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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

A szegénység
nagy úr

Élt egy faluban egy szegény öregember.
Kevés volt a garasa, de azért úgy, ahogy
boldogult.
Egy nap túl akart adni egy régiségen, elvit-
te hát az ószereshez, aki famíliájával úgy
uralkodott a faluban, mint kiskakas a sze-
métdombon, kiskirályként félték az embe-
rek. Az ószeres nagy kegyesen átvette a
holmit, s mondta, hogy ekkor s ekkor
szándékozik kifizetni azt.

Várt a szegény ember, várt. Teltek, múltak
a napok, hetek, de nem jött az ószeres a fi-
zetséggel. Fölkerekedett hát, s elment az
ószeres házához. Hiába kajabált a szegény
ember, hogy mi járatban van, egy fogadj is-
ten, nem sok, annyit se szólt a ház ura. Ám
egyszer csak, egy szempillantás alatt a sem-
mibõl ott termett az ószeres fia, s mint egy
feldühödött vadkan, nekirontott a szegény
embernek. Úgy elagyabugyálta, rúgta,
ütötte, ahol érte, még akkor is, amikor már
a földön feküdt szerencsétlen kínjában,
hogy majdnem odalett a szegény ember
szeme világa, betört az arca, s a válla csont-
ja sem maradt ép. Mindezt végignézte a
szomszédság, de egy szalmaszálat se tettek
odébb. A szegény ember maga kerített
csendõrt meg doktort.
Bezzeg a népség lepénylesõje nem volt
rest. Mire a szegény ember hazaténfergett,
már az egész falu tudta az esetet.
A szegénység nagy úr. Nagy a különbség
egy úr és egy urizáló ember között. Van-
nak, akik minden körülmények közt urak
tudnak maradni.

Hargitai–Kiss Virág

Sikeres íjászokSikeres íjászok
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Agyagból palota
Interjú Sándor Pállal I.

Az elektronikus üzenetek korában unikum a postán szerkesztõségünknek érkezõ képes-
lap. Ahogy feladójuk, Sándor Pál simontornyai gyógyszerész is, aki sosem mulasztja el
külhoni csemegeként üdvözletét küldeni a világ különbözõ pontjairól. Személyesen rit-
ka pillanatokban futottunk össze. Mindannyiszor életvidámság, energikusság sugár-
zott belõle, ami kortalanná teszi. A vele készült interjú során kiderült számomra, hogy
mindez hihetetlen igényességgel párosul.
Beszélgetésünk közben az járt a fejemben, vajon mi a közös az agyagból készült játékok-
ban, a gyógyszerészi hivatásban és az utazásokban. A következõ sorokból kiderül, ho-
gyan épített Pali több mint 70 év alatt agyagból palotát, hogyan került a sárbogárdi Né-
meth sarokból, a szegénysorból New Yorkba 65. születésnapját ünnepelni, egy lakberen-
dezési magazinba illõ házba, és az Antarktiszra.

– Otthona régen Dési Iván és családjának há-
za volt, amit megvásárolt és felújított. Miért
volt fontos az Ön számára, hogy megvásárolja
ezt az épületet? Milyen nosztalgikus érzések
fûzik ide?
– Dési Iván barátom itt volt fogorvos. Már
Sárbogárdon jó barátok voltunk. Sokszor
megfordultam ebben a házban mint ven-
dég, és nagyon tetszett, különösen ez a szo-
ba, a nappali volt a kedvencem, ahol most
ülünk. Amikor bejelentették nekem, hogy
eladják a házat, rögtön rácsaptam, hogy
megveszem, de azért egy éjjel gondolko-
zom. Nem is tudtam aludni akkor éjjel. És
megírtam a levelet, hogy szeretném, ha az
enyém lenne a ház. Nem úgy írtam, hogy
megveszem a házat, hanem hogy „úgy dön-
töttem, hogy õrzöm tovább az álmaitokat”.
– Nem könnyû megválni egy elõzõ otthontól,
ahol már berendezkedett.
– Annyira nem könnyû megválni, hogy
négy éve vagyok itt, és még mindig fönntar-
tom a régi lakásomat a patika fölött. Ügye-
lek, és utána már nem akarok éjjel ide
visszasétálni.
– Dési Ivánnal a barátsága, ahogy mondta,
régebbre datálódik, hiszen sárbogárdi legény
volt. Játszópajtások voltak?
– A porban nem játszottunk. Õk az Aszta-
los utcában laktak, mi pedig a Németh sa-
rokban, így kisgyerekkorunkban csak
nagyjából tudtunk egymásról. 1962 kör-
nyékén kerültünk közelebbi barátságba.
Akkor kerültünk egyetemre, albérletben is
együtt laktunk, utána együtt mentünk kol-
légiumba. Együtt utaztunk, együtt men-
tünk vissza, a nyári szünetet mindig együtt
töltöttük. Amikor végzett, Lajoskomá-
romban kapott állást. Én már akkor Si-
montornyán voltam, és azon mesterked-
tem, hogy Iván ide kerüljön. 1976-ban tud-
tuk ezt elintézni, és szoros maradt a kap-
csolat.
– Mit játszott a legszívesebben kisgyermek-
ként?
– Akkor építették a gimnáziumot és a párt-
házat. Amikor ezeket a nagy fundamentu-
mokat ásták, rengeteg agyag elõkerült.
Hoztam belõle haza a Németh sarokba, és
abból építettem várakat, palotát, katoná-
kat, ágyúkat, sõt, még parasztudvart is há-
zikóval, istállóval, gémeskúttal, tehénnel.

– Sárbogárdon született?
– Nem, Budapesten. Az elsõ osztályt már
Sárbogárdon jártam.
– Miért épp Sárbogárdra jöttek?
– Édesapám a háború elõtt magas rangú
pénzügyi tiszt volt, jogi doktorátusa volt. A
háború derékba törte a pályáját. Sárbo-
gárdra helyezték, ott volt a pénzügyõrség
vezetõje, de szinte meg se melegedtünk,
kitették a lakásból, az állásából, és kezdõ-
dött a kálváriánk.
– Miért szálltak rá az édesapjára?
– Be kellett volna lépnie a kommunista
pártba, és maradhatott volna vezetõ, de
nem tette meg. A múltjával akkor is csak
ideig-óráig hagyták volna vezetõnek. Volt
egy kritérium, hogy aki a régi rendszerben
bárhol vezetõ volt, azt nem nagyon kedvel-
ték. Ráadásul a Kisgazdapártban is expo-
nálta magát. Úgy volt elkönyvelve mindig,
mint egy igazi jobboldali ember. Nem is
rejtette nagyon véka alá a meggyõzõdését,
de nagyobb bajunk ebbõl hála istennek
nem lett. Csak földönfutók lettünk.
– Anyagilag ez azért nagyon megviselte a csa-
ládot, ráadásul nem is csak egy gyermek volt.
– Eszenyiné Irénke néni odavett minket a
Németh sarokba, ami a gyerekkor színtere
és egy mesevilág volt nekem.
– Irénke néni rokon volt?
– Nem, hanem édesanyám és õ is 1914-ben
születtek, mindketten Felvidékrõl mene-
kültek át Magyarországra. Amikor Sárbo-
gárdra kerültünk, ez valahogy kiderült és
összehozta õket. Azért is vett magához
minket, mert félt attól, hogy egy orosz csa-
ládot tesznek oda. Ideiglenesen vett min-
ket oda, amibõl körülbelül 15 év lett. Egy
szobába költözött az 5 tagú család, amihez
egy addig mosókonyhának használt mel-
lékhelyiség tartozott az udvaron.
– A szülei mennyire álltak pozitívan ehhez a
helyzethez? Nagyon elkeseredtek, vagy hamar
föl tudtak állni?
– Hogy hogyan álltak hozzá, az nagyon
fontos. Ültünk a mosókonyhában, fõzte
anyukám a kukoricát a téglából rakott tûz-
helyen, és mesélt nekünk az õ gyönyörû
szép fiatalkoráról, hogy milyen bálokba
jártak. Soha nem volt arról szó, hogy ne-
künk rossz.

– Pedig egy úrilánynak ez nagy lépés lefelé a
pesti világból egy falusi világba. Olyan dolgo-
kat kellett csinálnia, amiket elõtte soha. Re-
mek nõ lehetett az édesanyja.
– Most lenne 100 éves. Egy szent volt. No,
de minden édesanya szent. Nem kapott ál-
lást Sárbogárdon, ezért Fehérvárra járt be
dolgozni a reggeli 5 órás vonattal. A vil-
lanytelepre került. Ott kellett hagynia a
három pici gyereket egy fûtetlen szobában.
– Hány évesek voltak akkor?
– 8, 7, a húgom pedig 3. Édesanyám fölkel-
tett reggel, hogy mit kell csinálni, mit nem.
Lementünk az udvaron keresztül a mosó-
konyhába, ahol a ceglédi kannában be volt
fagyva a víz. A téglából rakott tûzhelyben
nem tudtam tüzet rakni a vizes fából. El-
mentünk mosdatlanul az iskolába, úgy,
hogy nem is ettünk, valamit magunkra vet-
tünk. Édesanyám nem volt ehhez szokva,
de zokszó nélkül csinálta, jókedvvel. Elõt-
tem van egy kép, hogy a teknõben mosta a
ruháinkat és közben énekelt. Nagyon jó
hangja volt. Ez nekünk jó erkölcsi tanítás
volt. Nem szidott, nem okolt senkit. Szé-
pen öltöztetett minket szegény létére,
templomba is el tudtunk menni. Olyan va-
sárnap nem volt, hogy ne lett volna egy kis
sütemény az asztalon.
– Így, hogy egyedül voltak, amíg õ dolgozott,
Pali istápolta a két kisebbet?
– Énrám volt bízva a két kisebb.
– A hároméves is ment az iskolába?
– Nem tudtuk hova tenni, eljött velem a ta-
nulószobába. Olyan tündér kislány volt a
húgom, hogy fölültették a napközis taná-
rok az asztalra, adtak neki papírt, hogy
„Rajzolj, Erzsike!”
– Mikor értek haza a szülõk?
– Bonyolítja a helyzetet, hogy akkor édes-
apám még Kazincbarcikán dolgozott.
Csak hétvégén volt otthon. Sõt, akkor még
nem volt szabad szombat, hazajött szom-
baton késõn, és vasárnap ebéd után indult
is vissza. 2-3 évig volt Kazincbarcikán, utá-
na Dunaújvárosba ment, és elõbb-utóbb
bekeveredett anyukám is Sárbogárdra.
– És az a néni, aki odafogadta magához a csa-
ládot?
– Irénke néni férje meghalt, sehol nem tu-
dott elhelyezkedni, de mivel nem volt
olyan idõs, özvegyi nyugdíjat sem kapott.
Ott volt 40 évesen fizetés és nyugdíj nélkül.
A lakbérünkbõl sem ment sokra, mert az
nagyjából 60 Ft volt. De jóban voltunk vele
és nagyon szerettük. Máig viszek a sírjára
virágot. Sajnos neki nem volt gyermeke,
így másképp viszonyult hozzánk, mint egy
anya.

Folytatás a következõ oldalon.
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– Milyen volt a kapcsolata a szüleivel?
– Olyan sok bajuk nem volt velem. Vi-
szonylag jól tanultam, kirívó dolgokat nem
csináltam. Én fûtöttem be a lakást, kitaka-
rítottam; támasza voltam a szüleimnek,
ami jó kapcsolathoz vezetett, és ezt õk is
értékelték.
– Hány évet éltek meg a szülei?
– Nagyon szomorú, de édesapám már 65
éves korában meghalt agyvérzésben.
Édesanyám 82 éves kort élt meg.
– A Németh sarok után hova költöztek?
– Megürült a Tompa Mihály utca 38-ban,
Huszár Rózsika néninél egy háromszobás
lakás. Az addig ott lakó Mészöly fõorvos
jóban volt édesanyámmal, és üzent neki,
hogy õk elmennek, beszéljünk a Rózsika
nénivel. 1963-ban költözhettünk be. Mi-
kor anyukám már idõsebb volt, annak ér-
demeként, hogy üldözött család voltunk,
Rudi bácsitól kapott lakást a katolikus
templommal szemben. Itt töltötte idõs
éveit. Ott aztán komfortosan érezhette
magát, járt a templomba, nyugdíjasklubba.
– Hova járt Pali iskolába?
– A Kozmában kezdtem elsõsként. Bors
Ica néni tanított, akivel élete végéig jóban
voltunk, és mindig nosztalgiával emleget-
tük. Utána aztán minden iskolát végigjár-
tam Sárbogárdon. Gimnáziumba is ide jár-
tam. De amikor egyetemre akartam men-
ni, az iskola nem küldte tovább a papíro-
kat. Így kerültem a sárbogárdi gyógyszer-
tárba, mert édesapámnak jó barátja volt
Sárközy Misi bácsi gyógyszerész. Nála töl-
töttem két évet. Végül sikeresen felvételt
nyertem az egyetemre.
– Pedig egyébként a gimnáziumban nagyon
szeretett tanulni.
– Nagyon szerettem ott tanulni, nagyon jó
gimnázium volt. Egy hónapja cukrászdába
hívtam Bartha Éva nénit; nemrég beszél-
tem Kalácska Lászlóval, aki nagyon kedves
tanárom volt, akárcsak Pannika néni. Ka-
lácska tanár úrral már az elsõ perctõl jóban
voltam. Õ akkor végzett fiatal, kezdõ tanár
volt. Nem beszélve arról, hogy ahogy vége
lett a tanításnak, átsurrantam televíziót
nézni a kollégiumba. Kalácska tanár úr a
kollégiumban volt nevelõ, s vele, valamint
az igazgatóval és a feleségével – akik ott
laktak – együtt néztük a televíziót. Sok jó
régi filmet néztünk meg egyetlen csator-
nán. Ma a több mint száz csatornából sem
találok kedvemre valót.
– Meséljen még a tanárairól és diáktársairól!
– 1956-ban voltam elsõs, akkor tört ki a
forradalom. Volt két szenzációs tanárom:
Radics Márta néni és Kiss Árpád. Radics
Márta néni fölírta nekem egy kockás pa-
pírra, hogy mit kell ráfesteni a házak, kerí-
tések falaira. Stern Jutkával meg a Kiss
Mártival (akik évfolyamtársaim voltak)
mentünk, és diktáltam nekik, mit írjanak
fel a falra. Így úszhattam meg bárminemû
büntetést. Radics Márta nénit megkínoz-
ták a rendõrök és eltiltották a tanítástól.
– Rájuk hogyan emlékszik, milyen tanárok
voltak?
– Szuggesztívek! Márta néninek több di-
optriás, keret nélküli szemüvege volt, nem
volt egy szépség, de fölült a második padra,
elkezdett magyarázni, és mi, falusi gyere-

kek szájtátva hallgattuk. Úgy véltük, vala-
miféle mesét mond, pedig történelmet ta-
nított. Nem kellett fegyelmeznie, még a
hangját se emelte föl soha. Kalácska Lász-
ló óráit szintén élvezték a diákok. Kiss Ár-
pád biológiatanár is ilyen volt, de õt is elvit-
ték a forradalom után. Egész életemben
kíváncsi voltam, hogy mi lett velük. Az
1989-es rendszerváltozás után Kiss Árpá-
dot akkor találtam meg, amikor épp egy
hete elhunyt. Õt is eltiltották a szakmájá-
tól, de több könyvet is publikált. Márta né-
ni sírjára a Farkasréti temetõ legtávolabbi,
elhagyott sarkában bukkantunk. Volt osz-
tálytársaimmal elkésve, de elbúcsúztunk
tõle is.
– Volt osztálytársaival milyen kapcsolatot
ápol?
– Tegnap este volt egyórás telefonbeszél-
getésem Bányai Jutkával, aki évfolyamtár-
sam volt, és akit N. Kovács Bandi vett el,
aki nagyon jó barátom. Általában 10-15-en
szoktunk lenni a találkozókon a 40 fõs év-
folyamból. Valakit tankkal se lehet kimoz-
dítani otthonról. 1960-ban érettségiztünk.
– Kik voltak az osztályfõnökök?
– Az „A” osztályé Bartha Éva néni, mi pe-
dig Bõhm Jóskával kezdtünk, de õ kegy-
vesztetté vált 1957-ben, Szabó István volt
három évig az osztályfõnökünk. Szabó Ist-
vánnal élete végéig jóban voltam. Itt volt
szõlõje Simontornyán. Az itteniek meg
voltak rökönyödve: soha egy korty bort
nem ivott, hiába hívták a szõlõhegyi gaz-
dák.
– Jó tanuló volt?
– Négyes, ötös között voltam. Soha nem ta-
nultam. Nagyon jól figyeltem az órán, és
meg tudtam jegyezni. Engem érdekelt
minden, a történelemtõl a földrajzig.
Imádtam iskolába járni. Négy év alatt egy
napot sem hiányoztam.
– A gimnáziumi évei alatt elkezdõdött a klub-
élet?
– A mi idõnkben még nem nagyon, csak a
késõbbiekben. 56 után gyanús volt minden
összejövetel.
– Miért kezdett el gyógyszertárban dolgozni?
– Nagyon jóban voltunk Misi bácsival. So-
kat voltam a patikában, megtetszett. 72
évesen sem bántam meg, hogy ezt a pályát
választottam. Most is dolgozom, és élve-
zem. Azon kívül, hogy kiadom a gyógysze-
reket, millió más módon is tudok segíteni
az embereknek. Ez egy bank, amibe a pati-
kus beteszi a jókívánságokat a betegek fe-
lé, és öregkorában visszakapja. Ma reggel
például megszólított egy 84 éves néni, hogy
mondtam neki régen egy történetet, ami
nagyon jól esett neki, és amit aztán sok is-
merõsével megosztott.
– Mennyi idõt töltött Misi bácsi gyógyszertá-
rában?
– Két évet. Háromszor nem engedtek
egyetemre. Amikor be akartak sorozni ka-
tonának, édesapám megkereste egy nagy
fehérvári oktatási potentát szüleit, akikkel
õ jót tett, és azon nyomban minden aka-
dály elhárult elõlem. A felvételi lapot vin-
nem kellett magammal, amire rá volt írva,
hogy politikai okok miatt nem tanácsolnak
az egyetemre. Amikor a felvételiztetõ ta-
nárok forgatták ezt a papírt, elkezdtek rö-

högni. Budapesten teljesen más volt a fel-
fogás, mint Sárbogárdon; politikailag nem
gáncsoltak el senkit egy felvételin azért,
mert az apja vagy az anyja nem tetszett a
rendszernek. Nekem ezen a felvételin az
életem múlott, mert ha beszippant a kato-
naság 62-ben, akkor nem végeztem volna
el az egyetemet. Mindenért kárpótolt az
élet: a mosókonyháért, az izgalomért, hogy
nem tanulhatok tovább. Nehéz évek vol-
tak, de azóta minden szép lett, többszörö-
sen bejártam a világot, 70 évesen rendez-
tem be ezt a gyönyörû házat, s látom az út-
jaimat fél évre elõre, akár a világ végére is.
– Simontornyára mikor került gyógyszerész-
nek.
– 1970. április 18-án. Megláttam a patikát
és a patikust, és azonnal elmentem Buda-
pestre állást keresni. Akkor még Simon-
tornya se tetszett, nem értettem, mit kere-
sek itt. Budapesten ajánlottak szép lakáso-
kat, de az egyik albérlet feleannyi volt,
mint az én akkori kezdõ fizetésem. Így
visszaoldalogtam Simontornyára. Nem
telt el egy hét, olyan jóban lettünk a nem
szeretett fõnökömmel, hogy azt elmonda-
ni nem lehet. Hamar megismerte a szolgá-
latkészségemet (dacára, hogy elsõ alka-
lommal letegeztem, amit nem vett jó né-
ven). Aztán változás lett a vállalat életé-
ben. A fõnököm a régi igazgatónak ke-
gyeltje volt, az újnak viszont halálos ellen-
sége. Megpróbálták eltávolítani. Elkezd-
tek engem gyúrni, hogy mit tudok róla, én
meg helytálltam, és mondtam, hogy sem-
mit. Amikor késõbb a teherautón ült a fõ-
nököm, leszállt, átölelt és megköszönte,
amit érte tettem. Ez a köszönet életem vé-
géig egy kitüntetés.
– Édesanyjától és a tanáraitól is azt tanulta,
hogyan lehet embernek maradni.
– Nem sokan tették volna meg ezt a he-
lyemben. De nem tudtam volna másként
tükörbe nézni.
– Mikor szabadult meg a vezetõktõl?
– Ezektõl a vezetõktõl nem volt olyan
könnyû megszabadulni. Mindig nálam volt
a vendégség, kimentünk a babaszói szõ-
lõmbe fõzni. Ennek külön koreográfiája
volt. Ott dõlt el, hogy Dési Iván megveheti
ezt az épületet. Akkor még nem gondol-
tam volna, hogy magamnak intézem ezt a
házat.
Mikor már enyém lett a patika, délutánon-
ként nem dolgoztam. Délben megebédel-
tem, és mentem busszal Kisszékelybe, ahol
körbevett az erdõ és mindenkivel összeba-
rátkoztunk. Kialakult egy rituálé. Tiborc
János bácsival például minden este átmen-
tünk egy búcsúpohárra, aztán a hegyi úton
fel a vadkörtefa felé...
– Akkor jó beosztottakat is talált, akikre nyu-
godt szívvel rá lehet hagyni a gyógyszertárat.
– Most is csodálatos gárda van nálunk,
mindenkit kiiskoláztattam. Van egy beosz-
tott gyógyszerész, három kiemelt asszisz-
tens és a takarítónõ. Õ istápol engem. Arra
is van gondja, hogy az uzsonnám változa-
tos legyen. Csodálatos egy teremtés!
Folytatjuk.

Hargitai–Kiss Virág
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Ez egy csodálatos nap
Nyolc évvel ezelõtt talán senki nem gon-
dolta azt, hogy Cecének lesz egy olyan fa-
lunapszerû rendezvénye, ami az egész tele-
pülést megmozgatja évrõl évre. Már hóna-
pokkal korábban elkezdik kérdezgetni az
emberek, hogy mi lesz a program, ki lesz a
sztárvendég július harmadik szombatján,
ahol egy napra meg lehet pihenni, és talál-
kozni lehet a ritkán látott, kedves ismerõ-
sökkel.
Szépen lassan minden kiderül, de biztos,
ami biztos: a hétvégén juliális volt Cecén.
A facebookon már jóval elõtte lehetett in-
formációkat olvasni a rendezvényrõl, fellé-
põkrõl, sztárvendégekrõl, kiegészítõ prog-
ramokról, így az, aki többet szeretett volna
tudni, könnyen meg tudta találni az érdek-
lõdését övezõ kérdésekre a válaszokat.

Egész délelõtt gyerekprogramok és kira-
kodóvásár várta a kilátogatókat, kiegészí-
tésképp pedig még számos dologgal lehe-
tett találkozni: rendõrkutya-, modellrepü-
lõ-, tûzoltó- és rendõrbemutatóval, de bo-
hócmûsorral is. A kirakodók között volt,
aki mézet, ruhát, édességet, ékszereket,
gyerekjátékot árult, valamint lehetett kok-
télokat inni, langallót és vattacukrot enni.
Ezen kívül a helyi vállalkozóknál mindenki

beállhatott a sorba babgulyásért, sörért,
fagylaltért, de óriáshamburgerért is, vagy
amit éppen megkívánt.
Hosszú volt a felsorolt támogatók sora,
aminek köszönhetõen színes programkí-
nálat várta a Jókai utcába érkezõket. Kez-
désképp a cecei Búzavirág Népdalkör tag-
jai léptek fel a színpadra, és mûvészeti ve-
zetõjüknek, Varró Jánosnak köszönhetõ-
en egy nagyon jó hangzású mûsorral ké-

szültek, ahol a látványt feldobta, hogy a
népdalkör két tagjának kisfia végigtáncol-
ta és ugrálta a fellépést a színpadon, meg-
hajolt, ezzel külön tapsot és elismerést ki-
váltva a közönségbõl. A záróakkord után,
a taps mellett ennyit hallottam magam mö-
gül: „De jól szóltak!” S valóban, azt hi-
szem, még ennyi közösen eltöltött idõ után
is, mûsorról mûsorra érik és fejlõdik ez a
csapat.
A tavalyi és az idei Balaton hangja dalver-
senyen is részt vett Ledneczky Virág, aki
több ízben énekelt a közönségnek: elsõ al-
kalommal mesékbõl és fõként gyerekek-
nek szánt történetekbõl hozott ismerõs da-
lokat, így elénekelte Mary Poppins dalát is,
valamint a Pocahontas címû mese egy rész-
letét. Õt a Kiscsillag Hiphop Tánciskola
növendékei követték, akik ugyan felléptek
a múlt heti vajtai tánckavalkádon is, még-
sem hozták ugyanazt a mûsort. Egy átfor-
mált, szinte ismeretlen repertoárt mutat-
tak be a nézõknek.
A Cecei Általános Iskolában a ballagni ké-
szülõ nyolcadikosok hagyományosan ösz-
szeállítanak egy mûsort, megmutatván tu-
dásukat. Ezt több helyen és idõpontban is
elõadják. Az idei téma a bûn és bûnhõdés
köré épült. Két, idén elballagott fiú muta-
tott be két vicces jelenetet a Szomszédnéni
Produkciós Iroda vicceit feldolgozva, a kö-
zönség soraiban nagy jókedvet okozva.

Folytatás a következõ oldalon.
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Ezután a négy éve alakult Pálfai Néptánc-
egyesület lépett a színpadra – õk már Vaj-
táról is ismerõsek lehettek a közönségnek,
viszont most talán többen voltak, így újra
élvezetes produkciót nyújtottak; õk is más-
sal készültek, mint a múlt héten.
Számomra a legélvezetesebb mûsor utá-
nuk következett. Tudtam én, hogy a pálfai
Vándorok Táncegyesület nagyon ügyes
táncosokból áll, de azt, hogy a Vándorok
Táncszínházban ilyen sokan és ilyen minõ-
ségien mûvelik azt, amit csinálnak, nem
gondoltam volna. Idén az István, a király
címû rockoperát elevenítették meg. Meg-
lepõen sokan léptek színpadra, ám ez Var-
ga László koreográfusnak nem okozott kü-
lönösebb problémát, hiszen olyan fegye-
lem uralkodott a színpadon, hogy az em-
ber a legkisebb hibát is észre tudtam venni
a feszített produkció közben. De mindez-
zel nem volt idõnk foglalkozni, csak azt
néztük, hogy a fiúk és a lányok hogyan kap-
kodják a lábukat a színpadon és az elõtt.
Hosszú mûsorral készültek, de ezt a kö-
zönség igazán nem unta – én például folya-
matos ámulattal néztem az ügyesebbnél
ügyesebb megoldásokat, pedig voltak köz-
tük egészen fiatal táncosok is.
Úgy tûnik, juliális nem létezik hastánc nél-
kül – ezt hangsúlyozta a konferanszié is,
aki bemutatta a bölcskei Ízisz Hastánccso-
portot, akik a tavalyihoz hasonlóan szug-
gesztív elõadással készültek. Õket késõbb
újra láthattuk, hiszen a délutáni progra-
mok zárásaként, az utcabál elõtt õk voltak
azok, akik tûzzsonglõrként is elkápráztat-
ták a közönséget.
A Black Horse Country Club produkciójá-
ból szintén láthattunk már Vajtán. Végig-
nézve a közönség soraiban bólogató arco-
kon valami olyasmit olvashattam volna ki a
fejekbõl, hogy: ez igen, mennyire egyszer-
re mozognak! Vonalzót lehetett volna
húzni a lábak között, hiszen legtöbbször
éppen egyforma távolságban álltak egy-
más mellett és egymás mögött is.
Õket a sztárvendégek követték. A színpad-
ra elõször a Matyi és a hegedûs nevû duó
lépett fel, aki megtornáztatta a közönsé-
get, hiszen a koncert alatt hirtelen megtelt
a színpad elõtti üres rész, mivel mindenki
oda akart férni táncolni a fiatalkort felidé-
zõ mulatós nótákra. A beszámoló címében
is felbukkanó „Ez egy csodálatos nap” cí-
mû dalukkal zárták az estjüket. Utánuk
jött a Boka és a klikk rockabilly zenekar,
akik többször jártak már Cecén, mivel jó
kapcsolatuk van a cecei V8 Vendéglõvel.
Az említett vendéglõben korábban fotó-
zást is tartott már a zenekar, most pedig a
közönség fotózta õket, és táncoltak a szín-
pad elõtt a jó hangulatú, táncosokkal fû-
szerezett mûsor közben.
A közönség jól kitáncolta magát, így pihe-
nésképp jöhetett a már korábban említett
tûzzsonglõr-bemutató valamint a tombo-
lasorsolás, ami után már melegített is a Bo-
ros Zenekar, akik hajnalig húzták a talp-
alávalót.
Aki nyitott szemmel és füllel járt ezen a na-
pon Cecén, az jól tudta érezni magát. Gra-
tulálunk a szervezõknek, jövõre várjuk a
folytatást!

Menyhárt Daniella

50 éves találkozó
Körtvélyesen

Ötven esztendõvel ezelõtt végzett egy osztály a felsõkörtvélyesi iskolában, aminek meg-
ünneplésére szombaton gyûltek össze a település központjában, a klubban. Osztályfõ-
nökük, Mányoki Károlyné Lidika néni sajnos már nem tudott velük együtt emléket idéz-
ni. Rá egy koszorúval emlékeztek, amit a sírjához vittek ki az egykori tanítványok.
Az osztály tagjai voltak: Bozsoki Ilona, Kéri Borbála, Kiss József, Tóth János, Magyar
Mária, Németh Júlia, Takács László, Tanárki György.
Terített asztal és muzsikaszó mellett elevenítették fel iskoláséveik mozzanatait.

Hargitai–Kiss Virág

Szöszmötölõ tábor
Nagylókon

Az idei évben harmadik alkalommal került megszervezésre a Közösségi Házban a Szösz-
mötölõ tábor. Egy héten keresztül minden nap kézmûves foglalkozásokkal és néptánccal
várták a szervezõk a gyerekeket. Lehetõségük volt kipróbálni a kardforgatást, íjászatot
és a dárdahajítást.
Szeretnénk megköszönni minden támogatónak és segítõnek, hogy megvalósulhatott ez
az élményekben gazdag hét.

Bakonyi Ágota
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Falunap Pusztaegresen
A megszokott rutinnal zajlott a pusztaegresi falunap szombaton az árnyas fák alatt. A
szervezõk azért mindig próbálják valamivel még bõvíteni a programot, a kínálatot. Jó öt-
let volt egy esetleges esõ, és persze a nap ellen a fölállított nagysátor!

Míg a futball megszállottjai folyamatosan
rúgták a bõrt a füves pályán, a gyerekek a
homokozót, játékokat, traktorokat, hatal-
mas ugrálóbálnát, trambulinokat vehették
birtokba, valamint egy bohóc zenés mûso-
rának aktív részeseként kapcsolódhattak
ki közösen. Elmaradhatatlan volt a tor-
nyokban álló palacsinta és az arcfestés, te-
toválás is. Egy csapat fiatalember a kondér
mellett szorgoskodott, sörrel frissítve fel
magukat a nagy melegben, többen pedig
mosolyogva gyönyörködtek a felhõtlenül
játszó apróságokban, figyelték a pályán
zajló eseményeket – élvezték az együttlét,
jó idõ örömeit.
A délelõtt folyamán megérkeztek a men-
tõsök is, hogy a kíváncsiaknak megmutas-
sák a mentõautó belsejét, eszközeit.
Természetesen árusok is kipakoltak játé-
kokkal, édességek hadával. S mindezeken
kívül is sokféle idõtöltéssel várták a kiláto-
gatókat a szervezõk.

Hargitai–Kiss Virág

5 éves
a Tesco

Ötödik születésnapját ünnepli a sárbogár-
di Tesco, mely az egyik leggyorsabban fej-
lõdõ nemzetközi áruházlánc része (mára a
világ három földrészén – Európa, Ameri-
ka, Ázsia –nyitottak üzleteket).
Július 19-én, szombaton várták ünnepi
programokkal a vásárlóikat a parkolóban.
Volt egy baleseti szimulációs bemutató,
amit a Vöröskereszt szervezett baleset-
megelõzési célból. Aki csak véletlenül arra
járt, nagy ijedelemben részesülhetett, mert
tényleg rendkívül valósághû volt az egész
baleset-imitáció, ahol a mûsebek, mûvér,
összetört autó, tûzoltók, rendõrség, vala-
mint a mentõk is szerepet kaptak.

De nemcsak balesetek veszélyeire hívta fel
a szervezet a figyelmet, hanem a véradás
fontosságára is. Az épület egyik üzlethelyi-
ségében lehetett vért adományozni. Sze-
rencsére hosszú, kígyózó sorokban álltak a
lelkes véradók.

A nap folyamán volt még kisállat-örökbe-
fogadás és adománygyûjtés, KRESZ-teszt,
rendõrségi ügyességi versenyek, rajzver-
seny, zumba- és fitneszbemutató, valamint
Radnai Zoltán és Szõke Fanni latin ritmu-
sokkal varázsolták el a közönséget.

Mágocsi Adrienn
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Youtube
A mai világban új utak nyíltak meg az is-
mertté válásra. Felraksz magadról egy vi-
deót az egyik népszerû videomegosztóra,
és lehet, hogy pár hónap múlva a fél világ
ismeri az arcodat. Pár évtizede egy ilyen
történet még tündérmese számba ment
volna. Persze egy ilyen karrierhez azért
kell egy jó adag szerencse is.
Lehetsz egy feltörekvõ zenész, vagy éppen
egy videoblogger egyéni világszemlélettel
és jó meglátásokkal, egy humoros, színészi
ambíciókkal megáldott fiatal, vagy csak va-
laki, aki imád számítógépes játékokkal ját-
szani, és ezt rögzíti is. A legfontosabb, hogy
tényleg kiemelkedõen jó legyél abban,
amit csinálsz. Akkor lehetõséged lesz
megízlelni a sikert.
Napjaink legnépszerûbb videomegosztója
a YouTube, amely átformálta a médiát, és
tízezrek életét változtatta meg. Korábban
például a zenészek teljes mértékben ki vol-
tak szolgáltatva a rádiónak és a televízió-
nak. Ha ezek nem játszották õket, esélyük
sem volt az ismertségre, és ezáltal a siker-
re. A YouTube ezt is átformálta, hiszen ma
már a rádióban egyáltalán nem játszott ze-
nészeknek is lehet több tízmilliós nézettsé-
ge. A hallgatók teszik naggyá az elõadókat,
nem pedig a rádió és televízió igazgatók
formálják a közízlést.
A YouTube nem csak a zeneipart változ-
tatta meg. Életre keltett egy új mûfajt is,
amely a videoblog nevet kapta. A kifejezés
jól érzékelhetõen a video és a blog szavak
összeolvadásából keletkezett, és ebbõl az
is kitalálható, hogy mivel foglalkoznak a
videobloggerek. Egy videoblog tematikája
egy sima bloghoz hasonlóan nagyon sokfé-
le lehet. Foglalkozhat filmekkel, hírekkel,
számítógépes játékokkal, de az is meges-
het, hogy egy ember leül az otthoni kame-
rája elé, és elfilozofálgat az élet nagy dol-
gairól, vagy éppen arról, hogy mennyire
félresiklott a mai ifjúság. Ez utóbbi kategó-
ria azért nagyon vicces, mert a mûvelõi ál-
talában még maguk sem érték el a húsz-
éves kort.
Ha hasonló karrierre vágyik az ember, elsõ
dolga, hogy regisztráljon az oldalra, ahol
ott így lesz egy saját csatornája, ahová fel-
töltheti az általa készített tartalmakat. Ha
az embereknek tetszik a csatorna, felirat-
kozhatnak rá. Arra, hogy ez miért is jó,
még visszatérek. Az egyik legnépszerûbb
videós jelenleg egy PewDiePie felhaszná-
lónevû svéd fiatalember, akinek eddig
több mint 28 millióan iratkoztak fel a csa-
tornájára. A Felix Kjellberg nevû fiatalem-
ber humoros, és meglehetõsen agyament
videóiban általában videojátékokkal ját-
szik, és ezt kommentálja meglehetõsen
egyedi és harsány hangvételben. PewDie-
Pie fõ eszköze a humor, azonban az õt öve-
zõ hihetetlen népszerûség akkor is meg-
magyarázhatatlan. Ha a külföldi YouTu-
be-osokat vizsgálom, egy duóról még fel-
tétlenül szót kell ejtenem, akiknek a mun-
kásságát már évek óta figyelemmel kísé-

rem. A duó neve Smosh. Az egész csak egy
viccnek indult. A két fiatalember néhány
éve feltöltött egy videót, amin az akkori-
ban népszerû Pokemon címû rajzfilmsoro-
zat zenéjére tátogtak óriási beleéléssel. A
videó nagyon népszerû lett, a két srác élete
pedig 180 fokos fordulatot vett. Ügyesen
lovagolták meg a hirtelen jött sikert, és
kezdtek kiépíteni egy mai napig növekvõ
népszerûségû, hihetetlenül humoros és
szórakoztató csatornát. Errõl többet nem
is szeretnék írni, ezt inkább látni kell.
Most vizsgáljuk meg kicsit a hazai helyze-
tet, hiszen kis hazánkban is megfigyelhe-
tõk ezek a folyamatok, csak ide persze ké-
sõbb ért el a YouTube-láz, és itt kicsiben
játszódik le az egész jelenség. Itthon is
népszerûek a videojátékos videók. Ennek
a vonulatnak az egyik vezéralakja Freddy-
D, aki rossz PC-játékok bemutatásával lett
ismert. Õ az egyik elsõ ismertebb hazai
YouTube-os. Magyarországon valamiért
két filmekkel foglalkozó videoblog is is-
mert lett. Ez véleményem szerint nem a
magyarok filmrajongásának köszönhetõ,
hanem annak a ténynek, hogy mindkét fia-
tal videós igen tehetséges. A Hollywood
Hírügynökség nevû csatornán egy Szirmai
Gergely nevû fiatal filmes vizsgálja a leg-
frissebb hollywoodi sikerfilmeket. Nem
csupán bemutatja õket, hanem a filmek ál-
tal feszegetett filozófiai kérdéseket is meg-
lehetõsen izgalmasan és lebilincselõen
vizsgálja. A Videománia csatornán pedig
Dancsó Péter a hasonló korú, szabadúszó
filmes készít kritikát a legnézhetetlenebb
magyar filmekrõl. Dancsó mostanában új
formátumokkal próbálkozik. A „Szaksze-
rûen” videóiban klasszikus sikerfilmeket
kommentál egyéni, kissé õrült hangnem-
ben. Mindkét csatorna feliratkozószáma
közelít a kétszázezerhez.
Egy fontos dolgot még nem említettem a
YouTube-bal kapcsolatban. A reklámfe-
lületeinek köszönhetõen a magas felirat-
kozószámú csatornák üzemeltetõi fizetést
kapnak, mint egy rendes munkahelyen. A
cikk elején említett PewDiePie például
évente négymillió dollárt keres. Persze az
övé egy egészen egyedi és szélsõséges pél-
da.
Ha neked is van mondanivalód, és egy
egyéni hangvételed, de a siker még várat
magára, talán megérné kipróbálnod ezt az
utat. Bár ez a szakma is egyre hígul, és egy-
re több új arc tûnik fel, lehet, hogy szeren-
cséd lesz. Egy a fontos, ne a gyorsan jött si-
ker, vagy a könnyû pénzszerzés motivál-
jon. Csak akkor beszélj, ha van is mondani-
valód.

Leszkovszki Máté

SÍC – hírek,
eredmények

A Dél-Alföldi Íjász Régió által Hetény-
egyházán rendezett OB kvalifikációs pá-
lyaíjász-versenyen szerepeltünk a múlt hét
szombatján.
Eredményeink:
Hargitai Enikõ felnõtt nõ mezõnyben 1.
hely, Széplaki Zoltán felnõtt férfi mezõny-
ben 8. hely, Katona Dorottya ifjúsági nõ
mezõnyben 1. hely, Horváth Tamás ifjúsá-
gi férfiak között 1. hely, Batári Balázs ka-
det férfiak között 2. hely és Gilicze László
szenior férfiak között 1. hely.
Az augusztus 2-3-ai, hosszú távú országos
bajnokságra kvalifikálta magát Széplaki
Zoltán, Gilicze Ferenc, Katona Dorottya
és Gilicze László.
A rövid távú felnõtt országos bajnokságon
indulhat Hargitai Enikõ, Horváth Tamás,
Batári Balázs, Révész Csaba, Szénásiné
Szabó Marianna, Somogyvári Zoltán,
Krencz Szabolcs, Bóla József és Katona
Alex.
A gyermekek országos bajnokságán indul-
hatnak Csik Nikoletta, Tóth Gergõ és Szé-
nási Benedek versenyengedéllyel rendel-
kezõ versenyzõk, akik az egyesületi köve-
telményeknek és elvárásoknak megfelel-
nek.
Egyesületünkbe továbbra is várjuk az íjá-
szat iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat,
hölgyeket és férfiakat. Olimpiai íjászati
felszerelést biztosítunk.
(Saját történelmi, longbow, vadász, csigás
és olimpiai íjjal rendelkezõk jelentkezését
is várjuk.)

Sárréti Íjász Club Sárbogárd

Egyesületünk elérhetõ a lgilicze@tolna.
net levelezési címen.
Egyesületünkrõl többet megtudhattok és
tájékozódhattok a sic.hupont.hu oldalon.

SZERETNE LESZOKNI
A DOHÁNYZÁSRÓL?

Segítünk Önnek!
Jöjjön el a szeptembertõl induló
támogató csoportterápiánkra!

A részvétel ingyenes!
Helyszín: Sárbogárd Rendelõintézet.

Jelentkezni lehet
a 06 (25) 460 120-as telefonszámon,

vagy személyesen a
Tüdõgondozóban rendelési idõben.
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Gabona égett

Lábon álló gabona ég Dég és Káloz között, érkezett a segélykérõ
hívás a Fejér megyei katasztrófavédelemhez július 16-án, pár
perccel délután fél öt elõtt. A sárbogárdi tûzoltólaktanyából há-
rom gépjármû indult útnak a riasztást követõen.
A tûzesetet Dég belterületérõl lehetett megközelíteni, ahol lábon
álló gabona és tarló égett közel 15 hektáros területen. A tovább-
terjedés megakadályozásán a sárbogárdiak kiérkezése elõtt a dégi
önkéntes tûzoltók és három mezõgazdasági munkagép dolgozott.
Az erõgépek a károsodott terület körbeszántását végezték. A lán-
gok elértek egy fásított területet is, ahol az aljnövényzet körülbe-
lül 50 négyzetméteren égett. A teljes eloltásához három vízsugár-
ra és számos kézi szerszámra volt szükség, a munkálatok több
mint két órán keresztül tartottak. A gyors állampolgári reagálás-
nak és a tûzoltói beavatkozásnak köszönhetõen 20 hektár lábon
álló gabonát, egy kukoricatáblát és a fásítást sikerült megmenteni
a tûz pusztításától.

Tragédia a 64-es úton

Frontálisan ütközött egy nyerges vontató és egy személyautó Dég
és Mezõszilas között, a 64-es úton, július 17-én délelõtt. A baleset-
nek egy dobozos kisáruszállító is a részese volt. A segélykérõ hí-
vást követõen a sárbogárdi tûzoltólaktanyából három gépjármû,
Székesfehérvárról pedig a megyei mûveleti szolgálat indult el a
riasztást követõen.

Az áruszállító gépjármûvekben csak a sofõrök voltak, akik nem
sérültek meg. A személyautóban négyen tartózkodtak, a gépjár-
mûvet vezetõ nõ beszorult a roncsba, a kimentését különbözõ
hidraulikus mentõszerszámokkal azonnal megkezdték a tûzol-
tók. Az autóban három gyermek is utazott, a sofõr és az egyik gye-
rek a gyors és szakszerû mentés és egészségügyi ellátás ellenére a
helyszínen életét vesztette. A másik két gyermeket a mentõk sta-
bilizálták és a székesfehérvári Szent György Egyetemi Oktató
Kórházba szállították súlyos sérülésekkel. A tûzoltók áramtalaní-
tották a gépjármûveket és a baleseti helyszínelés végéig biztosí-
tották a helyszínt.
Fotó: Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó százados
Mentõhelikopterrõl készült felvétel: Sárbogárdi Hivatásos
Tûzoltó-parancsnokság

Fák dõltek a viharzónában

Több helyszínen is be kellett avatkozniuk a tûzoltóknak július
17-én a délutáni, kora esti órákban. A viharzóna elsõsorban Gár-
dony és Sárbogárd környékén adott feladatot.

Villám sújtott egy 20 méter magas fát Sárbogárdon, a Tüzér utcá-
ban található játszótéren. A fa teljes magasságában végigrepedt, a
veszélyhelyzet megszüntetéséhez egy magasból mentõ gépjármû-
re is szükség volt, amely Dunaújvárosból érkezett. Az emelõko-
sárból, fentrõl lefelé haladva a tûzoltók fokozatosan visszadara-
bolták a veszélyt jelentõ fát.
A következõ sárbogárdi eset az Ady Endre úton történt, ahol egy
kettéhasadt fa miatt kellett beavatkozni.
A képek Sárbogárdon, a Tüzér utcai káresetnél készültek.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság

Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó százados,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A KATASZTRÓFA-
VÉDELEM HÍREI

Ökölkarambol

A járõrök 2014. július 18-án este Sárbogárdon az Abai úton közúti
gépjármû-ellenõrzést követõen elfogták és a Székesfehérvári
Rendõrkapitányságra elõállították egy Mercedes kisbusz 46 éves
vezetõjét. A férfit a nyomozók súlyos testi sértés bûntett és garáz-
daság bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanú-
sítottként hallgatták ki. A szerb állampolgárt azzal gyanúsítják a
rendõrök, hogy a 81-es számú fõúton, Sárkeresztes település kö-
zelében egy közlekedési konfliktust követõen bántalmazta egy
másik gépkocsi vezetõjét és utasát.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK HÍREK
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Az amerikai szõlõkabóca ellen engedélyezett készítmények

*A méhek és egyéb beporzást végzõ rovarok védelme érdekében virágzási idõszakban nem alkalmazható! Mézharmat vagy virágzó gyomnövények jelenléte
esetén nem alkalmazható!

**Virágzó kultúrákban, vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkí-
mélõ technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési idõszakának befejezését követõen, legkorábban a csillagászati naplemente
elõtt egy órával kezdhetõ meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következõ nap alkonyatáig szüneteltetni kell.

VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁS
AZ AMERIKAI SZÕLÕKABÓCA ELLEN

Az amerikai szõlõkabóca (Scaphoideus titanus) – a szõlõ egyik
legveszélyesebb betegségének – a szõlõ aranyszínû sárgaságát
okozó karantén fitoplazmának (Candidatus Phytoplasma vitis,
más néven Grapevine flavescence dorée, továbbiakban: FD) a
vektora.
A kabóca által terjesztett FD betegség (hazánkban elsõként) a ta-
valyi évben jelent meg Zala és Veszprém megyékben.
Tekintettel arra, hogy a fitoplazmás betegség ellen nem áll ren-
delkezésünkre hatékony növényvédõszeres védekezési eljárás,
ezért elsõdleges feladatunk a rovarvektor irtása, megakadályozva
ezzel a kórokozó továbbterjesztését.
Az amerikai szõlõkabóca tojás alakban, a szõlõ kétéves hajtásain
telel át, ahová a nõstények a tojásokat a kéreg alá helyezik. A lár-
vák kelése idõjárástól függõen elhúzódó, május közepétõl egé-
szen július elsõ dekádjáig tarthat. Öt lárvastádium után az imágók
az idõjárás függvényében július elejétõl, közepétõl jelennek meg
és egészen szeptember végéig, október elejéig, illetve a fagyokig
megfigyelhetõk. A rajzáscsúcs idõjárástól függõen július vége–
augusztus közepe közötti idõszakra esik.
Fejér megye területén 2014. június 11-én Magyaralmáson került
felderítésre elsõ alkalommal ez a nagyon veszélyes karantén be-
tegséget terjesztõ szõlõkabóca L2-es lárva alakja!
Az FD kórokozóval már fertõzött növényállományban a fiatal,
L1-L2-es lárvák táplálkozásuk során már képesek felvenni a
fitoplazmát. Az egyedek fertõzõképessége kb. 4-5 hét múlva ala-
kul ki, bármilyen fejlõdési stádiumban vannak is, és egész életük
során fertõzõképesek maradnak.
Az amerikai szõlõkabóca elleni védekezés optimális ideje tehát,
amikor a lárvák elérték a harmadik, negyedik fejlõdési fokozatot

(L3-L4). Ezideig Fejér megyében L1 és L2-es lárvafokozatokat
találtunk, így a védekezéseket két héten belül esedékes elvégezni.
Már rendelkezésre áll egy online elérhetõ károsító monitoring
rendszer, ahol térképi felületen is nyomon követhetõek az egyes
lárvafokozatok észlelésének helyszínei, ami alapján a védekezé-
sek ütemezhetõk.

A rendszer megtalálható az alábbi linken:
https://karositomonitoring.nebih.gov.hu/Terkepek

/AmerikaiSzolokabocaMap.aspx.
A károsítóról további információk találhatóak
a http://scaphoideus.weebly.com weboldalon.

Azokban a termõ ültetvényekben, amelyekben kimutatjuk az
amerikai szõlõkabóca jelenlétét, kifejezetten ajánlott a lárvák el-
len védekezni a nagyobb fertõzésveszély megelõzése miatt.
A szaporítóanyag elõállító területeken (törzsültetvények és fa-
iskolák) a vektor elleni védekezés kötelezõ, függetlenül attól,
hogy elõfordul-e a kabóca a területen vagy sem.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapjára 2014.
május 30-án védekezési felhívás került fel, amelyben a leírtaknak
megfelelõen kell elvégezni a védekezést. A szaporítóanyag elõál-
lító területeken az általunk végzett szemle során ellenõrzésre
kerül a permetezések megtörténte.
A védekezés során felhasználható készítmények a mellékelt táb-
lázatban láthatók.
A permetezések elõtt a fitotechnikai mûveleteket (hajtásváloga-
tás, kötözés, hajtásigazítás) célszerû elvégezni, hogy a permetlé
hajtások közé jutását a lombozat belsejében is biztosítani tudjuk.

Fejér Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága
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A pusztaegresi püspök
Úgy tûnik, nemcsak a közelmúltban bizo-
nyult városunk és környéke „püspökter-
mõ” vidéknek. Mert Pusztaegresen szüle-
tett meg 1851-ben Németh István, a Du-
nántúli a Református Egyházkerület püs-
pöke (bár Sáregresen anyakönyvezték), s
90 esztendeje temették el Székesfehér-
váron. Életrajzát az egyik korabeli beszá-
moló alapján tekinthetjük át:

„Református Egyházkerület püspök. Bol-
dogult püspök urunk 1851 szeptember
29-én Puszta-Egresen, Fejérmegyében
született. Gimnáziumi tanulmányait
Gyönkön kezdette, hol négy osztályt vég-
zett, Pápán folytatta és fejezte be. Pápán
végezte a hittanszaki tanfolyamot is. 1875
nov. 20-án helyettes, 1876 szept. 6-án ren-
des tanárrá választotta az egyházkerület.
A gimnáziumban az I. és II. osztályban ma-
gyar és latin nyelvet, az I. oszt.-ban a vallás-
tant tanította heti 24 óraszámmal.
1881-ben theologiai tanárrá választották.
Itt elõször tanította a két exegesist,
homiletikát, hermeneutikát, régiségtant,
héber nyelvet és a gimnázium VI. osztályá-
ban a II. Helvét Hitvallást. Vezette a
Theol. Önképzõkört. A konventi theoí.
tan-terv életbelépte után tanította a két
exegesist, a két biblica theologiát és a hé-
ber nyelvet. 1884-ben köz-tartási felügye-
lõvé, 1889-ben kerületi levéltárnokká,
1891-ben kerületi tanácsbiróvá, 1894-ben
gazdasági tanácselnökké, 1896-ban kerü-
leti aljegyzõvé, 1903-ban kerületi fõjegyzõ-
vé választották. A püspöki székbe 1914
március 31-én iktatta be dr. Baltazár De-
zsõ tiszántúli püspök. A cseh megszállás
után egy ideig még Komáromban maradt,
majd Újkomáromba kényszerült átjönni,
ahonnét két évvel ezelõtt a balaton-kene-
sei egyház hívta meg lelkészének. Az õsz
fõpásztor ez évben töltötte be tanárkodása
50-ik, püspöksége 10-ik évét, de az õszre
tervezett jubileumot már nem érhette
meg.

A kötelességtudat késztette, hogy július
17-én eljöjjön Pápára dr. Beach fogadásá-
ra, már ekkor lázas volt és 20-án hazasie-
tett Kenesére, honnan Székesfehérvárra
szállították be, gondos ápolás alá vették,
de az elhatalmasodott vesebajjal szemben
tehetetlen volt az orvosi tudomány, július
hó 28-án elhunyt. Halála mély gyászba bo-
rította szeretõ rokonain kívül elsõsorban
az egész dunántúli egyházkerületet és an-
nak intézményeit, de gyászol az egész ma-
gyar ref. egyház is, amelynek az elhunyt
konventi alelnöke volt. A haláleset hirére
azonnal Székesfehérvárra érkezett dr. Ba-
logh Jenõ egyházkerületi fõgondnok, aki
Czeglédy Sándor fõiskolai gondnokkal,
Medgyasszay Vince esperessel, dr. Vass
Vince fõisk. igazgatóval és Miklós Géza
helybeli lelkésszel intézte el a temetés elõ-
készületeit. (Pongrácz József: Fõiskolai
Értesítõ 1924–1925. Pápa, 1925.) A teme-
tésrõl meglehetõs részletességgel a Du-

nántúli Protestáns Lap számolt be. Íme né-
hány részlet a cikkbõl:
A temetést dr. Ravasz László püspök vé-
gezte, akit a boldogult Püspök úr iktatott
be püspöki méltóságába. Ima után a pápai
fõiskola alkalmi énekkara énekelt hírne-
véhez méltóan, majd dr. Ravasz László
püspök a következõ gyászbeszédet mon-
dotta:
Ezelõtt tíz nappal láttam õt és beszélget-
tem vele, s még érzem a kezemen erõs, ke-
mény kezének melegét. Akkor még semmi
sem mutatta a közeli véget; olyan volt,
mint egy viharvert, öreg szilfa, amelynek
kérges, itt-ott korhadó ágait még egyszer
elborítja az utolsó zöld lomb. Terveinek,
álmainak zöld lombja borította el szeme-
ink elõl azt a mélyen pusztító kórt, ami ki-
döntötte a fát, midõn árnyékától elköszön-
tünk.
S inost itt vagyok, hogy viszont szolgáljam
Neki azt az áldást, hogy ezelõtt három esz-
tendõvel az õ áldott két keze szentelt en-
gem püspökké. Én elindultam az õ imádsá-
gával és áldásával, õ megérkezik az
enyimmel. Drága, öreg barátom, csak
most érzem, hogy ezek után is mennyire
adósod vagyok, miután így megfizettem
Neked! (…)
Sokszor elnéztem Németh Istvánt. Szálas,
magas, jegenyeember volt, de a fejtartásá-
nak volt valami különös hajlása. Így szegi
meg a fejét a teherhordó ember. Olybá tet-
szett sokszor nekem, mintha most lépett
volna ki egy barokképületbõl, ahol hozzá
hasonló alakok görnyedve, de biztosan
emelik az emeleteknek, az erkélyeknek a
terhét. Oszlopember volt õ, nem ékességre
és cifraságra, hanem teherhordozásra te-
remtve. Amióta az egyház szolgálatában
állott, mindig õ hordozta a legnagyobb ter-
het. Testvéreim, elhiszitek nekem azt,
hogy az ilyen teherhordozó, igavonó, ke-
mény munkát végzõ emberek nem mulat-
ságosak. Hogyha hitetlenek, akkor láza-
dókká és keserûekké lesznek, vagy pedig
eltompulnak, ha pedig hivõ emberek, ak-
kor valami ingerült komolyság ütközik ki
rajtuk, amely megadja jellemük alapvoná-
sát.
Így ütött ki a hivõ Németh Istvánon a
hoseási vonás, az ingerült komolyságnak
az a lendülete, mely õt annyira jellemezte.
Megkövetelte, hogy tiszteljék azt a mun-
kát, amit õ végez; nem magának, hanem a
terhének követelte a tiszteletet. Annyi volt
a méltósága, amennyi komoly, igaz erõfe-
szítés ütközött át az egész lényén. Mikor
neki még a csontjai is ropogtak a felelõs-
ségnek a súlya alatt, természetes, hogy
nem szerette a könnyelmû embereket,
akik pillangóként szállanak tova mélysé-
gek felett és nem szerette a gyáva embere-
ket, a panaszkodókat, akik egy pehelynek a
súlya alatt már siránkoznak. Rossz néven
vette, ha valaki tudatlanságból, mulasztás-
ból az õ terheit szaporította. Sysiphus sem

tûri, hogy amikor felfelé hengeríti a követ,
ha akár csak selyemkendõt dobnak arcába
azok, akiknek haragszomrádot tetszik ját-
szani. Egész élete a munka volt és ezt tette
õt olyan nagyon függetlenné. A lényét a
kötelességei szívták fel, nem maradt belõle
a világ egyéb hiúságai és cifraságai számá-
ra. Reggeltõl estig dolgozott, nem törõdött
vele napfény égeti, vagy esõ veri orcáját,
nem tudta, éhes-e, szomjas-e, õ vágta a
rendet öles ivekben és közben aggódva
nézte az ég alját. Nem csoda, ha nem tûrt
maga mögött henyéket, vagy pedig naplo-
pókat. Mindenkinél többet dolgozott, te-
hát mindenkinél jobban ismerte az ügye-
ket; innen származott fölénye és határo-
zottsága.
Igazságra vetõ ember volt. Nem kereste a
népszerûséget, nem nézett arra, hogy sze-
retik-e õt, vagy pedig nem; nem lehetett
megvesztegetni sem hízelgõ j szóval, sem
panaszkodó könnyel; ostora suhogott elõ-
ször önmaga, azután mások felett. Meg-
ítélt másokat és jól állta az ítéletet. Volt
benne a régimódi, keményarcú patriar-
chákból, akiknek pásztorbotjuk nemcsak
utat mutatott, hanem ha kellett, ütött is.
Sokszor valami afféle volt az egyéniségé-
ben, tárgyalás közben, mint hogyha róla
mintázták volna a közmondást: fiai justitia
et pereat mundus. „Igazságra vetett.”
De én láttam, hogy néha, mikor valaki, aki
nem függött tõle, aki semmit sem várt érte,
ellenszolgáltatás várása nélkül, tiszta, ben-
sõ szeretetbõl, csupán õ érette, jó volt hoz-
zá: kezét megsimogatta a jócselekedetnek
a rózsaolajával, kemény arcát egy jó szóval
megcirógatta és árva fejére reáöntötte a
megértésnek és szeretetnek az olaját: ez a
kemény ember elsirta magát, mint egy
gyermek.
Az ingyen jövõ, ajándékba kapott szeretet-
nek melege elõtt ez a nagy ember gyer-
mekké vált. Milyen gyermekké válhat õ, a
kemény veterán, amikor megjelenik a Fel-
séges, Örök Ajándék, az Ingyen Kegyelem
trónusa, az Isteni Irgalmasság elõtt, ott,
ahol az igazság elolvad az irgalom Olajá-
ban, ahol reá permetezik majd a Kereszt-
nek biboresõje, ott, ahol fázó, didergõ lel-
két beborítja a Krisztus engesztelõ halála
és érdeme, mintegy forró palást, ott, ahol
hitünk és az alapigénk szerint kegyelmet
arat. Igazságra vetettél, arass kegyelmet
fáradt magvetõ, öreg gyermekbarátunk!
Testvéreim, eddigelé, amit mondottam, az
Németh Istvánnak a bensõ emberére, a
személyiségére, egyéni életére vonatko-
zott. Nem szóltam még semmit az õ törté-
nelmi jelentõségérõl. Szóljunk errõl alap-
igénk másik gondolata alapján, amelyig
üzeni és követeli, hogy szántsatok új szán-
tást. Németh István új szántást szántó em-
ber volt. Ne gondoljatok valami genialis
reformra, valami korszakalkotó, új, lelki-
pásztori típusra, nem. De állítom, hogy a
zsoltáros éveknek a határánál, tizenegy évi
püspöksége alatt meglátta és nyíltan meg-
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Emlékezés egy édesanyára
Idõs édesanyám nemrégen távozott el ebbõl
a világból. Rá emlékezve szeretnék életérõl
néhány gondolatot megfogalmazni, talán
mások is ráismernek sorsában a saját sorsuk-
ra vagy idõs családtagjukéra.
Édesanyám 1929-ben született. Öten voltak
testvérek: 3 lány és 2 fiú. Nõvérei korán elke-
rültek Budapestre és szolgálóként (most
házvezetõnõ) dolgoztak jómódú családok-
nál. Édesanyám itthon maradt fiútestvérei
mellett, korán megtanult fõzni, mosni, taka-
rítani. 9 évesen már vízhordó kislány volt a
napszámosok között a földeken. Az iskolá-
ban jó tanuló volt. Különösen szépen írt,
mindig megdicsérték érte. Az 1930-40-es
években az iskolában furcsa módon az egyes
volt a jó jegy. Az édesanyám bizonyítványá-
ban sok volt belõle. Akár tovább is tanulha-
tott volna, de családja szegény volt, és ez
meghatározta az életét.
16 évesen érte a II. világháború, mely benne
is mély nyomott hagyott.
Fiatalkorában kevés volt a szórakozás, de az
akkori közösségi alkalmak nagyon emléke-
zetesek voltak: a tollfosztás, kukoricamor-
zsolás, színkör, szüreti mulatság, a bálok.
Egy ilyen bál alkalmával ismerte meg édes-
apámat, aki nagyon jól táncolt és vidám férfi
volt. Családot alapítottak és a vidámságot
háttérbe szorította a sok munka.
Mindig dolgozott. A földeken, a kertben, a
szõlõben, az állatok körül. E közben ellátta
családját, gondoskodott a férjérõl, bátyám-
ról, rólam, és a velünk lakó nagyapánkról.
Mi, a két gyermek, csak dolgozva láttuk, mi-
közben mi is sokat segítettünk a földeken. A
kemény paraszti munka hajnaltól estig le-
foglalta. Unokái születésével vidámodott
meg újra. Örült, ha nála voltak, új élményt
adtak neki. Játék gyanánt kergették a tyúko-
kat, a lovas kocsin ugrabugráltak, bohóckod-
tak a nagyapával.
1999-ben meghalt férje, édesapám. 15 év
egyedüllét következett, melyet bátran viselt.
Akik ismerték õt, emlékezhetnek rá, ahogy
állandóan kerékpárral közlekedett. Ilyenkor
vásárolt, ügyeket intézett, vagy rokonait, is-
merõseit látogatta meg. Látogatásai rövidek
voltak, mert mindig sietett. Édesanyám élete
az állandó munka volt. Már nem tudott meg-
tanulni pihenni, lazítani, hiába kértem erre
oly sokszor.
Idõskorában háta egyre hajlottabb lett, ge-
rince összecsúszott. A karja is nehezen moz-
dult – a sok kapálás megtette a hatását. Az
élet megkeményítette, szeretetét nehezen
fejezte ki, de ez lassan feloldódott élete vé-
gére.
Az utolsó 7 évben már segítségre szorult. Én,
a lánya voltam vele ebben az idõben. Voltak
nehéz napok. Aki gondozott idõs embert, az
átélte, mivel jár ez. Gyermekeim még tanul-
tak abban az idõben, de tõlük telhetõen segí-
tettek, ahogy idejük engedte.
Kevesen tudják Sárbogárdon, hol van a szép
nevû Ibolya és Nefelejcs utca. Ez Sárszent-
miklósnak egy külön kis része, ahol összetar-
tó emberek élnek. Itt élt édesanyám, ebben a
városrészben.
Édesanyám nevében is szeretném megkö-
szönni a támogatást mindenkinek, aki része-

se volt az utolsó 7 évünknek! Köszönöm
édesanyám minden szomszédjának, hogy fi-
gyelemmel voltak iránta! Külön köszönöm a
Takács családnak, Fülöp Sanyi bácsiéknak,
Iván Józsi bácsiéknak a sok segítséget! Kö-
szönöm unokatestvéreimnek, Gyõriné Baki
Piroskának és Baki Józsefnek, hogy a közel-
ben lakva gyakran meglátogatták õt, és szá-
míthattam rájuk! Köszönöm azoknak a se-
gítségét, akik a ház fenntartásában, a ház kö-
rüli munkákban vagy édesanyám gondozá-
sában segítettek! Köszönet volt férjemnek
is, aki az elsõ évben segített, amíg megtalál-
tam a megbízható, segítõkész embereket!
Sokan vannak, név szerint felsorolni õket
sok idõbe telne. Õk olyan emberek, akik em-
berséggel igyekeztek segíteni azon a terüle-
ten, ahol épp voltak. Amikor baj volt, mind-
egyikük segítõ szándékkal a megoldást ke-
reste. A polgármesteri hivatal ügyintézõjétõl
a vízmûveken át a kisvállalkozókig hosszú a
sor. Õk az ezermesterek, akik nemcsak sze-
reltek, javítottak, ácsoltak, zárat javítottak,
füvet vágtak, hanem megjelenésükkel ese-
ményt, vidámságot is hoztak édesanyám éle-
tébe. Külön köszönöm dr. Jarabin Jánosnak
nemcsak az orvosi munkáját, hanem azt a
hosszú beszélgetést, amelyet egy otthoni ki-
hívás alkalmával az édesanyámmal folyta-
tott! Ennek következtében fogadta el édes-
anyám mozgáskorlátozottságát, elesett álla-
potát. Az orvos szavai után belátta, hogy én
már egyedül nem tudok biztonságot nyújtani
a számára, idõsotthoni ellátás csak a megol-
dás.

Utolsó évét a Mezõszilasi Idõsek Otthoná-
ban töltötte. Az idõsotthonba szépen beil-
leszkedett. Amikor látogatni mentem, a nõ-
vérek és az idõsek azzal fogadtak, hogy ked-
velik édesanyámat, nyugodt, békés ember.
Az otthonban szép élményekben volt része.
Minden ünnepen mûsorral köszöntötték
õket. Voltak náluk iskolások, óvodások,
tánccsoportok, énekcsoport, a Karitász ön-
kéntes képviselõi. Kiemelten köszönöm a
Mezõszilasi Idõsek Otthona minden dolgo-
zójának, hogy törõdésükkel, gondoskodá-
sukkal hozzájárultak, hogy biztonságban
tudhattam az édesanyámat! Segítettek mun-
kájukkal, hogy le tudja tenni életének terhe-
it. Meg tudott békülni önmagával és a világ-
gal. Külön köszönöm az ott dolgozó,
sárszentmiklósi Budainé Tima Ilonka nõvér-
nek, akit édesanyám jól ismert és szeretett,
hogy õ viszont szerette, és vele volt a fontos
pillanatokban.

Édesanyám 85 évesen, egy hosszú, küzdel-
mes élet után fájdalom nélkül, csendesen el-
aludt. Akik ismerték õt, kérem, hogy a békés
elfogadásban osztozzanak velünk. Szeretet-
tel gondolva rá, azt kívánják, hogy szép álma
legyen már ezután.

Köszönöm a család nevében a Szentlélek
Temetkezés dolgozóinak, Varga László hit-
oktatónak a végtisztesség szép lebonyolítá-
sát. Köszönöm a szertartáson résztvevõknek
és a gondolatban velünk lévõknek a megem-
lékezést és az együttérzést.

Horváth Katalin

vallotta, hogy a mi jelenlegi egyházi pra-
xisunk nem elegendõ. Volt ereje meg-
vallani és hirdetni azt, hogy a mi refor-
mátus egyházunknak, épen úgy, mint
minden más egyháznak a világon, a sa-
ját híveit kell újra meghódítania, mert
ha nem, akkor maga is üres ritualiz-
mussá válik, amelyet a hagyomány még
fenntart addig, ameddig a tehetetlenség
törvénye élteti, azontúl azonban ítélete
és vége megiratott. Üres ritualizmussá
legyen a mi vallásunk? A lélekben és va-
ló istenimádásnak a vallása? Testvére-
im, az üres cselekvényeknél az üres sza-
vaknak a vallása sokkal értéktelenebb.
Minket nem az a veszély fenyeget, ami a
szervezett atheismusban rejlik; nem az
a hódító terjeszkedés, amit társadalmi
és politikai mezõkön más, ébredõ egy-
házak mutatnak fel, minket az fenyeget,
hogy a kálvinizmus sokszor saját híve-
inkben nem szenvedély, nem életprog-
ramm, nem mindennél drágább lelki
kincs. Ezért Németh István vallotta és
hirdette azt, hogy a mi egyházi életünk-
nek legnagyobb problémája a Lélek
problémája. Nagyon fontos a 48-iki XX.
törvénycikk, igen lényeges kérdés az ad-
minisztráció rendessége és pontossága,
minden figyelemre méltó, hogy az egy-
ház anyagilag rendben legyen, közjogi-
lag helyesen és pontosan érvényesüljön,
de, Testvéreim, „egy a szükséges do-
log”. A magyar református egyháznak
egy problémája van: a Lélek problémá-
ja és ezt ennek a nemzedéknek kell
megoldania, ennek kell visszaszereznie
hitünk missziói erejét …”

(Dunántúli Protestáns Lap,
1924. augusztus 3., 30-31. szám)

MEGHÍVÓ
Sáregres Község
Önkormányzata

2014. július 28-án (hétfõn)
17.00 órai kezdettel

ÜNNEPI
MEGEMLÉKEZÉST

TART
a Csók István Mûvelõdési
Ház udvarában található

I. világháborús
emlékmûnél,

melyre tisztelettel meghívom és
szeretettel várom.

Tisztelettel: Tiringer Mária
polgármester
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Hurrá, itt a dinnyeszezon!
Jegelt dinnyeleves

tokaji borral ízesítve
Hozzávalók: 2 kg sárgadinnye (2 db 1
kg-os), 30 ml fehérbor (3 ek tokaji aszú),
125 ml fehér bor (Tokaji hárslevelû), 3 ek
dupla tejszín, 1 csokor menta.
Cikkcakkosan levágjuk a dinnyék tetejét (de egyenesen is pont olyan jó),
kimagozzuk. 16 golyócskát vágunk a gyümölcs húsából. A golyókat 3 evõ-
kanál tokaji aszúval a hûtõben pihentetjük. A maradék gyümölcsöt evõka-
nállal egy tálba kaparjuk, és hozzáöntjük a hárslevelût és a tejszínt is.
Turmixoljuk, hûtjük. A dinnyehéjakat jég közé tesszük, beleöntjük a levest.
Végül 4-4 dinnyegolyót adunk hozzá. Mentalevelekkel díszítjük.

Görögdinnyés csirkesaláta
Hozzávalók: 40 dkg csirkemellfilé, só és fehér bors ízlés szerint
(õrölt), 1 db citrom, 4 ek olívaolaj, 50 dkg görögdinnye (héj nélkül mér-
ve), 1 csokor bazsalikom.
A húst felszeleteljük. Sóval, borssal fûszerezzük. Citromlével meglocsol-
juk. 10 percet állni hagyjuk. Az olívaolajat felforrósítjuk, a citrom héjából
pár szeletet beledobunk, és 1-2 percig pirítjuk benne, majd kivesszük belõ-
le. Belerakjuk a hússzeleteket és pirosra sütjük. (Fröcsögni fog a citromlé
miatt, ezért érdemes lefedni egy kicsit.) A dinnyét kimagozzuk, nagyobb
kockákra vágjuk. Egy kevés citromlével meglocsoljuk. Bazsalikomlevéllel
kibélelt tálra tesszük a húst és a dinnyét.

Dinnyés granita
Hozzávalók (2 adaghoz): 60 g cukor, 500 g
görögdinnye, 100 ml víz.
Egy kis lábasban kevergetve forraljuk fel a cuk-
rot és a vizet, majd lassú tûzön fõzzük tovább
5-6 percet. Távolítsuk el a dinnye magjait, és kockázzuk fel a gyümölcs hú-
sát. Helyezzük egy tálba, és öntsük rá a kihûlt cukorszirupot. Tegyük a fa-
gyasztóba, néha keverjük át. Ha félig megfagyott, zúzzuk össze villával, és
tálaljuk poharakban.

Fetás–görögdinnyés
saláta

Hozzávalók: 200 g feta sajt, 3 szelet gö-
rögdinnye, 2 ek fekete olajbogyó szeletel-
ve, 2 szál zöldhagyma, fél citrom héja és
leve, olívaolaj, só, bors, 1 ek aprított pet-
rezselyem.

A fetát és a görögdinnyét felkockázzuk. Felszeleteljük a zöldhagymát, és az
egészet összekeverjük az olajbogyóval. A ciromlevet és a reszelt citromhé-
jat az olívaolajjal rugós habverõvel összekeverjük. Sózzuk, borsozzuk,
összeforgatjuk a salátával, végül meghintjük a petrezselyemmel.

Dinnyekrém
Hozzávalók: 60 dkg görögdinnye, 30 dkg sárgadinnye, 10 dkg cukor, 5
dkg méz, 2,5 dl habtejszín, 2 db tojássárgája, 0,5 citromból nyert cit-
romlé.
A görögdinnye húsát kimagozzuk, kivágunk belõle néhány golyót a tálalás-
hoz, a többit apróra kockázzuk. A sárgadinnyét héjától megszabadítjuk, ki-
magozzuk, és néhány golyót félreteszünk, a maradékot pürésítjük. A tojás-
sárgáját, a cukor felével, citromlevével és a mézzel gõz fölött keményre
verjük. A tejszínbõl és a maradék cukorból habot készítünk és összekever-
jük a lehûtött tojásos masszával. Ezután belekeverjük a sárgadinnyepürét
és az apróra vágott görögdinnyét. Fagylaltos kehelybe töltjük, és hûtõben
alaposan lehûtjük. Hûsítõnek kínáljuk.

NAGYMAMA RECEPTJEI MAGYARORSZÁG
SZÉPEI?

Leültem a tévé elé, hogy megnézzem a szépségversenyt. Élmé-
nyekben akartam részesülni. A szépség átélése életünk egyik leg-
intenzívebb élménye. Miért tódulnak tízezrek a koncertekre, mi-
ért ülnek be a színházak nézõterére, de tovább megyek: miért rak-
ják tele a környezetüket virágokkal az emberek? Akadhat, aki
ezeket feleslegesnek mondja? A virágot nem lehet megenni,
mondhatják. És nincs dallam, költemény, amely egy picit is oltaná
a szomjat.

Van a léleknek is szomjúsága, és ez lehet gyötrõ is, csak titkosan
jelentkezik. Vágyakozunk valami után. Néha nem is tudjuk pon-
tosan, hogy mi után. Mikor elhelyezkedtem a fotelben, tudtam,
hogy miféle szépségélményekben akarok részesülni.
Véleményem szerint a nõi szépség erõsebben hat minden más
ilyen élménynél. Szép egy virágoskert, egy rózsakiállítás, de nem
versenyezhet a viruló szép nõk csoportos felvonultatásával.
Ott ültem, néztem, és kellemetlen benyomás vett erõt rajtam.
Nem igazán tetszettek a felvonuló nõk. Világos volt számomra,
hogy válogatott csapat mutogatja itt magát, az eszemmel tisztán
átláttam, hogy az arcok, testek minõségi felhozatalával van dol-
gom, mégsem tetszettek a nõk. Sokkal többet vártam.
Ezt a vetélkedõt tehetségtelen emberek hozták létre. De az is le-
het, hogy maga a szépségverseny intézménye már eleve a tehet-
ségtelenség jegyében született meg.
A szerkesztõknek, rendezõknek vagy nem tudom, kicsodáknak
valaki elmagyarázhatná, hogy az igazi ütõs szépség egyedi létezõ.
Minden igazi gyémánt unikum, különbözik minden más gyémánt-
tól. Minden nagy vers olyan egyedi gyönyörûségeket tartalmaz,
amilyenek sehol másutt nem fordulnak elõ.
Mikor a szépségverseny elején a lányok teljesen azonos riszálással
vonultak a kamerához bemutatkozni, már elvesztettem a kedve-
met. Látnom kellett, hogy mindegyiknek ugyanúgy van fekete fes-
tékkel keretezve a szeme, ugyanúgy villog az a hófehér fogsor,
amikor mosolyognak, már bosszankodtam. És a vállra omló
egyenhajzat, a viselkedés azonos jellege, a betanult mosoly az ipa-
ri sorozatgyártmányok hatását keltette. Tényleg volt az egészben
valami ipari jelleg. Szériaszépségeket láttam. A tévé megmutatta,
ahogy fellépés elõtt ecsetekkel festették, gondosan pingálták,
göndörítették a lányokat. Ipari terméket készítettek belõlük.
Biztos volt köztük, aki restelkedett is emiatt.
A nõi szépség, hölgyeim és uraim, nem a divatbemutató kifutóján
virít igazán, hanem a mindennapi életben, vásárlás, csevegés, ked-
veskedés közben. Ahogy a lány a fiúja vállára hajtja a fejét, ahogy
dobálja a labdát a Balatonban, és igen: ahogy krumplit hámoz. De
ugye ez nem produkció értékû egy televízióban, oda fények,
zenekarok, felvonulás kell.
Hát jól van, ez is megvolt, gratulálok a gyõzteseknek.

L.A.



Bogárd és Vidéke 2014. július 23. TÉRIDÕ 13

Oly korban éltünk 28.
Brezsnyev temetése

Az irodában a mûvészeti csoportok naplóit
nézzük át Kneifel Ferenccel, a megyei ze-
nei szakfelügyelõvel. Feri lapozza a napló-
kat, jegyzetel, közben kérdezget, én vála-
szolok. Amíg ír, én kibámulok az ablakon a
térre. Egyszer csak látom, hogy Pál Viktor
jön a pártbizottság felõl. Gondterheltnek
látszik. Ahogy a kultúrház elé ér, megáll,
nézi az ablakban virító plakátokat, elindul,
újra visszatér, nézi a plakátokat, a fejét
gondterhelten a tenyerébe hajtva megin-
dul a tanácsháza felé. El nem tudom kép-
zelni, hogy mi baja lehet. „Csak nem az
oroszok miatti balhé?” – fészkel belém a
gyanú. Kis idõ múlva megszólal a telefon:
– Halló, itt Pál Viktor beszél. Hargitai elv-
társ, te vagy az?
– Igen, én vagyok, Viktor. Mire ez a hivata-
los hang?
– Hargitai elvtárs, tájékoztatlak, hogy a
nagy Szovjetunió vezetõje, Brezsnyev elv-
társ 1982. november 11-én, a mai napon
meghalt. A testvéri Szovjetunió népének
gyászát átérezve a szovjet elvtársak kérésé-
re egy ideig nem lehet nálatok semmiféle
csinn-bumm cirkusz.
– Milyen csinn-bumm cirkuszra gondolsz?
Ilyenek nálunk nincsenek.
– Hát táncos rendezvények. Diszkó. Ezek
megtartását határozatlan ideig megtiltom.
A temetésig pedig semmilyen rendezvényt
nem tarthattok a kultúrházban. Erre há-
romnapos gyászt rendelek el.
Egy ideig szóhoz se jutok a megdöbbenés-
tõl. Mire eljut a tudatomig ez a képtelen-
ség, próbálok háromig számolni, aztán hi-
deg nyugalommal kérdezem:
– Mi van!!? Ez központi utasítás, ami az
egész országra vonatkozik?
– Nem központi utasítás – válaszol némi za-
varral a hangjában Viktor –, de ezen ne vi-
tatkozz, hanem teljesítsd, amit mondtam!
– Viktor! Ezt most azért csinálod, mert
megmosták a fejed a pártbizottságon, mert
panaszt mertem tenni az orosz tisztek disz-
kóban történt randalírozása miatt? Láttam
az elõbb, onnan jöttél. Csillapodj le, mie-
lõtt ilyen intézkedést hoznál elsõ indulat-
ból! Ha meg azok odafönt találták ki ezt a
marhaságot, ne te vidd el a balhét helyet-
tük! El tudod képzelni, mi lenne egy ilyen
intézkedés következménye? Egyértelmû:
mindenki azt hinné, hogy az orosz vandá-
lok miatt büntetik a magyar fiatalokat. Eb-
bõl csak újabb balhé lenne. Ez pedig senki-
nek se kell. Nem te álltál a rakétával fenye-
getõzõ részeg orosszal szemben, se a járási
elvtársak.
– Ne vitatkozz, hanem teljesítsd az utasítá-
somat! – keménykedik Viktor.
– Remegek a felháborodástól. Nem vagy
hajlandó figyelembe venni azt, hogy milyen
következményekkel jár egy ilyen utasítás?
Így is pattanásig feszült a hangulat a város-
ban randalírozó oroszok miatt.

– Ne remegj, hanem teljesítsd az utasításo-
mat! – Viktor lecsapja a telefont.
– Ha nem értesz egyet vele, jobb, ha írásban
kéred az utasítását! – jegyzi meg Kneifel
kolléga.
Öt perc se telik el, megjelenik Pál Viktor
nálam az irodámban.
– Remegsz még? – kérdezi komoran.

– Persze, hogy remegek. El tudod képzelni,
hogy milyen hatása lenne, ha kiírjuk az aj-
tóra, hogy: „Brezsnyev elvtárs halála miatt
a diszkót határozatlan idõre bezárják”?
Négyszáz fiatalnak itt van lehetõsége kul-
turált szórakozásra. Ha mi bezárunk, akkor
csak a kocsma marad nekik. Az jobb lesz?
– Brezsnyev elvtárs halála miatt három na-
pig nem lehet semmilyen csinnadratta!
Utasítalak, hogy ezt a rendelkezést tartsd
be! – köti az ebet a karóhoz Viktor.
Nézem a naptárt. A hét vége zsúfolásig tele
van programokkal. Ebben a három napban
lesz két színházi elõadásunk, egy Filharmó-
nia és éppen a temetés napján Bessenyei
Ferenc elõadóestje, amit óriási nehézségek
árán tudtam csak megszervezni a mûvész
rendkívüli elfoglaltsága miatt. Ha ezt a le-
hetõséget elszalasztom, aligha sikerül új
idõpontot egyeztetnem.
– Hónapok szervezõmunkája menne ve-
szendõbe. A jegyeket, bérleteket elõre el-
adtuk. Egyébként is, ki fizeti ki a lemondott
elõadásokért a kötbért? Viktor! Valld be,
hogy ezt az egész „gyászosdit” nem az oro-
szok kérték, hanem erre kaptál utasítást a
pártbizottságtól! És vedd tudomásul, hogy
írásban kérem az utasításodat! Viseld te a
felelõsséget anyagilag és politikailag is – fe-
lelem.
Viktor dühösen az asztalra csap:
– Hogy mersz te engem meghazudtolni?
Tõlem még senki nem merte írásban kérni
az utasításomat. Nem érdekel a dumád! A
diszkók föl vannak függesztve a szovjet elv-
társak kérésére. Ha nem hiszed, menj a
pártbizottságra, és kérdezd meg õket! Az
esetet pedig jelenteni fogom a pártbizott-
ságnak, és pártfegyelmit kezdeményezek
ellened, mert nem tiszteled a Szovjetunió
vezetõjét! – sarkon fordul, s cifra káromko-
dások közepette, dühösen elviharzik.

Reggel ott vár az asztalomon Viktor írás-
beli utasítása és mellé egy írásbeli figyel-
meztetõ, amelynek egy példányát meg-
küldte a járási pártbizottság elsõ titkárának
is. Nekiállok, leírom én is a történteket egy
feljegyzésben. Egy óra múlva az én levelem
is a járási titkár asztalán van.
Tizenegy órakor cseng a telefon. A pártbi-
zottságról Rózsika csicsereg a telefonban:
– Hargitai elvtárs! A titkár elvtárs várja, szí-
veskedjen átjönni a járási pártbizottságra.
A titkár komor arccal fogad. Úgy néz rám,
mint a véres rongyra.
– Mit akar maga? – szegezi nekem rögtön a
lesújtó kérdést. – Egy csöppnyi jóérzés
sincs magában? A maga szívében nincs
gyász, amikor meghalt a testvéri Szovjet-
unió vezetõje?
– Mi közünk nekünk ehhez? Magyarország
önálló állam. Brezsnyev nem Magyaror-
szág, hanem a Szovjetunió vezetõje. Sza-
badság van, vagy nem? – felelem dacosan,
enyhe cinizmussal a hangomban. Az elsõ
titkár levegõért kapkod, aztán felugrik, és
egyenesen a képembe üvölti:
– Ne pofázzon itt nekem szabadságról, ma-
ga anarchista barom! Tudja mit csináltunk
volna magával az ötvenes években? Szét-
vertük volna a tökét, és az akasztófán ro-
hadt volna meg.
– Ha ezt most próbálnák meg, lecsuknák az
egész bagázst, mert jogállam van Magyar-
országon! – feleselek vissza, és átnyújtom
neki a kezemben tartott iratot. – Itt van ez a
levél. Az MSZMP Központi Bizottságának
címeztem. Azt javaslom, hogy azonnali sür-
gõsséggel kérjen állásfoglalást, hogy elren-
deltek-e Magyarországon hivatalosan há-
romnapos nemzeti gyászt Brezsnyev halála
miatt.
Az elsõ titkár átveszi a levelet. Sötét pillan-
tást vet rám, aztán az irat olvasásába mé-
lyed. Amikor végigér rajta, döbbenten néz
rám. Hosszú szünet után vesz egy mély le-
vegõt és azt kérdezi:
– Mondja, maga nem fél, hogy egyszer kitö-
rik a nyakát? Na, menjen, holnapra meg-
kapja a választ!
Másnap valóban megérkezik a hivatalos
válasz, nem rendeltek el gyászt Magyaror-
szágon, megtarthatjuk a rendezvényeket.
A Bessenyei-est éppen a temetés napján
van. Fogadom az érkezõ elõadómûvészt, és
tessékelem be az öltözõbe. Közben körül-
néz a színpadon is.
– Jó hely, jó az akusztika – jegyzi meg.
Felém fordul, végigmér, és a jól ismert öb-
lös, erõs hangján megkérdezi:
– A kollégák elõadásait szinte mindenhol
lemondták az országban a Brezsnyev-te-
metés miatt. Áruld már el nekem, öcsém,
hogy tudtad elintézni, hogy én most itt
játszhatok nálatok?
Amikor elmesélem neki az egész történe-
tet, úgy nevet, hogy a könnye is kicsordul.
Aztán elkomolyodva ismét végigmér:
– Hát ez jó! Hogy te mekkora egy marha
vagy! De jól van, most lesz itt egy olyan est,
hogy senki ne felejtse el ezt a „gyásznapot”
– jól hátba vág, aztán beül az öltözõi tükör
elé sminkelni.
Folytatom.

Hargitai Lajos
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Strandkézilabda a Fair Play jegyében
Miközben írom ezt a cikket, durva izomlá-
zam van a testem egyes részeiben, emellett
pedig – hiába kentem magam naptejjel –
rendesen le van égve az arcom és a vállam.
Igaz, sok programon voltam a hétvégén, de
minden a szombat délelõtti strandkézivel
kezdõdött...
Ebben a szervezésében már nem az elsõ
strandkézilabda-tornán vettem részt –
nem véletlenül nem az elsõ, hiszen minden
egyes alkalommal annyira jól érzem ma-
gam, hogy csak azt sajnálom, hogy nincs
ilyen program minden hétvégén. Aki ját-
szotta már ezt a játékot, az tudja, hogy a
strandkézilabda szerelem az elsõ alkalom-
tól kezdve. Jól látszik ez a rétimajori tor-
nán is, hiszen a csapatok nagy része már is-
merõsként, barátként érkezik a homokos
pálya területére.

A sárbogárdi kézilabdás fiúk és néhány
lány folyamatosan készült erre a tornára,
sõt, még a pályát is felrotálták!
Nagyon vártam ezt a hétvégét, mivel tud-
tam, hogy nagyon sok sportbarátom lesz
ott, és ha már a korábbi csapattagokkal ta-
lálkozik az ember, akkor az rossz nem le-
het. A sárbogárdi és a dunaújvárosi csapat
is hívott játszani – két csapat tagjának lenni
az egyik legjobb dolog, amit a sportban az
ember megélhet. Így éreztem most is, noha
az elsõ meccset máris a két csapat játszotta
egymás ellen. Ilyenkor ugyan nehéz volt a
döntés, de megpróbáltam elsõbbségi sza-
bályt alkalmazni, noha tudtam, így valame-
lyik csapat nehezebb helyzetbe kerül. Sze-
rencsére ezek után mindegyik helyen sike-
rült játszanom, emellett pedig mindegyik
meccset sikerült megnyernünk!
Már a kezdetektõl nagyon jó volt a hangu-
lat, hiszen a jó hangosításnak köszönhetõ-
en felpörögve lehetett igazi nyári slágerek-
re melegíteni és pályára lépni. A torna vé-
gén interjút készítettem Varga Brigittával,
az FMKSZ Strandkézilabda Bizottság El-
nökével, aki nemcsak fõszervezõként, de
játékosként is szerepelt ezen a napon,
emellett pedig elvitathatatlan strandkézi-
labda-eredményei vannak.

– Hányadik alkalommal szerveztetek strand-
kézilabda-tornát Rétimajorban?
– Rétimajor immár 2. alkalommal adott
otthont Fair Play kupa elnevezéssel a Fej-
ér Megyei Kézilabda Szövetség és a VAX
KE által szervezett amatõr strandkézilab-
da-tornának. A tavalyi évhez hasonlóan
idén is ez volt az elsõ helyszín, ahol a Fejér
megyei nõi és férficsapatok is összemér-
hették tudásukat. Bár a torna lényege in-
kább a strandkézilabda népszerûsítése, il-
letõleg a sportágat már régebb óta kedve-
lõk részére a játéklehetõség biztosítása.
– Hány csapat vett részt?
– A lányok mezõnyét a hazai színeket kép-
viselõ Sárbogárd csapata, a Rácalmás és
további két dunaújvárosi csapat alkotta,
melyek közül a DAC ifjúsági csapatának
részvételét és lelkesedését kiemelném. A

tornán a lányoknál körmérkõzések formá-
jában zajlott a játék, így mindegyik csapat-
nak 3 mérkõzést kellett játszania a forró
napsütésben. Változatos, izgalmas játék-
nak lehettek tanúi a szurkolók és a kupa
további résztvevõi is.
A férfiaknál – bár nehezen indult – végül 6
csapat között dõlt el a kupa sorsa. Náluk
két hármas csoportot alakítottunk ki: az A
csoportban Sárbogárd I., a Vegyes csapat
(3 dunaújvárosi és 3 simontornyai játékos)
és Dunaföldvár, a B csoportban Sárbogárd
II. csapata, a Zsarnokgyíkok (Tolna me-
gyei csapat) és Simontornya játszott.
A férfiak mezõnyében egyértelmûen lát-
szik, hogy Sárbogárdon nagy érdeklõdés
övezi a strandkézilabdát. Sajnálatomra
Rácalmásról idén nem érkezett férficsa-
pat, illetõleg a DAC férficsapat tagjai sem
vettek részt a kupán, a már jól megérde-
melt pihenésre hivatkozva. Hangsúlyo-
zom, hogy két Tolna megyei csapat is kép-
viseltette magát az egyébként Fejér me-
gyei egyesületeknek szervezett tornán. A
dunaföldvári csapat részvétele a DAC fel-
nõtt nõi csapat edzõjének közremûködé-
sével valósult meg. A találó nevet viselõ
tolnai megyei csapatot személyesen hív-
tam meg, hiszen a DAC felnõtt nõi csapat-

tal – melynek tagja vagyok – az elõzõ héten
részt vettünk egy Szekszárdon rendezett
strandkézilabda-versenyen, így ott alkal-
mam nyílt a meghívni õket a rétimajori
versenyre, akik egyúttal már jelezték is,
hogy a következõ Fair Play kupa helyszí-
nén is szívesen részt vennének.
– Hogy érezted, milyen volt a hangulat?
– Bár a szervezéssel járó kavalkád néha el-
terelte a figyelmemet a játékról, a mérkõ-
zésekrõl, de számomra a reggeli indulástól
a hazaérkezésig fantasztikus élmény volt
ez a nap, ahogy meglátásom szerint ezt a
többi csapat tagjai is elmondhatnák. A
hangulatról, ahogy tavaly is, a hazai csapat
is gondoskodott: csodálatos környezet, ze-
ne, büfé. Ezúton is köszönöm nekik a tá-
mogatást. Külön kiemelem, hogy az
FMKSZ által biztosított különdíjak mellé
további felajánlást tett a VAX Sárbogárd
csapata, így minden csapat, illetve a leg-
jobb nõi és férfi játékos és kapus is egy-egy
üveg borral ünnepelhette teljesítményét a
nap végén. Emellett a családtagok, a bará-
tok szurkolása is emelte a hangulatot, akik
lelkesen biztatták saját csapatukat és ked-
venc játékosaikat. Igen, a játékosok már
ismerik egymást a teremkézilabda révén,
illetve több játékost baráti kapcsolat is
összeköt. Ugye, Dana?
– Így igaz. Te is régóta strandkézilabdázol,
komoly múltad van. Mik azok az eredmények,
amikre büszke vagy?
– Igen, régóta. Ha jól emlékszem,
2000-ben ismertették meg velem a strand-
kézilabdát az akkori teremkézilabda-csa-
pattársaim. Talán 1-2 nyári szezon kiha-
gyásával ma is életem egyik legfontosabb
részét képezi ez a fantasztikus nyári sport-
ág. A velük együtt eltöltött évekre vagyok a
legbüszkébb, amikor is FerreCirk néven
magyar kiemelt strandkézilabda-bajnok-
ságot, illetve magyar kupát is nyertünk du-
naújvárosi csapatként. Ezzel a csapattal
külföldi tornákon is eredményesen képvi-
seltük Magyarországot, illetve válogatott
játékosként Duisburgban a világjátéko-
kon, illetve Brazíliában a világbajnoksá-
gon is részt vehettem. A dunaújvárosi csa-
pat tagja volt Siti Beáta és Györgyné Oblisz
Anita is, akikkel szintén öröm és megtisz-
teltetés volt együtt játszani. A mai napig
nyomon követem a mostani csapatok ha-
zai és külföldi szereplését! Kiemelem az
évek folyamán mindig „riválisként” számí-
tó Beach Girls csapatát, akik idén EBT
Masters tornát is nyertek a görögországi
Tessaloniki városában. A csapat tagja
Hingyi Beatrix, aki korábban a dunaújvá-
rosi FerreCirket és a válogatott keretét is
erõsítette több éven keresztül.
– Hingyi Beát a korábbi CeSi csapatából is is-
merhetik az olvasók, hiszen Cecén és Simon-
tornyán is játszott az NBI/b-s bajnokságban.
Te szervezõként is játszol?
– Természetesen, de csak azért, hogy – ha
lehet ezt így mondani – az ifjúság számára
átadjak valamit a lelkesedésembõl és ta-

Fotó: VAX KE
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pasztalatomból. Célom, hogy a leány és fiú
megyei utánpótlással is megismertessem
az egyre nagyobb népszerûségnek örvendõ
játékot, és akár egy felcsillanó tehetség
számára megnyíljon a nemzeti válogatott-
hoz vezetõ út, hiszen ifjúsági, junior és fel-
nõtt szinten is kimagasló eredményeket
érnek el nõi és férfivonalon is nemzeti csa-
patunk tagjai. Így akár Fejér megyébõl is
lehet olyan játékos, akikre majd a késõbbi-
ekben büszkék lehetünk.
– Hány labdát hagytatok a nádasban?
– Többet, mint szabadott volna… Sajnos a
nádas megtréfált minket! Bevallom, hogy
veszteség érte a FMKSZ-t! Terveim kö-
zött szerepelt már, hogy beszerzek pár új
típusú strandkézilabdát, amelyet már a ki-
emelt bajnokságban használnak.
– Milyen díjakat osztottatok ki?
– Minden résztvevõ csapat oklevelet és egy
üveg szõlõnedût is kapott, amelynek igen
nagy sikere volt. Az elsõ helyezett nõi és
férficsapatok egy-egy serleget vihettek ha-
za, egyúttal a legjobb (legtechnikásabb) já-
tékos és kapus teljesítményét különdíjjal
értékeltük.
A legjobb nõi játékos a DAC csapatából
Butty Andrea, aki 4 hete ismerkedett meg
a strandkézilabdával, de ez korántsem lát-
szott a teljesítményén. A strandkézilabda
legfontosabb elemeit bemutatva szórakoz-
tatta a közönséget, és örvendeztette saját
csapattársait és edzõjét is, pörgésbõl és kí-
nai figurából egyaránt eredményes volt,
emellett pedig kimagasló volt lelkesedése,
amely felkeltette a legjobbakat kiválasztó
játékvezetõk és szervezõk figyelmét. A tor-
na legjobb nõi kapusa(i): ha kellett, a hazai
csapat, ha kellett, a DAC felnõtt csapatá-
nak kapuját védõ Menyhárt Daniella (aki-
nek ezúton is boldog névnapot kívánok),
illetve még különdíjban részesült Bencze
Dóra is, aki szintén – a Fair Play kupa lé-
nyegét elõtérbe helyezve – többször is kise-
gített saját csapatán (DAC ifi) kívül más
csapatot is. A legjobb férfi játékos a Duna-
földvári csapat balkezes játékosa lett Pach
Alex személyében, aki szintén látványos
elemekkel tarkította a játékot, és hozzáse-
gítette csapatát a tornagyõzelemhez. A Fa-
ir Play kupa legjobb férfi kapusa Németh
Tamás, a sárbogárdi csapat hálóõre lett,
akinek a fiatalok és a rutinosabb játékosok
sem tudtak gólt lõni. Teljesítményével a
Sárbogárd I-es csapatát a III. helyhez segí-
tette.
– Mik a következõ tornák?
– A tervek szerint (bár ez még egyeztetés
alatt áll) augusztus 2-án Rácalmáson, illet-
ve augusztus 20-án Dunaújvárosban ren-
dezzük a következõ megmérettetéseket. A
dunaújvárosi torna Szent István-kupa el-
nevezéssel zajlik majd, ott további sport-
ágakat is (strandfoci, strandröplabda) lát-
hatnak a kilátogatók. A rendezvénynek a
dunaújvárosi szabad strand ad majd ott-
hont, ahol további programok is várják a
résztvevõ csapatokat és nézõket.
– Lesz jövõre is strandkézi Rétimajorban?
– Határozottan ki merem jelenteni, hogy
naná!

Menyhárt Daniella

Hõség, hideg sör, jó hangulat
Sikeres strandkézilabda-torna

Rétimajorban

Immár 2. alkalommal került megrende-
zésre Rétimajorban a Fair Play Strandké-
zilabda-torna a VAX KE Sárbogárd és a
Fejér Megyei Kézilabda Szövetség rende-
zésében. Szombaton a tavalyihoz képest
eggyel több, összesen 10 csapat (4 nõi és 6
férfi) mérhette össze erejét a homokban.
A hölgyeknél a DAC I.-es csapata maga-
biztosan mind a három ellenfelét legyõzve
szerezte meg a gyõzelmet. A többiek nagy
csatát vívtak egymással a 2. hely megszer-
zéséért, ahol a körbeverésbõl a Rácalmás
csapata jött ki a legjobban, hiszen nekik
volt a legkevesebb vesztett félidejük.
A fiúknál is érdekesen zajlottak az esemé-
nyek. A két sárbogárdi csapat közül a papí-
ron gyengébb játékerõt képviselõ II-es csa-
pat kisebb meglepetésre az 1. helyen vég-
zett a csoportjában és kvalifikálta magát a
döntõbe, ahol azonban kikapott a Duna-
földvártól. Az I-es csapatnak nem sikerült
megnyerni a csoportot, hiszen a késõbbi
bajnok ellen nem volt szerencséje és szét-
lövésben alulmaradtak.
A nõi torna végeredménye:
1. DAC I. 6 pont
2. Rácalmás 2 pont
3. Sárbogárd 2 pont
4. DAC II. 2 pont
A férfitorna végeredménye:
A csoport:
1. Dunaföldvár 4 pont
2. Sárbogárd I. 2 pont
3. Vegyes 0 pont
B csoport:
1. Sárbogárd II. 4 pont
2. Hõgyész 2 pont
3. Simontornya 0 pont

3. helyért:
Sárbogárd I. – Hõgyész 2:0
Döntõ:
Sárbogárd II. – Dunaföldvár 0:2
Külön köszönet Gróf Ferencnek a díjak
felajánlásáért, Bereczk Máténak a hango-
sításért és zenékért.
Összességében a torna sikeres volt és min-
denki nagyszerûen szórakozhatott, vala-
mint jó mérkõzéseket is láthatott.

Rehák Tamás
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Aranyfeszt 10.20 Tûnt idõk mozija 10.55 Forma-1 12.00 Hírek 12.05 Szabadság tér
’89 12.50 A világörökség kincsei 13.10 Spuri 13.45 Forma-1 15.30 Szeretettel Holly-
woodból 16.00 Közv a vízilabda Eb-rõl 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Szeren-
cse szombat 21.20 Zsarulesen 2 23.10 Golyóálló szerzetes 0.55 Wallander
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.15 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40
Teleshop 10.35 Kalandor 11.05 Egy rém modern család 11.35 Kung-fu 12.35 Tökéle-
tes célpont 13.35 Így nõttem fel 15.35 A hálózat csapdájában 18.00 Híradó 18.55
Egy perc és nyersz! 20.00 Anyám új pasija! 21.55 A szállítmány 23.45 Megváltás
1.50 Vén csajok klubja 3.20 Modern család 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
Sodró lendület 21.05 Hibrid 23.15 American Dreams 1.15 M, mint muskétás 2.00
Zûrös szerelmek 2.45 Herkules 3.30 Briliáns elmék 4.15 Mr. Baseball
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05
Tusnádfürdõ 2014 10.30 Szellem a fazékból 11.00 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 16.05 Formabontó 16.20 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 Mese 19.50 Zene 20.05 Népzene határok
nélkül 20.30 Megújuló értékeink 20.50 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 21.58
Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Kabaré 0.10 Éjszaka

Július 27., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szemmel
6.50 Balatoni nyár 9.00 Tanúságtevõk 9.25 Útmutató 9.55 A sokszínû vallás 10.10
Balatonfelvidéki református templomok 10.25 Református ifjúsági mûsor 10.30
Evangélikus magazin 11.00 Evangélikus istentisztelet közv. 12.00 Hírek 12.05 City
Folk 12.45 TS – Sport 7 13.30 Forma-1 16.25 Értük szólt a Himnusz: Emlékezés
Grosics Gyulára 17.25 A zûr bajjal jár 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Közv. a ví-
zilabda Eb-rõl férfi döntõ 22.00 Casino 0.55 Il Divo – Live in London
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.45 Teleshop 10.45 Kalandor 11.15
4ütem 11.50 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 12.30 Vadmacskák
13.30 Anyám új pasija! 15.25 Nincs kettõ séf nélkül 18.00 Híradó 18.55 Cobra 11
20.00 Mi kell a nõnek? 22.35 V, mint vérbosszú 1.05 Portré 1.45 Vakáció a szigeten
3.10 Cobra 11 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 A mentalista
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 Zöld Világ 6.50 TV2 Matiné 9.45 Asztro-világ 10.50
Stílusvadász 11.20 Stahl konyhája 11.50 Több mint testõr 12.20 Édes élet 14.50
NCIS 15.50 Grease 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Ha igaz volna 22.00 Trópusi vi-
har 0.00 Columbo 1.45 Eureka 2.30 Szellemdoktor 3.15 NCIS 4.00 Napló 4.45 Stahl
konyhája 5.15 13-as raktár 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 Refor-
mátus istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30
Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Alma és fája
14.00 Formabontó 16.05 Szonda 16.35 Oxigén 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.30 Regényes történelem 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 21.57 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 28., HÉTFÕ
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.35 Hogyan mûködik? 6.00 Pecatúra 6.30 Híradó
6.45 Sporthírek 7.00 Capri – Az álmok szigete 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.20 Bala-
toni nyár 10.10 Az Ushuaia expedíció 11.00 Lengyelország 11.30 Kapa, kasza, faka-
nál 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Roma magazin 13.00 Domovina 13.30
1100 év Európa közepén 13.55 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.50 Szívtipró gimi
15.40 Az élet megy tovább 16.35 Híradó+ 16.50 Párizsi helyszínelõk 17.35 Híradó
17.45 Rex felügyelõ 18.30 Charlie, majom a családban 19.30 Híradó 20.05 Sporthí-
rek 20.20 Nora Roberts: Kék füst 22.00 Híradó 22.10 Sporthírek 22.20 Twin Peaks
23.10 Aranyfeszt 23.40 A rejtélyes XX. század 0.10 Párizsi helyszínelõk 1.00 Az élet
megy tovább
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 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 Dr. Csont 23.30 Híradó 0.00 Reflektor 0.20 Éjszakai õrség
2.30 Jóbarátok 2.55 Az éden titkai 3.45 Gálvölgyi-show 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 Ha igaz volna 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 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 11.35 Vendég a háznál

12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.27 Zene 13.30
Az evangélikus 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 Be-
lépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.53 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történe-
tei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Július 29., 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 11.05 Lengyelország 11.30 Kapa,
kasza, fakanál 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser
Bildschirm 13.30 1100 év Európa közepén 13.50 Il Divo – Live in London 14.50 Szív-
tipró gimi 15.40 Az élet megy tovább 16.30 Híradó+ 16.45 Párizsi helyszínelõk
17.40 Híradó 17.50 Rex felügyelõ 18.40 Charlie, majom a családban 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 Cédrusliget: Sima ügy II/1 21.15 Gran Hotel 22.05 Híradó
22.15 Sporthírek 22.25 Twin Peaks 23.15 Munkaügyek 23.45 Párizsi helyszínelõk
0.40 Az élet megy tovább
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 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 Különben dühbe jövünk 23.30 Híradó 0.00 Reflektor 0.20 A
fõnök 1.20 A Grace klinika 2.15 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 2.45
Jóbarátok 3.05 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 Perlasca: Egy igaz ember törté-
nete 3.45 Maricruz 4.30 Xena 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 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 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.53 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történe-
tei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Július 30., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Barangolások öt kontinensen 6.00 Építészkorzó
6.30 Híradó 6.45 Sporthírek 7.00 Capri – Az álmok szigete 8.00 Híradó 8.05 Sporthí-
rek 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 Hrvatska krónika 13.00 Ecranul
nostru 13.30 Magyar világkarrierek: Solti György 14.00 Cédrusliget: Sima ügy II/1
14.50 Szívtipró gimi 15.40 Az élet megy tovább 16.30 Híradó+ 16.45 Párizsi hely-
színelõk 17.35 Híradó 17.45 Rex felügyelõ 18.35 Charlie, majom a családban 19.30
Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Szabadság tér ’89 21.10 Rámenõs páros:
Autótolvajok 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 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 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 Castle 18.00 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Éjjel-nappal Budapest 20.50
Barátok közt 21.25 Szulejmán 23.15 Híradó 23.45 Reflektor 0.00 Elfelejtve 1.05 Hol-
tak naplója 2.45 Jóbarátok 3.10 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
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 Bunyó három-
kor 3.05 Maricruz 3.50 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 13.30 A reformá-
tus 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 Sport-
világ 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 Rádió-
színház 21.53 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, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Július 25., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Szent László-napi jubileumi
koncert (~95p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Balkán (59p), Pünkösdi
Néptánctalálkozó Alapon (118p), Interjú Pongrácz József pékmesterrel
(73p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Július 26., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00 Bal-
kán (59p), Pünkösdi Néptánctalálkozó Alapon (118p), Interjú Pongrácz Jó-
zsef pékmesterrel (73p) 18.00 Lapszemle 19.00 Alapi óvodások bemuta-
tója (60p), Tiszta méz: Interjú Farkas Tiborékkal (30p), Tánckavalkád a 40
éves vajtai strandon (110p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Július 27., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Balkán (59p), Pünkösdi Néptánc-
találkozó Alapon (118p), Interjú Pongrácz József pékmesterrel (73p) 13.00
Heti híradó 14.00 Alapi óvodások bemutatója (60p), Tiszta méz: Interjú
Farkas Tiborékkal (30p), Tánckavalkád a 40 éves vajtai strandon (110p)
18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet: Orgonakoncert a református templomban
(ism. ~100p), Férfikonferencia Alapon (ism. 48p) 23.00 és 0.00 Heti hír-
adó
Július 28., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Orgonakoncert a református
templomban (ism. ~100p), Férfikonferencia Alapon (ism. 48p) 13.00 és
18.00 Heti híradó 19.00 Cecei Juliális (83p), Színjátszó-találkozó Sárbo-
gárdon 1. rész (ism. ~70p), Néptánctalálkozó Sárbogárdon 1. rész (ism.
~70p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Július 29., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
Interjú Sándor Pál patikussal (74p), Színjátszó-találkozó Sárbogárdon 2.
rész (ism. ~70p), Néptánctalálkozó Sárbogárdon 2. rész (ism. ~70p)
23.00 és 0.00 Heti híradó
Július 30., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Cecei Juliális (83p), Színjátszó-talál-
kozó Sárbogárdon 1. rész (ism. ~70p), Néptánctalálkozó Sárbogárdon 1.
rész (ism. ~70p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport
23.00 és 0.00 Lapszemle
Július 31., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Hitélet: Orgonakoncert a református templomban (ism. ~100p),
Férfikonferencia Alapon (ism. 48p) 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 futó-
szövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körül-
belül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a
Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel,
kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft.
– 06 (40) 811 911.

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 31., 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 11.05 Lengyelország 11.30 Kapa, kasza, fakanál
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Slovenski utrinki 13.00 Kvartett 13.25 Útravaló
13.45 David Attenborough és a növények birodalma 14.40 Szívtipró gimi 15.25 Az
élet megy tovább 16.20 Híradó+ 16.35 Párizsi helyszínelõk 17.25 Szerencse Híradó
17.35 Híradó 17.45 Rex felügyelõ 18.35 Charlie, majom a családban 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 Drágám, a kölyök marha nagy lett! 21.55 Az Este 22.30 Hír-
adó 22.40 Sporthírek 22.45 Búcsú a békeévektõl 23.00 Twin Peaks 0.35 Munka-
ügyek 1.05 Párizsi helyszínelõk 1.55 Az élet megy tovább
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Fókusz 13.25 Éjjel-nappal Budapest 14.40 Tuti gimi 15.45 Az örök-
ség 16.50 Castle 18.00 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Bará-
tok közt 21.25 Glades – Tengerparti gyilkosságok 23.30 Híradó 0.00 Reflektor 0.20
Sötét zsaruk 1.20 A zöld lámpás 2.45 Jóbarátok 3.05 Az éden titkai 4.00 Reflektor
4.10 Barátok közt 4.45 Castle
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 Grimm 0.35 Té-
nyek 1.20 Aktív 1.40 A férjem védelmében 2.30 Grimm 3.15 Maricruz 4.00 Xena 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 13.30 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 21.53 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

Augusztus 1., 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
10.10 Az Ushuaia expedíció 10.55 Lengyelország 11.30 Kapa, kasza, fakanál 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Roma kultúra 13.00 Esély 13.30 Magyar világkarrierek
– Moholy-Nagy László 14.00 Rámenõs páros 14.50 Szívtipró gimi 15.40 Az élet megy
tovább 16.30 Híradó+ 16.45 Párizsi helyszínelõk 17.35 Híradó 17.45 Rex felügyelõ
18.35 Charlie, majom a családban 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Büszkeség
és balítélet 22.20 Híradó 22.30 Sporthírek 22.40 Twin Peaks 23.30 Munkaügyek 0.00
Párizsi helyszínelõk 0.55 Az élet megy tovább
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Fókusz 13.25 Éjjel-nappal Budapest 14.40 Tuti gimi 15.45 Az örök-
ség 16.50 Castle 18.00 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Bará-
tok közt 21.25 CSI: A helyszínelõk 22.30 CSI: Miami helyszínelõk 23.30 Híradó 0.00
Reflektor 0.20 V, mint veszélyes 1.20 Kalandor 1.50 Mr. és Mrs. Bloom 2.40 4ütem
3.05 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 8.20 100 éve történt 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
13.30 Az unitárius egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Történet hangszerelve 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 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.53 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történe-
tei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826

Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)

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

Árpád-lakótelepen harmadik emeleti erkélyes la-
kás, egyedi gázfûtéssel eladó. 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)

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

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

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

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

Kétszobás kiadó lakást keresünk. 06 (30) 957
1648, 06 (70) 953 2275 (2174348)

Szõlõdaráló préssel, 4 db 35 literes üvegballonnal
30.000 Ft-ért eladó. 06 (20) 2014 868 (2174366)

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

35 m2-es HELYISÉG, üzletnek vagy irodának KIADÓ
AZ ÜZLETKÖZPONTBAN. Telefon: 06 70 339 1576

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

HETI IDÕJÁRÁS

A héten eleinte csapadékos, zivatarok-
kal tarkított idõre számíthatunk, meg-
szûnik a kánikula. Ennek oka az, hogy a
következõ idõszakban a nyugatról a
kontinens belseje felé elmozduló sekély
ciklon lefûzõdik az óceáni ciklonról,
majd összekapcsolódik az Északkelet-
Európában nagymértékben kimélyült
ciklonnal. Így igen nagy kiterjedésû, se-
kély, alacsony nyomású mezõ jön létre
Európa középsõ, keleti és északkeleti
területén. Ez kedvez a zivataros idõjá-
rásnak, de jelentõsebb lehûlést a Kár-
pát-medence térségébe nem hoz. Bár
kedden sokfelé maradhat 25 fok alatt a
nappali csúcshõmérséklet, a többi na-
pon mindenütt 23- 25 fok feletti – a hét-
végén akár ismét 32 fok környéki – kora
délutáni értékeket mérhetünk. A szél-
mozgás gyenge, jellemzõen északkeleti
irányú marad, csak zivatarok környeze-
tében lehetnek erõs, akár viharos szél-
lökések. Jelen számítások szerint a hét
végére is marad a meleg idõ, záporok-
kal, zivatarokkal.

www.metnet.hu
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Meghívó a Jehova Tanúi sárbogárdi
Királyság-termének átadására

2014. július 26., 17.00 óra
A Királyság-terem átadásprogramja:

17.00: Üdvözlés, 126. ének és ima
17.10: Jehova Tanúi története

Magyarországon és Sárbogárdon
17.30: Az építkezés története
17.50: Az építkezés fõbb mozzanatai

képekben
17.55: 127. ének
18.00: Átadási beszéd
19.00: 13. ének és ima

Jehova Tanúi Magyarországon és
Sárbogárdon

Magyarországon a Jehova Tanúi a XIX.
század vége óta tevékenykednek bibliataní-
tói munkájukban. Munkánkat olykor félre-
értették, ezért sok éven keresztül be volt
tiltva. Minden nehézség ellenére a betiltás
alatt is tovább folytattuk tevékenységünket,
eleget téve a Jézus Krisztustól kapott ke-

resztényi megbízatásunkat (Máté 28:19,
20). Az újbóli, 1989-ben történõ törvényes
elismerésünk óta, most már több mint
22000 tevékeny Tanú van Magyarországon.

Sárbogárd környékén már az 1990-es évek-
ben hirdették a Biblia igazságát. Önálló
gyülekezet 2006-ban alakult. Jelenleg váro-
sunk és környéke 38 lakója folytat aktív ta-
nítói tevékenységet, mely kapcsán több
mint 34 család él az ingyenes házi bibliata-
nulmányozás lehetõségével, és több ezren
olvassák az általunk terjesztett biblián ala-
puló kiadványokat.

Az új Királyság-terem kívül és belül méltón
képviseli Istenünket. Az épület egyrészt hi-
tünk gyakorlásának központjaként szolgál,
másrészt nagyban hozzájárul bibliatanítói
tevékenységünk hatékonyabb végzéséhez.
Igazi szépsége tehát abban rejlik, hogy a
Sárbogárdon és környékén élõ embereknek
segít közelebb kerülni Teremtõ Istenünk-
höz, Jehovához.

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

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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