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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Egy kuka
a sok közül
Szemétszállítós nap van. Rendre húzzák ki
a kukákat a lakók. A távolba tekintve egye-
nes sort alkotnak a szemétgyûjtõedények.
Szinte ugyanúgy állnak. Haptákban várják
az ürítést. Egy fekete kuka … két fekete
kuka … tíz fekete kuka … húsz fekete kuka
…
Jé, egy piros kuka! A rebellis! Vajon az el-
térõ külsõ más tartalmat rejt, mint a fekete
kukák? Nézzük! Tejeszacskók, penészes
kenyér, használt zsebkendõ … a szokásos.
Meg egy táska. Egész jó állapotú. Vajon
miért dobták ki? Mi mindennek volt néma
tanúja és õrzõje? Valaki önként vált meg
tõle? Talán egy kedves, fájó emléket idé-
zett számára?

Milyen érzés lehet azoknak megválni a
holmijuktól, akiknek a lakása egy hirtelen
támadt tûz martalékává válik? Semmivé
lesz az ott lakók múltjának minden egyes
darabja. Szerelmes levelek, fotók, iratok,
ruhák, tárgyak.
Maradandót, örök lábnyomot szeretne
hagyni az ember a földön, hogy emlékezze-
nek rá, ám mindezt bármikor elsöpörheti
akár egy lángnyelv. Füstbe ment terv. Any-
nyi, mintha a tengerparti homokfövenyen
sétálnánk.
Ennek fényében érdemes átgondolni lé-
tünk és ragaszkodásaink értelmét.
A piros kukát is kiürítik.

Hargitai–Kiss Virág

Elõrehozott lapzárta
Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy jövõ heti számunk lapzártája szerda he-
lyett kedden, július 22-én lesz. Ezért kérjük, hogy megjelentetni kívánt anyagaikat jú-
lius 22-én 12 óráig juttassák el szerkesztõségünkbe.
Köszönjük!
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A PÉK
Egyik kedvenc angol vígjátékom egy
bérgyilkosról szól, aki besokall mások
öldöklésével, ezért nyugalmasabb
szakmát választ: pék lesz egy kis falu-
ban. Sütni ugyan nem tud eleinte.
Aztán – bonyodalmaktól kísérve – ma-
gával ragadja a tésztagyúrás szenve-
délye és egy szerelem.
Az alsószentiváni PONGRÁCZ JÓ-
ZSEF pékmesternek szerencsére nem
kellett emberéleteket kioltania, mie-
lõtt péknek állt. Filmbéli kollégájához
hasonlóan azonban a tésztához való
viszonya forró, mint a frissen sült cipó,
s hitvesével együtt fûtötték a kemen-
cét több évtizeden át. A mester meg-
ette már a kenyere javát, de még biz-
tosan megér jó pár aratást.

– Milyen kenyeret evett ma reggel? – kérdez-
tem Õt egykori pékségében.
– Semmilyet, nem reggeliztem.
– Nem szokott reggelizni?
– Ritkán, inkább a tízóraival kezdek. Nem
válogatok a kenyerekben. Több helyrõl is
hoznak a faluba, amerre megyünk bevásá-
rolni, onnan hozunk. Rossz kenyeret nem
ettem, de ízetlent igen. Én másképp készí-
tem a kenyereket, mint ahogy most készül.
– Mennyire elégedett a kenyérkínálattal?
– Túl sok. Valamikor a jó magyar kenyérre
volt csak vevõ a magyar ember. Abba bele-
fért a barna kenyér, fehér kenyér. Most a
fehér kenyérbe belekötnek, hogy egész-
ségtelen. De a régi öregek is fehér kenye-
ret ettek; nem is volt másfajta liszt. Amel-
lett készült rozsos kenyér kétféle fehér
lisztbõl és rozslisztbõl. Nagyon nehéz volt
sütni, mert lehúzta a tésztát, mivel sikér-
tartalma nem volt. Óvatosan kellett vele
bánni, nem nagyon szerették sütni a pé-
kek. Most keveset látok rozskenyérbõl. Én
megmaradok a tiszta fehér búzakenyérnél,
amit a régiek is ettek.
– Szokott sütni otthon?
– Régen, amíg tanuló voltam. Utána már
nem, mert a sütõben nehéz. A kenyér ret-
tentõen gõzigényes; ha nem termelõdik
gõz, akkor szétreped növés közben. Régen
eladhatatlan volt az ilyen kenyér. Fényes
cserepesnek, zárt héjúnak kellett lennie a
magyar szabvány szerint. Azért nem lehe-
tett repedt, mert akkor elõbb romlott.
Most divat lett az is, hogy nincs lemosva és
lisztes. Régen is volt, amelyik kimaradt, de
a vevõ akkor nem vitte el. A mai kenyér só-
zásával nem vagyok megelégedve. Egy na-
gyon jó szakembertõl tanultam a kenyér
dagasztását kovászos technológiával. 28
évig minden este kovászoltam. Két dolgot
ad a kenyérnek a kovász: eltarthatóságot
és ízt. Azt is a mesterem tanította, hogy
ahány kiló lisztet használsz a kenyérhez,

annyiszor 2 dkg só kell. A só sikérjavító.
Tudom, hogy mindenütt visszaszorítják a
sót, de a kelesztett árukban (mint a fonott
kalács, briós stb.) is van 1 dkg só egy kiló
liszthez. Én mindig így dolgoztam, és sze-
rették, jó volt az a kenyér.
– Ha már az összetevõknél járunk, akkor
nézzük, hogy az életének a kovásza, kenyere
mibõl tevõdött össze. Hol született?
– Alsószentivánon egy olyan pusztán, ami-
nek Dögvölgypuszta volt a neve.
– Miért ez volt a neve?
– Valamikor az uradalmi idõkben volt ott
egy príma, hatalmas istálló. Szluha Aladá-
ré volt a terület. Nagyon sok jószág elpusz-
tult valami miatt egy idõben, ezért kapta
ezt a nevet.
– Ott dolgoztak a szülei?
– A szüleim, amikor összekerültek, elmen-
tek Budapestre a Csonka János Gépgyár-
ba. Édesanyám szakácsnõ volt, apám meg
kerékpáros postás. Amikor kitört a háború
és bombázták Pestet, akkor hazajöttek
1944 végén. Itt kaptak lakást, ott születtem
1950-ben. Õsszel költöztünk a faluba. Itt
jártam ki az iskolát. Amikor végeztem, Fe-
hérvár hirdette a péktanuló-felvételt.
Édesapám mondta, hogy menjek el pék-
nek.
– Volt itt a faluban akkor pék?
– Nem tudok róla. Azt hiszem, én vagyok
az elsõ, utána lett még egy személy. 1965-
ben elmentem Fehérvárra, 1968-ban vé-
geztem.
– Nem bánta meg, hogy az édesapja erre a pá-
lyára irányította?
– Az elsõ évben nagyon. Hétfõn, kedden
délután jártunk iskolába, a többi napon be
volt osztva, mint a honvédségnél, hogy ki-
nek mit kell csinálni, hova megy dolgozni.
5 üzem volt a kórháztól a Palotai útig,
mindegyik más terméket készített. Csak a

vasárnap volt pihenõnap. Szigorúan fog-
tak bennünket. Azon a héten, amikor vala-
ki egyest kapott, nem jöhetett haza. A szi-
gornak megvolt az eredménye, mert az
osztályunkból senki nem veszett el. Nem
volt idõnk a rossz viselkedésre, le voltunk
kötve.
– Fõleg a pékszakmában fontos, hogy minél
pontosabban osszák be az idejüket, mivel éj-
szaka kell dolgozni, hajnalban pedig már ott
kell lennie az árunak a boltokban. Hova
ment, miután végzett?
– Leszerzõdtem a Székesfehérvári Sütõ-
ipari Vállalathoz. A feleségemmel ott is-
merkedtem meg. Amikor összemeleged-
tünk, 1970-ben otthagytuk Fehérvárt, ösz-
szeházasodtunk, és eljöttünk a dunaföld-
vári pékségbe. Szombaton volt az eskü-
võnk, és vasárnap éjszaka mentünk dol-
gozni.
– A nászéjszakán közösen sütöttek egyet.
– Kicsit kellemetlen volt, mert otthagytuk
a barátokat, munkatársakat, de jobb volt a
bejárás. A keresetünk jobb volt, feleannyi
munkával. Aztán itt is változott a helyzet,
mert ÁFÉSZ-pékségeket nyitottak a tée-
szek, és Földvárat sok pék elhagyta. Bri-
gádvezetõi beosztásban voltam mint da-
gasztó; nekem kellett a legtöbbet dolgozni,
a munka végén mindent le kellett papíroz-
ni. Földváron még szebb árut tudtunk süt-
ni, mert szemben van a pékséggel a malom,
és ha probléma volt a lisztminõséggel, ak-
kor 1 óra alatt tudtak lisztet cserélni, vagy
kipótolni jobb fajtával. Ott voltunk addig,
míg a nagyobbik lányom meg nem szüle-
tett 1972 decemberében. Én 1973-ig még
ott dolgoztam, aztán elvittek katonának.
Kiskõrösön voltam szakács. 1975 októbe-
rében szereltem.

Folytatás a következõ oldalon.
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Visszamentünk a feleségemmel a pékség-
be, majd 1976-ban otthagytuk, és az alsó-
szentiváni vegyesboltban dolgoztunk 1980
-ig. Amikor ezt is meguntuk, elkezdtük az
építkezést. Egy évig a téeszben helyezked-
tem el növénytermesztõnek, amit itt csak
úgy hívtak, hogy „gyalogos”, mert mindent
kellett csinálni. Feleségem az állattenyész-
tésben helyezkedett el. Ha végeztünk a
munkával, tudtuk folytatni a házépítést. A
nyolcvanas évet kidolgoztuk, aztán elmen-
tem Paksra az erõmûbe. Kubikus voltam 2
évig.
– Nem hiányzott, hogy megint gyúrja a tész-
tát?
– De, sokszor. Ott egy kicsit jobban keres-
tünk, de be kellett járni. 1982-ben a bá-
tyám kérdezte, hogy nem unom-e még ezt,
segít, csináljunk egy pékséget. Elmentünk
Sárbogárdra meglátogatni egy tiszthelyet-
tes ismerõsét, utána bementünk a talpon-
álló restibe, és elkészítettük a pékség terv-
rajzát egy korsó sör mellett.
– Mire képes egy korsó sör!
– A bátyám kõmûves.
– Õ az egyetlen testvére?
– Nem, van egy nõvérem és egy öcsém is.
Másfél év alatt sikerült rendbe tenni ezt az
épületet. Van egy ismerõs, akinek a segít-
ségével a gépeket, kemencét, edényeket
beszereztük. A kemencét egy daru rakta a
helyére, aztán fölraktuk a betongerendá-
kat, és mehetett a tetõ.
– Akkor ezt innen már csak úgy lehet kivinni,
ha megbontják a tetõt?
– Három személy egy nap alatt ki tudná
hordani darabokban. Eltelt a 28 év, sok
munka meg fordulat.
– Miért hagyták abba?
– Az éjszaka miatt. Lelkileg fáradtam bele,
nem is annyira fizikailag. 44 év 130 napot
dolgoztam le összesen. 60 éves koromban
mentem nyugdíjba.
– A feleségével csinálták végig az összes évet.
Van, hogy a közös munka eltávolítja a páro-
kat egymástól, van, hogy közelebb hozza, és
még jobban összekovácsolja a kapcsolatot.
Önöknél hogy volt?
– Úgy szokták mondani a barátok, hogy
„Ritka kitartó, kemény ember voltál, pék.
Ennyit kibírtál egy helyen az asszonnyal.”
De ugyanezt mondták a feleségemnek is.
Amikor dolgoztunk, nem volt idõ vesze-
kedni. Amikor végeztünk, akkor együtt
szállítottunk. Összeszoktunk.
– Ki tudtak kapcsolódni közösen, félrerakni
gondokat?
– Volt a két gyerek, gyakran kellett látogat-
ni a rokonokat, itt volt a kert, és én egy jó
ideig hizlaltam is, a feleségem kacsákat
tartott.
– Akkor munka után is munka volt. A gyere-
kekkel ki volt, amikor még picik voltak?
– A két lányom, Marika és Kati között 8 év
különbség volt. Volt, hogy Katit felhoztuk
ide, a kemence mellé, egy szétnyitható ágy-
ba.
– A liszt az egyik legfontosabb alkotóeleme a
tésztának. Honnan vette? Melyik volt a leg-
jobb malom?

– Érdekes, hogy amikor kezdtünk, akkor
Dunaföldvár volt a legjobb. Aztán hordtuk
Dunaújvárosból, Fehérvárról, majd Ka-
posvárról. 15 évig hozta nekem Gyermely
a lisztet, mert ott állandó volt a minõség és
korrektek voltak.
– Mutatott nekem egy lisztszitáló gépet. Miért
fontos, hogy a lisztet átszitálja, mielõtt elkezd
vele dolgozni?
– A szitagépnek nemcsak az a dolga, hogy
zsákmadzagot, szennyezõdést fogjon fel,
hanem föllazítja a liszt szerkezetét, így
több levegõ kerül bele, és ez nagyon meg-
emeli a minõséget.
– Bármilyen tésztát süt, akkor is érdemes
átszitálni?
– Jobb, ha szitálva van. Amikor nem volt jó
a gép, akkor szúnyoghálón szitáltam át.
– Hozzávalók tekintetében mennyire töreke-
dett arra, hogy a régi idõk kenyerét süsse? Mi-
lyen szempontok alapján sütötte a kenyeret,
ami pongráczossá tette a pékáruját?
– Sok régi kis öregasszony bejött, és mond-
ta, hogy enne jó kis gömbölyû kenyeret.
Akkor mindig 30 kenyeret így sütöttünk.
Félkilós kenyeret csak a kasztniban, forma
nélkül sütöttünk. Az alumínium formát
azért szerettük, mert a kelés után ebben
nem tudtuk úgy összetörni a formát, mint
amikor a szakajtóból borítottuk ki. Ami-
kor kiborítottuk, le kell mosni, ha nagyon
megkelt, akkor csak bökni, vagy azt se, fi-
gyelni, hogy elbírja-e a vágást, mert kimegy
a gáz. A forma a sütésben azért volt jó,
mert finoman nyúltunk hozzá, tovább is
kelt. Finoman pakoltuk a kemencébe.
Elég sokszor szép kenyeret sütöttünk.
– Volt annyi hozzávaló a kenyérben, mint a
mai kenyerekben?
– Használtunk adalékanyagot, de nagyon
keveset, 1-1,5 %-ot. Én a felét szoktam
mindig beletenni, mert elég volt. De amíg
nem használtunk sütõszert, addig aszkor-
binsavat adtam a tésztához, ami lényegé-
ben C-vitamin. Az adalékanyagoknak is ez
a fõ összetevõje.
– Ez mit csinál a kenyérrel?
– Javítja a savfokot. Ha nem tettünk a ke-
nyérbe, lapos lett. Soltról hoztam a sütõ-
szert, mert ennek nem éreztük másnap az
illatát. Amikor megengedték, hogy házi te-
jet használjunk a kiflihez, volt itt egy-két
személynek tehene, megvettem tõlük a te-
jet. A savóját akkor használtam, amikor
éretlen volt a kovász. Mert akkor jó a ko-
vász, ha jó a savtartalma. Ha túlérik a ko-
vász, akkor a tejsavtermelés megáll, átcsap
ecetsavba, akkor lesz savanyú meg lapos a
kenyér. A savótól a tészta olyan volt, hogy
pattogott, amikor megmunkáltuk.
– Hová sütött, hány helyre szállított?
– Alapra, ide a boltokba, amikor itt egy ki-
csit leszûkült, akkor Dunaújvárosba, aztán
Elõszállásra. Ott jó vevõkör volt.
– És a saját boltban is árultak. Részesült-e
elismerésben a munkája kapcsán? Vagy el-
sõsorban a vevõk ismerték el a munkáját?
– A vevõk. A mai napig megkiabálnak,
hogy hiányzik az a kifli. Kaptam egy szép
díjat 2006-ban a polgármesterünktõl az
Alsószentivánért tett munkáért.

– Úgy láttam, nem annyira gépesített a pék-
ség, sok kézi munka is volt. Hogy nézett ki a
sütési folyamat?
– Éjjel egykor kezdtünk neki a munkának.
A kiflitésztát dagasztottuk elõször, utána a
kenyeret. Szombat kivételével minden
nap. Föl voltak írva a rendelések, az alap-
ján sütöttünk. Amikor a tészta megérett,
mértem, a feleségem virgolta, formázta, és
amikor 30 darabot fölmértünk, 2-3 perc pi-
henés után lehetett hosszformázni. Ide lett
tolva a meleg kemence elé, ott gyorsabban
kelt. Utána jött a kifli. Kimértük, föl volt
szépen hömbölgetve, a kasztnikba bele-
rakva, zárva, félretéve, és amikor a kenyér
be lett pakolva a kemencébe, a hertbe, míg
sült, addig dolgozott a kifligép. A sodrás
után kelt a kifli, de akkor már a kenyereket
kellett forgatni. A visszamaradt kenyér-
tésztát a feleségem mérte. Amikor 18-20
perc után kisült a félkilós, akkor már az el-
sõ adag kifli megkelt, és lemezen ment a
kemencébe. Amikor tésztát nem kellett
formázni, mérni, akkor következett a kif-
liforgatás és -sütés. Közben a feleségem el-
kezdte sajtozni a sajtos kiflit. Egyharmad
sós, egyharmad sajtos, egyharmad sima
kiflit sütöttünk.
– Édes pékárut csak bizonyos napokon sütöt-
tek?
– Amikor nagyobb mennyiségû kiflit sütöt-
tem, akkor már nem fért bele az idõbe, de
elõtte sütöttem hamburgerzsemlét, nagy-
zsemlét heti kétszer, 100-200 db-os tétel-
ben, kézzel formázva, kenyértésztából. 55-
ös fehérlisztbõl sütöttük a kenyeret.
– Mit jelent az 55?
– Az 55 a hamutartalmat jelenti, a BL a bú-
zalisztet. A számozás elmegy a 116-osig. A
80-as liszt szürkébb; régen abból volt a bar-
na kenyér, de a szakma szerint az is fehér
kenyér. Az 55-öst alföldinek is hívjuk, abba
ment zsiradék is. A kiflihez sertészsírt
használtunk, mert attól olyan lett, mint a
foszlóskalács. A zsírok közül a szegedi vált
be nekem. A jó kifli titka a sodrógép, a fe-
ketelemez és a sertészsír. Meg el kellett ta-
lálni a tésztát. Sokan emlegették, hogy a
régi idõkben öreganyáink milyen kenyeret
sütöttek. Az én anyám is nagyon jó kenye-
ret sütött. Minden hétfõn három nagy da-
rabot. De én emlékszem, hogy amikor
szombaton megkezdtük a harmadikat, ab-
ban csikorgott a kés, mert az is megszáradt.
Miért ettük meg? Mert nem volt más, meg
attól még nem volt baja. Most sokan nem
eszik meg a másnapos kenyeret. Jó ko-
vásszal el lehet tartani a kenyeret sokáig.
Volt olyan kenyerem, hogy az öregasz-
szonyok eltették a konyharuhába, és nem
száradt ki olyan hamar, nem penészese-
dett meg.
– Mi a kedvenc tésztája, amit szívesen fo-
gyaszt?
– Ezt nehéz megmondani. Nem vagyok vá-
logatós. A jó házikenyeret jó házi szalámi-
val, paprikával, paradicsommal nagyon
szeretem. Valamikor nagyon jól tudtam
sütni a tepertõs pogácsát. Az nagyon fi-
nom frissiben.

Hargitai–Kiss Virág
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Igazi vajtai kavalkád
Elõzõ nap, mikor a vajtai strand 40 éves ju-
bileumi ünnepére készültem lelkiekben,
reménykedtem, hogy nem olyan szeszé-
lyes, esõs idõ lesz, mint amilyen egész hé-
ten volt. A reggeli idõjárás szerencsére
máris megcáfolt, hiszen szombaton éppen
egész napos napsütés és meleg volt. A
programok remek szórakozást ígértek:
egészségnap tele egészséges ételekbõl álló
kóstolókkal, szûrõvizsgálatok, életmód-ta-
nácsadás, reggeli torna, futás, kispályás
labdarúgó-torna és a sor még folytatható.

Reggel 9-kor már a berendezett, kidíszí-
tett sátrakban kezdõdtek a fõzõverseny
elõkészületei. Javarészt pörköltek és le-
csók fõttek érdekesebbnél érdekesebb va-
riációkban. Mikor délután megérkeztünk,
azonnal invitált minket a vajtai nyugdíjas-
klub sátra, ahol az elsõ helyezést elért cuk-
kinis lecsót kóstoltuk meg, ami talán a leg-
jobb cukkinis lecsó volt azok közül, amiket
idáig kóstoltam! A fotókkal, zöldségekkel,
gyümölcsökkel, hímzésekkel tarkított sá-
torban elfért a legszebb sátorért és a legíz-
letesebb lecsóért járó díj is.

A mellettük levõ sátorban a ceceiek hívtak
meg minket az elsõ díjas csülökpörköltjük-
re, egy kis borra, majd a túloldalon beszél-
gettünk egyet a kitelepült pálfai Öreg-he-
gyi borbarátoknál, körülöttük pedig Rucz
Jánosné Irénke néniék osztották a kávé-
doppingot a fáradóknak és a megszokás
rabjainak.

Még körbe sem néztünk teljesen, mikor a
vajtai polgárõrök beszéltek rá minket egy
adag általuk készített „mindent bele” gu-
lyáslevesre, úgyhogy azt kell mondjam,
nem maradtunk éhen. De ennél fonto-
sabb, hogy olyan családias volt a hangulat,
hogy az ember már a társaság miatt is jól

érezte magát. Délelõttõl még kirakodóvá-
sár is volt, ahol rengeteg féle kecskesajtot
(chilis, medvehagymás, lilahagymás, diós,
tökmagos, napraforgós, paprikás …), mé-
zet és egyéb házi különlegességeket lehe-
tett vásárolni, emellett az „ízek utcájának”
bejáratától nem messze egy indián csapat
zenélt és árult álomfogókat, karkötõket,
fülbevalókat.
A tábor területén körbesétálva régi képe-
ket és újságcikkeket lehetett megtekinte-
ni, hiszen szabadtéri kiállítás formájában

elevenítették fel a fürdõ és a tábor 40 évét.
A gyerekek bábelõadást nézhettek, majd
felmászhattak és lecsúszhattak az óriás-
méretû légvárcsúszdán, de a bátrabbak fe-
lülhettek a rodeóbika hátára, ajándékul
pedig a bûvész–bohóctól kérhettek hajto-
gatott lufikat.
Az ebéd utáni ejtõzést követõen a Sárbo-
gárdi Fúvószenekar bontotta ki a reperto-
árja dobozát, nagyon érdekes és magas
színvonalú elõadással, amelyben filmze-
nék és világhírû slágerek is felcsendültek.
Nagyon sajnáltam, hogy az esemény pla-
kátján nem szerepeltek, és hogy a két prog-

ram (az egészségnap és a tánckavalkád)
közötti összekötõ fellépésként léptek szín-
padra, mert így jóval kevesebben látták
õket, mint amennyi nézõt megérdemeltek
volna.
A programok között sikerült beszélget-
nem Jákobné Szász Erika táborvezetõvel
is, aki a nap folyamán mindig felbukkant
valahol, figyelt, hogy minden rendben le-
gyen és mindenki jól érezze magát. 1991
óta dolgozik a fürdõnél, azóta megjárta a
ranglétrát: volt pénztáros, könyvelõ, tá-
borvezetõ-helyettes, majd már több mint 8
éve táborvezetõ. Ez alatt az idõ alatt sok
dolgot megéltek. Sokat küzdöttek, de még
többet örültek, hiszen a strandon rengeteg
emlékezetes pillanat volt: strandfesztivá-
lok, gólyatáborok, esküvõk, majd nemrég
Erzsébet-tábor is. Ezt a rendezvényt pályá-
zat és a támogatók segítségével valósítot-
ták meg.
5 órától kezdõdött a nap második része, hi-
szen a szervezõk ezen a napon kétszer is
ünnepeltek: a 40 éves fennállás mellett a
tánckavalkádot is erre a napra szervezték.
A helyi és környékbeli táncos csoportok
mutatkoztak be, akik évrõl évre színvona-
lasabb mûsorokkal készülnek a fellépése-
ikre. Nagyon élvezetesek voltak a különfé-
le stílusú táncok egymásutánjai, aznap jöt-
tem rá, hogy a környéken milyen sok tehet-
séges táncos van, aki a tánc által az érzel-
meit is kifejezi.
A Pálfai Vándorok minden alkalommal fi-
atalos, lendületes, a közönség számára
népszerû kínálattal készülnek: a profik
módjára bemutatott spárgákat nemcsak
1-1 lány, hanem mindenki megcsinálja,

ami nem kis teljesítmény! A jól összeszo-
kott csapatnak már saját stílusa van, ame-
lyet könnyen fel lehet ismerni. Õket a Kis-
csillag Táncegyüttes követte, akik a
tánckavalkád legfiatalabb fellépõgárdáját
vonultatták fel. Népszerû számokra na-
gyon jól koreografált táncot jártak a fiata-
lok, hol egyénileg, hol pedig csapatban,
ezek között pedig a tánctanáraik is meg-
mutatták egy dal alatt, hogy mit is tudnak.
Egy 2006-ban alakult csoport táncolt utá-
nuk autentikus cigány táncokat. A két lány
népviseletben, mezítláb járta a színpadon.

Folytatás a következõ oldalon.
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A legnagyobb meglepetést számomra Frá-
ter Lila okozta, akit a falu egyik büszkesé-
geként konferáltak fel – azonnal kiderült:
nem véletlenül. Három teljesen különbö-
zõ stílusú táncot adott elõ a kavalkád so-
rán. Olyan fellépõruhák és sminkek válta-
koztak rajta, hogy az érdeklõdõ alig tudta
levenni a szemét az egyszer fekete, tollak-
kal borított hosszú ruháról, késõbb rózsa-
szín és fûszoknyás hawaii felszerelésrõl,
majd az elegáns, hatalmas, szárnyakként
funkcionáló kendõkrõl. Elsõ elõadásában
egy nagyon szuggesztív, fúziós táncot mu-
tatott be, mely modern, alternatív zenére
klasszikus és törzsi mozdulatokat ötvözõ
koreográfia volt.

A másodikban egy egyszerûbb, de nagy-
szerû ruhában elõadott tánc jött: hawaii
esõtánc és dobszóló kombinációját láttuk.
A felkonferálás során a konferanszié el-
mondta a különbözõ hangok jelentését,
ami még nagyobb figyelmet követelt meg a
nézõktõl. Lilla igazi beleéléssel táncolta
mindegyik táncát. Végül egy gyönyörû,
színátmenetes fátyollal fátyoltáncot muta-
tott be a nõiesség és a szárnyalás jelképe-
ként. A három produkciójával egy nagyon
színes repertoárt mutatott be, amivel le-
hengerelte a nagyérdemût, köztük engem
is.
Lilla elsõ produkcióját a „táncoslábú szép-
korúak” követték, a 2006-ban alakult Õszi-
rózsa Dalkör tagjai, akik egy két éve nagy
sikerrel elõadott táncos mûsort mutattak
be újra a közönségnek. Az utánuk fellépõ

Táncoló Talpak csak fellépésekre áll
össze, így volt ez most is. A világbajnokság
zárására való tekintettel különbözõ orszá-
gokat képviselõ mezben kezdett táncolni a
három fõbõl álló csapat. Õket a sárbogárdi
Black Horse Country Club követte. Õk
hozták a tõlük megszokott magas színvo-
nallal és precizitással mozogták be a pódi-
umot, úgy, hogy elõtte nem sokkal még az
igari falunapon léptek fel. Line dance-szel
folytatódott az esemény. Ez azt jelenti,
hogy a különbözõ klubok táncosai ugyan-
arra a zenére ugyanazt a zenét táncolják
szerte a világon – így tett a vajtai és a sárbo-
gárdi countrycsoportosulás is.
A vajtaiak a közönségrõl sem feledkeztek
meg. Egészségnap lévén megmozgatta az
ülõ nézõket az újonnan alakult fitnesz-
csoport, akikrõl megtudtam, hogy hetente

két alkalommal jár mozogni a legfiatalabb-
tól a nyolcvan év felettiig az összetartó
vajtai lakosság. Kötényben, fakanállal és
porolókkal vonultak fel, megmutatván há-
ziasszonyságukat, majd egy rövid tornára
invitálták a pihenõket, majd egy tornás ko-
reográfiát is bemutattak.
A 2013 januárjában alakult vajtai Blue
Jeans Linedancers az elmúlt évek 26 kore-
ográfiáját mutatta be 26 darab egyperces
részletben, amit a nagyszámú közönség
nagy tapssal viszonzott. Az egyetlen nép-
táncosai a tánckavalkádnak a Pálfai Ha-
gyományõrzõ Néptánccsoport táncosai
voltak.

Az Õszirózsa Népdalkör egy nem minden-
napi mûsorral készült, hiszen félig nõként,
félig pedig híres magyar férfiakként léptek
színpadra. Volt köztük Gundel Takács
Gábor, Balázs Pali, Kálid Artúr, de Gang-
sta Zolee is – így táncoltak az Egy szoknya,
egy nadrág címû dalra. Utánuk még egy kis
mozgás következett, hiszen Vajtán még a
zumbázás is fellendülõben van, így egy
hosszú, edzést kitevõ zumba következett,
akiket újból a házigazda countrycsoport
követett.
A programot az Amawa’s Együttes indián
zenés estje zárta.
Remélem, a vajtai strand még sok jubileu-
mot fog megérni, amin ilyen színvonalas
programot fog kiállítani.

Menyhárt Daniella
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XXII. Nagylóki Kettesfogat-hajtás
Gyönyörû, napos, igazi nyári idõben zajlott le a hagyományos nagylóki kettesfogat-
hajtás. A nagylóki támogatók és a szponzorok mindent megtettek annak érdekében,
hogy minden zökkenõmentesen menjen a szombati napon.
Húszan adták le a nevezésüket a versenyre. A jó hangulat, a családias légkör bebizonyí-
totta, hogy érdemes eljönni Sárbogárdról kikapcsolódni. Az ország több pontjáról is ér-
keztek a remek hajtók.

A verseny helyszínére kilátogató közönség
se unatkozott, mivel ízletes ebéddel várták
az érdeklõdõket. Szerencsére sokan voltak
kíváncsiak erre a szemet gyönyörködtetõ
sportra. Együtt izgulhatott a község egy-
egy indulóért.
A nap végét vadászhajtással zárták, ami-
ben szintén jeleskedhettek a versenyzõk.
Az alábbi eredmények születtek a szomba-
ti napon:

Akadályhajtás

1. Semjén Attila, Mezõszilasi LSE
2. Tóth Roxána, Sárbogárdi LE
3. Nagy Péter, Tolna-Mözsi LE

Vadászhajtás:

1. Id. Semjén Attila, Mezõszilasi LSE
2. Domokos Géza, Mezõszilasi LSE
3. Vámosi István, Sárbogárdi LE
Gratulálok minden versenyzõnek és szer-
vezõnek a rendkívül színvonalas verse-
nyért!

Mágocsi Adrienn

A köztisztviselõk, közalkalmazottak
települési elismerése

Ismét eltelt egy év a köztisztviselõk, egészségügyi, konyhai dolgo-
zók, pedagógusok életében. A nagylóki polgármesteri hivatal –
munkájukat megköszönve – minden évben egyszer elviszi kirán-
dulni aktív dolgozóit, nyugdíjasait. Az idõ sajnos nem kedvezett
nekünk, mert szinte egész nap esett az esõ.
Július 11-én indultunk Pannonhalmára és Tatára. Többen elõször
látták ezt a környéket, de mindnyájan kellõ izgalommal készül-
tünk a tudni- és látnivalókra. A 38 fõs népes csapatunk, mikor le-
szállt az autóbuszról, mindenekelõtt a természeti környezet látvá-
nyát és az apátság lélekszorító szépségét látta meg. Nem véletlen,
hiszen a Pannonhalmi Bencés Fõapátság 1996 óta a világörökség
része.

15 perces filmvetítést láttunk a bencések életérõl, tevékenysége-
ikrõl (önellátó tevékenység, tanítás, lélekgondozás, imádkozás,
az arborétum ápolása, saját életük és Krisztus tanításának követé-
se).
Idegenvezetõnk minden apró részletre felhívta figyelmünket. Ki-
emelném a könyvtárat, melynek fantasztikus nagyságát a 400 ez-

res darabszámú gyûjtemény jelzi, ahol számos könyvritkaságot
õriznek. Ugyanitt megnéztük az alapító levél másolatát 1002-bõl,
amelyben István király megerõsítette a monostor jogait. Páratla-
nul szépek voltak a levendulaültetvények, s láttuk az ebbõl készült
termékeket is.
Sétánk közben az idõ kegyes volt hozzánk, elállt az esõ, s mi élvez-
hettük Pannonhalma páratlan szépségeit.
Kecskéden ebédeltünk , majd Tatára vezetett utunk, ahol a várat s
a benne lévõ múzeumot, majd a tavat jártuk körbe. Ápolt termé-
szeti környezet várt bennünket, amely szemet gyönyörködtetõ
volt mindnyájunknak.
Észre se vettük az idõ múlását. Sikerült levezetnünk az elmúlt év
minden gondját, baját.
Köszönjük azt a megkülönböztetett figyelmet, amelyet a nagylóki
önkormányzat éves munkánk elismerése jeléül nyújtott! Ilyenkor
úgy érzi az ember, hogy a falu közéletét irányító, ellátó munkánk
mindenki számára nyilvános módon elismert.

Tauzné Piroska
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Sárosdi
vigasságok

Több napos mulatozás került megrendezésre Sárosdon. Izgalmas
programokon vehettek részt az ide látogató érdeklõdõk. Délelõtt
a község apraja-nagyja a bográcsok fölött hajladozott a megmé-
rettetés nyerésében reménykedve, hiszen IV. Bartha Józsefné
Évike emlék-fõzõverseny rendeztek.

A nap folyamán népi játékokkal, papírszínházzal, arcfestéssel és
légvárral kedveskedtek a gyerekeknek. A késõbbiek folyamán
szkanderverseny, kempobemutató, Kati és Józsi mulatós mûsora,
a Clara Voca, a Mezõföldi Népi Együttes, valamint a Sárosdi
Népdalkör és a Hantosi Néptánccsoport mûsora szórakoztatta a
közönséget. Az esti kikapcsolódásról Danics Dóra és a méltán

híres Hõsök zenekar gondoskodott, akik sárosdi taggal is büszkél-
kedhetnek.

Másnap – a mulatozást kipihenve – a VIII. Jakab János nyílt hor-
gászversenyen és a XXII. Imre István lovas díjugratón lazíthattak
az érdeklõdõk.

Mágocsi Adrienn

KÖNYVAJÁNLÓ
Jonas Jonasson:

Az analfabéta, aki tudott számolni (2013)
Az analfabéta, aki tudott számolni
címû regény fõhõse egy fiatal dél-
afrikai lány, aki rendkívüli mate-
matikai képességekkel van meg-
áldva. A mû játékos iróniával nyújt
betekintést a fundamentalizmusba
és annak minden megjelenésébe.
Hogyan lesz a békeszeretõ svédek-
nek atombombája? Ráadásul úgy,
hogy errõl csak egyetlen svéd tud,
Holger. Aki tulajdonképpen nem
is létezik, csak az ikertestvére, akit
szintén Holgernek hívnak. Egy-
másra talál-e a nem létezõ svéd fér-
fi és a dél-afrikai nõ, aki tíz kiló an-
tilophús helyett jut a tömegpusztí-
tó fegyverhez, véletlenül? Mit csi-
nál eközben a Moszad két ügynöke? Mitõl retteg a fazekasmû-
helyben a dezertõr amerikai katona? Miért veri fejbe leghûsé-
gesebb alattvalóját V. Gusztáv király? Nyer-e a választásokon
az „Úgy szar, ahogy van” nevû párt? És eljut-e a három kínai
nõvér Svájcba egy lepukkant mikrobusszal, hamis rendszám-
mal, mindenféle papírok nélkül? Ja, és megmenekül-e a világ a
rendhagyó nukleáris fenyegetéstõl?
2011-ben azt mondták Jonasson elõzõ regényére (A százéves
ember, aki kimászott az ablakon és eltûnt), hogy az év legvicce-
sebb könyve. Két évvel késõbb is nyugodtan megismételhetik
ezt az állítást. A szerzõ magasra tette a lécet, és gond nélkül,
röhögve átugorja.
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IDÕ FÁBÓL
A héten zajlik a sárszentmiklósi evangélikus templomnál és gyü-
lekezeti háznál a fafaragótábor Váraljai Péter mester vezetésé-
vel. Az idei programokról Váraljainé Melis Orsolya, a tábor egyik
szervezõje beszélt lapunknak kedden délután:

– 11 gyermek vesz részt a faragótáborunkban, helyiek és távolról
érkezettek, öt felnõtt szárnyai alatt.
– Vannak a gyerekek közt újak is, akik elõször vesznek részt a tábor-
ban?
– Két új gyermek van, akik nem faragtak még életükben soha: egy
távolról jött gyermek, és Bõjtös Attila lelkészi munkatárs legidõ-
sebb kisfia is elõször kóstol bele a faragás örömeibe.

– Idén egy óralapot csinálnak a gyerekek, amibe egy óraszerkezet is be
lesz építve. Van-e a délelõtti alkalmaknak köze az idõhöz, az órához?

– Igen. Az egész délelõtti tanítást az idõvel, a napszakok múlásá-
val kapcsolatos bibliai történetek köré fûztük fel. Nikodémus il-
letve a samáriai asszony Jézussal való találkozásának történetét
ismerhették meg eddig a gyerekek.
– A lelki feltöltõdés, mûhelymunka mellett van másik lehetõség is a
gyerekeknek a kikapcsolódásra, épülésre, gyarapodásra. Milyen prog-
ramok vannak még a hét folyamán számukra?
– A sport, foci elmaradhatatlan a fiúknál, a pingpong és a sakk is
örök sláger. Az idei hittantáborban és most a faragótáborban is

nyitottunk egy csendsarkot. Akinek nem elegendõ a délelõtti ta-
nítás, annak van lehetõsége bibliai témájú, vagy az élet egyes kér-
déseivel foglalkozó kiadványokat lapozgatni, olvasgatni. Szerdán
egy egész napos közös kirándulásra megyünk: Szentendrére a
skanzenbe látogatunk.
– Minden évben egy-egy mester is ellátogat a táborba. Idén ki lesz a
vendég?
– Sárszentmiklósról kedden délután érkezik Simon Imre, aki va-
dászjelenetek faragásával foglalkozik, ezzel kapcsolatban mutat
be nekünk egy-egy fogást, illetve a munkáit. Csütörtökön délután
Viasz Zoli jön közénk, sípfaragással kapcsolatos fogásokat mutat
nekünk.

Hargitai–Kiss Virág
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TÁJÉKOZTATÁS
PARTNERSÉGI

EGYEZTETÉSRÕL
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot Sárbogárd Város Ön-
kormányzata képviselõ-testületének a partnerségi egyezte-
tés szabályairól szóló 20/2013. (IV. 17.) önkormányzati ren-
delete alapján, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete a 71/2014. (V. 09.) kth. sz. határozatá-
ban döntött a Sárbogárd, Túry Miklós út–Árpád út–Sala-
mon utca–Ifjúság utca által határolt terület TSZT, HÉSZ
eseti módosításának szükségességérõl.

A nyilvánosság és a közösségi ellenõrzés lehetõségeinek
biztosítása érdekében tájékoztatásul közlöm, hogy a város
hivatalos honlapján (www.sarbogard.hu) a partnerségi
egyeztetés során közlendõ dokumentumok elhelyezésre
kerültek. A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a
partnerek 2014. augusztus 6-áig írásos javaslatokat tehet-
nek, véleményt nyilváníthatnak a sárbogárdi polgármesteri
hivatal címére (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.), vagy a
pmhivatal@sarbogard.hu e-mail címre történõ megkül-
déssel.

A partnerségi egyeztetésben részt vevõ partner: adott tele-
pülésrendezési eszköz tervezésével érintett településré-
szén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ ter-
mészetes személy, adott településrendezési eszköz tervezé-
sével érintett településrészén telephellyel rendelkezõ gaz-
dálkodó szervezet, Sárbogárdon bejegyzett, vagy mûködõ
civil szervezet, valamennyi Sárbogárdon mûködõ elismert
egyház.

A rendezés célja és várható hatása:

A Nemzeti Sportközpontok (1146 Budapest, István mezei
út 3-5.) munkatársaival történt egyeztetések eredménye-
ként biztosra vehetõ, hogy Sárbogárdon 15/33/1,9 m mére-
tû tanmedencés, cca. 1550 m2 alapterületû tanuszoda léte-
sül az erre legalkalmasabb helyen, az Ifjúsági park keleti ré-
szén található, önkormányzati tulajdonú, 932/23 hrsz-ú,
7258 m2 nagyságú ingatlanon (lebontott kijevi ház terüle-
te). A tervezett beruházások építésjogi megalapozásához
szükséges városunk hatályos településszerkezeti tervének
és Helyi Építési Szabályzatának módosítása a tárgyi terve-
zési terület vonatkozásában. Az átsorolás – az esetleges ké-
sõbbi fejlesztéseket lehetõvé téve – nemcsak a 932/23
hrsz-ú ingatlant érintené, hanem a szintén önkormányzati
tulajdonú 931/2, 927/2, 926/2 hrsz, valamint a magánkézben
lévõ 929/2, 928/2 hrsz-ú ingatlanokat is.

Az érintett ingatlanok a többször módosított 293/2004. (X.
8.) kth. számon elfogadott Sárbogárd Város Településszer-
kezeti Terve szerint Lke, azaz kertvárosi lakóterület terü-
let-felhasználási kategóriába soroltak, míg a többször mó-
dosított 8/2005. (III. 30.) önkormányzati rendelettel jóvá-
hagyott Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzat és Sza-
bályozási Terv melléklete szerint Z-KP Közpark övezetbe
tartozik, 2 %-os beépíthetõséggel.

A jelenleg hatályos terület-felhasználási és építési övezet a
tervezett fejlesztéseket megengedõ terület-felhasználási és
építési övezeti besorolás szerint településközpont vegyes
kategóriára módosul. Mivel a változással érintett ingatla-
nok terület-felhasználási kategóriája szerint beépítésre
szánt terület-felhasználásba soroltak, ezért új beépítésre
szánt területkijelölés nem történik, azaz a település biológi-
ai aktivitási értéke nem csökken.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Összetûzések
Szerkesztõségünkhöz az a hír érkezett, hogy egy sárbogárdi italozó-
ban késelés történt. A megyei rendõr-fõkapitányság sajtószolgálata
érdeklõdésünkre az alábbi tájékoztatást adta:
„2014. július 13-án Sárbogárdon a Túry Miklós utcában elõzetes szó-
váltást követõen két férfi bántalmazta egymást. Az esettel kapcsolatosan
a Sárbogárdi Rendõrkapitányság súlyos testi sértés bûntett elköveté-
sének megalapozott gyanúja miatt nyomozást rendelt el. A nyomozás fo-
lyamatban van. Késelés nem történt.”
Egy korábbi, Kazinczy utcai verekedés kapcsán viszont nem jutot-
tunk érdemi információhoz, amihez pedig állítólag a rendõrség és a
mentõk is kivonultak, és amiben állítólag egy olyan személy is részt
vett, aki ellen jelenleg is folyik bírósági eljárás. Ahogy a következõ
sorokból is kiderül:
„Az FMRFK Kommunikációs Szolgálatához érkezett megkeresésére vá-
laszolva tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében adat-
védelmi okok miatt nem áll módunkban tájékoztatást adni.”

Hargitai–Kiss Virág

Két baleset fél óra alatt
A sárbogárdi hivatásos tûzoltók fél óra leforgása alatt két baleset
helyszínén is segítséget nyújtottak július 14-én, a délutáni órákban.
Az elsõ esemény kevéssel hat óra elõtt történt Mezõszilason, amikor
a település Igar felõli részén egy személyautó a 64-es számú fõútra
kanyarodott ki egy mellékutcából. A kanyarodási mûvelet során a fõ-
út mellett lévõ beton vízelvezetõ árokba hajtott. Az autóban csak a
sofõr utazott, aki könnyû sérülései ellenére saját felelõsségére a hely-
színen maradt. A tûzoltók az áramtalanítást és a forgalmi akadály
megszüntetését végezték el.
A következõ baleset fél hét elõtt következett be Sárkeresztúron, a
Dózsa György út, 63-as számú fõút és Alkotmány utca keresztezõdé-
sében. A Sárbogárd irányából érkezõ autó letért az útról és a tetejére
fordulva szintén a vízelvezetõ árokban állt meg. Ketten voltak a gép-
jármûben, akik nem sérültek meg. A tûzoltók feladata ennél az ese-
ménynél is az áramtalanítás és a forgalmi akadály megszüntetése
volt.

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A KATASZTRÓFA-
VÉDELEM HÍREI

KÉK HÍREK

HARGITAI NAGYMAMA
SZAKÁCSKÖNYVEI

kaphatók a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban
és az újságot árusító boltokban!

Kis szakácskönyv: 1.500 Ft
Nagy szakácskönyv: 2.500 Ft
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Kikapcsolódni mindenbõl
– Jó napot, Kovács úr! Hogy van?
– Kitûnõen! Holnap kezdem az üdülést.
Nézze, egyszer ki kell kerülni az embernek
mindenbõl. Az idegeim már tökéletesen
kikészültek!
– Teljesen igaza van. Tényleg el kell szaba-
dulni minden nyugtalanságtól. És hova
megy?
– Ó, ragyogó terveink vannak! Kocsival át
Svájcon, Itálián, aztán hajóval Szicíliára,
vissza Velencébe, talán még egy kicsit Ju-
goszláviába…
– Hát valóban nagy terveket szõtt!
– Világos! Elõször csak a közelbe akartam.
De akkor az üzlet utolér. El kell szabadulni
mindentõl.
– Mire gondol tulajdonképpen? Mitõl
akar elszabadulni?
– Hát a munkahelytõl. Meg a telefontól.
– És…?
– És az ismerõsöktõl. Mindig ugyanazok az
arcok! Az embernek lassan az idegeire
megy! És persze a nagyvárostól. Végre
egyszer vidéket szeretnék látni. Lago Mag-
giore stb.! Érti?
– És még…?
– Hogyhogy és még? Nem értem magát!
– El akar szabadulni a nagyvárostól, a
munkahelytõl, a telefontól, az ismerõsök-
tõl – ennyi az egész?
– Jaj, de furcsa. Mire gondol tulajdonkép-
pen?
– Véleményem szerint a legjobb üdülés
lenne, ha az ember önmagától szabadulna.
– Saját magától? Még soha nem hallottam
ilyet! Ezt magyarázza meg!
– Tavaly Svájcban nyaraltunk. Egy csodá-
latos ösvényen, ahol az ember szíve heve-
sebben ver a pompás hegyek szépségétõl,
találkoztunk egy családdal. Elöl az apa dü-
hös arccal. Utána az anya csendes duzzo-
gással az arcvonásaiban. Három lépéssel
mögötte a lány rosszkedvûen, dacosan. És
végül a fiú, szemtelenül slágert fütyörész-
ve. A papa mérgesen hátrafordult és rá-
üvöltött: „Hagyd már végre abba az állan-
dó fütyülést!” A vak is láthatta, hogy csalá-
di belháború dühöng. Arra gondoltam:
ezek kidobtak egy csomó pénzt, hogy egy-
szer mindenbõl kiszabaduljanak, de a leg-
fontosabb nem történt meg: nem szakad-

tak el önmaguktól. Mindenhova magukkal
vitték magukat. Ugyanis a legnagyobb te-
her mi vagyunk a magunk számára. Érti?
– Érteni értem, de…
– Maga minden nyugtalanságtól el akar
menekülni. De ha belül van a nyugtalan-
ság? A legfontosabb lenne, hogy az ember
önmagától szabaduljon.
– Ezen még soha nem gondolkodtam. Bi-
zonyára igaza van. De hát ez õrültség. Az
ember magától nem tud elszakadni.
– Persze hogy nem. Kivéve, ha meghal.
– Nana, csak nem azt tanácsolja, hogy le-
gyek öngyilkos?
– Azt nem. Hanem kezdjen el gondolkod-
ni. Az lenne az igazi mûvészet, ha önmagá-
nak meghal, és mégis tovább él.
– Ilyesmi nem létezik!
– Dehogynem! Adnék magának tippet. Ne
rohangáljon körbe a fél világon. Válasszon
egy szép, csendes helyet. És vigyen magá-
val egy Újtestamentumot.
– Micsoda? Egy Bibliát?
– Igen. Egy kis Bibliát. És olvassa. Elmé-
lyedve.
– És az mit segít?
– Segít megszabadulni önmagától. Ugyan-
is az Újtestamentumban Krisztus kereszt-

jérõl fog olvasni, ahol õ az egész emberiség
bûnéért meghalt.
– Ezt úgyis tudom…
– Szép! De amit nyilván nem tud: hogy ez
alatt a kereszt alatt az ember nyugtalan szí-
vét, összes terhét – és minden bûnét – le-
rakhatja. Azért halt meg Krisztus értem a
kereszten, hogy mint új ember tovább él-
hessek. Ez magára is érvényes.
– Szinte fel sem fogható!
– Nézze, itt ez a mondat: „Élek többé nem
én, hanem él bennem a Krisztus. És amely
életet most testben élek, az Isten Fiában
való hitben élem, aki szeretett engem és
önmagát adta értem.” (Gal 2,20). Ezt
olyan valaki mondja, aki valóban elszakadt
önmagától.
– Szép kis prédikációt tartott nekem. Hát
megfontolom. És hol kapható Biblia vagy
Újtestamentum?
– A lelkészi hivatalban biztosan, vagy egy
keresztény könyvesboltban. Nézzen körül.
Lehetõleg még utazás elõtt. És most min-
den jót az üdüléshez! Sikerüljön igazán ki-
kapcsolódnia mindenbõl!

W. B.

Forrás: Magyarországi Evangéliumi Testvér-
közösség Lapja 2010/8

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

KOSKA ISTVÁN

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

A MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR
NYÁRI NYITVA TARTÁSA:

2014. július 1-jétõl 27-éig szombatonként zárva lesz,
nyitva: kedd–péntek 9–18 óra.

ÉRTESÍTJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, HOGY
KÖNYVTÁRUNK JÚLIUS 28-ÁTÓL AUGUSZTUS 23-ÁIG

ZÁRVA LESZ.

A szabadság utáni elsõ kölcsönzési nap: augusztus 26. (kedd).
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A bogárdi altábornagy
Egy-egy utcanév sok mindenrõl mesél. Amikor eredetüket kutat-
juk, olykor érdekes részletekre bukkanhatunk. Így van ez a Sávoly
közzel is. Az utcán azért ragadt rajta Sávoly János neve, mert itt
áll a valamikori fõtiszt, altábornagy kúriája. Idén kétszeres ok is
kínálkozik arra, hogy felidézzük alakját, hiszen 150 éve született
és a szintén évfordulós I. világháború magyar hadvezetésében is
szerepet játszott.

Sávoly János 1864. március 12-én látta meg a napvilágot Sárbo-
gárdon. Szépen ívelõ pálya nyílt meg elõtte. Iskoláit Kõszegen,
majd Bécsben a Katonai Mûszaki Akadémián végezte. 1884-ben
hadnagyi rangban a 66. gyalogezred kötelékébe osztották be.
1888-tól a budapesti Hadapród Iskola kinevezett tanára volt, s e
minõségében kapta munkája elismeréseként a frissen alapított
Signum Laudis, azaz a „Dicséret jele” kitüntetést (az érdemren-
det 1890-ben alapította Ferenc József császár). 1898-ban – saját
kérelmére – a pécsi 19. honvéd gyalogezredhez osztották be ta-
nárnak. 1902-ben törzstiszti tanfolyamra vezényelték, melynek
elvégzése után Pécsett teljesített szolgálatot. 1906-tól a Honvé-
delmi Minisztériumba nyert beosztást az intézmény 2. osztályá-
nak fogalmazójaként. 1912-ben már a minisztérium osztályveze-

tõ-helyettese, két év múlva, 1914. november 1-jétõl osztályvezetõ-
je. Ekkor már ezredesi rangban, ugyanis a háború kitörése után
néhány nappal, augusztus 2-án elõléptették. 1915. június 21-én a
202. honvéd gyalogezred dandárparancsnokává nevezték ki. A
Sávoly-dandárral – ahogy alakulatát emlegették – több harctéren
is megfordult: Erdélyben és Bukovinában, majd – 1918. január
9-én vezérõrnaggyá történt elõléptetését követõen – az olasz
fronton. Az összecsapások során megsebesült, és az összeomlás-

kor hazajött. A harcok során
többször is kitüntették. Meg-
kapta a II. osztályú Katonai
Érdemrendet, a II. osztályú
Vaskorona Rendet, a Lipót
Rend Lovagkeresztjét, a III.
osztályú Vaskeresztet, a III.
Katonai Érdemrendet, a Sig-
num Laudist, ezúttal a kardok-
kal, amit azoknak szoktak ado-
mányozni, akik az ellenség
elõtt tanúsítottak vitézi maga-
tartást, vagy kiváló csapatveze-
tést hajtottak végre, a II. osztályú Német Vaskeresztet, Vöröske-
reszt kitüntetést, a Károly Csapatkeresztet és a Sebesültek Érmét
sávval (a sáv a sebesülések számát jelölte.)

Az õszirózsás forradalom után, a Károlyi-kormány alatt, 1918.
november 19-étõl Sávoly a honvédség törzstiszti becsületügyi vá-
lasztmányának elnöke, december hónapban a Honvéd Fõpa-
rancsnokság vezetõje lett. A következõ esztendõ elsõ két hónap-
jában az õ vezetésével számolták fel az általa irányított fõparancs-
nokságot. A vörös uralom bekövetkezte elõtt, 1919. március 1-jén
nyugdíjazták. A Tanácsköztársaság bukása, majd Horthy fõváros-
ba való bevonulása után, 1920-ban reaktiválták, s Budapest város-
parancsnoka volt közel egy évig. 1921-ben vonult aztán végleg
nyugállományba. Az év nyarán látogatta meg családja körében
Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök.

„1921 év júniusában drága jó Püspök Atyánk bérmálni jött ki Sárbo-
gárdra. Leírhatatlan volt az öröm és a lelkesedés, amely fogadta. Bér-
málás után a plébános úr néhány családhoz elkísérte, így mi is olyan
szerencsések voltunk, hogy jó Püspök Atyánkat otthonunkban üdvö-
zölhettük. A kerten át haladva dicsérte kis falusi otthonunkat.

– Igen – mondom én –, hiszen jó volna minden, csak országunkban
ne lenne e nagy felfordulás.

Püspök Atyánk az õ jóságos szemeivel reám nézett és csak ennyit
mondott:

– Nem baj, úgy vagyunk, mint a kerékkel, egyszer fenn, egyszer lenn,
és egyszer minden jóra fordul.” (Sávoly Jánosné visszaemlékezése
Horváth Kálmán: Prohászka a szívekben – Magyar Fioretti c. köny-
vébõl)

Fellehetõ a forrásokban még az is, hogy az altábornagy tagja volt a
Gömbös Gyula által 1919 novemberében alapított, Etelközi Szö-
vetség nevû, nagy befolyással bíró, titkos bajtársi egyesületnek.
1922-ben ez a szervezet belsõ vizsgálatot indított Prónay Pál alez-
redes ellen annak ürügyén, hogy a második királypuccsot nem
akadályozta meg. A vizsgálóbizottság elnökségével Sávolyt bízták
meg. (A bizottság felmentette Prónayt a vád alól.) Az altábornagy
emellett még elnöke volt az országos vívóegyesület budapesti
szakosztályának (MOVE BSE), továbbá 1923-ban gróf Weinck-
heim Dénessel, dr. Baross Gáborral és Sréter Istvánnal együtt a
Vitézek Mezõgazdasági Szövetkezete felügyelõ-bizottsági tagsá-
gában is helyet kapott. Egy év múlva, 1924. március 5-én hunyt el
Budapesten, ahogy a korabeli krónika írja: „háborúban szerzett
sérülésébõl kifolyólag”. Sírja a Farkasréti temetõben van.

Érdekes, hogy az erdélyi võtársát, valószínûleg barátját és „har-
costársát”, Nagypolányi Pogány Antal (1863–1944) altáborna-
gyot is mellétemették, aki huzamosabb ideig szintén Sárbogárdon
élt.

(-b -n)

Forrás: Fejér Vármegye Évkönyve 1931., Reiner Pál: A magyar
királyi 307. honvéd gyalogezred jelvényei az elsõ világháborúban
(Szeged 2011.), Nyírvidék 44. évfolyam 1913. január 11.,
www.ppek.hu
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Kelkáposztalevélbe göngyölt harcsa
Hozzávalók: 30 dkg harcsafilé, 8 kelkáposztalevél, 20 dkg sajt, 1 ek
rum, vagy sherry, 1 ek tejföl, fél húsleveskocka, 2-2 dl tejföl és fõzõ-
tejszín, só.
A kellevelek vastag ereit eltávolítjuk, forrásban lévõ, enyhén sós vízben
1-2 percig fõzzük, majd lecsepegtetjük. A harcsafilét és a sajtot pici koc-
kákra vágjuk és 1 evõkanálnyi tejföllel összekeverjük. Ezt a masszát 8
egyenlõ részre osztjuk, és a kellevelekbe csomagoljuk, majd egy hõálló sü-
tõtálba sorakoztatjuk õket. A tejfölt a tejszínnel és a sherryvel összekever-
jük, belemorzsoljuk a fél leveskockát, majd a keltekercsekre öntjük. Kb.
180 fokos sütõben 30 perc alatt készre sütjük. Párolt rizzsel és zöldségek-
kel tálaljuk.

Sült csirkemell laskagombás,
tejszínes rizottóval

Hozzávalók: 6 db csirkemellfilé, 2 ek mediterrán fûszerkeverék, (ore-
gánó, bazsalikom, kakukkfû), 1 gerezd zúzott fokhagyma, só, õrölt
fehér bors, 2 ek olíva olaj. A körethez: 30 dkg rizottó rizs, 1/2 fej vö-
röshagyma, 1 ek olívaolaj, 1 ek vaj, só, õrölt fehér bors, 1 liter (meleg)
zöldségalaplé, 1,5 dl száraz fehérbor, 1 dl tejszín, 15 dkg laskagomba,
parmezán (ízlés szerint), frissen vágott petrezselyem. Saláta: 6 db pa-
radicsom, 1 fej lila hagyma, friss bazsalikomlevelek, 2 kk fokhagyma-
por, citromlé, só, bors.
A csirkemelleket bepácoljuk a fûszerekkel, pár órára hûtõszekrénybe
tesszük, majd 190 fokos sütõbe tolva kb. 15 percig alufólia alatt, majd 15
percig fólia nélkül, grill alatt sütjük, amíg szép piros színt nem kap. A salá-
tához a paradicsomot és lilahagymát cikkekre vágjuk, bazsalikomleveleket
tépkedünk rá és a citromlében elkevert öntettel meglocsolva óvatosan át-
forgatjuk, tálalásig hûtõbe tesszük. Eközben a körethez serpenyõben zsira-
dékon kis kockákra vágott vöröshagymát pirítunk, apróra vágott gombá-
val dúsítjuk és a rizst is hozzáadva nyakon öntjük a borral. Pár pillanatig
összeforraljuk õket, ízlés szerint fûszerezzük, és merõkanalanként fokoza-
tosan adagolva hozzámerjük a meleg zöldségalaplét (amikor elforr az
alaplé, újból merünk hozzá). Gyakorta ismétlõdõ kevergetés után a „fog-
kemény” rizshez tejszínt öntünk, és reszelt parmezánnal szórjuk.

Sajtszószban sült húspogácsák
Hozzávalók: 50 dkg darált sertéshús, 2 db tojás, 2 db zsemle, 2 teás-
kanál fûszerpaprika, só ízlés szerint, 8 ek zsemlemorzsa, 20 dkg sajt,
10 dkg tömlõs krémsajt, 5 dl tejföl, 1 ek mustár, 2 csapott ek finom-
liszt, 1 dl víz, 2 dl tej, 5 dkg vaj, 5 dl napraforgóolaj.
A húspogácsákhoz a darált húst összekeverjük a vízbe áztatott és kinyom-
kodott zsemlékkel, a felvert tojásokkal, 4 ek zsemlemorzsával. Ízlés szerint
sózzuk, fûszerezzük és fûszerpaprikával meghintjük. Közepes méretû gom-
bócokat formázunk belõle, a maradék zsemlemorzsában meghemperget-
jük, forró olajban kisütjük. A tejfölt a vízzel, a tejjel, a krémsajttal, a liszttel
és a mustárral alaposan kikeverjük. Belekeverjük a reszelt sajt felét, majd
ízlés szerint sózzuk és fûszerezzük. Egy közepes tepsit vajjal kikenünk, a
sajtszósz több mint felét beleöntjük. A húspogácsákat belerakjuk, végül a
maradék sajtszószt ráöntjük, hogy teljesen ellepje. Lefedjük alufóliával és
elõmelegített sütõben kb. 30 percig sütjük. Levesszük róla a fóliát, a mara-
dék reszelt sajttal meghintjük és még pár percig tovább sütjük.

Répatorta mascarponekrémmel
Hozzávalók: 2 db tojás, 30 dkg reszelt sárgarépa, 1,5 dl olaj, 20 dkg
cukor, 75 g durvára aprított dió, 175 g liszt, 1,5 tk sütõpor, 1/2 tk
szódabikarbóna, 1 kk õrölt fahéj, 1 csipet só, 1 csipet õrölt gyömbér. A
krémhez: egy doboz mascarpone, 15 dkg porcukor, 1/2 citrom leve.
A sárgarépát megpucoljuk, majd kis lyukú reszelõn lereszeljük. A diót dur-
vára daráljuk, összekeverjük a répával. Az egész tojásokat fehéredésig
verjük a cukorral, majd lassan hozzáadagoljuk az olajat. Összekeverjük
óvatosan a répás keverékkel. A lisztet, sütõport, szódabikarbónát, fûszere-
ket összekeverjük. Majd lassan hozzáadagoljuk a répás masszához. Kug-
lófformába öntjük, majd tûpróbáig sütjük közepes lángon. A mascarponét
összekeverjük a porcukorral és a citromlével, ráöntjük a tortára.

NAGYMAMA RECEPTJEI Latinovits Zoltán sírja
A hét végén Balatonszemesen jártunk. Itt töltötte ifjúsága nyarait
Latinovits Zoltán, a színészkirály, itt vitorlázott, strandolt, fel-
nõttként is itt súgtak össze a háta mögött az egyre híresebbé váló
színésznek, s itt gázolta õt halálra az állomáson egy vonat. S az it-
teni temetõben alussza örök álmát öccsével, Bujtor Istvánnal
együtt. Szép nyári szombat délelõtt sétálgattunk a sírok között.

A két színész sírdombja mintha vitázna egymással. Bujtor hamva-
it fehér kõbõl, talán márványból faragott szobor fedi. Egy fekvõ
alakot képzelünk el, amelynek arcát kámzsa fedi. A gyász, a korai
halál miatti szomorúság hangulatát fejezi ki az érdekes plasztika.
Latinovits sírja ehhez képest brutális. Durván faragott fekete kõ a
fõ motívum. Leginkább egy nagy koporsót idéz. Az oldalán nagy,
arany betûkkel csak ennyi: LATINOVITS ZOLTÁN. Egy másik,
ugyanilyen minõségû fekete kõtömb is áll a síron mintegy felkiál-
tójelként. Vasból hegesztett kereszt alkotja a „fejfát”, libegnek
rajta a szalagok. Ez a sír a szándékolt formátlanságával megragad
valamit ennek a tüneményes embernek a lényébõl, sorsából.
Láttam õt kezdõ színészként Debrecenben talán 1957 nehéz évé-
ben. Zavarba ejtõ volt. Például a Nagyvilág címû folyóirat estjén
egy szovjet novellát olvasott fel. Én elõzõleg már olvastam ezt az
írást. Lényegében egy kiskatona alighanem a szüleihez szóló leve-
lét tartalmazta. Semmi különös. A naiv, butuska, szimpatikus fiú
meséli el katonaélményeit. Latinovits felolvasása kissé felkavart.
Megtalált egy hangot. Ennek a falusi suttyónak primitív hanghor-
dozását. Merész volt. Én rögtönzésnek, ösztönös megoldásnak
éreztem. Ebben a tolmácsolásban némi bunkóság nyilatkozott
meg. Egy világrendszer arca nézett szembe velünk. Maga a Szov-
jetunió jelent ott meg a diktatúra embernyomorító lényegében.
Félteni kezdtem Latinovitsot, hogy baja lesz ebbõl. A Kádár-féle
véres ellenforradalom elsõ évét éltük. Az est problémátlanul ért
véget, nem hiszem, hogy a jelenlevõ fõnököknek volt fülük ahhoz,
amit Latinovits hozzáadott a novellához. Kinek jutott volna
eszébe bírálat tárgyává tenni egy szovjet novellát?
Máig nem tudom, hogy mennyi volt az elõadásban az ösztönös, és
mennyi a tudatos. Ma azt mondják, hogy Latinovits nagyon meg-
dolgozott a munkájában. Ha ez annak a kezdõ segédszínésznek az
esetében is érvényesült, aki õ 1957-ben volt, az érdekes.
Nála jobban senki nem mondott verset Magyarországon. Besse-
nyei, Sinkovits sem voltak akárkik. De õ a vérét adta a versnek.
Ebben sem tudott megalkudni, akárcsak semmi másban. A moz-
donyvezetõ azt állította, hogy Latinovits magasba tartott kézzel
rohant neki a feléje robogó mozdonynak. Mások azt mondják,
egyszerû baleset volt. Sosem fogjuk megtudni az igazat.

L. A.
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Oly korban éltünk 27.
A tömegbe lõni rakétával

Csapatostól jönnek ki esténként a fiatal
tisztek a szovjet laktanyából. Azelõtt ez
nem így volt. Amióta modernizálták a
harckocsizó ezred fegyverzetét, felszerel-
ték õket éjjellátó mûszerekkel, rakétave-
tõkkel, s épült új tiszti lakótelep is, amely
már nem volt elzárva a várostól. Minden
megváltozott. Lõtérnek kisajátították a
Bolondvár területét. Ez ellen hivatalosan
is próbáltunk fellépni egy civil szervezet, a
Városszépítõ Egyesület nevében, sikerte-
lenül.
A modernizálás nyomán fellazult a fegye-
lem náluk. Folyik a csencselés. A szovjet
halkonzervtõl kezdve a hadi felszerelésig,
az új éjjellátó mûszerekig minden kapható
náluk. A nõtlen tisztek esténként ellepik a
város szórakozóhelyeit: a Béke éttermet, a
Nyárfást és a Fantáziát. A laktanyai fegye-
lem alól szabadulva ezek a fiatal tisztek
nem ismernek mértéket sem az ivásban,
sem a vandalizmusban. Részegen randalí-
roznak éjjel az utcán, molesztálják a nõket,
belekötnek a magyar fiúkba. A Fantázia
diszkóját látogatják leginkább. Ott akkor
telik ki végképp a becsületük, amikor egy
duhaj verekedés során ripityára törik to-
kostól a nagy kirakati ablakot.
A következõ hétvégén a kultúrházban is
megjelennek. Úgy tíz óra lehet, amikor
Tar néni fut be ijedten az irodába:
– Fõnök, jöjjön gyorsan, baj van! Az oro-
szok verekednek a magyarokkal!
Indulok kifelé gyorsan. Tar néni közben
mondja tovább az eseményeket:
– Tele van a kókuszuk, aztán nem bírnak
magukkal. Molesztálják a lányokat, azok
meg nem mennek el velük táncolni, ami
nem csoda. Aztán félrelökik a fiúkat, és
erõszakkal õk akarnak táncolni a lányok-
kal. Ebbõl lett most is a baj. Az egyik beug-
rott a Murzsa Jani elé, hogy ne tudjon tán-
colni a párjával. A ruszki félre akarta lökni
Janit, õ meg nem hagyta magát, hanem
adott neki egy nagy siskát, amitõl elterült a
földön. De már gyülekeznek a kultúrház
elõtt a haverjai vagy harmincan, és meg
akarják verni Murzsát.
Szólok két fiúnak, hogy jöjjenek segíteni.
A terem közepén ott áll a részeg orosz,
késsel a kezében. Murzsa áll vele szemben
fegyvertelenül. Intek a két fiúnak, hogy vi-
gyék hátra Murzsát, én pedig odaállok az
orosz elé. Egyenesen a szemébe nézek.
Nyugodtan megfogom a kést tartó kezét.
– Tudsz magyarul? – kérdezem.
– Igen.
– Én vagyok itt az igazgató. Most gyere ki
velem, és ne csinálj balhét. A kést meg tedd
el, ha nem akarsz Afganisztánba kerülni,
ahol reggelire megesznek a tálibok.

Szó nélkül elindul velem kifelé. Magam is
meglepõdöm, hogy milyen könnyen sike-
rült leszerelni és kitenni az oroszt az ajtón
kívülre. Azért nem megyek vissza az irodá-
ba, ott maradok a bejáratnál. Szólok a
rendõröknek is. Ígérik, hogy eljönnek er-
refelé. Szólok a rendezõknek, hogy legye-
nek résen, mert bármi történhet.
Nem kell sokáig várnunk. Mintegy 15-20
civil ruhás orosz szó szerint megrohamoz-
za a bejárati ajtót. Feldühödve beronta-
nak, keresik Murzsát. Egy bõrkabátos
orosz egy vas csatornafedéllel rohan elöl
harci rikoltással és a súlyos vasdarabot a
táncolók közé vágja. Szerencsére minden-
ki kitér az útjából, így senki nem sérül meg.
A csatornafedél a nyugdíjasklub ajtajának
vágódva áll meg.
„Ennek a fele se tréfa!” – hüledezek, s szó-
lok több fiúnak, hogy segítsenek. Sikere-
sen kiszorítjuk a randalírozókat a kultúr-
házból. Amikor már ajtón kívül vannak,
odakiáltom nekik:
– Pasli damoj! Pasli Afganisztán! Ott majd
kaptok a táliboktól!
Szólok Uj Gyulának, aki segédrendõri mi-
nõségben van ott, hogy menjen el a rend-
õrökért, jöjjenek már, mert nagy baj van.
Az egyik orosz a szomszéd ház kerítésébõl
rúg ki egy lécet, azzal indul újabb rohamra.
Kaszás Gyuszi odamegy és kicsavarja a ke-
zébõl. Ott állunk az ajtó elõtt, várjuk a
rendõröket, de azok sehol. Ekkor érkezik
vissza a léces két másik orosszal. Az egyik
kezében egy vastag bot. A másik félre akar
tolni, hogy engedjem be õket. Intek neki,
hogy menjenek el. Erre szétnyitja a bõr-
dzsekijét. Az övébõl négy-öt harctéri vilá-
gítórakéta meredezik felém. Az egyiket ki-
rántja és rám fogja.
– Puska, puska!
Félrelököm a kezét, miközben kirántja a
rakéta biztosítózsinórját. A rakéta mellet-
tem süvít el, be a nyitott ajtón. A mennye-
zetrõl lepattanva a földön robban szét, a
vendégek közt. Sikítás, jajgatás, mindenki
tódulna ki az épületbõl. Gyorsan kinyitjuk
mindkét ajtószárnyat, ha pánik törne ki,
nehogy agyontapossák egymást az embe-
rek. Közben a fiúk szorítják ki a részeg oro-
szokat. Egy lányt támogatnak ki, akinek a
rakéta megégette a lábát. Szerencsére csak
könnyebb a sérülés, mentõt nem kell hívni.
Ekkor a megvadult rakétás orosz elõvesz
egy újabb rakétát és egyenesen az ajtón ki-
tóduló tömegbe lõné bele. Szerencsére le-
szakadt a zsinór a biztosítószegrõl, így nem
sül el a rakéta. A fiúk rávetik magukat az
oroszra, és elszednek tõle minden rakétát,
s azokat odaadják nekem. Végre megér-
keznek a rendõrök Uj Gyulával, és elvisz-
nek három oroszt. Nem bízom abban, hogy
komolyabb intézkedésre kerülne sor a

rendõrök részérõl. Mondják a fiúk, hogy
csak a laktanyáig viszik õket, és ennyi. Se
jegyzõkönyv, se zárka. Akkor is ezt csinál-
ták, amikor a Fantánál volt a balhé.
Hétfõn írásos panaszbejelentést teszek a
pártbizottságon az elsõ titkárnál, és kérem
Reichardt Jánost, segítsen, hogy kapcso-
latba léphessek a szovjet laktanyaparancs-
nokkal.
Másnap jön Reichardt János, hogy men-
jünk a szovjet laktanyába, vár bennünket a
parancsnok. A portánál jelentkezünk be.
Kisvártatva megjelenik egy tiszt és felvezet
bennünket a parancsnoki épületbe. A lak-
tanyaparancsnok szívélyesen fogad ben-
nünket. Reichardt Jánossal régi ismerõ-
sök. Az orosz–magyar egyeztetõbizottság-
ban nem elõször intéznek balhés ügyeket.
Az egyre gyakoribb a pincebetörések miatt
és más egyéb ügyekben János a közvetítõ.
Elõadom az esetet és leteszem az asztalra
az el nem sült rakétát. János fordítja, amit
mondok. A laktanyaparancsnok döbben-
ten nézi a bûnjelet. Kérdezi, hogy felismer-
ném-e a tetteseket. Mondom, hogy egy-
kettõt közülük biztosan felismernék. Tele-
fonál. Bejön a segédtiszt, annak parancsot
ad. Amíg várunk, csájával (orosz tea) kínál
bennünket. Elénk teszi a cigarettatartót is
drága cigarettákkal. Mi elhárítjuk, nem
dohányzunk. A segédtiszt egy idõ után
visszatér és jelent. A laktanyaparancsnok
föláll és int, hogy menjünk vele. Az ala-
kulótéren ott sorakozik elõttünk az egész
tisztikar.
A parancsnok hosszasan, indulatosan be-
szél hozzájuk. Vigyázzállásban, rezzenés-
telen arccal hallgatnak. A bunker meg az
Afganisztán szavakat értem abból, amit
mond. Aztán int, hogy menjek végig a sor
elõtt és válasszam ki a tettest.
Látom a rémült szemeket. Most én dönt-
sek itt arról, hogy ki menjen Afganisztán-
ba, vagy büntetõszázadba, kit rakjanak be
a bunkerba, ahol heteket tölthet a sötét-
ben úgy, hogy se felállni, se lefeküdni nem
tud a szûk helyen? De következmények
nélkül sem maradhat ez a tett, hiszen akár
halált is okozhatott volna az a rakéta. És
egyébként is, ez a megszálló orosz hadse-
reg, akárhogy hangsúlyozza a propaganda,
hogy ideiglenesen állomásoznak itt már
negyven éve.
Összeszedem magam és végigmegyek a sor
elõtt. Felismerem a rakétást, õ is engem.
Amint megállok elõtte, elfehéredik az arca
és ájultan lerogy a földre.
Reichardt Jánostól tudom meg, hogy lefo-
kozás, kétheti bunker után Afganisztánba
viszik, ami rosszabb neki a halálos ítélet-
nél.
Folytatom.

Hargitai Lajos
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Ismét a magyar válogatottban
ifjabb Kottán Béla

A 2013. évi magyar bajnokság megnyerése után, melyet az érdi Giants csapat tagjaként ért
el, a 2014-es Európa-bajnokságon a magyar válogatott tagjaként szerepelhet egy sárbo-
gárdi fiú: ifj. Kottán Béla. Az egyébként csendes, szerény, barátságos srác a baseballpá-
lyán komoly, magabiztos, érett, már-már felnõtt férfiként küzd. Legnagyobb erõsségei a
hatalmas ütései, melyekkel sok pontot szerez csapatának. Sikereihez nagyban hozzájárul
az utóbbi idõszakban végzett kemény, kitartó felkészülése, ami nagyban közrejátszott
abban, hogy újra beválogatták a 15 éves korosztály magyar baseballválogatottjába.
Kívánunk neki sok sikert és jó eredményeket!

Tudósítónktól

Emlékszel?
Tippek a memória fejlesztésére

Mit is mondott? Mirõl volt szó? Hova tettem a szemüvegem? Miért is jöttem ide? Ugye, ismerõsek
ezek a kérdések? Kortól függetlenül mindenkivel elõfordul, hogy nem emlékszik valamire, nem jut
eszébe az, amit éppen keres. Ennek oka lehet a figyelmetlenség is, de legtöbbször a memóriára fog-
ható a feledékenység.
Eddigi egyetemi tanulmányaim alatt többször foglalkoztunk a hosszú és a rövid távú memória fej-
lesztésének kérdésével, valamint különbözõ tanulmányokat is olvastam a témával kapcsolatban,
amelyeket most írok le, hátha az információk rejtenek magukban néhány újdonságot. Elsõként érde-
mes kiemelni, hogy nem feltétlenül beszélhetünk felejtésrõl, valószínûbb, hogy rossz helyen keres-
sük. Hogyan fejlesszük a memóriánkat?

1. Mozogj!

A kitartást igénylõ mozgások fejlesztik a memóriát.
Heti néhány kilométer sétálás javítja a szürkeállo-
mány aktivitását és vérellátottságát, ugyanis a fo-
lyamatos izommunka és közepes iramú testmoz-
gás során egy bizonyos FNDC5 nevû fehérje mûkö-
désbe hozza azokat a géneket, amelyek felelõsek a
memória és a tanulás folyamatában szerepet játszó
agysejtek mûködésében. 9-10 éves gyerekeken is
elvégezték a tesztet: a diákok egyik felét vizsga
elõtt 20 percre sétálni küldték, míg a csoport másik
fele nem mozgott. Azok, akik vizsga elõtt mozog-
tak, jobban teljesítettek társaiknál. Agyi képalko-
tó-vizsgálattal kimutatták, hogy mozgás után meg-
nõtt az agyi aktivitás.

2. Étkezz megfelelõen!

Rengeteg étel tartalmaz olyan antioxidánsokat és
vitaminokat, amelyek megõrzik a memória frisses-
ségét. A hozzáértõk többek között diót, brokkolit,
káposztát, lazacot, zöld teát, áfonyát, vagy az ét-
csokoládét javasolják, ezek mellett még 1-1 pohár
bor, a B-vitamin, az L-karnitin és az Omega 3 zsír-
sav is javítja az emlékezetet.

3. Kreálj történeteket!

Egyszerûbb úgy megjegyezni dolgokat, hogy köz-
ben történtet alkotunk hozzá. Lehet az a megjegy-
zendõ dologtól teljesen eltérõ – mindenki volt már
úgy, hogy egy-egy megjegyzendõ szóhoz egy má-
sik, általa könnyebben felidézhetõt választott.

4. Cselekedj!

Nem fogunk felejteni, ha nem jegyzünk meg sem-
mit. Ez tény. Ám valljuk be: e nélkül nem lehet élni.
Hogyan jegyezzük meg a dolgokat úgy, hogy ke-

véssé felejtsük el? Az olvasott anyag körülbelül 10,
a hallott anyag 20, a látott 30, a látott és hallott 50,
a kimondott 70, míg a kimondott és cselekvéshez
történõ anyagok 90 %-át jegyezzük meg. Ezeket a
számadatokat növeli, ha a tanulandó dolgokhoz,
megismert személyekhez érzelmet is kapcsolunk.

5. Aludj eleget!

Alvás során rendezõdnek a hosszú távú memóriá-
ban azok a dolgok, amelyeket elõzõ nap tanultunk.
Egy vizsga elõtt tehát nem érdemes hajnalig fenn-
maradni, hanem hasznosabbnak tûnik alvás után
valamivel korábban felkelni, hiszen addig „leülepe-
dik” a tananyag a fejünkben.

6. Ismételjünk!

A rövid távú memória felelõs azért, hogy a telefon-
számokat, neveket hirtelen vissza tudjuk mondani.
A rövid távú memória fõképp az akusztikus és a ké-
pi jelek befogadására alkalmas. De mi a megoldás
akkor, ha a bemutatkozás után hajlamosak va-
gyunk azonnal elfeledni a bemutatkozó társunk ne-
vét? Egyszerûbb lesz megjegyezni, ha a bemutat-
kozást követõen máris a nevén szólítjuk õt, vala-
mint az elkövetkezendõ 3 percben még 1-2-szer ki-
mondjuk. Egy nagyobb társaságban viszont vigyáz-
zunk, ugyanis a rövid távú memória 7, de legfeljebb
9 nevet képes tárolni!

7. Rímeljünk!

Kisgyerekkorunktól kezdve próbálják meg fejlesz-
teni a memóriánkat a különbözõ mondókákkal, rí-
mes–ritmusos mondatokkal, késõbb a versekkel.
Sokkal egyszerûbb ugyanis több ideig megjegyezni
Arkhimédész törvényét ritmussal, mint anélkül
(minden vízbe mártott test a súlyából annyit veszt,
amennyi az általa kiszorított víz súlya).

8. Szagoljunk rozmaringot!

A kutatás során természetesen jobban teljesítettek
a rozmaringillatú teremben ülõk. A rozmaring jó ha-
tással van a hosszú távú és a prospektív memóriá-
ra, vagyis hogy emlékezzünk különbözõ dolgok
végrehajtására.

9. Tanuljunk verseket!

A vers- és nyelvtanulás jó barátunk, ha a memóri-
ánkat szeretnénk fejleszteni. Gyakoroljunk és le-
gyünk kreatívak, hiszen a kreativitás nagyban hoz-
zájárul különbözõ ismeretek (többek közt a dalszö-
vegek) felidézéséhez.

10. Írjunk le mindent!

Ha minden kötél szakad, és visszafordíthatatlanul,
elefántszerûen feledékenyek vagyunk, arra sem
emlékszünk, miért kötöttünk csomót a zsebken-
dõnkre, akkor az ismereteinket helyezzük ki egy
„külsõ tárolóra” – jegyzetlapra, hang- és videofel-
vételre stb. Persze csak óvatosan mindezzel, hi-
szen a Z-generáció (1995 és 2012 között születtek)
egyik nagy betegsége, hogy minden információját
külsõ tárolókra (okostelefonokra, számítógépre)
helyezi, így „megkímélvén” magát a memóriája túl-
csordulásától.

Bárhogyan teszünk is, ügyeljünk arra, hogy a szép
emlékeket semmiképp se töröljük ki a memóriánk-
ból!

Menyhárt Daniella
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A meggondolatlan szó
Volt egyszer egy igen-igen szegény öregember, annak felesége s
fia. Mikor a fiú nagy legénnyé serdült, mondja az öregasszony az
urának:
– Hallja-e, ideje volna már, hogy megházasítsuk a fiunkat.
– Hát eredj, házasítsd meg.
Az asszony elment a szomszédhoz, megkérte a leányát, de elutasí-
tották. Ment tovább, éppen így járt. Végigjárta az egész falut,
minden háznál szerencsét próbált, ahol leány volt, de hol szép szó-
val, hol csúf szóval, mindenütt kitessékelték ... No, majd összebo-
gozzák a lányukat egy koldustarisznyával!
Hazamegy az asszony, elkesergi az urának, hogy sehol se kapott a
fiának feleséget.
– Hát akkor menj a szomszéd faluba – mondja az öregember.
Elment az öregasszony, végigjárta a szomszéd falut is, de bizony
ott sem volt szerencséje. Hiába, szegény embernek szegény a sze-
rencséje!
– No – mondta a legény, mikor az anyja hazajött –, most már ma-
gam próbálok szerencsét.
Elbúcsúzott apjától, anyjától, s nekivágott a világnak.
Amint ment, mendegélt, folyton kesergett magában:
,,Hát csakugyan olyan semmirevaló vagyok, hogy egy leánynak se
kellek? Ha az ördög küldene menyasszonyt, azt is feleségül ven-
ném!”
Abban a pillanatban, honnét, honnét nem, egy öregember top-
pant elébe.
– Adj’ isten fiam!
– Fogadjisten öregapám.
– Mit mondtál az elébb?
A legény megijedt, nem tudta, hogy mit feleljen.
– No, csak bátran, ne félj tõlem. Hátha segítségedre lehetek.
A legény nekibátorodott, s elmondta, hogy milyen szerencsétlen.
Már az ördögtõl is elfogadná, csak kapna feleséget.
– Hiszen ha csak ez a baj – mondta az öreg –, szerzek én neked le-
ányt, akár százat is, válogathatsz közülük kedvedre valót.
Éppen a tenger mellé értek, s azt mondta az öreg:
– Fordulj háttal a tengernek, s úgy lépj a tenger felé.
Egy szempillantás múlva a legény a tenger fenekén volt, ott is egy
fehér márványkõ palotában, s még jól körül sem nézhetett, az
öreg tizenkét leányt vezetett a legény elé. Egyik szebb volt a má-
siknál.
– Válassz, melyik tetszik – biztatta az öregapó.
– Hej, öregapám, nehéz sor ez! Hadd gondolkozzam reggelig.
– Hát csak gondolkozzál – mondta az öreg, s bevezette a legényt
egy szobácskába, ott a legény lefeküdt, de nem jött álom a szemé-
re: mind azon gondolkozott, melyik leányt vegye feleségül a tizen-
kettõ közül.
Egyszerre csak nyílt az ajtó, s belépett egy gyönyörû szép leány.
– Alszol-e, szegény legény?
Felelt a szegény legény:
– Nem alszom, nem álmodom, azon gondolkodom, kit válasszak
feleségül.
– Éppen emiatt jöttem, te szegény legény. Vigyázz magadra, mert
ez az öregember ördög. Ha azt akarod, hogy élve kerülj ki innét,
fogadd meg a tanácsomat!
– Hát tanácsolj, szép leány!
– Holnap reggel ismét elõvezeti az ördög a tizenkét leányt, te
azonban válassz engem. A jobb szemem fölött egy kis szúnyogocs-
ka lesz, arról megismerhetsz. Mert tudd meg, holnap mind a ti-
zenketten olyan egyformák leszünk, mint tizenkét tojás.

Azután elbeszélte a leány, hogy õ egy kisebb faluban lakott, gaz-
dag ember lánya volt, s éppen kilenc esztendeje, hogy eltûnt ha-
zulról. Egyszer az anyja azt mondta haragjában, hogy bár az ördög
elvinné, õ erre keserves sírással kiment az udvarra, s abban a pilla-
natban jött az ördög, fogta, vitte, s azóta itt van.
Másnap reggel az ördög elõvezette a tizenkét leányt, s hát csak-
ugyan olyan egyformák voltak, mint tizenkét tojás, de a legény
meglátta a gazdag ember lányának a szeme felett a szúnyogocs-
kát, s azt választotta.
Nem tetszett ez az ördögnek, hirtelen összevissza zavarta a leá-
nyokat, de a legény most is azt választotta, akit elõször. Összeza-
varta még egyszer, de a legény most sem vétett.
– No – mondta az ördög –, szerencséd, hogy mind a háromszor
egyet választottál. Most már mehetsz haza, viheted a menyasszo-
nyodat.
Mindjárt nekikészülõdtek, hamarosan a tenger partjára értek, de
az országútig folyton háttal mentek, hadd lássák, nem jön-e az ör-
dög utánuk. Egyszerre csak a tenger úgy eltûnt, mintha nem is lett
volna, õk meg nagy vígan továbbmentek, s meg sem álltak, míg a
leány házához nem értek. Már sötét este volt, bekopogtattak,
szállást kértek, de a gazda nem ismerte meg a sötétben a leányát, s
azt mondta:
– Adnék jó szívvel, de látjátok, van már két szállóvendégem, ti
már nem férnétek el.
Csakugyan ott volt két utas ember.
Akkor elõlépett a leány, s azt mondta:
– Lelkem apám, nem ismer meg?
Hej, dehogynem ismerte meg! Sírt örömében a gazdag ember,
ölelte-csókolta a leányát.
– Hát ez a legény ki, aki veled jött?
– Ez bizony az én võlegényem, édesapám. Õ szabadított meg a po-
kolból.
Bezzeg nem mondta a gazdag ember, amikor megtudta, hogy a le-
gény földhözragadt szegény: eredj a pokolba! – és másnap meg-
tartották a lakodalmat.
Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

Benedek Elek
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Július 19., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A mi erdõnk 5.55 Magyar gazda 6.25 Gyógyító
természet 6.50 Balatoni nyár 9.00 Történetek a nagyvilágból 9.30 Vágtass velem!
10.05 A víz rejtélyes útjai 10.55 Aranymetszés 11.25 Tûnt idõk mozija 12.00 Hírek
12.05 Szabadság tér ’89 12.50 A világörökség kincsei 13.10 Boxutca 13.45 Forma-1
15.20 Magyarország Szépe – Miss World Hungary 16.00 Ariadne barlangjai – Húsz
év a Pilis mélyén 16.35 Zsarulesen 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.20 Vízilabda Eb Németország–Magyarország férfi 22.00 Con Air – A
fegyencjárat 23.55 Wallander 1.25 Tört angolsággal
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.50 Ízes élet – Mautner Zsófival 10.10
Teleshop 11.10 Kalandor 11.40 Kung-fu 12.40 Tökéletes célpont 13.45 Négyen egy
gatyában 2. 16.05 Érezd a ritmust! 18.00 Híradó 18.55 Egy perc és nyersz! 20.00 A
szuper exnõm 21.50 A specialista 0.00 Megleslek.com 1.55 Minden azzal kezdõdött
3.35 Apa-csata 4.00 Az éden titkai 4.50 Ezel – Bosszú mindhalálig
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 9.40 Asztro-világ 10.45 Kalandjárat
11.45 Babavilág 12.15 Falforgatók 13.15 Édes élet 17.00 NCIS 18.00 Tények 19.00
Cincin lovag 20.55 Bajos csajok 2. 22.50 Vaskabátos 1.05 M, mint muskétás 1.50
Zûrös szerelmek 2.35 Herkules: Légy ördög! 3.20 Briliáns elmék 4.05 Az utolsó
majomember
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Ka-
barématiné 9.30 Szellem a fazékból 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22
Sportvilág 12.30 Horizont 13.05 Kabaré 14.05 Világóra 14.35 A tudomány hangjai
15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 18.30 Határok nélkül – A kultúráról 19.05 Sportvilág 19.30 Családi
sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Közv. a Magyarország–Ausztria U19-es labdarú-
gó Eb-mérkõzésrõl 20.30 Rádiószínház 20.49 Zene 20.50 Vers napról napra 21.05
Közv. a vízilabda Eb-rõl 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek
23.05 Sport 23.07 Kabaré 0.10 Éjszaka

Július 20., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szemmel
6.50 Balatoni nyár 9.00 Tanúságtevõk 9.25 „Ezt cselekedjétek az én emlékezetem-
re!” 9.40 Kérdések a Bibliában 9.55 Református magazin 10.20 Református ifjúsági
mûsor 10.30 Ortodox püspöki liturgia 12.00 Hírek 12.05 Invázió 12.45 TS – Sport 7
13.30 Forma-1 16.25 A videojátékok forradalma 17.20 Vízilabda Eb Nagy-Britan-
nia–Magyarország nõi 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Magyarország Szépe –
Miss World Hungary 22.00 Volt egyszer egy Amerika…
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.55 Teleshop 10.50 Kalandor 11.20
4ütem 12.00 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 12.40 Vadmacskák
13.40 A szuper exnõm 15.35 Nincs kettõ séf nélkül: A hal szeme 18.00 Híradó 18.55
Cobra 11 20.00 Kispályás szerelem 22.00 Domino 0.30 Portré 1.10 Tûzvihar 2.50
Jóbarátok 3.15 Cobra 11 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 A mentalista
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 10.10 Asztro-világ 11.15 Stílusvadász
11.45 Stahl konyhája 12.15 Több mint testõr 12.45 Édes élet 15.15 NCIS 16.10 Fer-
geteges forgatás 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Vad vakáció 22.20 Anakonda
0.05 Columbo 1.45 Eureka 2.30 Szellemdoktor 3.15 NCIS 4.00 Napló 4.45 Stahl
konyhája 5.15 Doktor D 6.00 Csapdába csalva
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 XX. századi történelem 6.00 Vasárnapi újság
8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.04 Görög
katolikus liturgia közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Har-
minc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Nemzeti nagyvizit
14.00 Formabontó 16.05 Szonda 16.35 Oxigén 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.05 Közv. a vízilabda Eb-rõl 19.05 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40
Mese 19.50 Zene 20.05 Irodalmi újság 20.30 Rendszerváltók – 1989. 20.50 Vers
napról napra 21.05 Rádiószínház 21.52 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Július 21., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Hogyan mûködik? 6.00 Vágtass velem! 6.30 Hír-
adó 6.45 Sporthírek 7.00 Capri – Az álmok szigete 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.20
Balatoni nyár 10.05 Az Ushuaia expedíció 11.00 Lengyelország 11.30 Kapa, kasza,
fakanál 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Roma magazin 13.00 Domovina 13.25
A világörökség kincsei 13.45 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.45 Szívtipró gimi
15.35 Az élet megy tovább 16.25 Híradó+ 16.40 Párizsi helyszínelõk 17.30 Híradó
17.40 Rex felügyelõ 18.30 Gasztroangyal 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Vízi-
labda Eb Magyarország–Horvátország férfi 22.00 Híradó 22.10 Sporthírek 22.20
Twin Peaks 23.55 Aranymetszés 0.25 Barangolások öt kontinensen 0.55 Párizsi
helyszínelõk 1.45 Az élet megy tovább
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Fókusz 13.25 Éjjel-nappal Budapest
14.40 Glee – Sztárok leszünk! 15.45 Az örökség 16.50 A mentalista 18.00 Híradó
19.00 Fókusz 19.30 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 Dr. Csont 23.30
Híradó 0.00 Reflektor 0.20 Evilenko 2.40 Jóbarátok 3.05 Az éden titkai 4.00 Reflek-
tor 4.10 Barátok közt 4.45 A mentalista
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.55 Vad vakáció 15.00 Hal a tortán
16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban 20.15
Magánnyomozók 21.15 Édes élet 22.30 A gonosz álarca 23.35 Zsaruvér 0.35 Té-
nyek 1.20 Aktív 1.40 Szellemdoktor 2.25 Maricruz 3.10 Családi titkok 4.05 Xena
4.50 Aktív 5.15 Doktor D 6.00 Csapdába csalva

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.35 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30
A görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Rendszerváltók – 1989 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30
Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Rá-
diószínház 20.48 Zene 20.50 Vers napról napra 21.05 Közv. a vízilabda Eb-rõl 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport
23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Július 22., KEDD

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Valóságos kincsesbánya 6.00 Hétköznapi kifutó
6.30 Híradó 6.45 Sporthírek 7.00 Capri – Az álmok szigete 8.00 Híradó 8.05 Sporthí-
rek 8.20 Balatoni nyár 10.10 Az Ushuaia expedíció 11.00 Lengyelország 11.30 Kapa,
kasza, fakanál 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser
Bildschirm 13.30 Szívtipró gimi 14.20 Az élet megy tovább 15.10 Párizsi helyszíne-
lõk 16.05 Híradó+ 16.20 Vízilabda Eb nõi 17.55 Híradó 18.05 Rex felügyelõ 18.55
Rendhagyó történelemóra 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 DVSC–TEVA-
Cliftonvile FC BL selejtezõ labdarúgó-mérkõzés 22.40 Híradó 22.50 Sporthírek 23.00
Twin Peaks 23.50 Munkaügyek 0.20 Párizsi helyszínelõk 1.15 Az élet megy tovább

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Fókusz 13.25 Éjjel-nappal Budapest
14.40 Glee – Sztárok leszünk! 15.45 Az örökség 16.50 A mentalista 18.00 Híradó
19.00 Fókusz 19.30 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 Pluto Nash –
Hold volt, hol nem volt 23.15 Híradó 23.50 Reflektor 0.05 A fõnök 1.10 A Grace klini-
ka 2.10 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 2.35 Jóbarátok 3.00 Az éden
titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 A mentalista

TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 Hal
a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban
20.15 Magánnyomozók 21.15 Édes élet 22.30 A gonosz álarca 23.35 Combat
Hospital – A frontkórház 0.35 Tények 1.20 Aktív 1.40 Egy hét Pesten és Budán 3.10
Maricruz 3.55 Xena 4.45 Aktív 5.15 13-as raktár 6.00 Csapdába csalva

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.24 Zene 13.30
A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 XX. századi történelem 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30
Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Be-
lépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 21.30 Labda-
rúgó-mérkõzés közv. 22.30 Krónika 22.50 Sportvilág 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Július 23., SZERDA

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A rejtélyes XX. század 6.00 Építészkorzó 6.30
Híradó 6.45 Sporthírek 7.00 Capri – Az álmok szigete 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek
8.20 Balatoni nyár 10.10 Az Ushuaia expedíció 11.00 Lengyelország 11.30 Kapa, ka-
sza, fakanál 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Hrvatska krónika 13.00 Ecranul
nostru 13.30 Gulág történetek 14.30 Útravaló 14.55 Szívtipró gimi 15.40 Az élet
megy tovább 16.35 Híradó+ 16.50 Párizsi helyszínelõk 17.40 Híradó 17.50 Rex fel-
ügyelõ 18.40 Szabadság tér ’89 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Vízilabda Eb
férfi 22.00 Híradó 22.10 Sporthírek 22.20 Twin Peaks 23.10 Munkaügyek 23.40
Párizsi helyszínelõk 0.35 Az élet megy tovább

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Fókusz 13.25 Éjjel-nappal Budapest
14.40 Tuti gimi 15.45 Az örökség 16.50 A mentalista 18.00 Híradó 19.00 Fókusz
19.30 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 Szulejmán 23.10 Híradó
23.45 Reflektor 0.00 Elfelejtve 1.05 Nyughatatlan lélek 2.55 Az éden titkai 4.00 Ref-
lektor 4.10 Barátok közt 4.45 A mentalista

TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 Hal
a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban
19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.15 Magánnyomozók 21.15 Édes élet 22.30 A go-
nosz álarca 23.35 A férjem védelmében 0.35 Tények 1.20 Aktív 1.40 Halott férfi nem
hord zakót 3.00 Maricruz 3.45 Xena 4.30 Családi titkok 5.15 13-as raktár 6.00
Csapdába csalva

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.27 Zene 13.30
A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10
Megújuló értékeink 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.35
Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN,
VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIK-
LÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frek-
vencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25
MHz-es frekvencián.

Július 18., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Református családi nap Sár-
szentmiklóson 1-2. rész (ism. 75p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Caramel
drogprevenciója (40p), Izraelita megemlékezés (57p), A Huszics Vendel Kó-
rus Békésen (100p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Július 19., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00 Caramel
drogprevenciója (40p), Izraelita megemlékezés (57p), A Huszics Vendel Kó-
rus Békésen (100p) 18.00 Lapszemle 19.00 Interjú Gilicze Tamással (15p),
Színjátszó-találkozó Sárbogárdon 5. rész (68p), Ili néni képlete (100p) 23.00
és 0.00 Lapszemle

Július 20., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Caramel drogprevenciója (40p), Izraelita
megemlékezés (57p), A Huszics Vendel Kórus Békésen (100p) 13.00 Heti hír-
adó 14.00 Interjú Gilicze Tamással (15p), Színjátszó-találkozó Sárbogárdon
5. rész (68p), Ili néni képlete (100p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet: Szent
László-napi jubileumi koncert (~95p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Július 21., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Szent László-napi jubileumi kon-
cert (~95p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Alapi óvodások bemutatója
(60p), Tiszta méz: Interjú Farkas Tiborékkal (30p), Tánckavalkád a 40 éves
vajtai strandon (110p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Július 22., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
Balkán (59p), Pünkösdi Néptánctalálkozó Alapon (118p), Interjú Pongrácz
József pékmesterrel (73p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Július 23., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Alapi óvodások bemutatója (60p),
Tiszta méz: Interjú Farkas Tiborékkal (30p), Tánckavalkád a 40 éves vajtai
strandon (110p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport
23.00 és 0.00 Lapszemle

Július 24., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00
Hitélet: Szent László-napi jubileumi koncert (~95p) 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 idõ-
tartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hir-
detésfelvétel 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.

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

polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:
06 (30) 6210 651, e-mail: polgarorseg@indamail.hu

Július 24., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Célkeresztben 6.00 Zöld Tea 6.30 Híradó 6.45
Sporthírek 7.00 Capri – Az álmok szigete 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.20 Balatoni
nyár 10.05 Az Ushuaia expedíció 11.00 Lengyelország 11.30 Kapa, kasza, fakanál
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Rondó 13.00 Alpok–Duna–Adria 13.30 Átjáró
14.10 Szívtipró gimi 15.00 Az élet megy tovább 15.50 Híradó+ 16.05 Párizsi hely-
színelõk 16.55 Szerencse Híradó 17.10 Híradó 17.20 Vízilabda Eb nõi 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 Rámenõs páros 22.00 Az Este 22.35 Híradó 22.45 Sporthí-
rek 22.50 Búcsú a békeévektõl 23.05 Twin Peaks 23.55 Munkaügyek 0.30 Párizsi
helyszínelõk 1.20 Az élet megy tovább
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Fókusz 13.25 Éjjel-nappal Budapest
14.40 Tuti gimi 15.45 Az örökség 16.50 A mentalista 18.00 Híradó 19.00 Fókusz
19.30 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 Glades – Tengerparti gyilkos-
ságok 23.25 Híradó 0.00 Reflektor 0.15 Sötét zsaruk 1.20 A vikingek titka 3.00 Az
éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 A mentalista
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 Hal
a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban
20.15 Magánnyomozók 21.15 Édes élet 22.30 A gonosz álarca 23.35 Kettõs ügynök
0.35 Tények 1.20 Aktív 1.40 A férjem védelmében 2.30 Kettõs ügynök 3.15
Maricruz 4.00 Xena 4.50 Aktív 5.15 13-as raktár 6.00 Csapdába csalva
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.27 Zene 13.30
A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek
15.05 Alma és fája 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30
Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Július 25., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 6.00 Noé barátai 6.30 Híradó 6.45 Sport-
hírek 7.00 Capri – Az álmok szigete 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.20 Balatoni nyár
9.50 Forma-1 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Életkerék 13.00 Esély 13.25 A vi-
lágörökség kincsei 13.45 Forma-1 15.35 Az élet megy tovább 16.25 Híradó+ 16.40
Párizsi helyszínelõk 17.30 Híradó 17.40 Rex felügyelõ 18.30 Gasztroangyal 19.30
Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Vízilabda Eb férfi 22.00 Híradó 22.10 Sporthírek
22.15 Twin Peaks 23.10 Munkaügyek 23.40 Párizsi helyszínelõk 0.30 Az élet megy
tovább
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Fókusz 13.25 Éjjel-nappal Budapest
14.40 Tuti gimi 15.45 Az örökség 16.50 A mentalista 18.00 Híradó 19.00 Fókusz
19.30 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 CSI: A helyszínelõk 22.25
CSI: Miami helyszínelõk 23.25 Híradó 0.00 Reflektor 0.15 V, mint veszélyes 1.20 Ka-
landor 1.50 Mr. és Mrs. Bloom 2.40 4ütem 3.10 Az éden titkai 4.50 Ezel – Bosszú
mindhalálig
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 Hal
a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban
20.15 Magánnyomozók 21.15 Édes élet 22.30 A gonosz álarca 23.35 NCIS 0.35 Té-
nyek 1.20 Aktív 1.40 Briliáns elmék 2.25 Maricruz 3.10 Xena 4.00 Családi titkok
4.45 Aktív 5.05 Babavilág 5.30 Super Car
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.27 Zene 13.30
A zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Történet hangszerelve 15.35 Formabontó 15.50 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05
Közv. a Magyarország–Izrael U19-es labdarúgó Eb-mérkõzésrõl 20.00 Krónika 20.10
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális ma-
gazin 21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap
történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka



18 HIRDETÉSEK 2014. július 17. Bogárd és Vidéke

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826

Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)

Tûzifa vásár! Cser, tölgy 2050 Ft, éger: 1900 Ft, akác kugli: 2280 Ft, hasított:
2380 Ft, vegyes hasított: 2250 Ft. 06 (20) 406 9267. Ingyenes házhoz szállítás.

Sárszentmiklóson a Jókai utcában családi ház eladó. Irányár: 3,5 millió Ft. 06
(20) 2569 325

Árpád-lakótelepen harmadik emeleti erkélyes lakás, egyedi gázfûtéssel el-
adó. 06 (30) 601 0554 (217489)

Tûzifa eladó, cser aprított: 2250/q, cser aprított akáccal: 2250/q, cser aprított
m3-ben: 12500/m3, akác aprított m3-ben: 13000/m3. 06 (30) 2902 531 (2174286)

Kárpitost felveszünk! Önállóan dolgozni tudó kárpitost keresünk sárbogárdi
munkahelyre. Érdeklõdni: 06 (20) 9826 630.

Családi ház Miklóson eladó. Telefon: 06 (30) 939 2157

Családi ház Sárszentmiklós, Táncsics u. 8. eladó. Lakható, de felújításra szo-
rul. 06 (30) 682 9082. (2174438)

Keressük kistestû, fehér kutyánkat, felemás szemmel, oldalán barna folttal.
Orvosi kezelés alatt áll. Tinódy utcából tûnt el. 06 (30) 384 2294.

Erdélybe, Torockóra szervezett kirándulásunkra jelentkezõket várunk augusz-
tus 13-17-ig. Telefon: 06 (70) 340 7233. (Csilla). (21744339)

Kisiparban 250 négyszögöl, kordonos szõlõ 300.000 Ft-ért eladó. Érdeklõdni:
Papp Béla, Sárbogárd, Gagarin u. 11. 06 (20) 624 1044.

Csirkevásár! Tinódy u. 52. Tisztítva is elõjegyeztethetõ. 06 (30) 384 2294.
(2174337)

Dinnyeárust keresünk Cecére. Jogosítvány szükséges. 06 (30) 9050 965.

Házvezetõnõt keresek Cecére. Fényképes önéletrajzokat várom a
ragatopp@gmail.com e-mail címre. 06 (20) 5492 661. (2174333)

Sárszentmiklóson, Vezér utcában 100 m2-es összkomfortos családi ház 1438
m2-es dupla telken, sok melléképülettel, kedvezményes áron eladó. Érdeklõdni
a 06 (30) 562 1297-es telefonszámon lehet.

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása.
06 30 440 5790

AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN,
RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS.

06 70 5397882

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS.
06 20 3426 091

MATRÓZBLÚZ ELADÓ.
06 20 405 7366

ELADÓ 91 m2-es, Tesco közeli,
igényesen kialakított CSALÁDI HÁZ.

Irányár: 14,5 millió forint.
06 20 495 2235

35 m2-es HELYISÉG, üzletnek vagy irodának
KIADÓ AZ ÜZLETKÖZPONTBAN.

Telefon: 06 70 339 1576

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

KÖZPONTI ÜGYELET
MINDEN NAP

15.30 órától
Ady Endre út 79-83.,

06 (22) 311 104

A Szent István Tagiskola
szeptember 1-jével kezdõdõen

HATÁROZOTT IDEJÛ
FOGLALKOZTATÁSRA

1 TAKARÍTÓ,
1 TAKARÍTÓ-KARBANTARTÓ és

1 oktató-nevelõ munkát
is segítõ ISKOLATITKÁRT keres.

Jelentkezés (erkölcsi bizonyítvánnyal)
írásban: Sárbogárd, József A. u. 14.

(Mészöly iskola)

Benyújtási határidõ: 2014. július 31.

Országos kirakodó-
és kisállatvásárt

rendezünk
2014. július 19-én

Sárbogárdon
az Ifjúsági park

(Túry M. u. mellett) területén.
Bõvebb információért érdeklõdhet

a DÉSZOLG Kft. Sárbogárdi
Kirendeltség telefonszámán:

06 (25) 508 990.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl

FELHÍVÁS
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület az elsõ világ-
háború kitörésének centenáriuma alkalmából
kiállítást szervez az õsz folyamán. Arra kérünk
mindenkit, hogy akinek van a háborúhoz kap-
csolódó tárgyi emléke (fénykép, levelezõlap, ki-
tüntetés, katonai eszköz stb.) és szívesen meg-
mutatná másnak is, jelentkezzen a

sarbogardimuzeum@gmail.com címen,
vagy a https://www.facebook.com/

sarbogardimuzeumegyesulet oldalon,
vagy a Bogárd és Vidéke

szerkesztõségében!

Emlékezzünk közösen
a száz évvel ezelõtti történésekre!

NYÁRI
NYITVA TARTÁS

Értesítjük tisztelt
ügyfeleinket, hogy

a Bogárd és Vidéke Hírház

2014. június 16-ától
augusztus végéig hétköznap

8–16 óráig tart nyitva.

Szerkesztõség

KÉPESLAPOK
a régi és új Sárbogárdról!
Kaphatók szerkesztõségünkben

50 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

tel.: 06 (25) 508 900.
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SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,

06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.

Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napo-
kon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (22) 311 104.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Csanádi József háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 12-15.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 10.30-12.00.

Dr. Farkas János háziorvos

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

Dr. Horváth Endre háziorvos

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

Dr. Jarabin János háziorvos

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
11.30-15.30, P: 8-12.

Dr. Nemes Mária háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. H-P: 8-11.30. Csütörtökön terhestanácsadás: 12-13.

Dr. Oroszlány László háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 460 165. H-K-Sze: 8-12, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13-ig, P:
12-15.

Dr. Somogyvári Katalin háziorvos

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

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489; Tö-
börzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.

hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. Ist-
ván u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.; 11.00–
12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96. Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda: 13.00–14.00, Ady E. út 126.

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573
4908. Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K:
9.30-10.30, tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

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

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Éjjel-nappali ügyelet: 06(25)433-444, 06(80)205 020. Polgármesteri hiva-
tal: 06(25)520-200.

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

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

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

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

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

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,

hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

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

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

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

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:

Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanap-
okon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

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

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

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

Tömegközlekedés

Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,

MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).
Helyi buszjárat:

Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

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

KÖZPONTI ÜGYELET MINDEN NAP 15.30 órától

Ady Endre út 79-83., 06 (22) 311 104
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Sistergõ hús és füstölgõ abroncs
Nagyon sokáig azon gondolkodtam, mi legyen e cikk bevezetõje,
sõt, ebben a pillanatban még a címe sincs meg, de az idei
Tuningtalálkozóról írnom kell. Félõ volt ugyan, hogy az eseményt
az egész héten tomboló heves zivatarok egyike elmossa, s az iga-
zán kár lett volna, hiszen nagy rendezés áll a háttérben, köszönhe-
tõen Kiss Balázs és csapata munkájának, akik heteket, hónapokat
töltöttek a szervezéssel. De a végén mégiscsak jól sikerült min-
den.
Bármilyen meglepõ, igazi családias hangulat uralkodott a 2014-es
Tuningtalálkozón. Barátok mentek ki és tárcsát, vagy grillt ültek
körbe, beszélgettek, napoztak s közben sütögettek, egyáltalán
nem zavarta õket a nézelõdõk serege, egyszerûen csak élvezték
ezt a napot. Közben a színpadon és az elõtte lévõ betonon zajlot-
tak a programok, streetfighter show, gumifüstölés, autó limbó,
szexi autómosás, RC-, BMX-bemutató, s volt még kicsit távolabb
a színpadtól hangnyomásmérés, valamint egész nap lemezlova-
sok váltották egymást a színpadon. A nap sztárvendége Majka &
Curtis duója volt, akik nagy hangulatot csináltak a nap végére.
Bár a hangosítás nem volt az igazi. Reméljük, jövõre erre jobban
odafigyelnek.
Volt látnivaló az Ifjúsági park túloldalán is, hiszen BMX-, moun-
tain bike-, roller-, görkori- és gördeszkatrükköket láthattak egész
nap a nézõk a Rolls Boys Crew tagjainak jóvoltából.

A nap végén tombolasorsolást tartottak, melyen rengeteg értékes
nyeremény talált gazdára. Fõdíjként egy BMW E36 gépjármûvet
sorsoltak ki, amit a szerencsés nyertes aznap este haza is vihetett.
Negatívumként viszont meg kell említenem – ami sajnos minden
évben elõfordul –, hogy a kivonulás nem zajlott gomolygó kipufo-
gógõz- és füstmentesen. Elszabadultak az indulatok, és igazán ve-
szélyes volt a rendezvényrõl távozó gyalogosok számára a szágul-
dozó, gyorsan gázt adó, vagy éppen a kavicságyon elkaparó autók
hada. (Fotók: Radnai Zoltán)

Hargitai Gergely


