami láthatatlanná tévõ köpeny, ami elrejti a holminkat az illetéktelen személyek elõl. De azért – mint
mindenki más – én is letakarom.
Végre elérkezik, amire mindannyian vártunk: csobbanhatunk a
hûs habokban. Magam is meglepõdve állok a tó elõtt, ami hûs és
tiszta, látni lehet a kisebb halakat a part közelében. A szél korbácsolta hullámok miatt nehezebben megy az úszás, de így is
rendkívüli a víz.
Majd másfél órás pancsolás után kitelepedünk száradni. Mellettünk egy édesapa közel áll a fulladás határához, ahogy a gyerekek
matracába próbál levegõt préselni a tüdejébõl, miközben anyuka
már szinte totál fehérré vakolja a gyerekeket naptejjel, nehogy leégjenek. Ezt látva gyermekkori emlékeim idézõdnek fel bennem.
Merengéseim az álom határára sodornak. Már szinte bóbiskolok,
amikor egy „kedves” hölgy „lágy, búgó” hangján felordít a fejünk
felett: „Forró fõtt kukoricát tessék! MÁJSZ BITTE!”
Rövid szárítkozás közben egy közelben álló kislány újra lelocsol
az újonnan szerzett vízipisztolyával. Sebaj, nyár van, meleg van, és
végre a Balaton-parton süttetem magam.
Mágocsi Adrienn

Õszintén mondom, úgy vártam már a jó idõt, mint egy igazi rajongó. Tavaly sajnos kevés idõt töltöttem vízparton – akkor is inkább
sportoltam –, de az idei évben kárpótolódni látszom. Február 1-je
óta készültem a bikiniszezonra rengeteg edzéssel, tornával és
egészséges ételekkel, hogy nyáron mindenkinek megmutassam,
hogy meg tudtam csinálni, érdemes volt életmódot váltani. Persze
egy idõ után kissé alábbhagy az ember lelkesedése, de a nyár csak
elérkezett. Még a strandolás elõtt sikerült lebarnulnom a rövidnadrág és a trikó mintájára, ami kicsit visszaveti az ember önbizalmát a strandon a sok egyenletesen barnult ember közt, de mit volt
mit tenni, célba vettük a strandokat!
Elõször közeli helyre mentünk: a vajtai medencéket próbáltuk ki.
A taktikánk nagyon jó volt: reggel indulunk, mikor az emberek
nagy része még otthon reggelizik, és csak délutánra tervezi a kilátogatást, így kevesen vannak a korai órákban. Noha Vajtán nincsenek csúszdák, örvények vagy jakuzzi, a jó társaság mindig mindenkit kárpótol. Ráadásul a hideg vizes medencében nem szólnak, ha labdázunk, ha pedig fázunk, akkor képesek vagyunk órákon keresztül áztatni magunkat a meleg termálvízben. Ha persze
megéheztünk, akkor a hûtõtáskából elõkerül az ebéd, a gyümölcs,
sütemény, ami alatt meg lehet pihenni és süttetni a hasunkat a napon. Délután pedig, mikor már mindenki kellemesen kipihente
magát (tehát kiszívta az erejét a víz és a Nap), biciklire pattanunk
és hazatekerünk, hiszen szerencsére tényleg nem lakunk messze.
A legtöbb strand elõnye, hogy van homokos pályájuk, ahol lehet
strandröplabdázni, kézilabdázni, kinek-kinek a vérmérséklete
szerint. A rétimajori wellnessközpont pezsgõfürdõs–medencés–
szaunás szolgáltatásai mellett is a legjobban a strandpályát élvezem.
Mivel idén még nem jutottunk
el „nyílt vízre”, így csak „mesterséges élményekrõl” számolhatok be. Éppen múlt héten
jártunk a tavaly megnyílt szekszárdi élményfürdõben a Cece
NIKK csapatával. Kiderült,
hogy a választás fõ szempontja
az volt, hogy hol vannak a környék legnagyobb csúszdái. Jelentem: itt! Noha én úgy gondoltam reggel, hogy majd
egy-egy alkalommal próbálom
ki mindegyik csúszdát, nem így
történt. A nap folyamán legyõztem minden lépcsõkkel
szembeni fenntartásomat, és
vagy harmincszor megmásztam
a rengeteg lépcsõfokot a pár
másodperces adrenalinbombáért, amit az okoz, hogy villámgyorsan végigszáguldok egy félig zárt, félig nyitott csõben, végül pedig
hatalmas erõvel a vízbe csapódok. Az élményfürdõ hihetetlenül
tiszta és rendezett területén a lángosos, palacsintás mellett étterem is van azoknak, akik megéheztek a sok mozgás hatására, de
medencék sokasága is vár mindenkit: külön ugrómedence, úszómedence, csúszdamedence, pezsgõmedence, élménymedence,
örvény, gyerekmedence, masszázszuhany és még sorolhatnám.
(A felsorolásnál éppen úgy éreztem magam, mint Gombóc Artúr
a csokikkal.)
De mindezek mellett mi a jó az ilyen strandokban azon kívül, hogy
minden egy helyen van? Az, hogy az ember a nagy zöld területen
csak kiszemel magának egy szimpatikus fát, letelepedik alá, és a
pihenõidõben elõveszi a táskájában lapuló könyvet (vagy levesz
egyet az országban is egyre népszerûbb strandkönyvtárak polcairól) és elálmosodásig olvas. Igen, azt hiszem, ez az igazi kényelem.
Olvasni egy jó fokhagymás–tejfölös lángos után. És hogy mivel lehet kiegészíteni az ilyen remek, pihenõs napokat? Hazafelé megállni egy tisztáson és végignézni a nyáron olyan gyönyörû naplementét. Akár minden este.
Menyhárt Daniella

Bogárd és Vidéke 2013. július 25.
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Vadásznap 2013. augusztus 18-án
az alapi vadászháznál (Kazsoki-tanya)
Program:
10.00 megnyitó, köszöntõ
10.15 Szent Hubertus-mise (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 elõadásában
13.00 ebéd
14.00 Alapi Ten Dance tánccsoport
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-koncert, Sárbogárd
18.00 Bagi-Nacsa humoristapáros mûsora
19.00 Csuti Csaba slágerénekes mûsora
20.00 „Boka és a Klikk” zenekar koncertje („Sárga taxizás után újra...”)
21.30 szabadtéri bál a vadászház udvarán, közremûködik:
Mi-Csodabuli zenekar
A nap folyamán huszárbemutató, vadászhintók ingyenes használata.
Kiállítások: trófeák, vadászfestmények, fa- és csontfaragások, vadászkések bemutatója, vadászruhavásár, népmûvészeti vásár.
Gyermekprogramok: pónilovaglás, ugrálóvár, körhinta, arcfestés.
Az egész napos rendezvény mindenki számára ingyenes!
Töltsön el egy kellemes napot az alapi vadászháznál!
Mindenkit sok szeretettel várunk!
Sárréti Egyetértés Vadásztársaság

LECSÓFESZTIVÁL SÁRSZENTMIKLÓSON,
a kispályán (víztorony) 2013. augusztus 10-én!
Nevezni lehet: Kissné Krisztinél és Kazsokiné Anikónál a 06 (30) 449 6691-es, vagy a 06 (70) 943 5323-as telefonszámon.
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Családi vándorlások
Gyerekeink!
Negyven évvel ezelõtt, 1973-ban édesanyátokkal ketten eveztük végig a 720 kilométeres Vízi Nagy Kört Magyarországon,
s most évfordulós „nászútként” ismét
„csak” ketten eveztük végig a Tisza felsõ
részét és a Bodrogot az elmúlt két hétben.
Amint hazaérkeztünk, nagy izgalommal
vetettük rá magunkat az újság legutóbbi
számára, amiben írtok arról az idõrõl, amikor veletek vándoroltunk hegyen-völgyön
át. Ezer emléket idéztek föl bennem soraitok. Valóban, sok minden, amit akkor
megtettünk, õrültségnek tûnhet a mai
autós, túlvédett világunkban.
Balázs talán kéthónapos lehetett, amikor
magam eszkábálta, nyakba akasztós gyerekhordozóban édesanyátokkal és Petyával (öcsémmel) gyalog kimentünk a Bolondvárba. Ott kint letettük Balázst a nagy
fûbe, vadvirágok közé. Figyeltük, hogy pislog a civilizálatlan természet világára. Egyéves múlt, amikor a Mecsekben kempingeztünk, s ott, a hegyoldalban tanult meg
lejtõs terepen járni. Virág kétéves volt,
amikor elõször vittünk el benneteket a
Dunára, s ott két hétig táboroztunk a lakatlan szigeten. Virág szájpenészt kapott.
Hiába mondta a dunaújvárosi orvos, hogy
menjünk vele haza, mi maradtunk a szigeten, és spirituszfõzõn készítettük neki a
teát, bogrács alá rakott tûzön fertõtlenítettük a kanalát, és rendbe jött a vadonban.
Autó híján többször is kerékpáron vittünk
benneteket a 65 km-re lévõ Fülöpszállásra, atyai nagyanyátokhoz. Visszafelé Virágnak Alapnál beakadt a lába a küllõk közé. Egy faluvégi háznál fertõtlenítettük ki
és kötöztük be a sebét. Késõ õsszel már
nem mehettünk kerékpárral, mert odafagytatok volna a csomagtartóhoz. Ilyenkor busszal mentünk, de többször elõfordult, hogy a mi buszunkat nem várta meg a
csatlakozó járat, amelyikre át kellett volna
szállnunk. Ilyenkor két kicsi gyerekkel
stoppolnunk kellett. Egyik ilyen alkalommal Virág dideregve panaszkodott a sötét
éjszakában: „Nekünk nincs egy mejeg autónk!” Ez szállóige lett a családban.
Nagyon fontos volt számomra, hogy megtanuljatok úszni, és saját magatok tapasztaljátok meg, hogy az életben adódnak
helyzetek, amikor csak magatokra számíthattok, és ilyenkor az a legfontosabb, hogy
túléljétek, hogy életben maradjatok az
akár kilátástalannak tûnõ helyzetekben, és
szükség esetén menteni tudjátok a családotokat is. Megtanuljátok, melyik növény
ehetõ, hogy lehet bolti élelem nélkül is
életben maradni a természetben. Aki élt át
háborút, forradalmat, áruhiányt, az tudja,
hogy a civilizáció csak egy vékony máz rajtunk, a túlélés képességével pedig nem a
civilizáció, hanem csak az ember maga
rendelkezik.
Ugye, emlékeztek még Erdélyben a Békás-szorosra? Onnan nem az út menti árusok portékái, még csak nem is a hatalmas

sziklák maradtak meg örök emlékként számotokra, hanem a Békás örvénylõ zuhataga, amibe belevittelek benneteket, és megtanítottam, hogyan jöjjetek ki a legvadabb
hegyi folyó örvényébõl is. Erre a Dunán, a
sziget sarkánál lévõ nagy örvényben és az
akasztói zsilipnél készítettelek föl benneteket. Ezek után a Dráva-hídláb kavargó
örvényeinek megúszása már csak szórakoztató játék volt számotokra.
Na, és a Tisza-túrára1980-ban emlékeztek-e még? Két gumitutajt összekötve csurogtunk le Tokajtól Szegedig. Azon éltünk
egész nap. Kicsik voltatok ugyan, a nagy vízen, a tutajon ereszkedés az egész családnak különlegesen szép élmény maradt.
Akkor Balász öt-, Virág négyéves volt. Ildi-

kó nagylányunk viszont akkor fejezte be a
nyolcadik osztályt. Idõnként túra közben
elkapta a kamaszhiszti. Egyik reggel is durcásan ült a vízparton. A mellettünk sátorozó, kajakos fiúknak tetszett Ildikó, és úgy
billentették ki a haragjából, hogy mögé lopakodtak, kezénél-lábánál megragadták,
és nagy hórukkal a vízbe dobták. Ez tényleg használt neki. Egybõl lett étvágya, és
nevetett, be nem állt a szája egész nap. Persze ehhez az is kellett, hogy tetszettek neki
a fiúk, akik ezt a merényletet végrehajtották.
Tizenkét évvel késõbb, a második Tiszatúránk jóval keményebb volt. Evezõs csónakokkal Tuzsértól indultunk. Öcsétek,
Gergely akkor volt hároméves. Õt a nyakamban vittem a Tiszáig. Hogy ne unjuk
magunkat, a lépések ritmusára dúdolgattam. Egyszer csak Gergely erre a ritmusra
és dallamra elkezdi: „Vándorolni jó, vándorolni jó…” Egészen a Tiszáig ezt nótáztuk, és nagyon hamar odaértünk, pedig 3
kilométert mentünk.
Máig emlegetjük a víz fölé magasodó fákat, amelyekre a helybeli fiatalok hosszú
kötelet erõsítettek. Ezzel a kötéllel egy

2013. július 25. Bogárd és Vidéke
szédítõ mélység fölött lehetett belendülni
a Tisza közepéig, és amikor a legmagasabbra lendültünk, akkor kellett elereszteni a kötelet, s belezúgni a vízbe.
Akkor volt a nagy nyári árvíz a Tiszán. Különös élmény volt látni, hogy a gát pereméig teli a folyó, mi pedig a part menti települések templomgombjával vagyunk egy magasságban. Szolnokon a Tiszaligetben sátoroztunk. A táborhelyünk a gáton túl,
több méterrel lejjebb volt, mint a víz szintje. Itt látogattuk meg egy rokonunkat a városban. A buszon nagyon ügyeltünk arra,
hogy leszálláskor hány csomagunk van.
Számoltuk a csomagokat a megállóban,
amikor rádöbbentünk, hogy a legkisebb
csomagunk, a négyéves Virág nincs meg.
Fönt felejtettük a buszon. A városi buszok
50 km/óra sebességgel haladnak. Az ember maximális sebessége csak 47,6 km/óra.
Akkor én ezt a csúcsot vélhetõen megdöntöttem, mert a következõ megállóban már

ott döngettem a busz ajtaját, hogy adják le
a fönt felejtett porontyunkat.
Gyakran emlegetjük Balázzsal a rendszerváltás idején kerékpárvásárlással egybekötött biciklitúránkat Ausztriába, majd az
Alpokon átkelve a horvát tengerpartra.
Drámai emlék maradt, ahogy Balázst belevittem abba a küzdelembe, hogy csak fölfelé, csak fölfelé egész nap a negyvenfokos
hõségben. És amikor Balázs úgy érezte,
hogy a képességei határához érkezett, lelkileg összeomlott. Megálltunk a szerpentinen. Mellettünk zúgtak el egymás után a
vad motorosok, én meg ott ráztam Balázs
vállát, és kiabáltam az arcába: „Szedd
össze magad, most leszel férfi, ha ezt végigcsinálod!” Attól kezdve minden könnyû
lett. Mit nekünk ezután megfürödni a jeges gleccserpatakban, mit nekünk az egész
Dinári-Alpok! Mit nekünk a rossz jugoszláv utak, a mellettünk sötétlõ mély, korlát nélküli szakadékokkal, s bennük az
autóroncsokkal! Aztán végre ott kéklett
elõttünk a tenger végtelensége, s legurultunk a földi mennyországba.
Folytatás a következõ oldalon.
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A következõ évben Virággal együtt jártuk
végig a Radweget, a Duna menti ausztriai
kerékpárutat. Balázs ekkor már – az elõzõ
évi tûzkeresztségen átesve – fölényesen
„csicskáztatta” húgát, Virágot, hogy vajon
õ ezt hogy bírja.
A Mosoni-Dunára Hargitai nagymama is
velünk tartott. Nyitott zsilip mellett árral
szemben, fölfelé eveztünk Rajkáig, s onnan a Duna fõágán lefelé. Itt tanultátok
meg annak a technikáját, hogy lehet kihasználni a sebes vadvízen a part menti örvényeket, a limányokat, hogy a sebes folyóban mégis képesek legyünk fölfelé haladni.
Csak hát adódtak problémák is. Olykor
vízbe hajló fák keresztezték az utunkat, s
ha nem vagyunk elég ügyesek, vagy elveszítjük a lélekjelenlétünket, a behajló fa
pillanatok alatt felboríthatja a csónakot.
Látom ám egy ilyen alkalommal, hogy Encsi meg Virág kétségbeesetten kapaszkodnak egy fa ágába, és kiabálják: „Apu, apu,
itt halunk meg!” No, akkor elõléptem diktátorrá, s rátok kiáltottam: „Elereszteni a
fát! Evezõt megfogni, és evezni! Egy-kettõ, egy kettõ!” Szerencsére engedelmeskedtetek, és pár evezõcsapással kiszabadultatok szorult helyzetetekbõl.
Soha nem borultunk bele egyik folyóba,
még a Rábába se. A sok viszontagságos
vándorlásban megtanulhattátok, hogy
igenis vállalni kell a kockázatot, mert másképp nem jutunk egyrõl a kettõre, de elszántsággal, erõs akarattal, kellõ biztonsági tapasztalattal a hátatok mögött minden
nehézség legyõzhetõ. A gyerekek és különösen a kamaszok szeretnek kockáztatni.
Ha egy mód volt rá, e kockáztatási vágyaitokra nem mondtam nemet még akkor se,
ha közben féltem, mint az öreg indián, aki
a fia kezébe adja a borotvaéles tomahawkot. Amikor már Virág biztos úszó volt, elhatározta, hogy õ bizony átússza a Dunát.
Ez a komoly hajóforgalom, a szeszélyes
vízjárás és a másfél kilométeres úszástáv
miatt nem kis kockázatot rejtett. Erre se
mondtam nemet, de kivártunk egy hajómentes idõszakot, és Balázzsal minden
eshetõségre felkészülve a közelében eveztünk végig, míg szerencsésen elérte a túlsó
partot.
Egy-egy ilyen próba életre szóló beavatást
jelentett számotokra, ami meggyõzött
benneteket, hogy képesek lesztek egyedül
is megállni a helyeteket az életben a nehéz
körülmények között is. Akkor is, ha mindeddig ismeretlen akadállyal találjátok magatokat szemben.
Bizony, sokszor most is félünk Mamsival
együtt, mint az öreg indián, de nem tehetünk mást, bízunk bennetek, hogy a veszélyes helyzetekben is megtaláljátok a leghelyesebb utat.
Maradunk nektek örökre – Virág szép hasonlatával élve – édesanyátokkal az állandóságában is örökké változó õsfolyó medre, s benne a szilaj õsi víz, amelybõl valamennyien, gyermekeink, forrásként fakadtok, s széles folyammá kiteljesedve
együtt simulunk bele a természetvilág, s az
embervilág õstengerébe.

LÉLEKÚT / HITÉLET

11

„Apám mindig így tesz velem”
Milyen szép is Svájc! Milyen csodálatos a
Berner Oberland! A szép, tiszta tavak, a kilátás a magaslatokról a völgyekbe. Egyszerûen csodálatos! Lent a völgyben nyomasztó köd és szorosság; ha fent vagy, a lelked
kitágul.
Ezt tapasztaltuk meg Adelbodenben, a
Berner Oberland egyik legszebb helyén.
Felmásztunk a hegyoldalon a hegyi kunyhókhoz. Az egyikben reméltük, hogy felfrissülhetünk a nagyszerû alpesi tejtõl. Barátságosan hívtak, hogy lépjünk be.
A nagymama egyedül volt tizenkét éves
unokájával, Terikével. Tejet és sajtot tettek
elénk. Beszámoltak örömeikrõl és bajaikról, a viharokról is, amelyeknek a sötét nyári éjszakákon ott dühöngenek.
A kunyhóban minden nagyon egyszerû, de
nagyon tiszta volt. A tejbõl sajtot készítettek. A nagymama elmagyarázta, hogyan csinálják. Mindennap készült egy kocsikerék
nagyságú sajt, súlya 40-50 kg volt.
Miután kipihentük magunkat és erõre kaptunk, még megcsodáltuk a kunyhó ablakából nyíló pompás kilátást. Messzire lehetett
látni a völgybe. A kunyhó körül teljes pompájukban virágoztak az alpesi rózsák, enciánok és egyéb tarka hegyi virágok. Elmondták a kunyhó lakói, hogy a kora hajnali
órákban még kõszáli zergéket is lehet látni.
Felébredt bennem a kíváncsiság: bárcsak
megpillanthatnék egy ilyen zergét a maga
természetes környezetében, a hegyi sziklákon. „Nos – mondta a nagymama –, egy órával ezelõtt még ott állt egy szép nagy zergebak, a szemközti sziklafal egyik kiugró párkányán. Talán még most is ott van.” Így tehát kiléptünk a kunyhó ajtaján a fából készült balkonra. „Nézzék, ugyanott áll most
is” – mondta az idõs asszony, és a völgy túlsó
oldalán meredezõ sziklafalra mutatott.
„Várjanak egy pillanatig, hozom a távcsövet, akkor maguk is megláthatják.”
Hozta a távcsövet, és még egyszer megmutatta az irányt, ahol õ puszta szemmel felfedezte a zergét. És valóban: feleségem, hétéves János fiunk és én is hamar megtaláltuk
a zergebakot a távcsõ segítségével. Egy idõsebb hölgy Zürichbõl, aki velünk jött, szintén kezébe vette a távcsövet. De akárhogy is
erõlködött, csak ezt ismételgette szomorúan: „Még nem látom; pedig mennyire szeretném én is meglátni!”

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk,
hogy édesanyánk,

KUKUCSKA SÁNDORNÉ
született Kocsis Rozália
életének 81. évében elhunyt.
Temetése 2013. július 26-án (pénteken)
14 órakor lesz a Huszár-temetõben.

Most azonban elõrelépett a 12 éves Terike
és így szólt: „Hadd segítsek, hátha akkor
megláthatja a zergebakot!” „Nagyon köszönöm” – felelte a hölgy. Terike átvette a
távcsövet, letérdelt, rátette a távcsövet a
balkon párkányára, és megkereste vele a
zergebakot. Mikor jól beállította, azt
mondta a zürichi vendégnek: „Most a néninek is le kell térdelnie és belenéznie a távcsõbe, amíg én tartom, s akkor biztosan
meglátja a zergét.” A hölgy engedelmeskedett, és felkiáltott: „Látom! Látom! Milyen
pompás! Milyen pompás!” Mikor a hölgy
felállt térdeplõ helyzetébõl, a kis Teri megmagyarázta: „Látják, apám mindig így tesz
velem, amikor meg akar valamit mutatni!”
Azóta sem tudok szabadulni Terike szavaitól. „Apám mindig így tesz velem!”
Hát nem történik velünk meg gyakran,
hogy nem tudjuk áttekinteni életünk útjait?
Nem hiányzik-e sokszor bajban és szenvedésben az igazi vigasztaló és segítséget
nyújtó pillantás? Ha bennünk is meglenne
Terike gyermeki hite, akkor segítséget kapnánk mi is: alázatosságban, csendesen és
várakozva a Megváltóra tekinteni, és megtapasztalnánk, amit a Zsoltár 34,6 mond:
„Örömre derülnek, akik rátekintenek, nem
pirul az arcuk.” Csakhogy ehhez alázat kell.
A híres dán szobrász, Bertel Thorvaldsen
(1768–1844), a klasszicista szobrászat egyik
legnagyobb mestere alkotta azt a közismert
remekmûvet is, amelyet „Az áldó Krisztus”-nak neveznek.

Hosszú idõn át egy templomban csodálták
meg ezt a mestermûvet a világ minden tájáról odasereglett emberek. Egy napon egy fiatal szobrász akarta látni a szobrot. A sekrestyéshez fordult, és annak kislánya kísérte el a templomba. Az ifjú mûvész minden
oldalról alaposan szemügyre vette a szobrot, de ez nem tetszett neki különösebben.
Meg is mondta a kislánynak: „Nem látok
semmi különöset Thorvaldsennek ebben a
mûvében.” Erre a kislány így felelt: „Térdeljen csak le a szobor elõtt, és úgy nézze.
Akkor a legszebb a Megváltó. Az ifjú mûvész megfogadta a kislány tanácsát, és a remekmû nagyszerûsége egészen lenyûgözte.
Ez a kislány ugyanazt mondta, mint amit a
Berner Oberland Terikéje. Ebben rejlik az
egész titok.

Gyászoló család
Papsi és Mamsi

Forrás: Adolf Wundelich: Isten oltamában
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Tzatziki – görög uborkamártogatós
Hozzávalók: 1 nagy, vagy 2 kisebb kígyóuborka, 25 dkg márványsajtos vajkrém, 2 dl tejföl, fél maréknyi dió, 3-4 gerezd fokhagyma, 2 ek olívaolaj, só, bors, citromlé, kapor.
A kígyóuborkát megmossuk, pár karikát félreteszünk a díszítéshez, a maradékot pedig szálasra lereszeljük. Besózzuk, fél óráig
állni hagyjuk a sóban. Közben a diót mozsárban darabosra törjük,
és egy akkora tálkába tesszük, amiben majd az egész mártás elfér.
A fokhagymát melléreszeljük, és ráöntjük az olívát, hogy alaposan kijöjjenek az ízek. Rövid pihenõ után hozzáadjuk a márványsajtos krémet és a tejfölt, kb. 1 ek citromlevet, borsot õrlünk rá,
villával alaposan elkeverjük. Az uborkát jól kinyomkodjuk, mert
eddigre levet eresztett a sótól. Belekeverjük a tejfölös–krémsajtos masszába, és legvégül a kaprot is hozzáadjuk. Megkóstoljuk,
és ízlésünknek megfelelõen még kaphat sót, borsot, citromlevet.
A mártást uborkakarikákkal díszítjük, majd tálalás elõtt behût*jük.

Grillezett sertéstarja csípõs pácban
Hozzávalók: 8 szelet sertéstarja, só, bors. Gyorspác: 1 dl ketchup,
2 ek olívaolaj, 1 ek szójaszósz, chili ízlés szerint, 2 kk dijoni
mustár, 4 gerezd zúzott fokhagyma.
A pác hozzávalóit egy kis tálban összekeverjük. A tarjaszelet 1
cm-nél ne legyen vékonyabb. A húst sózzuk, borsozzuk. Grillrácsra tesszük (közepes erõsségû faszénparázs fölé). A húsok tetejét
megkenjük páccal, majd megfordítjuk. Minden fordítás után kenegetjük addig, míg el nem fogy a pác, és szépen megsül a hús.

Áfonyás tejföltorta
Hozzávalók a piskótához: 2 tojás, 40 g liszt, 40 g cukor; a
krémhez: 250 g tejföl (18 %-os), 150 ml tejszín, 300 g friss áfonya,
6-8 dkg porcukor (ízlés szerint több-kevesebb), 7 lap zselatin; a
tetejére: 150 g friss áfonya.
A piskótához a tojásfehérjét nem túl kemény habbá verjük. A sárgáját kihabosítjuk a cukorral, belekeverjük a tojásfehérjét és a
lisztet. Sütõpapírral kibélelt formában, 160 fokra elõmelegített
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KAMAT
Igen, a kamat. Érdekes tünemény. A kölcsönzésnek az a rendje és
módja, hogy a hitelezõ több pénzt követelhet az adóstól, mint
amennyit adott neki. Mi jogon? Már az iskolában elmagyarázták,
hogy a hitelezõt azért illeti meg a többlet, mert a kölcsönt felvevõ
befektetheti, „forgatni” tudja a felvett kölcsönt, ezzel többlethaszonra tesz szert, amirõl a hitelezõ lemondott az adósa kedvéért,
ezért neki õt kárpótolnia kell. Úgy fogalmaznak a közgazdászok,
hogy a kamat a pénz használati díja.
De mit mond errõl a Biblia? Például Mózes ötödik könyvében ezt
olvashatjuk: „Ne végy kamatot atyádfiától se pénz, se élelem, se
más egyéb után, amit kamatra szokás adni!” Mózes, vagy aki a törvényt megfogalmazta, érezte, hogy a fölényhelyzetével visszaél,
aki megsarcolja a nehéz helyzetbe jutott embertársát, és ez isteni
törvénybe ütközik. A közvélekedés szerint tehát a Biblia tiltja a
kamatszedést. (Persze a szent könyv más helyein van utalás arra,
hogy idegenektõl nem helytelen kamatot követelni.) A pénzgazdálkodás elterjedése Európában általánossá tette a kamatot, ez
lett a gazdasági fejlõdés motorja. Aki ugyanis pénzt vett fel hitelre, az tépte-szaggatta magát, hogy „kigazdálkodja” a törlesztésen
felül a kamatot is, ráadásul még neki is maradjon valami tisztességes haszna. Eljött a pénz pokla. Ismerjük. Néhányan meggazdagodtak, néhányan koldussá lettek, megölték magukat. Verseny.
Nincs könyörület.
A gátlástalan, elnyomorító kamatszedés megakadályozására kitalálták a kamatláb fogalmát. Ez százalékosan meghatározza,
hogy egy országban mi az irányadó többlet egy évre. A hitelezõ
számára ez mindig kevés, az adós mindig sokallja. Aki kölcsönzi a
pénzt, óriási fölényben van. „Ha nem tetszik a feltétel, ne vegyél
fel kölcsönt”! – mondja. A törvény azonban lefogja a mennél többet felmarkolni akaró kezet. Ámde kiskapu, uraim, minden törvényhez található kiskapu! Valami pénzügyi csodapók kitalálta a
devizaalapú kölcsönt. Nem kell magyarázni, mi az. Sokakat elnyomorít ebben az országban. Bizony koporsók sorakoznak miatta. Bizony reménytelen életek, kilátástalan sorsok a következményei. A kamat fogja magát, és emelkedik. A határ a csillagos ég.
Törleszthetsz, édes fiam, míg beleszakadsz, az adósságod ugyanannyi, mint tavaly volt. Ebbõl a kelepcébõl nincs kiút. Volt egy lakásod? Mázlista vagy! Ideadod nekünk, és mehetsz. Megúsztad a
börtönt. A kislányod sírhat az utcán, a feleséged átkozódhat az
árokszélen. Volt lakás, nincs lakás.
Természetesen mindettõl függetlenül gondolkodtam azon, hogy
Magyarország leggazdagabb embere, a bankár honnan tett szert
tizenkét milliárd forintjára. A nyomasztó, teljesíthetetlen adósság miatt álmatlanul forgolódók izzadsága, a lakásukból kiûzöttek könnyei nincsenek összefüggésben ezekkel a milliárdokkal?
Az illetõ urat nem szabad hibáztatni. Egymaga nem változtathatná meg a világot, ha akarná sem. Õ haszonélvezõ és áldozat egyszerre. Intézze el magában a helyzetét! A többi a szívsebészek
dolga.
L. A.

IDÕJÁRÁS
sütõben, kb. 15 perc alatt készre sütjük. Lehúzzuk a papírt az aljáról, visszatesszük a formába, kihûtjük. A zselatinlapokat hideg
vízbe tesszük 5 percre. Kicsavarjuk, majd pici vízzel felöntve kis
lángon, kevergetve felolvasztjuk, pár percre félretesszük hûlni.
Az áfonyát megmossuk, leszárazzuk, botmixerrel pürésítjük, félretesszük. A tejszínt kemény habbá verjük, majd hozzákeverjük
kézi habverõvel a tejfölt, porcukrot, áfonyapürét. Ekkor kóstoljuk meg, ha nem elég édes, még adjunk hozzá cukrot. A krémbõl
vegyünk ki 2-3 evõkanálnyit, és keverjük el a zselatinnal, majd adjuk a krémhez, és alaposan keverjük el. Öntsük a krémet a kihûlt
piskótára, és egy éjszakára, de min. 4-5 órára tegyük hûtõbe. A
tetejét friss áfonyaszemekkel rakjuk ki.

A következõ 5 napban egyre inkább
fokozódik a nagy meleg, csütörtökön
és pénteken fõleg az ország nyugati
felén elõfordulhatnak helyenként
záporok, zivatarok, az ország többi
részén viszont többnyire napos lesz
az idõ. Hétvégétõl forró és száraz,
napos idõ várható gyenge légmozgással.
www.metnet.hu
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Lapszemle
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A fotó illusztráció

A mai hírcsokorba két rövid eset fért bele a korabeli „kék hírekbõl” és egy az anyakönyvi
rovatból.
Hírek
Ellopott rézüst. A mult hó egyik napján
özv. Stampfer Jakabné udvaráról ismeretlen tettes ellopott egy 40 korona értékû
rézüstöt. A legszorgosabb kutatás sem vezetett eredményre, az üstnek nyoma veszett. Egy szép napon beállított Krausz Fülöp és fia helybeli vaskereskedõ üzletébe
Damniczki János sárbogárdi gépészkovács
és egy összetört rézüstöt kínált megvételre. Krausz Dezsõ meg is vette azt 4 koronáért. Megtudták ezt a csendõrök, a Damniczkit kérdõre vonták, mily módon jutott
az üsthöz. Azzal védekezett, hogy az összetört üstöt egy elõtte ismeretlen fiútól vette
pár nappal ezelõtt 2 koronáért. Az ügy
büntetõ bíróság elé került.
Szomjas legények. Koller Pál zedregpusztai földbirtokosnál június 30-án Pál napját
ünnepelték. A kastély körül ólálkodók közül Vajai János és Kis János alapi legények
beosontak egy alkalmas pillanatban a kastély elõszobájába s egy asztalról három jóféle balatoni borral telt üveget elemeltek s
odakint el is fogyasztották. Most már nagyobb lett a kurázsi és Kis János ujabb szállítmányért bement a kastélyba. De vesztére, mert Bátyi József pusztagazda rajtacsípte. A szomjas legények beismerték tettüket, csak azzal védekeztek, hogy már nagyon régen nem ittak egy kis jó bort, hát
megkívánták. A csendõrség jelentést tett
ellenük.
Meglépett võlegény. Hudák Gusztáv sárbogárdi czipészsegéd annak rendje és
módja szerint eljegyezte magának a csinos
Tálai Zsófit, július 13-ra volt kitûzve az esküvõjük. Be volt jelentve az anyakönyvvezetõnél és a r. k. plébánián is. Ámde hiába

várták a nászmenetet mindkét helyen
egész késõ délutánig, mikor is híre kelt,
hogy a võlegény meggondolta magát és
meglépett az esküvõ elõl. A községházán
már letettek róla, hogy valaha viszontlátják, de Zsófika azért biztosra veszi, hogy a
tréfás Guszti visszatér hozzá, mert igen
vicces fiú volt ám a Guszti teljes életében.
(-b -n)
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3 HÓNAP EGY DÁN NÉPFÕISKOLÁN

EZ A TE LEHETÕSÉGED!
Vestjyllands Hojskole – 2013. szeptember 29–december 21.
A Mezõföld Népfõiskolai Társaság programjában
angolul jól tudó magyar fiúk jelentkezhetnek
ösztöndíjjal a dán Vestjyllands Hojskolera.
Ha felnõttéleted kezdetén vagy, de még nem döntötted el, hogy merre indulj;
ha fel akarod fedezni rejtett képességeidet, meg
akarod ismerni önmagadat egy nemzetközi közösségben;
ha érdekel a világ jövõje, a fenntartható fejlõdés a
mindennapokra lebontva;
ha szeretnél megtapasztalni egy 150 éve jól mûködõ demokráciát;
ha érdekel a világ egyik legfejlettebb, legszabadabb, legdemokratikusabb országa,
JELENTKEZHETSZ a Mezõföld Népfõiskolai Társaságnál a dán partner-népfõiskola, a VESTJYLLANDS HOJSKOLE õszi kurzusára, mely
2013. szeptember 29-étõl december 21-éig tart.
KAPCSOLAT: Ács Sándorné (06 30 3850 379), Virág Zsuzsa (06 30 514 5274)
Mezõföld Népfõiskolai Társaság
2434 Hantos, Rákóczi út 18.
kishantos@enternet.hu
fax: 06 25 506 021
JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: 2013. augusztus
2.
A JELENTKEZÉS MÓDJA:
– kitöltött és aláírt jelentkezési lap,
– kézzel írt bemutatkozás magyarul és ugyanez a
bemutatkozás gépelve e-mailen angolul.
RÉSZLETEK:
A pályázókat meghívjuk majd egy személyes elbeszélgetésre (aki ezen nem tud részt venni,
nincs lehetõség pótmeghallgatásra), melynek
alapján még aznap kihirdetjük, hogy ki utazhat
Dániába.
A dán népfõiskola „iskola az életért”, egy iskola,
mely minden diák álma: nincs osztályzat, nincs
vizsga, a diák saját örömére tanulja a maga választotta tárgyakat. A tanár egyenrangú félként,
barátként vezeti be a diákot a választott témákba.
Sok-sok beszélgetés, vidámság, a szellem és a
kéz együttes munkája, test és lélek harmóniája –
ez a dán népfõiskola. Szakmát, bizonyítványt nem
ad, de megtanít önmagad és a közösség számára
hasznos életet élni.
A Mezõföld Népfõiskolai Társaság célja a magyar
és dán népfõiskolai felnõttoktatás hagyományaira és külföldi tapasztalatokra építve munkálkodni
Magyarország fenntartható, demokratikus fejlõdésért és azért, hogy a magyar társadalom összetartó, kulturált nemzetté váljon.
Olyan fiúk jelentkezését várjuk, akik ezekkel a célkitûzésekkel azonosulni tudnak, és saját környezetükben ezért tevékenykedni is kívánnak, akik
készek arra, hogy Magyarországot, a magyar kultúrát méltó módon képviseljék Dániában.
A kurzus fõ célja: megismertetni a dán népfõiskolai szemléletet, betekintést nyújtani a 150 éves
dán demokrácia mindennapjaiba, és megismertetni a fenntarthatósághoz vezetõ út gyakorlati
tennivalóit. Azoktól, akiket Dániába küldünk, azt
várjuk, hogy hozzanak haza minden hasznos és
értékes tudást, szemléletet és tapasztalatot, és
kamatoztassák azt szûkebb-tágabb közösségük
számára.

A népfõiskolán az oktatás nyelve dán (!), de más
külföldi diákok is lesznek, ezért sok magyarázat
lesz angol nyelven, és a diákok segítségére is számítani lehet – ez kiváló lehetõség nyelvgyakorlásra és egy nemzetközi közösségben való boldogulásra.
A nyelvi korlátok miatt a magyar diákok azokat a
tantárgyakat választhatják, melyekhez nem szükséges sok nyelvtudás.
A diákoktól elvárják az iskolán folyó tevékenységekben való aktív részvételt, beleértve a konyhai
munkát és a takarítást, valamint az iskola írott és
íratlan szabályaihoz való alkalmazkodást. A kiutazó diákokat kishantosi népfõiskolánkon felkészítjük, hazatérés után pedig személyes beszámolót
kérünk és közösen értékeljük a programot.
A tanfolyam költségeit az iskola fedezi, tehát a
magyar diákoknak nem kell részvételi díjat fizetni
(!), így a szállás, étkezés, oktatás ingyenes számukra. A költségek, amiket a diákoknak kell mindenképpen állni: útiköltség (a ki-, és hazautazást
mindenki magának szervezi meg), a fakultatív
külföldi kirándulás költsége. Ezen felül a zsebpénzt mindenkinek igény szerint magának kell
biztosítani, de mivel az iskolán teljes ellátást kapnak a diákok, ez nem túl nagy összeg. A külföldi
tanulás idõtartamára vonatkozó egészségügyi
biztosítás intézése is egyénileg történik.
Választható tárgyak: ökológia, színház, zene, festészet, kerámia, tánc, filozófia, dán nyelv, sport
stb.
AZ EGYIK TANTÁRGY BEMUTATÁSA:
APPLIED SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Are you looking for the place, where you can get
experience in organic farming, without having to
take a degree in agriculture. Where you can pick
up experience and knowledge about natural building. Where you can engage yourself in some of
the broad and specific questions regarding
sustainable living? A way of life that encourages
economic independence and simplicity, that
creates space for your own inspiration to unfold.
Is there an artist hidden in you? Who works in
wood, clay and/or other natural materials? Our
houses are works of art, which reflect the
creative and inspired lives of those whose dwell
within.
Do you want to see your life in context?
Come to Vestjyllands Folk High School and be a
part of our innovative Applied sustainable development program.
Our focus is: Natural building – Organic gardening – Alternative energy – Resource management – Fusion Kitchen – 2nd hand Clothing Design
HA A FENTI SZÖVEGNEK LEGALÁBB A LÉNYEGÉT NEM ÉRTED, AKKOR ANGOLTUDÁSOD SAJNOS NEM ELEGENDÕ A PROGRAMBAN VALÓ
RÉSZVÉTELHEZ.

www.vestjyllandshojskole.dk
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SPORT

Csapatépítõ tréning – FKC Cece
A viszonylag sikeres toborzásnak és a gyerekek talán növekvõ mozgásigényének hála, az idei tanévet egy új, fiatal, kezdõ játékosokból álló csapattal kezdtük meg. A
gyerekek egy része ezelõtt még nem igazán, a szülõk többsége pedig egyáltalán
nem találkozott még egymással, ezért kitaláltuk, hogy szervezünk egy csapatépítõ kirándulást. Eredeti célunk Tamási volt, de
ettõl az utolsó elõtti pillanatban elkanyarodtunk. Az idõjárás-felelõsök rettegésben tartottak egész héten, de szerencsére

nem lett igazuk, és ragyogóan szép, napos
idõre ébredtünk szombat reggel, ami estig
ki is tartott.
A tõlünk megszokott fejetlenséggel indult
a reggel, amit már Szûcs Laci bácsi is csak
egy elnézõ mosollyal nyugtázott. Ha kicsit
késve is, de elindultunk Szekszárd felé.
Kissé körülményes beléptetés, gyors helyfoglalás, és még gyorsabb reggeli után már
csobbantunk is a medencékben.
A gyerekek önfeledt öröme ránk, felnõttekre is átragadt, és néhány perc alatt mi is

gyerekekké váltunk! Másztuk a csúszdatornyok lépcsõit, majd önfeledt lelkesedéssel csúsztunk lefelé a gyerekekkel
együtt! Fantasztikusan jól éreztük magunkat!
Ebéd után folytatódott a hancúrozás vízicsibéinkkel. Délután öt óra után nagy nehezen kicibáltuk a lányokat a vízbõl, és
másfél órányi fésülködés, fotózkodás után
el is indultunk haza.
Jókedvünk hazafelé is kitartott, a buszon
tovább élcelõdtünk egymás „fogyatékosságain”.
Ez a nap a csapat számára rendkívül hasznos volt. Az új, ismeretlen társaságban elkezdtek kialakulni a mélyebb ismeretségek, barátságok, és a szülõk is talán kicsit
közelebb kerültek egymáshoz.
Terveink közt szerepel egy hasonló program augusztusban is, a kapcsolatok további mélyítése miatt, és a csapategység mind
erõsebb kialakulásáért.
Ezúton is szeretném megköszönni a cecei
önkormányzatnak, Szûcs Laci bácsinak és
a Sáregresi önkormányzatnak utazásunk
biztosítását! Köszönjük Tiringer Mária
polgármester asszony önzetlen segítségét!
Végül szeretnénk felhívni a figyelmet,
hogy bár edzéseink elkezdõdtek, de még
lehet csatlakozni hozzánk! Szeretettel és
sok-sok programmal várunk minden kedves sport iránt érdeklõdõ 10 és 13 év közötti lányt edzéseinkre! Elérhetõségeinket
megtaláljátok a facebookon!
Tisztelettel: a vezetõség

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.

Köszönet
Gyõr, Keszthely, Vonyarcvashegy, Igar,
Iváncsa, Hantos, Szabadegyháza, Sárbogárd, Salgótarján után Sárosdon mérték
össze erejüket kerékforgatásban, Trabant-cipelésben, autótartásban, rönknyomásban, vasüllõ- és kõgolyópakolásban az
erõs emberek július 13-án a Sárosdi Bikák
szervezte tehetségkutatón. A 16 versenyzõ
Hantosról (Balta Gábor, Tausz István
László), Szabadegyházáról, Igarról (Kövér
József), Iváncsáról, Székesfehérvárról,
Csabrendekrõl, Páhiból, Gyõrbõl, Budapestrõl és helybõl érkezett.
Nagyon sok segítséget kaptak a fiúk idén a
sárosdi önkormányzattól, Dunkl Gergely
polgármestertõl, a Sárosdért Egyesület vezetõjétõl, Hallósy Pétertõl, Bartos Istvántól, id. Bognár Tibortól, Winkler Tamástól
(Mini ABC), Boda Tibortól, Finta Gergõtõl, valamint Kleisz Eriktõl, Bálint Leventétõl, Hajdú Zoltántól és Nagy Istitõl.
Az erõs emberek nagy lelkesedéssel és
egymásra való odafigyeléssel teljesítették
a feladatokat.
Darázs Ádám – a Magyar Erõs Ember Szövetség alapítója, elnöke, ötszörös közép-

európai, többszörös országos bajnok, a
Felföldi Játékok illetve más megmérettetések szervezõje és versenyzõje – mint a
rendezvény fõbírója úgy vélekedett: Sárosdon komoly munka folyik annak érdekében, hogy a srácok igényesen fel legyenek készülve akár országos bajnokságra is.
A tehetségkutató eredményeként három
sárosdi fiatalember: Várnai Ricsi, Bartos
Ricsi, Mészáros Dávid Szerbiába kapott
versenymeghívást.
Köszönet illeti a verseny felügyeletéért, a
felkészülésben nyújtott segítségért Mester
Miklóst (OB-versenyzõ, a 2012. évi kamionhúzó-verseny 2., a 2013. évi romániai
verseny 1. helyezettje Szabadegyházáról),
a konferálásért és fölajánlásért Kormány
László OB-versenyzõt Budapestrõl.
Este id. Bartos István fogadta az udvarán
az erõs embereket egy családias zsúrra.
Köszönet minden segítõnek, akik reggel
óta azon fáradoztak, hogy a verseny zökkenõmentesen lezajlódjon!
Szervezõk
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SÍC – hírek, eredmények

Ezt a versenyt nem hagyhattuk ki
Pályaíjász GP 2. MALÉV SC íjászpálya, Budapest, 2013. július 20.
Ezt a versenyt nem hagyhattuk ki, mivel ez az egyetlen olyan verseny az idén, amely rövidtávú versenyzõk részére is lehetõséget biztosított a megmérettetésre, valamint minden
versenyzõnk számára nagyon jó erõfelmérõ volt az augusztusi országos bajnokságra. Aki
most lemaradt a dobogóról, annak van ideje és lehetõsége a felzárkózásra.
Eredményeink
Rövid távon:
– gyermekek 20-10 m távon: Csik Nikoletta 1., Szénási Benedek 6. helyezés;
– kadet 50-30 méteren Révész Csaba 3. hely;
– felnõtt nõk 50-30 méteren Hargitai Enikõ 1., Szénásiné Szabó Marianna 4. helyezés.

Teljes távon:
– kadet 60-50-40-30 méteren Katona Dorottya 1. helyezés + országos csúcs; teljes
távon, 40 m-en és 30 m-en, 50 m-en az elõzõ csúcs beállítása;
– ifjúsági 90-70-50-30 m-en Horváth Tamás 2. helyezés;
– veteránok 70-60-50-30 m-en Gilicze Ferenc 4., Gilicze László 5. helyezés.
Egyesületünkrõl bõvebben tájékozódhatnak a sic.hupont.hu oldalon, vagy személyesen az egyesületben edzésnapokon.
Sárréti Íjász Club Sárbogárd

Tinódi lakók kérése
A tinódi Lázár és Hatvani utca lakói levélben kéréssel fordultak az önkormányzathoz és a polgármesterhez, mivel szükségét
érzik sebességkorlátozó, illetve lakóövezet
táblák kihelyezésének, valamint a Hatvani
utca kátyúmentesítésének.
Ahogy megfogalmazták: az utóbbi években
megnõtt az autóforgalom a környéken, és
egyesek nem körültekintõen, nem az útviszonyoknak megfelelõen közlekednek, ami
könnyen balesetet idézhet elõ. A Lázár utca
keskeny, sokszor gyerekek játszanak ott, és
a 90 fokos kanyar is meglepetésként érheti
az ide tévedõ idegeneket, mivel nincs elõre
jelezve. A Hatvani utca kátyúi ugyancsak
nem kedveznek a gyalogosoknak, kerékpárosoknak, sem más jármûvekkel közlekedõknek.
A levelet aláíró 14 lakó bízik a gyors problémamegoldásban.
A témával várhatóan következõ ülésén foglalkozik majd a testület.
Hargitai–Kiss Virág
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Július 27., SZOMBAT
MTV: 5.55 Hajnali gondolatok 6.00 Nemzeti Nagyvizit 6.25 Magyar gazda 6.55 Balatoni nyár 8.55 Aranyfeszt 2013 9.25 Vízitúra 9.55 Történetek a nagyvilágból 10.25
Valóságos kincsesbánya 10.55 Forma-1 12.00 Hírek 12.10 Másfélmillió lépés Magyarországon 13.05 Boxutca 13.30 Forma-1 15.20 A világörökség kincsei 15.40
Szeretettel Hollywoodból 16.15 Fábry 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Életem a szörf 22.00 Casino 0.55 Egy este
az Il Divo-val – A barcelonai koncert
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.15 Alkímia 12.05 Gasztrotúra Extra
12.25 4ütem 13.05 Dilinyósok 14.05 Agymenõk 14.35 Eastwicki boszorkák 15.35 A
hõs legendája 16.40 Napkitörés 18.30 Híradó 18.55 Házasodna a gazda 20.05 I. e.
10000 22.05 Warrior – A végsõ menet 0.45 Tenacious D, avagy a kerek rockerek
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 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 A medál
21.25 Kismocsok 23.25 Melléfogás 1.25 Astro-világ 2.30 Propaganda 3.25
Luxusdoki 4.15 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 Sportvilág 15.20 Idõt kérek 16.00 Szombat délután
17.05 Jelenlét 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 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Kabaréklub 0.10 Éjszaka

Július 28., VASÁRNAP
MTV: 5.55 Hajnali gondolatok 6.00 Esély 6.25 Magyar gazda 6.55 Balatoni nyár
9.00 Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre 9.15 A sokszínû vallás 9.30 Evangélikus
magazin 10.00 Református ifjúsági mûsor 10.05 Mai hitvallások 10.30 Az utódok reménysége 11.00 Református istentisztelet közv. 12.00 Hírek 12.10 Világ+Kép
12.45 TS – Sport 7 13.15 Forma-1 16.20 A londoni vadon 17.15 A lényeg 17.50 FINA
vizes vb: Úszás – döntõk 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 FINA vizes vb 21.00
Aranytartalék 22.45 A jó rabló 0.30 MüpArt Classic – Pedálparádé
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Ízes élet – Mautner Zsófival 10.25
Teleshop 11.15 Gasztrotúra 11.40 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.20 Tuti gimi 14.25 I. e. 10000 16.30 Castle 18.30 Híradó 18.55 Cobra 11 20.00
Reszkessetek, betörõk! 2.: Elveszve New Yorkban 22.25 Inferno 0.15 Portré 0.50
Cobra 11
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 Zöld világ 6.50 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 A medál 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00
Made In Hungária 22.20 Örökké tudom, mit tettél tavaly nyáron 0.10 Pánik 2.10
Csicska 2.35 Astro-világ 3.40 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi
újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Református istentisztelet közv.
11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc alatt a Föld
körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Nemzeti nagyvizit 13.55 Sportvilág
15.00 Hírek 16.05 Szonda 16.35 Oxigén 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 29., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 7.30 Vízitúra 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 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.20 Elcserélt lányok 15.10 Család csak egy van 15.55 A szenvedélyek lángjai 16.40 Híradó 16.55 Rex felügyelõ 17.40 Híradó 17.50 FINA vizes vb –
Úszás döntõk 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 FINA Vizes vb 21.00 Párizsi helyszínelõk 21.50 Borgiák 22.40 Híradó 22.55 Aranyfeszt 2013 23.25 Az utolsó elõtti út
23.55 Munkaügyek – Irreality Show 0.25 Család csak egy van 1.10 Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
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 23.30 Észvesztõ
0.35 Reflektor 0.50 A Grace klinika
TV2: 6.00 Aktív Extra 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 15.00 Csapdába csalva 16.00 Amit a szív
diktál 17.00 Veled is megtörténhet! 18.00 Tények 19.10 Családi titkok 20.15 Aktív
20.30 Hal a tortán 21.35 Gyilkossági helyszín 23.35 Összeesküvés 0.35 Tények 1.10
Astro-világ 2.15 Gyilkossági helyszín 3.50 Magyarország, jövünk! 3.55 Aktív Extra
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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 13.25 Zene 13.30 Az evangélikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Családi 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 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 30., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A rejtélyes XX. század 5.55 Ma reggel 7.30 Zöld
Tea 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 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25
Aranyfeszt 2013 13.55 Ridikül 14.45 Séf 15.05 Család csak egy van 15.50 A szenvedélyek lángjai 16.35 Híradó 16.50 Rex felügyelõ 17.40 Híradó 17.50 FINA vizes vb:
Úszás – döntõk 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 FINA vizes vb 21.00 King 21.45
Borgiák 22.35 Híradó 22.50 Online kamaszok 23.50 Munkaügyek – Irreality Show
0.20 Család csak egy van 1.05 Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
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 Tornádó New Yorkban
23.30 Reflektor 23.45 A sárkányölõk legendája 1.20 Míg a halál el nem választ
TV2: 6.00 TotalCar 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 15.00 Csapdába csalva 16.00 Amit a szív diktál
17.00 Veled is megtörténhet! 18.00 Tények 19.10 Családi titkok 20.15 Aktív 20.30
Hal a tortán 21.35 Gimiboszi 23.35 Esküdt ellenségek 0.35 Tények 1.10 Astro-világ
2.15 A Szent Lõrinc-folyó lazacai 4.15 Magyarország, jövünk! 4.20 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 katolikus egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Kabarématiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 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
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 31., 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 9.10 Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelõ 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Útravaló 13.40 Ridikül 14.30 Balatoni nyár 15.05 Család csak egy van 15.50 A szenvedélyek lángjai 16.35 Híradó 16.50 Rex felügyelõ 17.40 Híradó 17.50 FINA vizes vb:
Úszás – döntõk 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 FINA vizes vb 21.00 Gyilkosság 21.45 Borgiák 22.40 Híradó 22.50 Átok 23.50 Munkaügyek – Irreality show
0.20 Család csak egy van 1.05 Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
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 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 Szulejmán 23.45 Reflektor 0.05 Döglött akták 1.05 A Grace klinika
TV2: 6.00 Babavilág 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 15.00 Csapdába csalva 16.00 Amit a szív diktál
17.00 Veled is megtörténhet! 18.00 Tények 19.10 Családi titkok 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.15 Aktív 20.30 Hal a tortán 21.35 Hazugságok gyûrûjében 22.35
Én is menyasszony vagyok 23.10 Ringer – A vér kötelez 0.10 Tények 0.45
Astro-világ 1.50 Földrengés 3.50 Magyarország, jövünk! 3.55 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 Családi 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 25.

TV-RÁDIÓMÛSOR / BOGÁRDI TÉVÉ

17

Augusztus 1., 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 Slovenski utrinki 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.25
Vízitúra 14.05 Ridikül 14.55 Család csak egy van 15.40 A szenvedélyek lángjai
16.25 Híradó 16.40 Rex felügyelõ 17.25 Szerencse Híradó 17.40 Híradó 17.50 FINA
vizes vb: Úszás – döntõk 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 FINA vizes vb 21.00
Az Este 21.35 Híradó 21.45 Borgiák 22.45 Nemzeti Nagyvizit 23.15 Barangolások öt
kontinensen 23.45 Munkaügyek – Irreality Show 0.15 Család csak egy van 1.00 Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
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 23.40 A rejtély 0.45 Reflektor 1.00 Infománia 1.35 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 15.00 Csapdába csalva 16.00 Amit a
szív diktál 17.00 Veled is megtörténhet! 18.00 Tények 19.10 Családi titkok 20.15
Aktív 20.30 Hal a tortán 21.35 A szajré 0.00 Grimm 1.00 Tények 1.35 Astro-világ
2.40 A szajré 4.40 Magyarország, jövünk! 4.45 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 katolikus egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium 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 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 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház
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

Augusztus 2., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 7.30 Noé barátai 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 kultúra 12.55 Esély 13.25 Történetek a nagyvilágból 13.55 A hangyák mindent tudnak 14.20 Ridikül 15.05 Család csak egy van
15.55 A szenvedélyek lángjai 16.40 Híradó 16.55 Rex felügyelõ 17.40 Híradó 17.50
FINA vizes vb: Úszás – döntõk 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 FINA vizes vb
21.00 Gárdonyi 150 – Egri csillagok 23.30 Híradó 23.45 Sherlock 1.15 Munkaügyek
– Irreality Show 1.45 Család csak egy van
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Egészségkalauz
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: Miami helyszínelõk 22.40 Gyilkos hajsza 23.40 Totál szívás 0.45 Reflektor 1.00 Gasztrotúra 1.30
4ütem 2.00 Remington Steele
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 15.00 Csapdába csalva 16.00 Amit a
szív diktál 17.00 Veled is megtörténhet! 18.00 Tények 19.10 Családi titkok 21.15
Aktív 20.30 Hal a tortán 21.35 Holtidõ 23.25 Jog/Ászok 0.25 Tények 1.00
Astro-világ 2.05 Holtidõ 3.30 Magyarország, jövünk! 3.35 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 Az unitárius egyház félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Regényes történelem 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 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
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
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
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Július 26., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Felolvasóest Sárszentmiklóson (ism.
77p), Alapi férfikonferencia (ism. 81p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00
Téged is hazavárnak (ism. 50p), sajtótájékoztató a belvízelvezetésrõl
(20p), A Huszics Vendel Kórus Kárpátalján 23.00 és 0.00 Lapszemle
Július 27., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00 Téged
is hazavárnak (ism. 50p), sajtótájékoztató a belvízelvezetésrõl (20p), A
Huszics Vendel Kórus Kárpátalján 18.00 Lapszemle 19.00 Cecei nyúltelep
(ism. 60p), Juliális Cecén (~80p), SRB JAM ‘13 – Erõsember-verseny
(~70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Július 28., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Téged is hazavárnak (ism. 50p), sajtótájékoztató a belvízelvezetésrõl (20p), A Huszics Vendel Kórus Kárpátalján
13.00 Heti híradó 14.00 Cecei nyúltelep (ism. 60p), Juliális Cecén (~80p),
SRB JAM ‘13 – Erõsember-verseny (~70p) 18.00 Heti híradó 19.00 Passió 2013 (ism.) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Július 29., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Passió 2013 (ism.) 13.00 és 18.00 Heti
híradó 19.00 A harcos útja (ism. 35p), Flash mob és néptánc
Sárszentmiklóson (ism. 55p), Vajtai Tánckavalkád (107p) 23.00 és 0.00
Heti híradó
Július 30., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
Steitz Ádám-névadó (ism. 35p), Retrokoncertek (ism. 180p) 23.00 és 0.00
Heti híradó
Július 31., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 A harcos útja (ism. 35p), Flash mob
és néptánc Sárszentmiklóson (ism. 55p), Vajtai Tánckavalkád (107p)
13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Díjugratás Alapon
(ism. 35p), Férfi kézilabda (ism. 60p), Futballmérkõzés (ism. 90p) 23.00 és
0.00 Lapszemle
Augusztus 1., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Díjugratás Alapon (ism.
35p), Férfi kézilabda (ism. 60p), Futballmérkõzés (ism. 90p) 13.00 és
18.00 Lapszemle 19.00 Passió 2013 (ism.) 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

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

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

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

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
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
CUKORBETEGSÉG GYÓGYÍTHATÓ!
www.zseni-zsg.hupont.hu Telefon: 06 20 942 1479
Tamási székhelyû cég, SZERKEZETLAKATOS ÉS
HEGESZTÕ SZAKMUNKÁSOKAT alkalmazna. Jelentkezés
Horváth Istvánnál a 06 30 664 6336-os telefonszámon.
Eladó egy darab FENYÕ ÁGY (200x90 cm) ÁGYRÁCCSAL,
2 DB RUGÓS MATRACCAL 15.000 FT-ért.
Érdeklõdni: 06 30 351 3532

APRÓHIRDETÉSEK
38-as fekete Tamaris, Vera Pelle, Deska alkalmi nõi cipõk, Esprit kismama-farmernadrág, alig használtan eladók. 06 (30) 3483 320.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Választási malacok eladók. 06 (70) 940 9031
Használt M20-as, M30-as rekeszek eladók. 06 (30) 820 5056
Sárszentmiklóson összkomfortos családi ház eladó. 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)
Sárbogárdon Takarékszövetkezet mögött, kétszintes társasházi lakás, garázzsal eladó. 06 (30) 247 4086
Sárbogárdon Gagarin utcában új építésû családi ház eladó. 06 (30) 247 4086
380 voltos fa gyalugép 220 mm széles, karos lemezolló, szõlõdaráló, hajtómûves 380 voltos villanymotor eladó. Sárbogárd, Lehel u. 13. (8000178)
Saját nevelésû vágnivaló kakasok és fiatal jércék eladók. Farkas: Vörösmarty
utca 5. 06 (30) 685 3772 (8000637)
Eladó két tekercs hõszigetelt tapéta (10m x 0,5 m x 4mm) 06 (20) 405 7366
Családi ház eladó Sárszentmiklóson. Irányár: 4.300.000 Ft. Érdeklõdni. 06 (20)
256 9325 (8000185)
Tûzifavásár! Cser hasított: 2050 Ft, akác kugli: 2280 Ft, hasított 2380 Ft. Vegyes tûzifa cser akáccal: 2200 Ft. Házhozszállítással! 06 (20) 406 9267 (8000185)
2

Sárbogárdon Coop fölött 70 m két szoba, étkezõs, konyhás lakás, sürgõsen
eladó. 06 (30) 454 9703 (8000184)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Sárbogárdon állatgondozót keresek 06 (30) 567 4845 (8000181)

A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján a Sárbogárdi Zengõ Óvoda pályázatot hirdet:

Rántani való csirke kapható Tinódy u. 52. 06 (30) 384 2294

óvodapedagógus óvodatitkár, dajka, pedagógiai asszisztens
munkakörök betöltésére.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok
másolata.
A pályázati feltételekrõl, részletekrõl bõvebb felvilágosítás Sárbogárd
város honlapján (www.sarbogard.hu) és az NKI-n olvasható.

FOGYNI SZERETNE?
Használjon FLABELOS
vibrotoner gépet
AZ OÁZIS HASZNÁLTRUHA-ÁRUHÁZBAN
(a Pennyvel szemben).

Az alakformálás kényelmes és hatékony módja.

Németh
Istvánnénak
született
Kazsoki Annának
Sárbogárdra!

Névnapja alkalmából
nagyon sok boldogságot
kíván Pityu fia,
Bori, Tomi, Hajni,
Bendegúz, Szonja!

Németjuhász kölyökkutyák, használt gáztûzhelyek eladók. 06 (30) 532 6170
Háztartásban jártas személyt (hölgyet) keresek. 06 (30) 536 1944

Bogárd és Vidéke 2013. július 25.

Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet
2013. augusztus hó
A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza
augusztus 3-4.: dr. Földi József, Cece,
Köztársaság út 30/a, 06-20-355-7213;
augusztus 10-11.: dr. Szénási Károly,
Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06-30-816-1376;
augusztus 17-20.: dr. Csele István, Sárosd,
Sport u. 30., 06-30-993-9404;
augusztus 25.: dr. Pátzay István,
Sárbogárd, Köztársaság út 156.,
06-30-520-8877;
augusztus 31–szeptember 1.:
dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos út 1/a,
06-30-639-3977.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti ügyelet a 06 (30)
956 3168-as számú telefonon érhetõ el.
Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

ÁLLATORVOSI RENDELÕ

Sárbogárd, Hõsök tere 14.
Dr. Szénási Károly,
telefon: 06 (30) 8161-376.
Nyitva: H–P: 16.00-18.00,
Szo: 9.00-11.00

KÖZLEMÉNYEK
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 pályázók köre: jogi személy (társadalmi
szervezet, alapítvány, gazdasági társaság),
magánszemély (vállalkozó).
A pályázat benyújtásának határideje:
2013. augusztus 31.
A pályázatokat Sárbogárd Város Önkormányzata címére kell benyújtani (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
A határidõn túl érkezett, illetve a kötelezõ
mellékleteket nem tartalmazó pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlásra nincs lehetõség.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2013. szeptemberi képviselõ-testületi ülés.
A feladat ellátásának kezdete: 2013. október 1.
A pályázati elbírálás eredményérõl minden
pályázót írásban értesítünk 2013. szeptember 30-áig.
RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS, BÕVEBB
INFO: polgármesteri hivatal, szervezési
ügyintézõ (fenti cím, I. emelet 1.),
www.sarbogard.hu.
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Tájékoztató
Elkezdõdött a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
2013-as évi adategyeztetési és tagdíjbevallási idõszaka. A NAK minden tagját levélben értesíti és tájékoztatja a szükséges teendõkrõl. Amennyiben
valakit a kamarai törvény nem kötelez a tagságra,
úgy kérheti a www.bevallasnak.hu üzenetküldõjén
keresztül regisztrációjának a törlését, és nem kell
bevallást tennie.
Az adategyeztetés és tagdíjbevallás határideje:
2013. júlis 31.
Interneten keresztül a www.bevallasnak.hu honlapon tehetõ meg, vagy amennyiben az illetõnek
nincs módja internetelérésen keresztül bevallásának elkészítésére, úgy felkeresheti személyesen a
tanácsadói irodákat, vagy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adott megyei igazgatóságát, ahol a
munkatársak segítenek a kitöltésben.
Nagyon fontos, hogy az önbevallólapot aláírva a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adott megyei
igazgatóságára is el kell juttatni.
A tagdíj befizetésének határideje: 2013. augusztus
31.
A tagdíjbefizetésnek két módja lehetséges:
– átutalással a következõ számlaszámra:
11749008-20190244 (a közlemény rovatban a kamarai nyilvántartási számot kell feltüntetni), vagy
– sárga csekken, melyet a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara adott megyei igazgatóságán vehetnek át,
vagy a kamarai tanácsadójuktól kérhetnek az érdekeltek.
Bõvebb információ: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Fejér Megyei Igazgatóság, 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11. (Trade Center), Telefon:
06-22-348-451; 06-30-993-9964

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZEHANGOLT INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSE A SÁRSZENTMIKLÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
2013/07/31
Iskolánk sikeresen pályázott a Könyvtári szolgáltatások összehangolt Infrastruktúra-fejlesztése elnevezésû program keretében a TIOP-1.2.3.11/1-2012-0086 kódszámú projekttel a „Tudásdepó-Expressz” címû pályázaton. A projekt 100 %-át, azaz 5.500.000 Ft-ot finanszíroztak európai
uniós forrásból a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. A megvalósítási idõtartam 2012. 11. 01. és 2013. 07. 31., a fenntartási
idõszak legkevesebb 5 év.
Iskolánk könyvtára – hiányos technikai felszereltsége miatt – mindeddig
nem felelt meg a modern információs társadalom követelményeinek. A fejlesztés azt célozta, hogy a könyvtár gyors hozzáférési lehetõséget biztosítva
mindenfajta információhoz, támogassa az önálló tanulási képesség megalapozását és fejlesztését; a tanulási módszerek elsajátítását, az önmûvelés
és az egész életen át tartó tanulás fontosságának felismerését és elvének
követését; a modern technológián alapuló információhordozók megismerését, a használatukhoz szükséges kompetenciák megszerzését; a tanulás
hatékonyságának növelését, valamint azt, hogy a könyvtár a kulturált szabadidõ-eltöltés színtere legyen. Ehhez nélkülözhetetlen a megfelelõ informatikai infrastruktúra biztosítása; a könyvtárak közötti kommunikációt,
zökkenõmentes információ-elérést biztosító fejlesztés; esélyegyenlõség
biztosítása a gyengén látók számára a könyvtárhasználat tekintetében; a
könyvtári környezet alkalmassá tétele a fejlesztések fogadására.
Az online könyvtári szolgáltatások kialakításához egy szervert, 11 használói
számítógépet, 12 monitort, kiegészítõ hardvereszközöket, szoftvereket, valamint egyéb kommunikációs eszközöket, ezen kívül egy laptopot vásároltunk. A fogyatékkal élõk hozzáférésének támogatására 1 felolvasószoftvert
és 1 könyvszkennert szereztünk be. Mindezek megvalósításához a könyvtár
elektromos vezetékeit cseréltük, informatikai hálózatot építettünk ki, így
korszerûen felszerelt könyvtári környezettel állunk a tanulóifjúság és a nevelõtestület rendelkezésére.
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