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A VÉR HAJT,
A VÉR KÖTELEZ
Elfogja az embert a vágy, amikor menni
kell (mondjuk az Antarktiszra), amikor
meg kell tenni valamit – agy helyett érzésbõl, megmagyarázhatatlanul. A késztetésnek ellen lehet állni, a belsõ világ helyett a
külsõ világ parancsainak engedelmeskedve. Akkor se dõl össze a világ – legalábbis
körülöttünk, de bennünk lehet, hogy igen.
… A fizikai erõszak bûn. Bûn-e az érzelmek megerõszakolása? Amikor elemészt a
beteljesíthetõ, be nem teljesített vágy?
Ki tudja, milyen élet várt volna az emberiségre, ha Éva nem evett volna az almából.
Egy tökéletes, mindig boldog, felhõtlen,
bûn és vágyak nélküli világ? Elképzelhetõ?
Egyszer valaki azt mondta nekem: nincs
rossz út. Tanulni sokféleképpen lehet. A
saját megtapasztalást képtelenség mások
tapasztalataiból meríteni. A lelkiismeretfurdalás, amit a megfelelés és vágyak öszszecsapása szít, akkor szûnik meg, ha elfogadjuk a magunk vágyait életrevalónak.
A vér hajt, a vér kötelez.

Vígan fogyott a búzatábla...

Hargitai–Kiss Virág

NYÁRI SZÜNET
a szerkesztõségben
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat és
Ügyfeleinket, hogy szerkesztõségünk

augusztus 2-ától augusztus 17-éig

ZÁRVA TART.
Ez idõ alatt nem jelenik meg
a Bogárd és Vidéke, a hirdetésfelvétel
valamint az ügyfélfogadás szünetel.
Nyitás: 2014. augusztus 18., hétfõ,
8.00 óra.
Következõ lapszámunk megjelenéséig
kívánunk mindannyiuknak jó idõt,
kellemes feltöltõdést és élményeket!
Szerkesztõség

A látvány rabsága
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INTERJÚ

2014. július 31. Bogárd és Vidéke

Vérükben a nevelés
Egy olyan különleges családnál jártam látogatóban, akiknek – szerintem Sárbogárdon
egyedülálló módon – három generációja tanított ugyanabban az intézményben, az idén
30. évfordulóját ünneplõ Mészöly Géza Általános Iskolában: Bereczk Istvánné Gizi néni
közel 30 évig, Nagy Ferencné Milike közel 40 évig, Nagy Boglárka pedig 3 éve. Mi több, a
család két másik tagja is a pedagógusi pályát választotta: Molnárné Bereczk Hedvig magyar–ének és zenetanár, Nagy Brigitta olasz nyelvtanár, ugyanakkor grafológiát és kereskedelmit is végzett.
Szerencsém volt Milike és Hédi tanítványának lenni – mindketten meghatározó egyéniségei voltak az életemnek. Hogy honnan ered a pedagógusi véna a családban, s miként
öröklõdött tovább a magyar, a nyelvek és a zene iránti elkötelezettség, azt megtudhatják
a következõ beszélgetésbõl.
Gizi néni: – Budapesten születtem a Bu- – Melyik épületben tanított? Hiszen akkor
lyovszky utcában. A Szinyei Merse utcá- Sárbogárdon több épületben is folyt tanítás.
ban jártam iskolába.
Gizi néni: – Mindegyikben voltam: a pol– Mi a lánykori neve?
gáriban, a templom mellett, a Kozmában,
Gizi néni: – Heitzmann Gizella, magyaro- a reformátusban. Ahol most a Penny van,
ott volt egy hosszú tornaterem, abban torsítva Hegymegi Gizella.
nát tanítottunk. Az utolsó három évben
– A magyarosítás okát ismeri?
üresedés volt a kisegítõben, és kértem,
Gizi néni: – A zárda magyarosíttatta a nehogy tegyenek oda, mert ott kicsit több volt
vemet. Az angolkisasszonyoknál tanultam.
a pénz. 1981-ben mentem nyugdíjba, mert
Kezdõ tanítóként mindenkinek vidékre
megszületett Brigi unokám, és én vigyázkellett menni, kivéve, akinek volt protekcitam rá, Mili visszajött tanítani.
ója. Marcaliba kerültem, egy évig hittant
tanítottam. Mivel Sárbogárdon laktak a – Gondolom, az elején nagy létszámú osztánõvéremék, kértem, hogy tegyenek Vajtá- lyokban tanított.
ra, ahol három évig tanítottam. A nõvére- Gizi néni: – Arra emlékszem, hogy Miliék
mék egyszer elvittek az iparosbálba és be- osztálya volt a legnagyobb, 54 fõvel. Ákos
mutattak a férjemnek, a Pistikémnek. Sár- Elek, Császár Kati néni (az idõsebb) és én
bogárdra kerültem a segítségével. De az tanítottunk azon a – mintegy 160 fõs – évalsó tagozatban nem volt hely, ezért a föl- folyamon.
sõbe tettek. Itt tanítottam a 6. a-ban, fiú- – Milyen volt a saját gyermekét tanítani? Szigorúbb volt?
osztályban.
Gizi néni: – Igen. A barátnõjével radírt
– Hogyan tudott helytállni?
Gizi néni: – Magyart és éneket, karéneket rágtak, én csak rájuk néztem, és akkor már
tanítottam, mert az oklevelemre az van ír- tudták, hogy nem szabad. Beszélni sem beva, hogy jelen oklevél tulajdonosa alkal- szélhettek, mert abban a pillanatban szétmas az énekórák teljes óraszámban való ültettem volna õket. Szégyelltem magam,
ellátására. Jó énekes voltam; az õseim zon- hogy év végére kitûnõ lett. De nem azért
gorát készítettek Bécsben. A Heitzmann- lett másodikban kitûnõ, mert én tanítottam.
féle zongora még ma is létezik.
– Ó, hát akkor itt egészen messze nyúló gyöke- – Gondolom, egy idõ után azért lett zongora
is, amin tudott tanítani.
rek vannak!
Gizi néni: – Igen. Kiskoromban kaptam Gizi néni: – A KIOSZ-tól vettük meg a
egy egyoktávos zongorát a MÁV-kórház- zongorát. Mindkét lány meg a négy unoka
beli apácáktól, mert anyukám meg apu- is megtanult zongorázni. Lacika aztán a
kám ott dolgozott. Utána anyu vett nekem trombitát választotta.
két és fél oktávos xilofont, szájharmonikát – Milyen volt a tanári közösség, az iskolai lét
és egy cimbalmot 20 pengõért. Sok pénz annak idején?
volt az akkor, majdnem egy havi fizetés. Gizi néni: – Nagyon, nagyon jó volt. Egy
Sajnos hamarosan elgázolta a bátyámat képet hadd mutassak! Itt van Lánczi Bözsi
egy kocsi, meghalt, anyu meg 13 napra rá néni és Örsi papa, Tóth Jancsi, meg azt hihalt meg. Akkor tettek be a Szent Margit szem, Marika is. Annak idején minden évIntézetbe.
ben fényképezkedtünk. Sokan már elmenSárbogárdon egyetlen hangszer sem volt, tek közülük. A legutóbb Szabó Gizi halt
és szolmizálás után tanultam az énekeket, meg.
úgy tanítottam. Valaki mondta, hogy Ákos – A régi gárdából Tóth Mariska néni él még és
Elek fáskamrájában van egy régi, rossz Gizi néni. Régen el szoktak menni együtt
zongora, de mondtam, hogy azt azért nem kirándulni, tartottak közösségi alkalmakat?
fogjuk kihozni, fel is kell hangolni, nem Gizi néni: – Mentünk Sopronba, Szombatlehet azon csak úgy játszani.
helyre, összejöttünk, eszegettünk. Szív– Mennyi idõt kellett tanárként eltöltenie?
vel-lélekkel összedolgoztunk. Nem volt
Gizi néni: – Körülbelül 4-5 hónapot, mert irigykedés, egymást segítettük. Három új
egy alsó tagozatos katonatiszt-feleség el- tantestületi tag jött 1953-ban, köztük én is.
ment innen, mivel a férjét elhelyezték, és Mindhárman fiatalok voltunk, és nem
elmentem Lugosi Árpád igazgatóhoz, mertünk bemenni az osztályba. Úgy csinálhogy megkérjem: tegyen engem az alsóba, tuk, hogy kicsit kinyitottuk az ajtót, és belöktük egymást a terembe.
mert én jobban szeretek ott tanítani.

– Az elsõ órán sikerült azért fegyelmet tartani?
Gizi néni: – Fegyelem az volt! Én egy pofont se adtam.
– Mivel fegyelmezett?
Gizi néni: – Ha nagyon rossz volt valaki,
hátrament a sarokba és 5-10 rugót csinált.
Olyat nem csináltam, hogy írja le 50-szer,
vagy 100-szor, hogy jó leszek, mert az hülyeség – a végén már olyan csúnyán írja,
hogy az semmi.
Emlékezetesek számomra a pedagógusnapok, ahogy rózsaszirommal végigszórták a
földet, és nemcsak a munkaközösség-vezetõk, hanem a szülõk is eljöttek. Szerettük
egymást a szülõkkel. Sokszor találkozunk,
mindig köszönünk, beszélgetünk. Aztán a
rokonságból összeszedtem apró kis játékokat, ceruzákat, babákat. Hétvégén pontoztunk, és a legtöbb piros pontos kapott ilyen
ajándékot. Olvastam a Köznevelést, és kiszedtem belõle, ami használható, azokat
alkalmaztam. Az egész környékrõl jöttek a
bemutatóórámra, és mindenki csodálkozott, pedig nem csináltam semmi különöset, csak azt, amit szoktam.
– Hányan lettek a régi tanítványok közül pedagógusok?
Gizi néni: – Legalább húszan.
– A családban honnan van ez a – pozitív
értelemben – makacs pedagógusvér?
Gizi néni: – Négy leány volt otthon. Mindenhonnan babát kaptunk. A díványra ültettem õket sorba, kis füzeteket csináltam,
elõírtam, és „Tessék, írjátok meg!”; aki
szépen írt, az jó jegyet kapott, aki nem, az
meg lett szidva. Be is oltottam õket.
– A családból csak Gizi néni lett pedagógus?
Gizi néni: – A nagynéném tanítónõ volt.
Rá kell csak nézni a fényképére: az a kemény tartás, és ahogy mondta nekem, hogy
„Ne így rakd a lábad, hanem egy kicsit így,
és húzd ki a hátad!” – már õtõle megkaptam a pedagógusi indíttatást.
– Milike, téged mi vitt a pedagógus pályára? A
példa, amit édesanyádtól láttál?
Folytatás a következõ oldalon.
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Milike: – Elsõsorban õ, igen.
– Nem érezted erõszaknak?
Milike: – Eszembe se jutott, hogy más legyek. Alsós korom óta, 12 évig tanultam
hegedülni, meg ez az egész környezet.
Apukám jó hangját is örököltem.
– Neki mi volt a hivatása?
Milike: – Õ nem tanulhatott. Felvették
Pestre, mert rettenetesen jó hangja volt
(operetteket játszottak a szomszéd Gábeli
Klári nénivel), csak annyi nadrágot és
egyebet kellett volna vinni, hogy már az is
nehéz lett volna. Itthon kellett maradnia
és segíteni az édesapjának: beült mellé cipésznek. Aztán vezetõ lett. A mûhely
ktsz-szé alakult (a Penny melletti dohánybolt épületében), a cipészrészleg mellett
volt minden más is. Végül az iskolában kötött ki apu, a technikai mûhelyben, a
Templom közben.
– Most is kezedbe veszed még a hegedût?
Milike: – Nagyon ritkán. Régebben, amikor még a húgom, Hédi a Mészölyben tanított és volt pedagógus-énekkarunk, a bálokon szerepeltünk.
– Késõbb aztán megtanultál zongorázni?
Milike: – Kötelezõ volt. Mivel a hegedûn
csak egyfelé kell figyelni, nagyon nehezen
ment a zongora. Amikor bementem vizsgázni, mindig mondtam, hogy én hegedûs
vagyok. Akkor egy kicsit elnézõbbek voltak, de a partitúraolvasásnál nem volt mellébeszélés.
– A Mészöly után hova mentél továbbtanulni?
Milike: – Fehérvárra a Vasváriba énektagozatra. Horányi Ottília volt az énektanárom. Olyan mûvekkel ismerkedtem meg,
amik máig hatással vannak rám.
– A Vasváriból hová mentél?
Milike: – Pécsre jelentkeztem magyar–
orosz szakra, mert az orosz volt a szerelmem. Kovácsné Ani néni, az osztályfõnököm belénk verte. Viselkedni kellett órán,
egyértelmû volt, hogy figyeltünk, õ pedig,
ha kellett, minden órán felírta a táblára a
melléknévragozást, vagy bármit. Nagyon
megszerettem az oroszt.
Milike: – Versenyekre jártunk, nagyon jó
eredményeink voltak. Ráadásul a középiskolában Albert József igazgató úr tanította
nekünk az oroszt. Olyan egyénisége volt,
hogy ha bejött a terembe, néma csend lett.
Imádtuk õt! Õ mondta, hogy én egy tehetség vagyok. Egyértelmû volt, hogy az
oroszt választottam az ének mellé. Az
ének–orosz viszont abban az évben nem
indult, úgyhogy – mivel a magyar a másik
szívszerelmem, itt a suliban is több szavalóversenyt, helyesírási versenyt megnyertem – így lett a magyar–orosz. Nem vettek
fel, hál’ istennek.
– Miért hál’ istennek?
Milike: – Nézd meg az orosztanárokat!
Vagy tanultak valami más nyelvet, vagy
egyszakosok. A következõ évben magyar–énekre felvettek.
– Mit csináltál az alatt az egy év alatt?
Milike: – Hantosra kerültem egy évre képesítés nélkül; ötödiktõl nyolcadikig éneket, ötödikben és hatodikban magyart tanítottam, és a hatodikban osztályfõnök
voltam. Egy évet Miklóson tanítottam, 38at pedig a Mészölyben.
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– Mindenképpen általános iskolában szerettél volna tanítani?
Milike: – Úgy érzem, ez az a korosztály,
ami nekem való. Nagyon sok érzelem van a
gyerekekben, csak manapság már nagyon
nehéz elõhozni. Magyarban ezt jól el lehetett érni, amikor egy verset bemutatsz, és
néma csendben van az osztály, eszük ágában sincs megmozdulni. Imádtam Radnótit tanítani vagy József Attilát, Adyt! Manapság az a baj, hogy meghallgatni sem
akarják, olvasni pedig abszolút nem, mert
nem is érdekli õket, meg sem értik.
– Mi lehet ennek a háttere? Az olvasás tanítása megváltozott?
Milike: – Nem. A családi háttér, meg a sok
információ az interneten. Régen mennyien jártunk zeneiskolába! Most alig vannak. Én azt veszem észre, hogy nagyon kevés a gyerek, akit konkrétan valami érdekel. Ez a társadalomnak is hibája.
– Ennek ellenére nem változott a mosolyod,
meg tudtad õrizni a pozitív hozzáállást, az
energikusságot. Benne voltál az iskolai életben mindvégig.
Milike: – Amikor beléptem az iskolába, elfelejtettem minden mást. Haragudni sem
tudtam sokáig egy-egy gyerekre, csibészre.
– Hogyan tudtad az érdektelen gyerekek érdeklõdését fölpiszkálni?
Milike: – Dicsérettel bármit el tudtam érni. Az évtizedek alatt teljesen mindegy, milyen osztályom volt (akár képességek, akár
magatartás tekintetében), mindenkit ott
próbáltam megfogni, ahol tudtam: volt,
akinek az érzelmeire, volt, akinek az eszére tudtam hatni. Úgyhogy elértünk nagyon-nagyon sok mindent.
– Akkor neked se nagyon kellett fegyelmezni.
Te használtad a guggolós módszert?
Milike: – Kinevettek volna felsõben.
– Mivel tudtál jól fegyelmezni?
Milike: – Volt, hogy inkább nem figyeltem
rá, és egy idõ után abbahagyta. Olyan is
volt, hogy nem vittem el kirándulni. A következõ évtõl a srác úgy megváltozott,
hogy nem lehetett ráismerni, 4-es, 5-ös
magatartású lett.
– Nincs recept.
Milike: – Mindegyik gyerek más és más.
Amikor alsóból úgy jön fel, hogy olyan híre
van: „papírja van róla, hogy hülye”, akkor
odafigyelek rá, és bármi pici dolgot csinál,
megdicsérem, hogy érezze, hogy szeretem.
Hogy érezze: nem mondott le róla mindenki.
– Eltántoríthatott volna a szakmától egy vezetõ, a körülmények, a fizetés, meg még sok minden, de te kitartottál.
Milike: – Sõt, mindig próbáltam valami
pluszt csinálni. Amikor Rehák Jutka lett az
igazgató, onnantól fogva minden évben
bevállaltam az október 23-át. A szívemhez
ez az ünnep közel áll.
– Miért?
Milike: – Talán a magyarság miatt, meg
amiatt, hogy a 301-es parcella mellett van a
nagyszüleim sírja. Amikor mentünk a temetõbe halottak napja körül, ballonkabátos nyomozók figyeltek. Ezek a dolgok
mély nyomot hagytak bennem. Általában
az osztályaimmal, vagy a legügyesebb tanítványaimmal készültem az ünnepre.
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Amikor a kollégák sírtak, a gyerekek teljes
csendben hallgatták végig az aulában a
mûsort, az volt a jutalom. Na és a farsangok! Egy darabig beöltöztem velük én is.
Meg a Mikulás, nyolcadikban az utolsó
tánc összeborulva, sírva! Érzelmileg nagyon összejöttem mindig a gyerekekkel.
– Úgy tudtál gyereknyelven szólni, hogy a tiszteleted megvolt. A te tanítványaid közül hányan lettek pedagógusok?
Milike: – Elég sokan. De inkább választják
a magyart meg a kommunikációt.
– A nyelvszereteted átragadt Bogira, aki angolt szakos. Milyen volt diáknak lenni itt az
iskolában?
Bogi: – Bármi rosszat csináltam, azt anyu
elõbb tudta, mint én. Tanított is, éneket.
Milike: – Brigit is megnyertem magamnak
magyarra hetedik-nyolcadikra. Mindenkinek hiba nélkül kellett tudni a verset, ha
ötöst akart. Más esetleg egyet hibázhatott,
de Briginek megmondtam, hogy õ annyit
se. Ha hárman jelentkeztek, akkor nem
akartam õt felszólítani, mint ahogy Boglárkát sem, nehogy azt mondják véletlenül
is, hogy azért, mert a saját gyereke.
Bogi: – Én jelenteni sem szerettem, hogy
„a tanárnõnek tisztelettel jelentem”.
– És amikor már a tanári karban voltál?
Bogi: – Õ volt a fõ tanácsadóm. Ha kérdésem akadt, vagy problémám, akkor bejött
velem akár szakkörre is, hátul ült és figyelte, hogy ki mit csinál, utána megmondta,
hogy mit lehetne tenni.
– Milyen a volt tanáraid között lenni kollégaként?
Bogi: – Furcsa, hogy a szomszédomban
azok ülnek, akik még engem is tanítottak,
és a tegezõ viszony.
– Miért éppen az angolt választottad?
Bogi: – Negyedikes korom óta tanultam
angolt, és nekem az volt a szerelem.
– Hol végezted a szakot?
Bogi: – A szegedi tudományegyetemen.
Milike: – Ne felejtsük el megemlíteni azt,
aki mély benyomást tett rád és segített.
Bogi: – Simon István.
– Voltál már osztályfõnök a három év alatt?
Bogi: – Csak ideiglenesen, egy tartósan beteg kolléganõ helyett három hónapig.
– Nem gondoltad, hogy máshova menjél tanítani?
Bogi: – Az általános iskola mellett a Mezõföld Gimnáziumban is tanítok.
– Akkor teljesnek érzed a hivatás gyakorlását?
Bogi: – Igen. Bár megbántam, hogy a magyar szakot nem vettem föl.
– Még fiatal vagy.
Bogi: – Bármi elõfordulhat. Idegenforgalmi végzettségem is van.
– Itthon ki tudtok kapcsolni, vagy folyamatosan az iskola a téma?
Bogi és Milike: – Sokat beszélgetünk az iskolai dolgokról, a gyerekekrõl.
Gizi néni: – Én álmomban még mindig tanítok. Benne van a vérünkben, a húsunkban a nevelés.
Hargitai–Kiss Virág
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A LÁTVÁNY RABSÁGA
Interjú Sándor Pállal II.
– Beszélgetésünk mindenféle vizekre evez most, fõleg az Antarktisz felé. Virtuális túrára indulunk, de elõtte szeretném, ha arról beszélne,
milyen nyelvet sajátított el, hogy megszámlálhatatlan útjain meg tudja
magát értetni.
– Az iskolában az orosz volt a kötelezõ. Amellett lehetett tanulni
esetleg a gimnáziumban németet. Tehát az oroszra hagyatkoztam, de ki tudtam használni, mert voltam orosz területen, sõt az
Északi-sarkon meg a Déli-sarkon is érdekes módon oroszul tudtunk a legtöbbet beszélni, mert orosz személyzettel utaztam, és a
Déli-sarkon orosz állomáson kaptunk ellátást. Aztán jártam Pestre magántanulóként angolra, volt nálam, a patikában angoltanítás. Sõt, a pincehelyi kórházban is volt egyszer egy évig egy tanfolyam. Az itteni állatorvos feleségéhez németórákra jártam.
Nyelvvizsgám semmirõl nincs.
– Milyen szinten beszéli ezeket a nyelveket?
– Kialakul a sok utazás közben egy utazási nyelv, amit tudni kell a
repülõtereken, a szállodákban, üzletekben, tájékozódásnál. Volt
példa rá, hogy Chicagóból mentem Londonig, és egy amerikai üzletemberrel egymás mellett ültünk. Egész úton végig beszélgettünk. Szóval nem tudnak eladni.
– Ez a legfontosabb.
– Azt viszont hozzáteszem, hogy angolul tapasztalatom szerint a
világon mindenhol tudnak. Az etióp kisgyerekek jutnak eszembe,
akiknek kötelezõ már általános iskolában az angol.
– Mert viszonylag könnyen elsajátítja az ember.
– Az elsõ útjaim Lengyelországba vezettek, ahol már abban az
idõben is az angol volt a kötelezõ nyelv, a szocialista országok közül talán egyedül.
– Volt egy utazása, amit a múltkori beszélgetésünk után említett, de akkor már nem forgott a kamera. Annyira megfogott engem, hogy szeretném, ha elmesélné a tévénézõknek, újságolvasóknak is a New York-i
útját, amikor a 65. születésnapját ünnepelte, és amikor azt gondolta,
hogy ezzel úgymond „eltemeti magát”, mert itt van vége az életnek.
– Az Aida a kedvenc operám, és akkor játszották New Yorkban.
Akkor még három jó barátom élt ott, és mindegyiknek szóltam,
hogy próbáljanak szerezni nekem a közelgõ születésnapomra jegyet az elõadásra. Sikerült, így hát mást nem kellett tenni, mint elmenni New Yorkba. Mindent beletettem abba az útba. Kitaláltam, hogy elmegyek az opera elõtt a Waldorf Astoriába vacsorázni. Az a világ legelitebb szállodája, gyönyörû étteremmel. Még
most is elõttem van, amikor bemegy az ember a fõbejáraton és egy
kör alakú, csillogó-villogó bár fogadja. Leültem a székre, kértem
egy viszkit, de rögtön abban a pillanatban, ahogy kiittam, a pincér,
mint a villám, még egyet töltött. Bementem az étterembe, lazacot
kértem, a kedvencemet, hollandi mártással, spárgával, valami
szuper elit vörösbort hoztak, megvacsoráztam király módra, és
szépen elballagtam a Metropolitanbe. Szájtátva néztem az Aidát
Plácido Domingóval. Az egyik jelenetben az óriási színpadon elefántok sétáltak végig. Csodálatos élmény volt. Még hadd tegyem
hozzá, hogy csak nadrágot vittem magammal, mondván, hogy
majd veszek zakót a 5th Avenue-n. Nem gondoltam, hogy ez milyen gondot okoz. Amikor az idõ sürgetett, vettem egy 54-est, ami
nagyobb, mint az én méretem, de azért az utolsó pillanatban sikerült egy 52-est is venni. Két zakóval mentem az operába: egy a szatyorban, egy pedig rajtam. Errõl eszembe jut, hogy Dési Iván barátom jött egyszer hozzám, és mondta, hogy csak úgy vett egy fekete nadrágot, és az utána való héten halt meg az édesanyja. Kérdeztem, hogy van-e fekete zakója. Azt mondta, nincs. A gyógyszertár irodájában is van ruhásszekrényem, kivettem belõle a
New Yorkban vett 54-es, fekete zakót, és ahogy fölpróbálta, mintha ráöntötték volna.
– Rengeteg utazása közül az Antarktisz talán a legnagyobb élmény Pali
számára. Nem mindenkinek jut eszébe, hogy egy olyan világba látogasson el, ahol hûvös van.

– 2007 januárjában voltam elõször az Antarktiszon, idén pedig
másodszor. A két út nagyon jól kiegészíti egymást. Az elsõ utazáson kifejezetten úgy mentünk, hogy ott töltünk egy éjszakát, és
másnap már jövünk is vissza. De nem tudott visszajönni értünk a
repülõ, mert nem tudott leszállni, olyan köd volt. Az Antarktiszon
nincs semmilyen szálloda, panzió. A chilei bázison betettek minket egy kibelezett kisbuszféleségbe, amiben kb. 10 fok volt. Hozzá
semmilyen mellékhelyiség. Nem messze volt a szovjet bázis, oda
kellett átjárni tisztálkodni. Tõlük kaptunk reggelit, ebédet, vacsorát. A chilei állomásról telefonáltak a többi állomásra, az uruguayira, kínaira, argentinra, hogy fogadjanak minket, mutassák meg
a kutatóbázist. Úgyhogy mentünk egyikrõl a másikra dzsippel, ettünk-ittunk, végigmutogatták a mûszereket stb. Az orosz bázison
a személyzetbõl többen is tudták, hogy Magyarország hogy van,
mint van. Voltak is Magyarországon. A szakácsok megkérdezték,
mit szeretünk, és a kedvünkben jártak. Végül öt napig tartott az
ott tartózkodásunk. Egy magas rangú küldöttség érkezett Herkulessel (amibe a tankok is csak úgy bemasíroznak), és azzal jöttünk
vissza. A küldöttségnek volt egy külön hely a repülõn, ahová beszálltak, minekünk meg kinyitották a nagy hangár hátsó ajtaját,
hozzászíjaztak az oldalához és iszkiri Punta.
– Gondolom, egy kicsit fapados volt az utazás.
– Mást sem csináltunk, mint egymáson röhögtünk. Mint a majmok, oda voltunk szíjazva – rém muris volt. Arról nem beszélve,
hogy hátul nem volt semmilyen fûtés. Idén februárban Buenos
Airesbõl indult egy hajóút az Antarktiszra, végig Dél-Amerika
partjai mellett. A Tûzföldet teljesen körbejártuk, és a Falklandszigeteken is voltunk. Ablakos kabint kértem. Reggel fél hatkor
odaültem mindig az ablak elé, vártam a napfelkeltét. Az egy varázslat, hogy ott ülsz pizsamában, a pálinkát megiszod elõtte, és
egyszer csak az óceán kellõs közepén jön fel a Nap.
– Összesen hányan mentek?

Folytatás a következõ oldalon.
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– Az utaslétszám olyan 2000 körül volt. Egy 11 emeletes hajót
képzeljünk el. Jöttem-mentem, de mindig csak egy-két embert
láttam; eloszlott a sok emeleten az a sok ember. A könyvtártól,
klubteremtõl, színháztól moziig minden volt a hajón, fitnesztermek, éttermek garmadája. Egy város utazik, a személyzet is kb.
2000 fõ.
Két társammal teljesen egyedül mentünk Amsterdamba, onnan
Rio de Janeiróba, majd Buenos Airesbe. A hajóra szállás 3-4 órás
ceremónia. Ujjlenyomatot vesznek, fényképeznek jobbról-balról,
ki kell tölteni mindenféle ûrlapokat. Ott érzõdött a 2000 utas.
– Azért is volt erre szükség, gondolom, mert az Antarktisz nem annyira
biztonságos hely, bármilyen idõjárási nehézség jöhet, így könnyebben
azonosíthatók.
– Pontosan. Ott van, ugye, a Drake-szoros, az egész földön a legveszélyesebb zóna. Ott találkozik az Atlanti- meg a Csendes-óceán. Emiatt módosult is az út: elõször kikötöttünk a Falkland-szigeteken, utána mentünk a Tûzföldre, és úgy az Antarktiszra. Egy
óráig oktattak minket, hogy mikor mire kell figyelni, és amikor
megszólalt a vészcsengõ, hogy irányváltoztatás, a frász jött az emberre. Így viszont elõbb láttam meg álmaim Falklandját. Amikor
kiszálltunk, mondtam rögtön a csoportvezetõnek, hogy sziasztok,
én egész nap nem kutyagolok veletek, magánprogramot csinálok.
Leszólítottam egy szimpatikus hölgyet, hogy mondja meg nekem,
hol van a legközelebbi kocsma, mi a legjobb étterem és hol van a
posta. Ez a három nekem elég a látnivalókon kívül.

– Mi volt a látnivalók közül, ami nagyon megfogta?
– A hangulat, a varázs. A világvégén van egy kis sziget, ott él
200-300 ember, saját bélyegük van, saját pénzük, angol felségterület, de teljesen önállóak. Egészen más a mentalitás, sugárzik az
emberekrõl a béke. Ennél megelégedettebb, kedvesebb, aranyosabb embereket én még nem láttam. A tengerészkocsma is egy élmény volt. Nincsen, csak egyféle kaja. Odateszik tálcán neked, aztán szevasz. De ott nem ettem, csak rumot ittam, utána délben elmentem egy gyönyörûséges étterembe, ami olyan volt, mint egy
szalon, hal hátán hal az étlapon. Nagyon jó sörük van. Délután a
pingvineket néztük meg, amiknek kétféle kolóniája van.
– Milyen hosszú volt a hajóút?
– Minden úton írok naplót. Falklandra két nap múlva érkeztünk
Buenos Airesbõl. Másfél nap volt a Tûzföld. A Beagle-csatornán
átmentünk a Csendes-óceánra, a híres Ushuaiában töltöttünk egy
napot, elmentünk a világvége-vasutat megnézni, aztán a Tûzföld
Nemzeti Parkba. Égbe nyúló, havas hegyek, gyönyörû erdõk, állatok. Láttam fekete nyakú hattyút, rókát, vadlibát. Maga a természet egy varázslat! Aztán vissza a hajóra, és elindultunk az Antarktiszra.
– Milyen volt az átkelés?
– Többször voltam már hajóúton, jégtörõvel az Északi-sarkon, de
az semmi ehhez képest. Millió szekrény volt a kabinomban. Amikor a hajó beért a Drake-szorosba, a szekrényajtók, a fürdõszobaajtó csapkolódtak, de kegyetlenül. Nem beszélve arról, hogy a 2.
szinten volt a kabinom, a hullámok betakarták az ablakomat. Imbolygott az a nagy hajó. Félni nem féltem, a pálinka segített. Arra
gondoltam, hogy a társaim hogyan vészelik át ezt a pici kabinban,
aminek nincs ablaka.
– Mennyire járták be az Antarktiszt? A régi gondolkodás szerint ez a
világ vége.
– Egy napot a Paradicsom-öbölben töltöttünk, ami gyönyörû.
Karnyújtásra tõlem az Antarktisz, de azért mégis egy biztonságos
hajón vagyok. Vittem a magyar zászlómat meg az erdélyi zászlót,

5

amit tavaly kaptam Nyárádszeredán, és mindegyikkel lefényképezkedtem. Eufóriában volt mindenki. Aztán meglátogattuk a
bárt, Captain Morgant ittunk, a kedvencemet.
– Ez milyen ital?
– Egy angol rum, de nagyon finom.
– Túrákat tettek a szárazföldön?
– Nem szálltunk ki. Nem volt a programban. Volt egy kis testvérhajónk, õk kiszálltak a Horn-foknál, és egy sziklameredeken fölmentek az albatroszt ábrázoló szoborhoz. Sajgott a szívem, az lett
volna az igazi, ha mi is kiszálltunk volna.
– Látott-e még a pingvineken kívül más jellegzetes élõlényt?
– Éppen az étteremben voltam, amikor láttam, hogy fut mindenki
az ablakhoz. Egy bálna úszott mellettünk.
– Akkor végül is az elsõ antarktiszi kalandja volt inkább felfedezõtúra.
– A kettõ kiegyenlíti egymást. Nagyon szerencsés vagyok, hogy
mindkettõt kipróbáltam. A másodikban benne volt Falkland, a
Tûzföld meg két világváros: Buenos Aires és Montevideo, amit
ától cettig bejártunk. Ettünk, ittunk, beültünk étterembe, kávéházba. Meg maga az út Dél-Amerika partja mellett! Változatos
tájakat láttunk. Az óceánon utazni is csodálatos dolog. A sok- sok
utam közül ez volt az, amelyikben minden együtt volt, az idõ is jó
volt, a társaság is.
– Akkor veszélyhelyzetek nem voltak, inkább csak pozitív benyomások?
– Voltam én éppen eleget veszélyhelyzetben. Amikor Katmanduból átmentünk a Chitwan Nemzeti Parkba (Nepál nyugati végén), megmondták, hogy ne ijedjünk meg, minden dzsipben két
fegyveres fog ülni és a pilóta mellett is ott lesz egy géppisztoly,
mert a terület egy részét felkelõk foglalták el. Így mentünk egy napig a zegzugos hegyi utakon a Himalájában. Kell ennél nagyobb
veszély? Ugyanez volt Jemenben. Elõttünk nemrég fogtak el egy
autót, és nagy váltságdíjért engedték el az utasokat.
– Mielõtt az Antarktiszra ment, több könyvet is olvasott arról a vidékrõl?
– Általában hozzáolvasok az útjaimhoz. Shackleton emblematikus alakja az Antarktisz-kutatásnak.
– Megfürdött-e a vízben, vagy legalább a lábát belelógatta-e?
– Annyira jó idõ nem volt. Az Északi-sarkon benne volt a programban, hogy egy lékbe a merészek egy szál gatyában belemehettek fürödni, és utána kaptak egy oklevelet.
– De Pali nem ennyire „vízmatyi”.
– Nem.
– Hány fok volt az Antarktiszon, amikor odaértek?
– Mínusz 5-3 körül.
– Az egyik fotón egy irányjelzõ oszlop, rajta: Sárbogárd 13.921 km.
– Vittem szépen összetekerve, és amikor megálltunk ennél az oszlopnál, szépen kihúztam, felragasztottam.
Montevideóban van egy piac a kikötõben. Egy óriási csarnok,
amibe kitelepült a város kb. 100 étterme. Szabadon sütik az ökröket meg a bárányokat. Az illat elképzelhetetlen. Millió ember ül
ott, dínomdánomoznak, csodálatos a hangulat. A világon sehol
ilyet nem láttam. Ez Montevideo kikötõjének a legnagyobb vonzereje. De megörökítettem fotón a régi és az új elnöki palotát, a
honfoglalási emlékmûvet, a világhírû futballstadiont, ahol az elsõ
futball vb-t rendezték, a városkaput, és az uruguayi kommunista
párt plakátját, amin Lenin, Marx és Engels látható. Buenos Airesben megnéztük a rózsaszín palotát, ahol Evita mondta híres
beszédét. Voltunk a temetõben is a sírjánál, ahol ki van téve a
fotója és a szobra.
– Visszakanyarodnék arra, amit legutóbbi látogatásomkor említett,
hogy akkor fertõzõdött meg az utazással, amikor elõször Krakkó–Zakopanéban járt. Mi fertõzte meg?
– Dési Ivánnal utaztunk oda. A megérkezésünk utáni reggelen
aludtam még, amikor fölrázott, hogy menjek ki a fürdõszobába és
nézzek ki az ablakon. Életemben elõször láttam hegyet, méghozzá egy gyönyörû, nagy hegyet. A látvány rabul ejtett. Utána mindig a szépet kerestem, hogy rabul ejtsen valami. Isten megadta,
hogy tudtam annyi pénzt gyûjteni mindig, hogy ezeket tudjam
finanszírozni.
Vége
Hargitai–Kiss Virág
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Még az égiek is
Elfeledett nemzedék
könnyeket hullattak

Még az égiek is könnyeket hullattak az I. világháború áldozataiért, akikre Sáregresen hétfõn este emlékeztek az ünneplõk a Csók
István Mûvelõdési Ház udvarán álló emlékmûnél.
Magyarország és a község zászlajával Szántó Ákos és Jobban Bátor – a Hermann Mária vezette ifjúsági egyesület középiskolás
tagjai – álltak helyt hõsiesen. A Himnusz és a Szózat keretezte a
mûsort; Turi János szavalatokkal emelte az esemény fényét. Az
elsõ világháború eseményeit, üzenetét, tanulságait, az áldozatok
emlékét Tiringer Mária polgármester, Kallós Péter katolikus
plébános és Boza Kristóf református lelkész idézték fel.
Többen is koszorúkat, virágot, gyertyát helyeztek el tiszteletük jeleként az emlékmû lábazatánál, s fejet hajtva álltak meg egy pillanatra a háborúban elesettek hosszú névsora elõtt.
Hargitai–Kiss Virág

Fazekas Imre Pál
Nagylók Tavipalotája 5373.
kedves játékos órák fényeiben
úszó mély kék egében az idõnek
napfény jó levegõ vár berkeiben
szívet hozó – jókedvet szeretõknek
tükrödbe lát hûs tavi ragyogása
ez a táj büszkesége – arcvirága
Nagylók igazi szent-szép ajándéka
vár téged a barátság palotája
ha voltál már itt – hoznak az emlékek
õk tartják az élet Éden-melegét
végtelenbe nézõ közös élmények
szépségét megtartó lelkierejét
legszebb gyönyörû látvány a természet
bármerre jársz – itt – minden a szebbnél szebb

Száz éve már, hogy besorozták õket.
A behívót megkapták, háborúba mentek.
Hátrahagyták szeretteiket és hazájukat.
Egy szebb és jobb élet reményében.
Azon a nyári reggelen eljött a búcsúzás pillanata.
Szíve a torkában dobog, testét átjárja a félelem,
Mi lesz most szeretteivel – nélküle.
Vigyázz a gyerekekre és magadra! – kéri feleségét.
Elindul bánatosan az állomás felé.
A templom elõtt megáll, s nézi a torony tetején a keresztet.
Lelke egy pillanat alatt könnyebb lett.
Hitte, a kereszt vigyáz rá a csatában,
S a gyõzelem után hazasegíti kis falujába.
A katonák hitték, gyorsan megnyerik a csatát.
De a remény szertefoszlott, mert
A „nagy háború” négy évig tartott.
Idegenben, éhesen, rongyosan,
Lyukas talpú bakancsban rótták a
Végtelennek tûnõ utakat.
Egymást biztatva, támogatva néha
Megálltak egy-egy pillanatra erõt gyûjteni.
A cél mindenáron túlélni,
S mihamarabb hazakerülni.
A betegek és sebesültek közül sokan elestek.
Számukra eljött a végsõ perc.
Zsebükbõl elõvettek egy lapos kis fémdobozt, melynek tartalma egy utolsó szál cigaretta
És egy töredezett fénykép a családról, mely
Oly sokat segített az évek alatt és
Oly sokat segít most az utolsó pillanatban.
A katona látja még kisfia mosolyát,
Nézi felesége gyönyörû szemét,
S az ég felé fordulva kiesik kezébõl
Az ereklye, így búcsúzik az élettõl mindörökre.
Csonttá fagyva, temetetlenül fekszik
Az utat szegélyezõ árokban.
Méltatlanul, elhagyatva, mint egy kivert kutya.
A háború sok százezer ember életét követelte.
Családjukra boldog élet helyett mérhetetlen
Fájdalom, gyász, s a bizonytalan jövõ várt.
S akik négy év után mégis hazajutottak,
Közülük sokan nem találták magyar földön otthonukat.
A harcok a nagyhatalmak területszerzésérõl
Szóltak, szétnyirbálták az országot,
Máshova kerültek a határok.
A nagy küzdelemnek az lett a vége, hogy
Sok gyerek apa nélkül nõtt fel.
Ez az apátlan nemzedék.
Pár év múlva, a felnõttkor küszöbén
Életét kockáztatja, feláldozta egy újabb háborúért.
Szemünk elõtt lebegjen-e vérengzések üzenete:
Soha ne legyen harmadik világégés!
Mert megsemmisítené a Földet és kiirtaná az emberiséget.
A békéért harcoljunk, fegyverek helyett
Gyõzzön a józan ész!
Most, a századik évfordulón,
Fejet hajtva emlékezzünk a hõsökre,
Emlékezzünk egy szál virággal õseinkre,
Hogy ezentúl soha ne legyenek
Elfeledett nemzedékek.
Mihályné Taksás Margit, Sárbogárd
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Hagyományõrzõ aratás Nagylókon
Megyénkben egyedülállóan a nagylókiak vállalkoznak arra, hogy
aratási idõben minden évben elõveszik az 1896 óta dédelgetett
szerszámokat, amellyel megmutatják mindenekelõtt a nagylókiaknak és ország-világnak, hogyan folyik az aratás hagyományos
eszközökkel gépi szükséglet nélkül. Elõkerültek a kaszák, a sarlók, a kötélkészítés módszere, és azok a nyugdíjasok, akik még
szakszerû módon végzik a bemutatást.
Nagyszámú közönség jött össze, idõsek és fiatalok, s még a környezõ falvakból is jöttek, akik kíváncsiak voltak.

Amikor eszköz és ember, valamint a közönség együtt voltak, a
nyugdíjasklub újonnan megválasztott elnöke, Heiczinger Józsefné meleg szavakkal köszöntötte a bátor jelenlévõket, és utalt
arra, hogy ez a hagyomány ébren tartja az emberi tevékenységek,

teljesítmények között a pusztán kézzel végzendõ kenyérbúza aratását, mely õsidõk óta így biztosította egy évre az életet.
A szakszerûség elmaradhatatlan képviselõi, Reiter József és felesége, Mariska néni megmustrálták a búzatáblát. Szerintük várni
kellett egy kicsit, míg a búzaszárak nedvessége a naptól elmúlik, s
ezalatt jöttek a kupicakínálgatók, ami jólesett a reggeli idõben.
Józsi bácsi az általa kijelölt helyen kaszával megbontotta a táblát,
s ettõl kezdve a rendvágók a helyükre álltak. Az asszonyok készítették a köteleket, szedték a markot, gyûjtötték a kévéket, s szépen sorba rakták a kereszteket. A fiatalok sem voltak restek: részt
kértek a munkafolyamat valamennyi elemébõl. Vígan fogyott a
búzatábla, és szemmel láthatóan kikerekedett, hogyan kell hagyományos módon aratni.
A nagy meleg jól megizzasztotta a népet, így a munka végeztével a
Tavipalotához mentek. Itt várta õket a nyugdíjasklub által összeadott sok finomság, amelyhez dr. Bögyös Gábor egy malaccal járult hozzá. A finom pörköltet Finta Imréné fõszakácskodása mellett, önként, jó szívvel vállalkozott asszonyok állították elõ.
A munkában jól kiéhezettek nagyon jóízûen fogyasztották el a bõséges ételt. A ráadást az asszonyok saját készítésû süteményei jelentették. Mondani sem kell, bármilyen sok is volt, minden elfogyott. Elõkerültek a nagylóki pálinkák és a felajánlott móri borok.
Jó hangulat kerekedett, így is erõsítve a helyiek és vendégek barátságát. Szállt az énekszó, új és új nótafákkal. Estig tartott a jókedv.
Én, aki lejegyeztem mindezt, láttam az emberi hozzáállás, a közös
munka egységbe rendezõ értelmét, örömét. Jó volt észrevenni azt
a meleg kapcsolatot, amely áthatott minden jelenlévõt. Kimondatlanul is büszkék voltak arra, hogy egy õsi hagyományt két kezük munkájával tartottak meg a jövõnek.
Tauzné Piroska

Szöszmötölõ gála
Ezen a nyáron nagy volt a sürgés-forgás a nagylóki kultúrház környékén, hiszen ideiglenesen 59 gyerkõc kezdte meg a Szöszmötölõ tábort. Ennek középpontjában a kreativitás állt. Látszott a nevelõkön a szeretet, a meghatódottság.

A tábor fõszervezõje, Bakonyi Árpádné elmondta: fontosnak
tartja, hogy élményszerûen, tapasztalati úton juttassák el a gyerekekhez az ismereteket, tudást. A tábor egyik fõ célja, hogy a lurkók hasznosan töltsék a nyarat, állandó elfoglaltságot nyújtsanak
a nyári szünetben. Sok támogatója volt ennek a hétnek. Többen
kisebb hozzájárulással segítették a táborozókat, ki egy kis gyümölccsel, ki kézmûves-alapanyagokkal. Rendkívül fontos dolog
ez, hisz a csoport saját lábain áll, minden ajándékot nagy szeretettel fogadtak.

Ahogy elmesélték a gyerekek:
mivel a tábor nem bentlakásos
volt, így nap mint nap jártak be
az érdeklõdõk, de azért pihenésben sem volt hiány, hiszen
ebéd utáni alváson mindenkinek részt kellett venni – a színpadot vetették be ágynak. A szieszta után aztán újra belevághattak a mindennapi munkába,
kézmûveskedésbe, néptáncba.
A tábor zárásaként tartottak
egy meghitt, családias gálát,
ahol mindenki megmutathatta, mit sajátított el a hét a folyamán.
Nagyszerû kiállítással, népdalokkal valamint néptáncokkal örvendeztették meg a közönséget. Zárásként minden családot,
érdeklõdõt megvendégeltek egy kis dinnyével.
Mágocsi Adrienn
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TANKÖNYVEK KÖZÜL
A KIFUTÓRA
Interjút készítettem Katona Dórával, a
Miss World Hungary döntõsével. Szinte
alig végzett az államvizsgájával, már indult is a verseny válogatására. Jól döntött,
hiszen az élõ mûsorba is bekerült. A fiatal,
kétdiplomás lány mesélt az életérõl, a
versenyrõl, a természetes szépség fontosságáról, és még rengeteg érdekes témáról.
– Hol születtél, és hol töltötted a fiatalkorod? Jelenleg hol élsz?
– 1991. augusztus 4-én születtem Székesfehérváron. 19 éves koromig Alapon éltem a
szüleimmel és a húgommal, azonban négy
évvel ezelõtt fõiskolai tanulmányaim miatt
a fõvárosba költöztem és azóta is ott élek a
párommal.
– Tanulsz még? Ha igen, hol és mit?
– Az elsõ diplomámat tavaly szereztem
meg a Zsigmond Király Fõiskolán, andragógia szakon, felnõttképzési szervezõ
szakirányon. Ezzel párhuzamosan elvégeztem kommunikáció és médiatudomány
szakon, elektronikus sajtó szakirányon egy
másik szakot is, így idén vehettem át a második diplomámat. Igyekszem tudatosan
építeni a jövõmet és folyamatosan képezni
magam. Õsztõl az ELTE-n folytatom a tanulmányaimat a Pedagógiai és Pszichológiai Karon, de már csak levelezõ munkarendben, hiszen mellette szeretnék dolgozni is.
– Milyen munkában szeretnél elhelyezkedni a késõbbiekben? Esetleg benne van
a pakliban egy komolyabb modellkarrier,
vagy erre inkább csak hobbiként tekintesz?
– A fõiskola alatt már három éve aktívan
modellkedtem, és néhány évig még biztosan ezzel szeretnék foglalkozni. Természetesen tisztában vagyok vele, hogy az ember
nem marad örökké fiatal, és nem dolgozhatok modellként hosszú évekig, ezért is
képzem magam folyamatosan. A késõbbiekre számos tervem van, például szeretnék
rendezvényszervezõként dolgozni, de a tanítás is érdekel. A nagy álmom viszont,
hogy egyszer televíziós mûsorvezetõ legyek.
– Természetes szépség vagy, vagy esetleg
átestél már valamilyen szépészeti beavatkozáson? Egy Miss World Hungary szintû
versenyen indulhatnak plasztikai mûtéten átesett lányok?
– Úgy gondolom, hogy fontos a természetes szépség, és nem támogatom a szépészeti beavatkozásokat. Éppen ezért furcsán
hangozhat, hogy én is estem már át ilyen
mûtéten, viszont arra egészen másképpen
tekintek. 14 éves voltam, amikor megmûtötték a fülemet, mert korábban nagyon
sokat csúfoltak miatta az osztálytársaim,
ami komoly lelki problémákhoz vezetett.
A mûtét nem sikerült teljesen, emiatt nagyon ritkán kötöm fel a hajam, és továbbra

sem vagyok elégedett a fülemmel. Ennek
ellenére elfogadtam magam. Nem tervezem, hogy a jövõben akár a fülemet, akár
bármelyik másik testrészemet megmûttetem. A Miss World Hungary versenyen
hangsúlyozták, hogy fontos a természetes,
vagy legalább természetesnek tûnõ megjelenés, ennek ellenére több lány is átesett
nem is egy beavatkozáson. A személyes
véleményem, hogy egy szépségversenynek
a valódi szépségrõl kellene szólnia, nem
pedig a plasztikai sebészek munkájáról.
– Jártál ezelõtt hasonló megmérettetésen?
– Több kisebb szépségversenyen is indultam már, viszont mindig is terveztem, hogy
elindulok a Magyarország Szépén. Idén
éreztem úgy, hogy eljött az ideje. Nagyon
sokat segítettek a barátnõim.
– Mennyire volt megterhelõ a verseny idõszaka számodra?
– A válogatás elõtti napon államvizsgáztam, elõtte hetekig rengeteget kellett tanulnom. Sajnos nem sokat tudtam pihenni
a két megmérettetés között.
– Egy laikus hogyan képzelje el a felkészülési idõszakot és a versenyt?
– A felkészülési idõszak már a tábor elõtt
elkezdõdött. A döntõs lányokkal sajtótájékoztatón, ruhapróbán, fotózáson és bemutatkozó filmforgatáson vettünk részt, majd
tíz napot töltöttünk Herceghalmon a táborban. Nagyon sok programunk volt, pihenni csak az utolsó napokban tudtunk.
Voltak edzéseink, táncpróbáink, diétás étrendünk, és olyan programok is, ahol nemcsak fizikailag készítettek fel minket a versenyre. Például kommunikációs tréningen
vettünk részt, hogy könnyebben megnyilatkozzunk a kamera elõtt. A verseny a kulisszák mögül nézve azért volt érdekes,
mert én nemcsak versenyzõként figyeltem
az eseményeket, hanem mint olyan ember,
aki egyszer a médiában szeretne dolgozni.
Érdekes volt megfigyelni, hogy egy produkción milyen sok ember dolgozik (szervezõ, sminkes, öltöztetõ, stábtagok stb.) és
mindenki azon fáradozik, hogy aztán a nézõ egy tökéletes, gördülékeny mûsort nézhessen. Minden lány izgult. Volt, aki a koreográfiát gyakorolgatta, mások siettek
smink- és hajkészítésre. Közben az esti ruhát próbáltuk, és mindenki körülöttünk
segédkezett. Egész nap érkeztek a sok
szerencsét kívánó üzenetek a családtagoktól, barátoktól a lányok telefonjaira. Ilyenkor úgy érezheti az ember magát, mint egy
igazi sztár.
– Az eredményedrõl mit gondolsz?
– A versenyen a 9. helyen végeztem. Kezdetben egy kicsit csalódott voltam, mert
szerettem volna bejutni a Top8-ba, de azóta úgy gondolom, hogy szerencsésnek
mondhatom magam, hogy részt vehettem

a versenyen és szerepelhettem a mûsorban.
– Az életed mennyiben változott meg azóta, hogy egy ilyen országosan ismert mûsorban és versenyen szerepeltél?
– A verseny óta nagyon sok minden nem
változott meg az életemben. Újra modellkedem és kapok felkéréseket. Remélem, a
jövõben ez továbbra is így lesz. A versenynek köszönhetõen viszont nagyon sok embert ismertem meg, és nagyon sok ember
írt nekem (idegenek is), hogy szurkoltak
nekem.
– A párkapcsolatodra kihatott valamenynyire ez az idõszak? A barátod hogyan állt
ehhez az egészhez? Kaptál-e szerelmi,
vagy állásajánlatokat?
– A párom már hozzászokott ahhoz, hogy
fotózásokon, divatbemutatókon, szépségversenyeken indulok. Egyáltalán nem féltékeny típus, sõt folyamatosan támogat és
segíti a karrierem építését. A Magyarország Szépe versennyel kapcsolatban is
mellettem állt, és élõben szurkolt nekem a
stúdióban. Szerelmi ajánlatokat nem kaptam, viszont nagyon jólesett, hogy sok régi
ismerõsöm megkeresett azóta, és voltak
olyan kedves idegenek is, akik például dedikált képet kértek tõlem.
– A családodnak és barátaidnak mi volt a
véleménye errõl? Volt, aki esetleg ellenezte a szereplésedet?
– A családom és a barátaim is támogattak a
verseny alatt, nagyon büszkék rám. Szerencsére senki sem ellenezte a szereplésemet, aminek nagyon örülök.
– Ha lehetõség adódna, a jövõben is kipróbálnád magad hasonló megmérettetéseken?
– 16 éves korom óta majdnem minden évben voltam hasonló versenyeken, viszont
több alkalommal nem szeretnék indulni.
Nem véletlenül maradt utoljára a Magyarország Szépe, amely a legrangosabb szépségverseny az országban.
– Gratulálunk az elért eredményhez, és
minden jót a jövõre nézve!
Leszkovszki Máté
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM
HÍREI
VONTATÓ A BOZÓTBAN
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KÉK HÍREK
BÁJAIT KÍNÁLTA
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság körzeti megbízottjai 2014. július 25-én 10 óra körüli idõben
Sárbogárd közelében, a 61-es számú úton egy kihívóan integetõ nõre figyeltek fel. Az egyenruhások igazoltatták a 18 éves sárkeresztúri lányt,
akinél a ruházatának átvizsgálása során olyan
tárgyakat is találtak, melyek azt bizonyították,
hogy a nõ bájait kínálja eladásra az út szélén.

Árokba hajtott egy autószállító kisteherautó Sárszentágota
határában, a 63-as számú úton,
július 23-án, délután. A balesethez sárbogárdi és székesfehérvári hivatásos tûzoltók
kaptak riasztást. A vontató az
út melletti bozótosban állt
meg, az utánfutója pedig a rajta lévõ személyautóval együtt a
vízelvezetõ árokban felborult.
A forgalmi akadály megszüntetéséhez a fehérvári tûzoltók
autódarujára volt szükség.
Személyi sérülés nem történt.

A rendõrök a lányt elõállították a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra, ahol ellene szabálysértési eljárást indítottak, mely során meghallgatták,
majd szabálysértési õrizetbe vették.

FOKOZOTT ELLENÕRZÉS
SÁRBOGÁRD KÖRNYÉKÉN

RONTOM-BONTOM
Egy személyautó Cece
irányából érkezett, amikor Alsószentivánon, a
Béke utcában az út melletti vízelvezetõ árokba
hajtott július 29-én, kora reggel. A baleset következtében az autó egy
betonfelhajtónak is nekiütközött, a sofõr nem
sérült meg, utasa nem
volt. A forgalmi akadály
megszüntetéséhez
a
sárbogárdi
hivatásos
tûzoltók és egy helyben
lévõ munkagép nyújtottak segítséget, amivel
kiemelték a gépjármûvet az árokból.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság

IGAZGATÓI LÁTOGATÁS
A Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokságon közös látogatáson vett részt
Magosi Lajos tûzoltó ezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója és dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd város polgármestere július 29-én. Az
igazgatót és a polgármestert Végh Ferenc tûzoltó alezredes, a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetõje és Fodor Zoltán tûzoltó fõhadnagy, a sárbogárdi tûzoltóság parancsnokhelyettese fogadta. A polgármester mind a megyei
katasztrófavédelem vezetõit, mind a szolgálatban lévõkön keresztül valamennyi, a
városban szolgáló tûzoltót biztosított az önkormányzat támogatásáról. Az állománnyal folytatott beszélgetés során kiemelte, hogy a tûzoltóság kiváló munkát végez, a védelmük alatt álló települések lakói biztonságban vannak.
A laktanyában megtekintette a tûzoltó gépjármûveket, felszereléseket, azonban a
szakmai munka elismerése mellett a szociális körülmények is
érdekelték, amelyek
szintén elégedett volt.
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje
fokozott ellenõrzést rendelt el 2014. július 26ától a Sárbogárdi Rendõrkapitányság illetékességi területére.
A fokozott ellenõrzés célja a települések közrendjének és közbiztonságának fenntartása, a
lakosság személy- és vagyonbiztonságának megteremtése, a bûncselekmények és szabálysértések számának visszaszorítása, a jogellenes cselekmények megakadályozása, valamint a közlekedési balesetek megelõzése. A megyei rendõrök munkáját a Készenléti Rendõrség munkatársai is segítik.
Az ellenõrzés keretében az egyenruhások személyeket igazoltathatnak, ruházatukat, jármûvüket átvizsgálhatják, a közbiztonságra veszélyt
jelentõ eszközöket lefoglalhatják.
Az elmúlt napokban a rendõrök az érintett területen 47 személlyel szemben kábítószer-birtoklás vétség, míg 3 férfivel szemben kábítószer-kereskedelem bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetõeljárást. A
kábítószer-terjesztõket a nyomozók kihallgatásukat követõen bûnügyi õrizetbe vették. A három terjesztõtõl összesen 75 gramm növényi
törmeléket, 82,1 gramm porszerû anyagot és
224 gramm hasisgyantát foglaltak le a rendõrök.
A rendõrség mindent megtesz annak érdekében, hogy a fokozott ellenõrzés az állampolgárokat ne zavarja, célja kizárólag a jogsértõ cselekmények megelõzése, illetve megakadályozása.

KÖRÖZÖTT SZEMÉLYT
FOGTAK EL A RENDÕRÖK
A járõrök 2014. július 29-én hajnalban Igar településen a Petõfi Sándor utcában elfogták és a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra elõállították
B. A. Richárd 22 éves budapesti lakost, akirõl
megállapították, hogy ellene a Siófoki Járásbíróság lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt
elfogatóparancsot bocsátott ki.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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HITÉLET
Ezúton tudatjuk, hogy volt osztálytársunk,

WEISENGRUBER JÁNOSNÉ,
szül. Kroll Éva 61 éves korában elhunyt.
Temetése augusztus 2-án, szombaton,
11 órakor lesz a kálozi temetõben.
Búcsúznak tõle a volt iskolatársak
„Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél,
Nem haltál meg, csak álmodni mentél.”
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik ismerték és szerették

SZABÓ LÁSZLÓ
cecei kõmûves-, ácsmestert, zenészt,
kinek sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Kiss András szeretett férj és édesapa
halálának 10 éves évfordulóján szeretettel gondol rá felesége, két gyermeke,
menyem és unokái. Egy könnycsepp
gördül végig arcunkon, azért van, mert
szerettünk és hiányzol nagyon. Bennünk él arcod, s végtelen szeretet, amit
tõlünk senki soha el nem vehet.

2014. július 31. Bogárd és Vidéke

Mario Götze
Istennek ad hálát
Mario Götze 113. percben lõtt góljának köszönhetõen Németország negyedszerre emelhette a magasba a világbajnoki trófeát. A
22 éves focista, aki karrierjét a Dortmundnál kezdte, nyíltan vállalja keresztyénségét. Götze vallja: „Istentõl kaptam a tehetségem.”
Újra és újra olyan üzenetek olvashatóak a német focista facebook-oldalán, amelyben olyan szavak szerepelnek, mint a „hit”, a
„remény” vagy a „bizalom”. Június 24-én egy olyan fényképet osztott meg Götze, amelyen a stadionban kitárt karokkal, az ég felé
nézve látható, és alatta a következõ mondat olvasható: „Köszönöm, hogy egészséges vagyok és megélhetem az álmomat. Köszönöm a családomat, a barátaimat és a szurkolóimat. Hit.”
A német játékos pályafutását a Borussian Dortmundnál kezdte,
már itt töltött évei alatt is nyíltan beszélt Istennel való kapcsolatáról. Idén februárban az Eurosport is cikkezett Götze hitérõl, és
arról, hogy ez mennyire fontos számára.
De nem csak a siker pillanataiban tekint az ég felé Götze. A nehéz
idõkben is bízik Istenben. Ez év elején, a súlyos sérülése miatt
kényszerpihenõre küldött játékos számára sokáig kérdéses volt,
hogy egyáltalán részt vehet-e a brazil világbajnokságon. Ekkor a
következõt osztotta meg üzenõfalán: „Drága Istenem, szeretnék
most egy percet, de nem azért, hogy valamit kérjek Tõled, hanem
egyszerûen csak azért, hogy köszönetet mondjak mindenért,
amim van.”

Felesége, gyermekei

TÓTH LAJOSNÉ EMLÉKÉRE
A szereteted, gondoskodásod végigkíséri életünket. Soha
nem feledünk, mindig velünk vagy, szomorú a lelkünk. Nehéz
a búcsú, könnyes a szemünk. Vigasztalást az ad nekünk, mikor mondtad: „Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra!”
Fájó szívvel emléked örökké megõrizzük.
Szeretõ családod: Ilonka, Andika, Karcsi, Jancsi, Timike,
Krisztián.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek mély gyászunkban az együttérzést, részvétet és a sok-sok segítséget.
Családunk nevében: Kaszai Jánosné

Könyvajánló Timur Vermes: Nézd, ki van itt
2011 nyara. Berlin közepén egy üres telken, katonai
egyenruhában ötvenhat esztendõs férfi ébredezik:
Adolf Hitler. Amit talál: béke, demokrácia, rengeteg
külföldi és egy nõi kancellár... Ebben az új világban a
tõle elvárható fanatikus hittel új karrierbe kezd – a televízióban. Timur Vermes káprázatos szatírájának
Hitlere nemcsak végtelenül komikus figura, de ijesztõen valóságos is. A kíméletlen fekete humor jellemezte regény arról szól, hogyan küzd meg a napjainkban új életre kelt Führer a modern kor találmányaival. Felfedezi a farmernadrágot, mobiltelefonján a
Valkûrök lovaglását állítja be csengõhangnak, és
csalódással állapítja meg, hogy kedvenc e-mail címe, a Hitler89 már foglalt.
Egy újságosstandon csalódottan látja, hogy nyoma sincs kedvenc lapjának, a
Völkischer Beobachternek, helyette török nyelvû újságok garmadája borítja a
kioszkot. Amikor meglátja egyiken az 2011-es dátumot, elájul. Az újságos hivatásos hasonmásnak hiszi, és bemutatja egy televíziós producernek, Hitler
pedig nemsokára egy YouTube-paródia és egy török tv-show sztárjaként
visszatér a politikai reflektorfénybe. A szerzõ párhuzamot von a Hitler iránti
egykori rajongás és napjaink celebkultusza között.

Arra a kérdésre, hogy honnan van a tehetsége, egyszer azt válaszolta: „Semmiképpen sem édesapámtól, aki a Dortmundi Egyetem professzora. Tõle csak az iskolai tehetségemet örököltem.
Nincs semmim magamtól. A labdarúgó-tehetségem pedig bizonyára Istentõl adatott.”
Götze mellett a német válogatott több keresztyén játékosát is
megemlíthetjük, akik Istenben bízva élik életüket. Bastian
Schweinsteiger is elmondta, hogy szokott imádkozni, és Isten élete meccsén is mindig jelen van. A védõ Per Mertesacker – aki a
wilhelmshaven-i Protestáns Ifjúsági- és Gyermek Hospice Ház
követe – azzal magyarázta szociális elkötelezettségét, hogy Krisztus is azt tanította, hogy ott van mellettünk. A csapatkapitány,
Philipp Lahm pedig egy interjúban Jézusról mint a történelem
legfontosabb személyérõl beszélt.
Külügyi Iroda
Forrás: Pro-medienmagazin.de, Jesus.ch

Bogárd és Vidéke 2014. július 31.

HITÉLET

11

A Királyság-terem kitárta ajtaját
Szombaton délelõtt nyílt nappal, délután
ünnepi összejövetellel nyitotta meg a sárbogárdi Jehova Tanúi közösség Tinódy úti
Királyság-termét. A gyülekezet kivételes
összefogásának, fegyelmezett, szervezett
munkájának köszönhetõen két részletben,
összesen 11 hét alatt készült el az épület és
a rendezett, parkosított udvar, teljes mértékben saját erõbõl!
Ahogy dr. Sükösd Tamás polgármester fogalmazott: nemcsak az épület, hanem a
közösség és a város is épült ezáltal, ami
örömteli és tiszteletreméltó.
A terem egyszerû, de minden funkciót tökéletesen ellát. Belépve a tágas elõtérbe,
bal oldalon egy ajtó vezet egy kisebb helyiségbe, ahol például a közösségi oktatómunka folyik, s itt hallgathatják, kísérhetik
figyelemmel egy ablakon át az apróságok,
gyermekes családok a nagyteremben zajló
alkalmakat.
az azokon feltüntetett különbözõ célokra.
Számos kiadvány is ingyen rendelkezésére
áll a gyülekezeti tagoknak tanulmányozásra.
A nyílt napon lehetõségem adódott szót
váltani Németh Lászlóval, aki oszlopos
tagja és vezetõ személyisége a gyülekezetnek; Anitával, aki Debrecenbõl költözött
Sárbogárdra, hogy az itteniektõl tanuljon,
és aki hosszú távon is itt képzeli el a jövõjét; Anikóval, aki pár éve lett tagja a gyülekezetnek, és sokat jelent számára, hogy ezáltal megérthette, megismerhette alaposabban a Bibliát; valamint Csabával, aki a
gyülekezet mindennapjairól beszélt. A heti alkalmak pontos ideje egyébként a Királyság-terem kerítésén is fel van tüntetve
egy táblán. Minden érdeklõdõt szeretettel
várnak!
Hargitai–Kiss Virág

A nagyteremben kényelmes ülõalkalmatosságok, korszerû technikai eszközök segítik a hangosítást, kivetítést. A pulpitus
felett egy táblán az év mottója került kihe-

lyezésre („Jöjjön el a királyságod” Máté
6:10) – ahogy világszerte minden Jehova
Tanúi közösségben. Az egyik sarokban
hirdetõtáblán vannak a hasznos információk, többek között az, hogy ki mikor felel
a takarításért – mert ezt is maguk oldják
meg, így mindenki még inkább magáénak
érzi ezt a közös építményt is. Ugyanitt adományokat lehet elhelyezni perselyekben
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
Mogyorós fügetorta
Hozzávalók (8 adag tésztához): 150 g finomra õrölt törökmogyoró, 70
g durvára vagdalt törökmogyoró, 100 g finomliszt, 4 db tojás, 150 g
cukor, 150 g vaj, 2,5 ek amarettó (fûszeres mandulalikõr), 2 kk
sütõpor, 15 db felezett füge. A tálaláshoz: 3 ek méz, 2 dl habtejszín
(vagy görög joghurt).
Egy 20-22 cm átmérõjû tortaforma aljába sütõpapírt szabunk, ezt egy kicsit megvajazzuk, és körbe a szélére sütõpapírból magasítást teszünk.
(Egy olyan hosszú, kb. 10 cmes csíkot vágunk belõle, amilyen kerületû a tortaforma,
plusz öt centi, hogy átfedje
egymást). Ez azért szükséges,
ha esetleg magasabbra emelkedne a tészta, mint a formánk. A sütõt
elõmelegítjük 160 fokra légkeverésen, hagyományos tûzhely esetén
180 fokra. A vajat a kristálycukorral jó alaposan kikavarjuk. A tojásokat felverjük egy tálban. A lisztet kimérjük, és belekeverjük a sütõport. Ezután a cukros vajhoz felváltva adagoljuk a lisztet és a felvert
tojást, jól kikeverjük. Hozzáadjuk a finomra õrölt törökmogyorót,
majd a durvára õrölt felét, és összekavarjuk. Beleöntjük az amarettót,
összedolgozzuk. A tortaforma aljába belesimítjuk egyenletesen a
masszát. Ennek a tetejét megszórjuk a maradék mogyoró felével. Belenyomkodjuk a massza tetejébe a felezett fügéket, magos felükkel
felfelé, szépen elrendezve, és a maradék mogyorót rászórjuk. A tortaformát ekkor betesszük az elõmelegített sütõbe, és 60 percig sütjük.
(Esetleg lehet tûpróbát alkalmazni.) Amint kész a torta, kivesszük a
sütõbõl és kb. 10 percig hagyjuk állni, majd ezután kivesszük a formából, egy tortatálra tesszük, és finoman megcsorgatjuk mézzel.
Szeletelve tálaljuk, mellé tejszínhabot, vagy házi készítésû görög joghurtot, esetleg vaníliafagylaltot adunk.

Túrós, tökös, sárga ringlószilvás pite
Hozzávalók: 2 csomag leveles tészta, 1 kg tehéntúró, 4 dl tejföl, 300 g
búzadara, 20 dkg cukor (vagy 4 ek édesítõszer cukorbetegeknek), 3
csomag vaníliás cukor, 60 dkg ringlószilva (sárga, kimagozva), 1,5 dl
napraforgóolaj, 1,5 kg spárgatök.
A tök héját meghámozzuk, magját kivájjuk, és almareszelõn lereszeljük, majd félretesszük. A túrót egy mély tálba öntjük, és hozzáadjuk a
cukrot, 2 dl tejfölt és 3 cs. vaníliás cukrot, 20 dkg búzadarát. Ebbe
tesszük a lereszelt tököt, és jól összedogozzuk. Majd a 2 dl tejfölt 1 dl
olajjal simára keverjük. Az egyik leveles tésztát megfelezzük, és lisztezett gyúródeszkán külön-külön vékonyra nyújtjuk. Egyik tésztánkat
enyhén olajozott tepsibe fektetjük, és az olajjal elkevert tejföllel megkenjük kalácskenõvel. Egy maréknyi búzadarával megszórjuk, a
masszánk felét egyenletesen elsimítjuk, erre a kimagozott szilva felét
rászórjuk, újra egy maréknyi búzadarával meghintjük, és a másik lappal befedjük. Az oldalaknál lenyomkodjuk, és villával megszurkáljuk,
majd tejföllel meglocsoljuk, és kalácskenõvel egyenletesen elsimítjuk. Ugyanígy járunk el a másik leveles tésztával. Elõmelegített sütõben 50 perc alatt készre sütjük, kissé hûlni hagyjuk, és vaníliás porcukorral megszórjuk.

Édes kuszkusz
Hozzávalók: 1 bögre (kb. 2 dl) kuszkusz, 2 bögre (kb. 4 dl) forró víz
(helyettesíthetõ 100 %-os almalével is), 1 bögre vegyes aszalt gyümölcs (mazsola, sárgabarack, meggy, cseresznye, szilva stb.), 1/4
bögre kókuszreszelék, 1/2 citrom leve, 1 mk õrölt fahéj, 2-3 ek méz,
vagy más folyékony édesítõszer.
A kuszkuszt és a kókuszreszeléket nagyobb tálba szórjuk, majd ráöntjük a forró vizet. Lefedjük és állni hagyjuk, amíg a kuszkusz magába
szívja az összes folyadékot, és kellõen megpuhul (kb. 10-15 perc).
Közben az aszalt gyümölcsöket, a kisebb méretûek kivételével (pl.
mazsola, meggy, cseresznye), feldaraboljuk. Megcsepegtetjük a citromlével. Végül összeforgatjuk a kuszkuszt a gyümölcsökkel, a fahéjjal, és ízlés szerint édesítjük.
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NYÍLT LEVÉL
ÁDÁMHOZ ÉS ÉVÁHOZ
Tisztelt Õsök!
Önök feltehetõleg több százezer év óta az Örök Vadászmezõket
járják, és legkisebb gondjuk is nagyobb annál, semhogy nyomorult utódaik problémáival törõdjenek. Elképzelem az Édent, ahol
életpályájuk kezdetét vette. A gyümölcsöktõl roskadozó, óriási
fák, a gondtalan heverészés a bódító illatokat árasztó, selymes fûben! A kristályosan tiszta vizû tavak, folyók! Talán nem helyes,
hogy így utólag, felmérhetetlen
távolságból bírálni merészelem az
Önök tetteit, az õsök iránti tisztelet erkölcsi alapelv, mégis súlyosan elmarasztalom Önöket a Tudás almájának elfogyasztása miatt. Ott kezdõdött minden! Hogy
lehetett ilyen felelõtlenül packázni a számokkal még körülbelül
sem meghatározó számú utód jövõjével? Ha megtetszik egy gyümölcs a fán, miért kell azonnal leszakítani és felfalni? Nem kellett volna várni, elgondolkodni egy
kicsit? Milyen példát mutattak ezzel az utódaiknak? Ha megkívánnak valamit, azonnal meg kell kaparintani? Illetékesek közölték Önökkel, hogy az adott fa tilalom alatt áll, nem?
Na mindegy, ami történt, megtörtént.
De mit szólnak ahhoz az újabb hírhez, hogy ha manapság a strandon némelyik utódjuk leül a fûbe, kiütés lepi el a bõrét? Eljutottunk odáig, hogy a drága, buja fû az ember ellenségévé vált? Mi
történt itt, hogy került a világ ilyen messzire a paradicsomi harmóniától? Bizony itt alighanem az a bizonyos alma a ludas. Mert a
Tudás gõgös létezõ, azt hiszi, mindent jobban tud. Rájön valamire, aztán hebehurgya módon már alkalmazza is. És permetezünk,
füstölünk, atommagokat repesztünk, szedjük a tablettákat, száguldozunk a mérges gázokat eregetõ masináinkkal. Fenyeget a
Lombikember veszélye, akinek anyja-apja a laboratórium lesz.
Ugyanaz a mohóság, mint az alma leszakításakor! Gondolkodni?
Minek az? Majd gondolkodunk, ha már késõ lesz.
Az a baj, hogy a Nagyfõnök megszakította a kapcsolatot. Önökkel
még szóba állt néha, de amikor látta, hogy felesleges, abbahagyta.
Nekünk meg mi maradt? A Sátán! „Amely napon esztek arról a
fáról, megnyílnak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten”
– súgta, amikor rábeszélte Anyucit a gyümölcsfogyasztásra. Hát
jól megnyílt a szemünk! Az alma alighanem kukacos volt. Sajnos
az isteni mindenhatóságból csak annak beképzelése jutott. Veszélyes beképzeltség.
Jó volna megtalálni az igazi Tudás forrását. Amely tartalmazza
önmaga kritikáját.
L. A.

Heti idõjárás
Pénteken még folytatódik a csapadékosabb idõjárás, ekkor fõként nyugaton számíthatunk délelõtt ismétlõdõ esõre, délután záporokra, zivatarokra. Hétvégére csökken, de nem szûnik meg teljesen a csapadékhajlam, bárhol kialakulhat kisebb záporesõ, de
nem ez lesz a jellemzõ. A jövõ hét elején ismét nedvesebb léghullámok érkeznek, többfelé számíthatunk záporra, kisebb zivatarra. A hét közepén jellemzõ gyenge északi szelet hétvégére délkeleti, déli irányú szélmozgás váltja fel, de továbbra sem várható
erõs alapszél, csak zivatarok esetén lehetnek viharos széllökések.
A hõmérséklet végig magas marad, hétvégén már a 35 fokot is elérheti a kora délutáni csúcsérték, és néhol éjszaka sem csökken 20
fok alá. Egy-egy erõsebb záporesõ vagy zivatar napközben lokálisan jelentõsen lecsökkentheti a hõmérsékletet, akár 20 fok környékéig. Éjszakánként helyenként ködfoltok képzõdhetnek.
www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 29.
Szabad vállalkozni a közösség hasznára?
1982. március 10-e, délután két óra van.
Öt-hatszázan szorongunk a Marx Károly
Közgazdasági Egyetem Dimitrov téri nagy
elõadójában. Nekem már csak a pódium
elõtti lépcsõn jut hely. De itt is annyian vagyunk, hogy csaknem egymás ölében
ülünk. Egy tûzoltónak égnek állna a haja
ennek a tömegnek a látványától. A széksorok közti közlekedõlépcsõkön is ülnek
az egyetemisták, s rengetegen a nyitott ajtónál ágaskodnak, hogy lássák, bent mi
történik.
– Ha pánik törne ki, lenne vagy száz halott
– jegyzem meg a szomszédomhoz fordulva, míg tekintgetek magam körül, szorongva a tömegben.
Ismerem ezt a frászt, mert nem egy tömegrendezvényt szerveztem már magam is,
ahol a nagy érdeklõdés miatt túlléptük a
határt. Itt meg összeszalad a fél ország értelmisége az izgalmasnak ígérkezõ vitára.
Rendezõk persze nincsenek, akik kitennék
a „Megtelt” táblát az ajtóra. Az jön be, aki
akar. Én ugyan kaptam külön meghívást,
és megkaptam a vitaanyagot is, de az ajtónál senki se nézi, hogy ki jön be ide. Az elsõ
sorban állami és pártemberek, nagykutyák
is ülnek. Mellettem egy egyetemista srác
oldalba bök:
– Nézd! A kínai kultúrattasé is eljött. A kínaiakat nagyon érdekli a magyar szocialista vállalkozási kísérlet. Hogy mi lesz itt!
A pódiumon lazán, tenyerébe támasztott
fejjel, mélán szemléli a népet Liska Tibor
közgazdász, a szocialista vállalkozási modell kitalálója. Furcsa figura. Semmi nem
szabályos rajta. Mint az elmélete, az Ökonosztát, ami alapjaiban változtatta meg a
gondolkodásomat a gazdaság vonatkozásában. Nagy taps fogadja az érkezõ Hernádi Gyulát és Jancsó Miklóst, Bársony Jenõt
és több ismert elméleti szakembert. Egy
személyes ismerõs, Síklaky István odaint a
pódiumról, amikor meglát. Tavaly jártak
nálunk Fáy Árpáddal. A képzõmûvészeti
alkotómûhely kísérletünkrõl készítettek
kutatási tanulmányt Liska mûhelye számára. Még mindig reménykedem, hogy legalább a kerámiakészítés mehet vállalkozási formában Zocskár Bandiékkal. Tele van
már a hócipõm a pénzügyesek bürokratikus akadékoskodásával. Nemrég a nyakamba kaptam egy pénzügyi ellenõrzést.
Kiakadtak azon, hogy a kollégáknak jutalékot fizetek az általuk termelt plusz bevétel után.
– Nem lehet, mert nincs rá rendelet –
mondják ki a verdiktet a pénzügyes revizorok.
– De nem is tiltja semmi. Amit nem tiltanak, azt pedig szabad, nem? – feleselek
vissza Vogel Lajosnak, a vizsgálat vezetõjének, aki csak csóválja a fejét.
– Lajoskám! Széllel szembe ne pisáljon,
mert vizes lesz a nadrágja.

– Én azért mégis megpróbálom, hátha lehet – felelem dacosan.
– Jó, maga tudja! – vonja meg a vállát Lajos.
Két éve folyik a Kritika c. folyóiratban a vita arról, hogy áru-e a kultúra. Ehhez Liska
is hozzászólt. Olvastam a tanulmányát a
Valóság decemberi számában. Most ezért
a keményvonalasok a fejét követelik. De
nem tehetnek semmit, a világbanki hitel
miatt engedni kell a hatalomnak a kultúrában is a nyitást, akármennyire tartanak is
ettõl. A Liska-tanulmány után jelenik meg
szintén a Valóságban „Közmûvelõdés,
mint vállalkozás” címmel írt vitairatom.
Így kerülök kapcsolatba Liskáékkal, aminek egyenes következménye lett a vitán
való részvételem.
A terem elcsendesedik. A vitaindítók után
Hernádi beszél arról, hogy mennyire gátolja a munkát a filmvilágban és a színházi
világban a bürokrácia. Jancsóék a filmkészítésben szeretnék érvényesíteni az érdekeltségi rendszert. Hernádi lelkesen érvel
Sárközy Tamás ellenvetéseire. A vita végén Liska megkapja ugyan a magáét a tekintélyes marxista közgazdászoktól, azonban Tóth Dezsõ, aki Pozsgayt követi a kultuszminiszteri székben, odanyilatkozik,
hogy a hatalom nem néz gyanakodva a kultúra vállalkozási kezdeményezéseire. Ez
azt jelenti, hogy hivatalosan nincs ugyan
szocialista vállalkozás, de ha mégis van,
mert valaki meri, és vállalja a helyi hatalommal szembeni küzdelmet, akkor tûrik.
Tûrik azért is, mert egyre többen ülnek a
minisztériumban, a kulturális közigazgatásban, sõt a politikai apparátusokban is
olyanok, akik a szocializmus szerkezetátalakítását, modernizálását sürgetik, akikkel együtt mi is hisszük (akkor még), hogy
a létezõ szocializmus megreformálható.
A helyi hatalom azonban idegesen, aggódó félelemmel figyeli ezeket a reformkísérleteket.
– Ne járj a fellegekben Lajoskám! – int
szinte napi szinten Pál Viktor.
Nem örül annak, hogy a Magyar Hírlap újságírója, Bánki András egy interjút készít
velem „Egy gyanús kultúros kórképe” címmel. Még egy jópofa karikatúrát is készítenek hozzá.
Forrong minden szinten a kultúra világa.
A mezõgazdaságban már lassan általánossá válik a háztáji gazdaság, az iparban a
melléküzemágak mûködése Liskáék
„Szentesi modellje” révén. Én már annak
is örülök, hogy megkapjuk az önálló gazdálkodás lehetõségét, s szabad kezet kapok a többletbevétel felhasználásához. Ez
nagy szó. A rendezvények bevételeit így
fejlesztésre fordíthatjuk. De a nyereségérdekeltséget azért nem engedik meg, mert
az már a kapitalizmus melegágya lenne.
Zocskár Andrisék kerámiáit se adhatnánk

el legálisan, csak lektorátusi engedéllyel.
Azt meg amatõrnek nem adnak. A mûvelõdési közösségeink is szeretnének önállóan gazdálkodni. Az intézményt igénybe vevõkkel társadalmi–kulturális önigazgatási
formákat keresünk, amelyben mindenki
maga keres új lehetõségeket anyagi források bevonására.
– Nem lehet, mert a kultúra nem áru –
mondják a helyi bürokraták.
Pedig a kulturális termék elõállításához, a
közösségek mûködtetéséhez pénz kell, arra meg nem elég az állami dotáció. Fõleg
úgy nem, hogy megmondják, hogy mit tûrnek, mit támogatnak, és mit tiltanak. Amit
támogatnak, arra adnak egy keveset, amit
tûrnek, arra már nincs pénz. Fizessen érte
az, akinek fontos. Amit tiltanak, azért meg
a fejedre ütnek. Egyre inkább megtapasztalom, hogy az anyagi függetlenség segíti a
kulturális szabadságot.
Az önigazgatás látványos eredménye az intézmény külsõ-belsõ felújításakor, illetve
az igényekhez való átalakításoknál mutatkozik meg. Szerszámokat veszünk egy karbantartómûhely berendezéséhez. Felújítjuk saját erõbõl, milliók helyett százezrekbõl, színházi technikusok tanácsai alapján
a színpadtechnikát és a színpadi függönyöket. A nyugdíjasokkal közös munkában így
lesz a nyugdíjasklubnak konyhája és nagyobb, szépen berendezett klubterme. De
a tetõ bádogszerkezetét is az intézménybe
járó fiatalokkal együtt újítjuk fel.
Éppen november 7-én szabad mindenki.
Míg én hangosítok az obeliszknél az oroszoknak, a segítõim a tetõn dolgoznak.
Mondom nekik, hogy amíg az ünnepség
tart, hasalva dolgozzanak, nehogy balhé
legyen. Élvezik az izgalmas munkát, és azt,
hogy a Nagy Októberi Szocialista Forradalom ünnepét semmibe vehetik.
Novemberben már hideg van. Míg a többiek a tetõn dolgoznak, a nyugdíjasok konyhájában készül a forró boros tea. Este a közös teázás után bekapcsoltam a magnót.
Zárt ajtók mellett majdnem éjfélig táncolt
a társaság.
Emlékezetes, „kommunista szombatunk”
volt.
Folytatom.
Hargitai Lajos
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Sárszentmiklós SE – múlt, jelen, jövõ
Folyamatos változásban, fejlõdésben van a Sárszentmiklósi SE, melynek új
elnökével, IFJ. NAGY LÁSZLÓVAL beszélgettem a klub múltjáról, jelenérõl és
jövõjérõl.
– Köztudott, hogy tavaly sajnálatos módon
kiestünk a megye I-bõl, és ez változásokat
hozott az egyesület életében. Az egyik változás az volt, hogy edzõnek Sárai Györgyöt
bíztuk meg a legutóbbi két meccs vezetésével, és ebben az évben a csapat edzéseivel,
hogy visszakerüljünk a megye I-be, ami sikerült is. Sárai György „A” típusú licenccel
rendelkezik, sõt, most csinálja a pro-licencet. A klub mûködésében jelentõs változás, hogy elnökváltás történt: édesapám
lemondott, én vettem át tõle a munkát. Ezúton is köszönjük a munkáját, mert rendezett, szervezett klubot hagyott ránk, és magasra állította a lécet. Azért kellett váltani,
mert a futball – a pályázati és TAO-rendszer miatt – újfajta gondolkodást, látásmódot követelt, amit megfelelõ háttérrel, fiatalos gondolkodással, számítógép-ismerettel, kapcsolati tõkével lehet biztosítani.
A TAO-n keresztül a 2011-es évtõl több
mint nettó 67 millió Ft támogatási összeg
érkezett, amelyhez 19 millió Ft önrészt tettünk hozzá. Mindebbõl 86 milliós fejlesztés valósult illetve valósul meg. Az elmúlt
két évben sikerült a tagdíjrendszert is bevezetni 95 %-os hatékonysággal. A tagdíj
nem az edzõk bérére megy, mert arra
nyertünk támogatást, hanem az önrészekre, amibõl tudunk építkezni, fejleszteni.
– Szeretném, ha pár szót mondanál a TAO-s
rendszerrõl, mert sokat hallunk róla, de jó
lenne, ha virágnyelvrõl lefordítanád a lényegét.
– A kormány hozott egy döntést a 2010-es
évben, kiemelt 5 látvány-csapatsportágat:
a kézilabdát, labdarúgást, kosárlabdát, vízilabdát, jégkorongot. Ezen egyesületek
utánpótlásai forráshoz tudnak jutni a cégek társaságiadó-fölajánlásából. Ehhez
egy szakmai programot kellett beadni minden évben minden pályázathoz a szakszövetségekhez, ott szakértõk hoztak döntést,
és jött a határozat, hogy különbözõ cégektõl tudunk gyûjteni felajánlást a társasági
adóból.
– Nektek kellett a cégeket felkeresni?
– Vannak olyan pályázatok, ahol a cégek
felajánlását központilag osztják el; ezek a
nagyobb beruházások voltak. A kisebb beruházásoknál (az is 20-30 milliókban ér-

tendõ) nekünk kellett felhajtani a cégeket.
Örülök, hogy nagyon sok helyi cég mellénk
állt, mint például a Gázmodul–Weisz, a
KITE, az OMV, Bognár Józsiék és még sorolhatnám. Mindenkinek köszönjük! Abban bízunk, hogy ez évrõl évre tud majd
növekedni, mert ez a cégeknek is jó, és így
nem egyedül hordozzuk ezt a terhet, hanem a közösség is a magáénak érzi ezt a
klubot.
– Nézzük, miket sikerült eddig megvalósítani,
és mi az, ami tervben van!
– Az elsõ évben szerényebbek voltunk,
mert akkor indult az elsõ lehetõség, akkor
csak kapukat, hálókat, fûnyírókat vásároltunk. A 2. évben a hátsó mûfüves pályára
adtuk be a az engedélyt, ami több mint 16
millióból valósult meg. A következõ évben
jött a pálya alatt a locsolórendszer elhelyezése, és létrejött egy szakmai kapcsolat A
Sikeres Csapatjátékokért Alapítvánnyal,
akik 2011-2012-2013-ban is támogattak
minket. Õk a déli térség klubjait fogták
össze, és rajtuk keresztül jutott pénz az
edzõi bérekre, felszerelésekre, játékeszközökre. Az idei évben saját jogon pályáztunk edzõi bérekre, illetve tavaly elkészült
az öltözõ-felújítás, idén pedig majd a kerítés és kapu készül el körben.
– A csapatra visszatérve: mik az idei szezon
tervei?
– Mivel megnyertük a megye II-t, a megye
I-ben indulunk. Sárai György az idei évtõl
fõállású edzõnk lesz, nemcsak a nagy csapattal foglalkozik, hanem a teljes utánpótlással, ami azt jelenti, hogy az összes edzõnek kéthetente értekezletet tart, az õ elképzelése alapján fognak a játékos gyakorlatok elkészülni, õ ezt elemezni fogja, az
edzõkkel kiértékeli. Elégedett vagyok a
mostani edzõi karunkkal is (Pajor László,
ifj. Pajor László, Sallai Attila, Bodó Zoltán, Husvéth Zsolt), mert az U14 második
lett, az U16, az ifi és a nagy csapat is elsõ. A
Bozsikban teljes létszámmal mindenki
részt vett. A vezetõség azt szeretné, hogy
egy láncolatban képezzük a gyerekeket,
hogy legyen egy vezérvonal, amit Sárai
Gyuri képvisel tekintélyben, szakmai képesítésben. Ettõl azt várjuk, hogy a saját
nevelésû játékosok folyamatosan megyei I.

szintet meg tudjanak ütni, mert sajnos sok
utánpótlást képeztünk, de nem volt Sárbogárdon 16 megye I-es labdarúgó, aki megütötte volna azt a szintet, hogy tudott volna
játszani is. Ehelyett képeztünk a megye
II-re, III-ra. Szeretnénk, ha lenne Sárbogárdon egy olyan megye I-es csapata 2-3
éven belül, ahol zömében saját nevelésû
gyerekek játszanak. A nagy csapatot a megye I-ben az elsõ harmadba várom idén, az
utánpótlásnál pedig továbbra is magas a
léc, hogy érmeket szerezzenek.
– A jelenlegi csapatban hogyan van a sárbogárdiak és máshonnan jött játékosok aránya?
– Fele idevalósi, fele javarészt dunaújvárosi. Nemcsak Sárbogárdban gondolkozunk,
hanem hogy a déli térségnek legyünk egy
bázisa. Tárgyalásokat folytattunk informálisan Dunaújvárossal, mert arrafelé nagy
volt az áramlás, amit szeretnénk keretek
közé szorítani. Szeretnénk megállapodást
kötni a most NB I-es dunaújvárosi klubbal,
hogy a déli térségnek lennénk a felvevõi, és
pár év múlva az igazán tehetségeseket tudnánk hozzájuk irányítani. Terveink között
az is szerepel, hogy az átalakulóban lévõ
sárbogárdi klubnak segítsünk, hogy a
TAO-s forrásokhoz hozzájussanak, felfejlõdhessenek és együtt tudjunk mûködni.
Egy irányba szeretnénk menni, amihez
kérjük a város, a vállalkozók és a lakók segítségét is. Mert az önerõk elõteremtése
nem egyszerû feladat.
Hargitai–Kiss Virág
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„Megy a hajó a Dunán…”

Szerencsésnek érezhették magukat az
óvodánk nyári ügyeletére járó nagycsoportos gyermekek, akikkel 2014. július 15-én
kirándulást tehettünk Paksra. A kirándulás a „Megy a hajó a Dunán…” projektünk
része volt.
A paksi Hétszínvirág Óvoda sok szeretettel várt bennünket. Lehetõségünk volt a
példaértékû óvodában körülnézni, megismerkedni az intézménnyel, annak lakóival
és az udvari környezettel. Az óvoda egy
környezettudatos, madárbarát, zöld óvoda, melyet minden szegletében megtapasztalhattunk. Az óvoda egyik óvodapedagógusa, Erzsike néni a nap folyamán
kedvességével, jól informáltságával az
egész napunkat segítette, õ volt az idegenvezetõnk. Utazhattunk komppal, megfigyelhettük a vízi közlekedést, lehûthettük
magunkat a Duna vizében, látogattunk ha-

lászbárkát, ahol ismereteket kaphattunk a
halakról, a Gárdonyi kilátóból megtekinthettük a Duna kanyargós rajzolatát, partjának élõvilágát. Zárásként ellátogattunk
a kõbányába, ahol lehetõségünk volt megfigyelni az ott folyó munkálatokat, kincseket és különleges köveket gyûjtöttünk. Az
egész napot a jó hangulat hatotta át.
A kiránduláson szerzett élmények feldolgozása óvodánkban a hét további részében
valósult meg. Énekeltünk, verseltünk, papírhajót hajtogattunk, a kõbányából hozott kövekbõl „mezítlábas ösvényt”, a kisebbekbõl pedig szalvétatechnikával
papírnehezéket készítettünk.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki intézményünk nevében a paksi Hétszínvirág
Óvoda dolgozóinak és Sárbogárd Város
Önkormányzatának, az oktatási, közmûvelõdési és sportbizottságnak, hogy „A tá-

borozások, kirándulások támogatása
2014” címû pályázaton keresztül lehetõséget biztosítottak nekünk ehhez a sokszínû
kiránduláshoz.
Palotás Beáta, Vitéz Mariann
óvodapedagógusok, Sárbogárdi Zengõ Óvoda
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Augusztus 2., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 A mi erdõnk 5.55 Magyar gazda 6.25 Gyógyító
természet 6.50 Balatoni nyár 9.00 Történetek a nagyvilágból 9.30 Kerékpártúra
10.05 A jávai dzsungel szörnyecskéi 10.55 Aranymetszés 11.30 Tusványos 2014
12.00 Hírek 12.05 Szabadság tér ’89 12.50 Globál menü 13.50 A 69 centiméteres
férfi 14.40 Sherlock Holmes nevében 16.25 Dunaújváros–Videoton FC labdarúgó-mérkõzés 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Szálka,
avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán 21.30 Hat nap, hét éjszaka 23.15
Felejthetetlen 1.05 Wallander
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.55 Kölyökklub 9.30 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.55
Teleshop 10.50 Kalandor 11.20 Egy rém modern család 11.50 Kung-fu 12.55 Tökéletes célpont 13.55 Négy utolsó dal 16.05 Fegyvere van, veszélyes! 18.00 Híradó
18.55 Egy perc és nyersz! 20.00 Az ördög Pradát visel! 22.05 Öld meg Rómeót! 0.30
Az elveszett jövõ 2.20 Csak 18 éven felülieknek 4.00 Apa-csata 4.40 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
Lara Croft – Tomb Raider 21.00 Anya, lánya, unokája 23.10 Vadkanok 1.00 M, mint
muskétás 1.45 Zûrös szerelmek 2.30 Herkules 3.15 Briliáns elmék 4.00 Szenzáció
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Kabarématiné 9.30 Szellem a fazékból 9.30 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 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Határok nélkül – A kultúráról 19.05 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Mese 19.50 Zene 20.05 Népzene határok nélkül 20.30
Megújuló értékeink 20.50 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Kabaré 0.10
Éjszaka

Augusztus 3., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szemmel
6.50 Balatoni nyár 9.00 Úton-útfélen 9.05 Ez az a nap! 10.10 Kérdések a Bibliában
10.30 Református magazin 10.55 Unitárius ifjúsági mûsor 11.05 Látogatóban Csomós József református püspöknél 11.30 Mai hitvallások 12.00 Hírek 12.05 City Folk
12.45 TS – Sport 7 13.25 DTM Futam 14.55 A legendás musztáng 16.25 Lombard
Pápa Termál FC–Ferencvárosi TC labdarúgó-mérkõzés 18.55 Fõzni úton-útfélen
19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Francia csók 22.15 MR2 Szimfonik+ a
Müpából 23.35 New York bandái
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.55 Kölyökklub 9.40 Teleshop 10.35 Kalandor 11.00
4ütem 11.40 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 12.20 Egy rém modern
család 12.55 Vadmacskák 13.55 Beugrós csapatanyapótló 15.35 Nincs kettõ séf
nélkül 18.00 Híradó 18.55 Cobra 11 20.00 Mr. és Mrs. Smith 22.20 Legénybúcsú 2.:
Az utolsó kísértés 0.25 Portré 1.05 Angyal a hóban 3.05 Cobra 11 4.00 Reflektor
4.10 Barátok közt 4.45 Tuti gimi
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 10.10 Asztro-világ 11.15 Stílusvadász
11.45 Stahl konyhája 12.15 Több mint testõr 12.45 Édes élet 15.15 NCIS 16.10 Lara
Croft – Tomb Raider 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Seholország 22.00
Spancserek 0.00 Nem vénnek való vidék 2.15 Eureka 3.00 Szellemdoktor 3.45 NCIS
4.30 Napló 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 Roma népballadák mélységei és humora 9.30 Korkóstoló –
Gasztromagazin 10.04 Római katolikus szentmise közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00
Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági
magazin 13.30 Alma és fája 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A Metro Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30
Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 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

Augusztus 4., HÉTFÕ
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.35 Hogyan mûködik? 5.55 Kerékpártúra 6.30 Híradó 6.45 Sporthírek 7.00 Capri – Az álmok szigete 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.20
Balatoni nyár 10.05 Az Ushuaia expedíció 11.00 Lengyelország 11.25 Fõzni úton-útfélen 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Roma magazin 13.00 Domovina 13.25
1100 év Európa közepén 13.45 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.50 Szívtipró gimi
15.40 Az élet megy tovább 16.35 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 Nora Roberts: Azúrkék égbolt 22.00 Híradó 22.10 Sporthírek 22.20 Twin
Peaks 23.10 Aranymetszés 23.40 Barangolások öt kontinensen 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 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 Dr. Csont 23.30 Híradó 0.00 Reflektor
0.20 Nappali õrség 3.05 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 Tuti
gimi
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 Seholország 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-
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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 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Rendszerváltók – 1989 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30
Rádiószínház 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 5., 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 Sporthírek 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 13.45 A növények birodalma 14.40 Szívtipró gimi 15.30 Az élet megy tovább 16.20 Híradó+ 16.35 Párizsi helyszínelõk
17.20 Híradó 17.30 Rex felügyelõ 18.20 Charlie, majom a családban 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 Cédrusliget 21.10 Grand Hotel 22.00 Híradó 22.10 Sporthírek 22.20 Twin Peaks 23.10 Munkaügyek 23.40 Párizsi helyszínelõk 0.30 Az élet
megy tovább
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Fókusz 13.25 Éjjel-nappal Budapest
14.40 Tuti gimi 15.45 Az örökség 16.50 Castle 18.00 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 …és megint dühbe jövünk 23.50 Híradó 0.25 Reflektor 0.40 A fõnök 1.45 Gyilkos elmék 2.35 A Muzsika TV bemutatja:
Mi, muzsikus lelkek 3.05 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 Tuti
gimi
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 22-es körzet –
A bûn utcái 0.35 Tények 1.20 Aktív 1.40 Történetek az elveszett birodalomból 2.40
Maricruz 3.25 Családi titkok 4.10 Xena 4.55 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 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 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 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ –
Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.59 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 6., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 A rejtélyes XX. század 6.00 Építészkorzó 6.30
Híradó 6.45 Sporthírek 7.00 Capri – Az álmok szigete 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek
8.20 Balatoni nyár 10.05 Az Ushuaia expedíció 11.05 Lengyelország 11.30 Kapa, kasza, fakanál 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Hrvatska krónika 13.00 Ecranul
nostru 13.30 Magyar világkarrierek 14.05 Cédrusliget 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
Szabadság tér ’89 21.10 Rámenõs páros 22.00 Híradó 22.10 Sporthírek 22.15 Twin
Peaks 23.10 Munkaügyek 23.40 Párizsi helyszínelõk 0.35 Az élet megy tovább
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Fókusz 13.25 Éjjel-nappal Budapest
14.40 Tuti gimi 15.45 Az örökség 16.50 Castle 18.00 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 Szulejmán 23.15 Híradó 23.50 Reflektor 0.10 Elfelejtve 1.05 Viasztestek 3.10 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok
közt 4.45 Tuti gimi
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 gonosz álarca 23.35 Hawaii Five-0 0.35 Tények 1.20 Aktív 1.40 Smokey és a bandita 3.
3.05 Maricruz 3.50 Családi titkok 4.50 Aktív 5.15 13-as raktár 6.00 Csapdába csalva
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30
A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10
Megújuló értékeink 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30
Rádiószínház 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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Augusztus 7., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Célkeresztben 6.00 Zöld Tea 6.30 Híradó 6.45
Sporthírek 7.00 Capri – Az álmok szigete 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.20 Balatoni
nyár 10.05 Az Ushuaia expedíció 11.00 Lengyelország 11.30 Kapa, kasza, fakanál
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Rondó 13.25 Átjáró 13.55 Útravaló 14.10 Kotróhajókkal a fekete gólyákért 14.40 Szívtipró gimi 15.30 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 Kicsi kocsi – Tele a tank 22.05 Híradó 22.15 Sporthírek 22.25 Búcsú a békeévektõl
22.40 Twin Peaks 23.30 Munkaügyek 0.00 Párizsi helyszínelõk 0.50 Az élet megy
tovább
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Fókusz 13.25 Éjjel-nappal Budapest
14.40 Tuti gimi 15.45 Az örökség 16.50 Castle 18.00 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 Az igenember 23.30 Híradó 0.05 Reflektor 0.20 Sötét zsaruk 1.25 A sejt 2. 3.00 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok
közt 4.45 Tuti gimi
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
Tények 1.20 Aktív 1.40 Hawaii Five-0 2.25 Grimm 3.10 Maricruz 3.55 Családi titkok
4.50 Aktív 5.15 13-as raktár 6.00 Csapdába csalva
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30
A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek
15.05 Alma és fája 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30
Rádiószínház 21.59 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 8., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Így készült – Tajtékos napok 6.00 Noé barátai
6.30 Híradó 6.45 Sporthírek 7.00 Capri – Az álmok szigete 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.20 Balatoni nyár 10.10 Az Ushuaia expedíció 11.00 Lengyelország 11.30 Kapa,
kasza, fakanál 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Életkerék 13.00 Esély 13.25 Magyar világkarrierek 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 22.35 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 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 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 4.00 Apa-csata 4.40 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 Tények 1.20 Aktív 1.40 Grimm 2.25 Maricruz 3.10 Grimm 3.55 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 13.26 Zene 13.30 A metodista 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 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.58 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

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN,
VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25
MHz-es frekvencián.
Augusztus 1., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Orgonakoncert a református
templomban (ism. ~100p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 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 Lapszemle
Augusztus 2., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00 Interjú Sándor Pál patikussal (74p), Színjátszó-találkozó Sárbogárdon 2. rész
(ism. ~70p), Néptánctalálkozó Sárbogárdon 2. rész (ism. ~70p) 18.00 Lapszemle 19.00 Cecei Juliális (83p), Színjátszó-találkozó Sárbogárdon 1. rész
(ism. ~70p), Néptánctalálkozó Sárbogárdon 1. rész (ism. ~70p) 23.00 és
0.00 Lapszemle
Augusztus 3., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Interjú Sándor Pál patikussal (74p),
Színjátszó-találkozó Sárbogárdon 2. rész (ism. ~70p), Néptánctalálkozó Sárbogárdon 2. rész (ism. ~70p) 13.00 Heti híradó 14.00 Cecei Juliális (83p),
Színjátszó-találkozó Sárbogárdon 1. rész (ism. ~70p), Néptánctalálkozó Sárbogárdon 1. rész (ism. ~70p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet: Kósa Károly és
Balsay Zsolt elõadása (82p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Augusztus 4., 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 Arc-kép: Riport Cseh Tamással (15p), Színjátszó-találkozó Sárbogárdon 3. rész (ism. 75p), Blue Cafe-koncert (147p) 23.00 és
0.00 Heti híradó
Augusztus 5., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Hintók versenye Sárbogárdon
1-2. rész (ism. 160p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Szõlõhegyi történetek
(ism. 34p), Kozáry Ferenc irodalmi estje (ism. 40p), Sárbogárdtól Tarhosig
(ism. 88p), Színjátszó-találkozó Sárbogárdon 4. rész (ism. 67p) 23.00 és 0.00
Heti híradó
Augusztus 6., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Arc-kép: Riport Cseh Tamással
(15p), Színjátszó-találkozó Sárbogárdon 3. rész (ism. 75p), Blue Cafe-koncert
(147p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Hintók versenye Sárbogárdon 1-2. rész (ism. 160p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Augusztus 7., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Hintók versenye Sárbogárdon
1-2. rész (ism. 160p) 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 futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban
(Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811
911.

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

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

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

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

APRÓHIRDETÉSEK
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)
Tûzifa eladó, cser aprított: 2250/q,
cser aprított
3
3
akáccal: 2250/q,
cser
aprított
m
-ben:
12500/m ,
3
3
akác aprított m -ben: 13000/m . 06 (30) 2902 531
(2174286)

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása.
06 30 440 5790
AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA,
KÜLFÖLDRE IS. 06 70 5397882
AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS.
06 20 3426 091
SÁRSZENTMIKLÓSON felújított CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
06 70 387 0004
M6-os autópályán DUNAÚJVÁROSNÁL
OMV TÖLTÕÁLLOMÁS
NÕI MUNKATÁRSAT KERES.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a sárbogárdi OMV-nél.

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

Házvezetõnõt keresek Cecére. Fényképes önéletrajzokat várom a ragatopp@gmail.com e-mail
címre. 06 (20) 5492 661. (2174333)
2
Sárszentmiklóson, Vezér utcában
100 m -es össz2
komfortos családi ház 1438 m -es dupla telken, sok
melléképülettel, kedvezményes áron eladó. Érdeklõdni 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)
Rántani való csirke kapható Bethlen u. 25. 06 (70)
339 6137 (2174488)
Tûzifavásár! Éger 1900 Ft, cser 2050 Ft, akác hasított 2380 Ft, vegyes hasított 2250 Ft. Házhozszállítással. 06 (20) 406 9267 (2174487)
2 éves Kamino kandalló 8 kw füstcsõvel, 3 könyökkel, hõdobbal, fali rózsával, parázstálcával 79.000
Ft-ért eladó. 06 (30) 5399 384 (2174488)

Az Alapi Vadásztársaság

2014. augusztus 16-án az alapi vadászháznál (Kazsoki-tanya)

VADÁSZNAPOT RENDEZ.
Program
10.00
10.15
11.00
11.10
11.30
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
21.30

megnyitó, köszöntõ
Szent Hubertus-mise (Mészáros János mb. esperes), közremûködik: a Bakony Vadászkürt Egyesület
koronglövõkupa, vadételek fõzõversenyének kezdete (egyéni és csapat)
vadászkutya-bemutató
Németh Attila, a Világjáró Magyar Vadászok Klubja elnökének élménybeszámolója
ebéd
Alapi Ten Dance tánccsoport
a Sárbogárdi Belly Kids gyerek-hastánccsoport mûsora
Bíró Kriszta – gyermekénekek
az Alapi Mezõföldi Tücskök és Kistücskök mûsora, kísér: Szedtevette zenekar
a fõzõverseny eredményhirdetése, tombolasorsolás (fõdíj: egy golyós vadászfegyver)
Black Horse Country Club, Sárbogárd
a koronglövõkupa eredményhirdetése
a Shadows 64 Memorial Band koncertje, Sárbogárd
Heller Tamás humorista mûsora
Tamon Erika–Csuti Csaba nótaénekes mûsora, kísér: Homály Ferenc cigányzenekara a 100 tagú cigányzenekarból
szabadtéri bál a vadászház udvarán, közremûködik: hantosi Koncz zenekar

A nap folyamán huszárbemutató, vadászhintók ingyenes használata.
Kiállítások: trófeák, vadászfestmények, fa- és csontfaragások, vadászkések, vadászruhavásár, népmûvészeti vásár.
Gyermekprogramok: pónilovaglás, ugrálóvár, körhinta, arcfestés.
Az egész napos rendezvény mindenki számára ingyenes!
Töltsön el egy kellemes napot az alapi vadászháznál!
Mindenkit sok szeretettel várunk!
Sárréti Egyetértés Vadásztársaság

Bogárd és Vidéke 2014. július 31.

Sárbogárdi Járási Hivatal

Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet
2014. augusztus
A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza
augusztus 2-3.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a, 06-30-6393-977;
augusztus 9-10.: dr. Kellner Péter, 7003
Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06-30-9398-629;
augusztus 16-17.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06-30-8161-376;
augusztus 20.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szent I. u. 3., 06-20-9747-065;

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK
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Pályafelújítások és menetrendi
módosítások a vasútvonalakon
Augusztus 4-étõl augusztus 10-éig Mezõfalva–Rétszilas közötti vágányfelújítások miatt
a vonatok helyett Dunaújváros–Cece–Simontornya között vonatpótló autóbuszok közlekednek. A munkák érintik a Sárbogárd–Bátaszék vasútvonal néhány vonatjáratát is.
Augusztus 8-án Simontornya–Tolnanémedi állomások között végzett pályaépítési munkák miatt a hirdetményen feltüntetett vonat menetrendje módosul, illetve Pincehely–
Sárbogárd állomások között vonatpótló autóbusz közlekedik, a sötétített alappal jelölt
menetrend szerint.
Augusztus 11-12-étõl augusztus 14-15-éig éjszakánként Nagylók–Sárbogárd állomások
között végzett pálya-karbantartási munkák miatt a hirdetményen feltüntetett vonatok
menetrendje módosul, illetve Sárosd–Sárbogárd állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek, a sötétített alappal jelölt menetrend szerint.
Augusztus 23. Sárosd–Rétszilas állomások között végzett pályaépítési munkák miatt a
hirdetményen feltüntetett vonat menetrendje módosul, illetve Sárbogárd–Cece állomások között vonatpótló autóbusz közlekedik, a sötétített alappal jelölt menetrend szerint.
A vonatpótló autóbuszokon a vasúti menetjegyek érvényesek, együttes elhelyezés és kerékpárszállítás nem biztosítható! Az okozott kényelmetlenségért szíves megértésüket kérjük!
MÁV

Filmajánló – Francia csók

augusztus 23-24.: dr. Csele István, Sárosd,
Sport u. 30., 06-30-9939-404;
Meg Ryan és Kevin Kline romantikus vígjátékában két istenverése
augusztus 30-31.: dr. Földi József, Cece, érkezik a szerelmesek városába, Párizsba, hogy ott örökre leszámoljanak a romantikával, és hátralevõ életüket magányban és keserûKöztársaság u. 30/a., 06-20-3557-213.

ségben töltsék. A két önjelölt mazochista, az elhagyott Kate és a búskomor Luc a nagy terv megvalósítása közben számtalan kínos kalandba keveredik a barátok és a lakosság nem kis keserûségére. A
rendkívüli páros azonban, részben a közös élmények hatására, részben pedig a mondás bizonyítására, miszerint a hasonszõrûek vonzzák egymást, hamarosan egy végzetes csókban egymásra találnak.
Dr. Bögyös Gábor járási fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke Vetítik: M1, augusztus 3., vasárnap, 20.20 óra.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti ügyelet
a 06-30-9563-168-as számú
telefonon érhetõ el.

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI
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HIRDETÉS

2014. július 31. Bogárd és Vidéke

