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Szent István ünnepe Sárbogárdon
ERÕS VÁR
Az államalapítás ünnepén az ökumenizmus új megvilágításba került a bevándorlás jelen problémakörének fényében.
Akinek a házába bebocsátást nyersz, ott vendég vagy. Ahol
vendég vagy, ott kellõ tiszteletet és alázatot ajánlott tanúsítanod, s illeszkedni szükséges a háziak szabályaihoz. Ezáltal válhat a kapcsolat szívélyessé, barátivá, el- és befogadóvá. Ez igaz a személyes kapcsolatokra ugyanúgy, mint a népek közötti viszonyokra.
István király is tisztában volt azzal, hogy csak úgy vetheti
meg a lábát a magyarság Európa nemzetei között, ha alkalmazkodik. Ez megalkuvásnak is tûnhetne, de a magyar nép
léte függött rajta. Túlélési taktika volt, és bevált. A honfoglaló õsök faltörõ kos módjára helyet csináltak, de ez nem
volt elegendõ a megmaradáshoz. Egységgé kellett kovácsolni a részeket. István – lerakva a közös állam alapjait –
egy nagy házat: hazát épített fel, aminek megerõsítése,
megújítása a következõ nemzedékekre hagyományozódik
felelõsségteljes feladatként, a saját érdekünkben.
Ha erõs a vár, áldás és békesség uralkodik, dicséretbe foglaltatik a szent alkotók neve.
Hargitai–Kiss Virág

Evangélikus
lelkészszentelõ
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Szent István ünnepe Sárbogárdon
A Sárbogárdi Fúvószenekar teremtett
megfelelõ hangulatot az ünnepléshez. A
Himnuszt követõen Rohár Alexandra
konferálta fel a Huszics Vendel Kórust,
mely Birtalan József Szent István dicsérete
címû mûvével nyitotta a színpadra lépõk
sorát, Huszics Vendelné vezényletével.
Dr. Sükösd Tamás polgármester ünnepi
beszédében az ökumenizmus szó értelmét
fejtette ki, mely az otthon, haza jelentésû
görög szóból ered, és a felekezeti különbségeket áthidaló tolerancia, a közös pontok hangsúlyozása, az együttmûködés keresése a lényege.
„Itt élünk együtt, azért, mert itt akarunk
élni – mondta. – Elfogadjuk egymást. A
rendezõ elv az, hogy ha itt élsz velünk, féld
az Istent és tartsd be a törvényeket. Ezt
hagyta ránk államalapító Szent István.

A régiek adtak nekünk egy országot, várost, nyelvet, amin énekelhetünk, szerelmet vallhatunk, és õk hagyták ránk a hitet,
hogy imádkozhassunk, ha úgy érezzük,
kérdõjelekkel lett teli az égbolt felettünk.”
A polgármester párhuzamot vont az államalapítás és családalapítás között, hangsúlyozva, hogy az elõdeinktõl kapott örökséget felelõsségünk fenntartani, építeni.
Bibliai példával is élt: ha jó az alap, tartós
lesz a ház. E szavakkal zárta beszédét: „Tevékenységeink során soha nem vagyunk
egyedül, az Úristennél mindig van térerõ.”
A kitüntetések átadását a kórus vezette be
Kodály Zoltán Köszöntõjével.
Sárbogárd Város Sportjáért elismerést
vehetett át ifj. Nagy László.
Nagy László tõsgyökeres sárszentmiklósiként gyermekkora óta aktívan részt vesz a

Népszerû a pályához tartozó, igényesen
berendezett rendezvényterem is.
Nagy László tevékenysége során a Sárszentmiklósi Sportegyesületbõl mára a
térség legmeghatározóbb utánpótlás-nevelõ klubja lett. Az egyesület két felnõttcsapata a megye I. és megye II. bajnokságban szerepel sikeresen, a fiatalok pedig a
korosztályos bajnokságban, Bozsik-tornán.
2006-ban egy mûanyag burkolatú pályát
adtak át, 2012-ben mûfüves pálya épült és
pályakarbantartó gépek beszerzésére került sor, 2013-14-ben öntözõrendszert telepítettek, 2014-ben a Magyar Olimpiai
Bizottság támogatásával az egyesület felszerelésekhez, sporteszközökhöz jutott
hozzá. Idén a füves pálya gondozásához
szükséges pályakarbantartó gépek beszerzése, az egész létesítményt körülvevõ kerítés kiépítése valósult meg.
A pályázatok végigvitele és az azokhoz
szükséges önerõ jelentõs részének biztosítása Nagy Lászlónak és az általa vezetett
cégnek köszönhetõ.

Széles látókörûségével, következetességével, kitartó hitével, vérrel és vassal keresztülvitt elveivel megteremtette a magyar
keresztény államot és elhelyezte Európa
térképén egyszer és mindenkorra.
Jeles ünnepeken maga köré gyûjti a családját az ember, asztalt terít, vendégeket
hív. S a múlt illendõen tett eleget a meghívásnak, nem jött üres kézzel. Emlékeket
hozott, példaképeket, és a jövõt is.
A gyerekek lenni akarnak valamik, a felnõttek tenni akarnak valamit. Magyarország véghez vitte, amit akart, azzá lett, ami
lenni akart: szabad, független, erõs, gyarapodó nemzet. Összeköt bennünket a magyarságunk, melynek markáns jellemzõje
a nyelv. Ha elvész a nyelv, oda a jövõ. Nem
elég deklarálni, hogy mások mit tehetnek
és mit ne tegyenek velünk szemben, nekünk is tudnunk kell, mit kell tennünk magunkért, a ránk bízottakért, és kötelességünk mindezt teljesíteni.

sárszentmiklósi fociéletében, korábban játékosként, majd szurkolóként és édesapja
háttértámogatójaként a klub fejlesztésében. 2013 nyara óta az egyesület elnöke.
Helyi vállalkozóként, egy olyan cég vezetõjeként, amely a térség második legnagyobb
foglalkoztatója, szükségét érezte a közéletben való szereplésnek. Sportszeretõ, 4
gyermekes családapaként célul tûzte ki,
hogy a helyi sportlétesítmény teret biztosítson mindenki számára, aki szeretne akár
amatõrként is sportolni, mozogni, egészséges életmódot élni, színvonalas mérkõzéseken részt venni, kortól, nemtõl, társadalmi helyzettõl függetlenül, szép környezetben.
Az egyesület ma több mint 130 hivatalos
taggal rendelkezik. Több száz azoknak a
száma, akik a létesítmény adta egyéb sportolási lehetõségeket kihasználva igénybe
veszik a futópályát, kézilabda- és kosárlabdapályát, mûfüves pályát, valamint az ehhez tartozó öltözõket, szociális blokkokat.

Nagy László hisz abban, hogy áldozatos
munkája, a jövõ generációjába fektetett
energiája meghozza gyümölcsét.
Sárbogárd Város Szolgálatáért díjban részesült Tóth Raynald, a Sárbogárdi Mentõállomás állomásvezetõ mentõtisztje.
Tóth Raynald 1977-ben született Budapesten. 1995-ben érettségizett, 1997-ben
végezte el Székesfehérváron a Bugát Pál
Egészségügyi Szakközépiskolában a felnõtt szakápolói szakot. Az iskolai gyakorlatok alatt megszerette a sürgõsségi ellátást. Bár eredetileg történész szeretett volna lenni. 1997. augusztus 1-jén kezdett az
Országos Mentõszolgálat martonvásári
mentõállomásán mentõápolóként. 2003tól 2007-ig állomásvezetõ-helyettes lett,
majd áthelyezték Ercsibe, ahol állomásvezetõként dolgozott. 2006–2010-ig a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarában volt megyei küldött. Munka mellett
végezte el 2010-ben a Semmelweis Egyetem mentõtiszti szakán.

Délelõtt ökumenikus istentiszteleten, délután pedig a József Attila Mûvelõdési
Központban tartott ünnepségen emlékezett a város államalapító királyunkra augusztus 20-án. Ez alkalomból három díjat is adományoztak: a város sportjáért,
szolgálatáért illetve gazdasági fejlõdéséért végzett tevékenységért. A hosszú hétvége meglátszott a jelenlévõk létszámán.

Bogárd és Vidéke 2015. augusztus 27.
2010 júliusától dolgozik a sárbogárdi mentõállomáson, 2011-tõl állomásvezetõként.
A mentõszolgálat mellett Sárbogárdon, illetve az országban több helyen (Szeghalom, Érd, Kõbánya, Szigetszentmiklós,
Békéscsaba, Gyula, Szigethalom) dolgozik
központi ügyeleten. Közúti elsõsegélyt is
oktat, illetve iskolában tart oktatásokat,
bemutatókat.
Számtalan embert próbáló helyzetben mutatta meg, hogy számára a mentés igazi hivatás. Az árvízi védekezésben többször
részt vett. 2012-ben mentõs csapata helytállásról a nagylóki méhtámadás okán az
egész ország hallott. Feladatait a legnagyobb szakértelemmel látja el, kiemelkedõen magas elhivatottsággal. Lelkiismeretes, áldozatos munkája miatt nemcsak a
betegek, hanem orvos kollégái is szeretik,
elégedettek teljesítményével. Bármilyen
egészségügyi probléma esetén bizalommal
fordulhatnak hozzá, szeretettel és türelemmel foglalkozik a betegekkel. Munkavégzése, hivatásszeretete a bajtársai számára is követendõ példát jelentõ teljesítmény.
Sárbogárd Város Gazdasági Fejlõdéséért
kitüntetést adtak át Lajtos Jánosnak.
Lajtos János 1960-ban született Sárbogárdon, mélyen vallásos, keresztyén szülei elsõszülött gyermekeként. 1966-ban kezdte
meg általános iskolai tanulmányait Sárszentmiklóson, és lelkes tagja volt a helyi
fúvószenekarnak. 1974 és 1978 között Csepelre járt a Kossuth Lajos Szakközépiskolába öntõipari szakra, majd egy év Szabadszálláson töltött katonaság után kezdte
meg egyetemi tanulmányait a Gödöllõi
Egyetem Mezõgazdasági Gépészmérnöki
Karán. 1984-ben költözött vissza Sárszentmiklósra, ahol a helyi termelõszövetkezetben kezdett el dolgozni, mint gépészmérnök. 1990 óta saját gazdaságát sikeresen,
szabálykövetõen irányítja, ügyfelei, vevõi
megelégedésére. 1987-ben nõsült meg; két
gyermekük született: Dóri és Andris.
Fontos szerepet vállal a társadalmi élet
szervezésében. A sárbogárdi szántóverseny ötletét gazdatársaival gondolták ki, és
évek óta egyre nagyobb közösséget bevonva szervezik meg. A téli idõszakban hagyományõrzõ jelleggel tartják meg a gazdászbált, megmozgatva és összehozva több
mint 300 embert.
A közösségépítés mellett fontos számára a
jövõ nemzedékének és a mezõgazdaságnak a fejlõdése, ezért a gazdaképzõ tanfolyamok szervezésében, a mezõgazdaságban dolgozó emberek képzésében is kiemelkedõ szerepet tölt be.
Lajtos János mindig tettre kész, bármely
kollégája számíthat a segítségére. Aktív,
lelkes és felelõsségvállaló, azonban szerénységének köszönhetõen sosem hivalkodó. A közösségben végzett tevékenységével a városért tenni akaró és tevõ emberek éllovasa.
A díjátadási ceremóniát követõen a Sárréti Csókavirág néptáncosai léptek színpadra, az Iker Józsefné által megálmodott koreográfiára.
Végül a Szózat foglalta méltó keretbe az
eseményt.
Hargitai–Kiss Virág
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Ugyanabból a forrásból
„…nekem olyan jó Isten közelsége! Uramat, az Urat tartom oltalmamnak.
Hirdetem minden tettedet.” (Zsoltárok 73:28)
Augusztus 20-a az egyik legrégibb magyar
ünnepnap: Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar
állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Ez alkalomból ökumenikus istentiszteletet tartottak Sárszentmiklóson a
református gyülekezeti házban. Az úrasztalán nemzeti szalaggal átkötött kenyér és
búzacsokor, a falon zászló tette ünnepélyessé a helyiséget.
Közös énekléssel, Gazsó Anna fuvolajátékával vette kezdetét az esemény. Elsõként
Hegedûsné Erdõdi Judit református lelkész köszöntötte a termet megtöltõ érdeklõdõket. Váraljainé Melis Orsolya evangélikus lelkész imával mondott köszönetet,
hálát az Úrnak, és Mózes második könyvébõl idézte Isten igéjét, majd a jelenlévõk
együtt elmondták az Apostoli Hitvallást.
Ezt követõen Kodály Zoltán bicíniuma
csendült fel, melyet a fõleg gyermekekbõl
álló kamaraegyüttes adott elõ (Lénárt
Gréta, Palotás Panna, Palotásné Beáta,
Palotás Péter, Hegedûs Judit, Szántó Bulcsú, Tóth Zsuzsanna, Jákob Zoltán, Jákob
Zsuzsanna, Csõgör László).
Hegedûsné Erdõdi Judit igehirdetése után
közös ének hangzott el, majd dr. Sükösd
Tamás polgármester mondott köszöntõt.
Födelevics József az Ah, hol vagy, magya-

rok tündöklõ csillaga címû énekkel ajándékozta meg a közönséget. Felolvasással
örvendeztette meg az összegyûlteket Varnyu Lilla.
Mészáros János címzetes apát, h. esperes,
plébános kenyérszentelése után énekkel
és a Himnusszal zárták a rendezvényt.
Az ünnepség után felvágták az új kenyeret
és körbekínálták, mintegy jelképeként annak, hogy sokféleségünk ellenére mindenki ugyanabból a testi és lelki forrásból táplálkozik.

„Az ember napjai olyanok, mint a fû, úgy
virágzik, mint a mezõ virága. Ha végigsöpör rajta a szél, vége van, még a helyét
sem lehet felismerni. De az Úr szeretete
mindörökké az istenfélõkkel van, és igazsága, még az unokákkal is; azokkal, akik
megtartják szövetségét, és arra törekszenek,
hogy teljesítsék rendelkezéseit.” (Zsoltárok
103:15-18)
Mágocsi Adrienn
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BÚCSÚZÁS / HITÉLET

Búcsú Anitától
Bacskai Anita 1992. augusztus 16ától tagja a Mészöly Géza Általános
Iskolának. Az angol nyelv oktatásában végzett kimagasló munkájának
eredményeként az itt töltött évek
alatt sokan szereztek államilag elismert alap-, illetve középfokú nyelvvizsga-bizonyítványt. Iskolánk nevében Fülöpné Nemes Ildikó igazgatónõ az alábbi beszéddel búcsúzott temetésén:
„Nincs rosszabb érzés, mint mikor búcsúzni kell.
Megköszönni, lezárni, elválni, majd elbúcsúzni.
Nem lehet mit mondani.
Nézel okosan, és csak azt várod, hogy mondjon valaki valamit.
Valami szépet. Valami jót.
De erre nincsenek szavak.”

2015. augusztus 27. Bogárd és Vidéke

Evangélikus
lelkészszentelõ
Szombaton délután különleges alkalom színhelye volt a sárszentmiklósi evangélikus templom. Váraljainé Melis Orsolya lelkésszé
szentelésének lehetett tanúja a népes gyülekezet. A szertartás – ritkaságánál fogva – rendkívülinek számít Sárbogárd történetében is.

(George Matthew Adams)

Szavakban, gondolatokban, érzésekben, s bárhogyan nehéz
kifejezni, ami most a virágok és az örökmécsesek között legbelsõ énünkben lakozik.
Szomorú szívvel fogadtuk a hírt. Fájdalmat, megrendültséget
érzek. Felfoghatatlan, hogy szeretett tanárunk, kollégánk és
barátunk nincs többé. A búcsú pedig kimondhatatlanul fájó.
Hangtalan szavak ülnek torkunkban könnyekbe burkolva,
melyet a gyász hatalma tart fogságban.
Nehéz megszólalni. Elköszönni jöttem. Elköszönni azok nevében, akik tanítványaid, kollégáid voltak, a város nevében,
ahol rövid életed néhány évtizedét élted.
Reményik Sándor sorai jutnak eszembe:
„Mondom néktek: mi mindig búcsúzunk.
Mert nincs napkelte kettõ, ugyanaz
Mert minden csönd más, - minden könny, - vigasz,
Elfut a perc, az örök Idõ várja…”
Mi, akik itt állunk most körülötted, már megint búcsúzunk!
Búcsúzunk a Tanártól, aki a pedagógushivatás minden tudományával felvértezve nevelte és oktatta diákjait, aki a szakma
minden fortélyát ismerve nyerte meg tanítványait az angol
nyelv szeretetének, akinek következetessége, szigora rendkívüli humánummal párosulva valódi tekintélyt és tiszteletet
vívott ki a gyermekek és szülõk körében.
Búcsúzunk az Embertõl, akit érzékenynek és vidámnak ismertünk, aki szerette a társaságot, a jókedvet, az életet. Emlékeinkben megõrizzük a felejthetetlen egyéniséget, a mosolygós, mindig barátságos arcát.
A végsõ elköszönés perceiben az emlékezés, a tiszteletadás
szándéka jelenik meg a búcsúzók lelkében. A búcsú, az emlékezés önmagunknak, az itt maradóknak szóló üzenet.
Megpróbáljuk összegezni, nevesíteni – mintegy útravalónak s
egyben tanulságként –, hogy mit is jelentett és jelent nekünk,
mit veszítettünk távozásával, mi az, amit mindannyian megõrzünk, továbbviszünk tanításából, belõle, mi az, amiért szerettük és tiszteltük õt, amire mindig emlékezni fogunk.
Köszönjük, hogy voltál nekünk, köszönjük, hogy tanítottál
bennünket és veled dolgozhattunk. Köszönjük, hogy segítettél, szerettél minket.
Gazdagabbá váltunk általad, és most szegényebbek lettünk
nélküled. Te elmentél, mi itt maradtunk a fájdalom és az
üresség érzésével. A fájó ûrt, amit magad után hagysz, talán
idõvel betöltik az emlékek.
Ezekben a napokban szomorú csönd üli meg az iskolát. Komor fekete zászló leng a kapuja felett, és õszinte gyász üli meg
nemcsak a tantermeket, hanem a szíveket is.
Nagyon fogsz hiányozni! Isten Veled, Anita!
MGÁI

A harangszót követõen az evangélikusok himnuszának számító
„Erõs vár a mi istenünk” kezdetû korál hangjaira vonultak be a
presbiterek és lelkészek. A kezdõ ének után Szemerei János, a Nyugati Egyházkerület püspöke mondta el beszédét a Jelenések könyve
19. részének 9. verse alapján: „Boldogok, akik hivatalosak a Bárány
menyegzõi lakomájára!”. Ezt követõen a Sárbogárdi Református
Énekkar mondta el énekszóban áldását a 134. genfi zsoltár eléneklésével, Ádám Jenõ feldolgozásában: „Megáldjon téged az Isten A
Sionról kegyelmesen,
Ki teremtette az eget, A
földet és mindeneket!”
Az ordinációs kérdések
után került sor a lelkészi
eskü letételére Reuss
András rendszeres teológiai professzor vezetésével. Ezután kerülhetett sor a felszentelésre, amit a lelkészek közösen elmondott énekszóban erõsítettek meg.
Váraljainé Melis Orsolya tanítóképzõt végzett, s 2000-ben fejezte
be tanulmányait az
evangélikus teológián,
így már csak a felszentelés hiányzott ahhoz, hogy megkapja a Luther-kabátot.
A felszentelés után Orsolya hirdette Isten igéjét, majd az esemény
úrvacsorai közösséggel zárult.
Ez alkalommal iktatták be gyülekezeti felügyelõként Lapusnyik
Zsuzsát, presbiteri tisztségbe pedig Kovács Dánielt. Az ünnepélyt
hangszerrel kísérte Bõjtösné Fûke Veronika orgonán, Hegedûs Judit klarinéton, Szummer Ádám trombitán, Horog Dóra furulyán és
Bõjtös Attila gitáron.
A tudósítást Fehér Károly egykori sárbogárd-sárszentmiklósi segédlelkész, nyugalmazott esperes eligazító szavai zárják, aki így ír az
ordinációról: „A szentelésnek biblikus alapja van. Az Isten szolgálatára szánt, Isten szolgálatában álló a ’szent’. A gyülekezet fogadja
szeretettel és hordozza imádságban felszentelt lelkészét, a tisztségébe beavatott presbitert és a gyülekezeti felügyelõt.”
Jákob Zoltán és Hargitai Gergely
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Falunap Alsószentivánon
Szent István napján falunapot rendeztek Alsószentivánon. Ilyenkor
hagyományosan kitelepülnek a családok az iskola sportpályájára, s ott
sütnek, fõznek, baráti társaságban
jól érzik magukat. A szomszédos
Alap községbõl is jött egy csapat.
Szépen díszített asztalukon megtalálhatók voltak az alapi gyümölcsöskertek terményei.
Délelõtt kispályás focibajnokságot
rendeztek. A csapatok a meccsek
után szintén részt vettek a közös fõzésben. Az iskolában a falu asszonyainak kézimunkáiból nyílt kiállítás.
A falunap megnyitóján Nagy Lajos
polgármester köszöntötte a vendégeket.
A közönség szórakoztatására a Tihanyi Vándorszínpad bemutatta a Dzsungel könyve címû mesejátékot. Bemutatkozott a Ten
Dance tánccsoport, valamint a dunaújvárosi Gárdonyi iskola mûvészeti tagozata.

Meghívottként üdvözölte Varga Gábor országgyûlési képviselõt,
Nyikosné Katzenberger Erika a Sárbogárdi Járási Hivatal hivatalvezetõ-helyettesét, valamint Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyzõt.
Alsószentiván díszpolgára lett az idén dr. Szentiványi Péter diónemesítõ, aki sajnos betegsége miatt nem tudott eljönni. Nevében
felesége vette át a kitüntetést, aki két fiával érkezett az ünnepségre. A polgármester köszöntötte és elismerésben részesítette a helyi közbiztonságot szolgáló rendõröket, valamint a helyi polgárõröket: Madarasi Zoltán Lajost, Varga Ottót és Németh Henriettát.

Estére elkészült a faluvacsora, amit a térre kilátogatók közösen
fogyasztottak el.
A szabadtéri táncmulatság közben látványos tûzijátékkal lepték
meg a közönséget.
Hargitai Lajos
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Amikor a sas mormotát fogott... 3.
Mielõtt Shahrituzba visszaértünk volna, még megálltunk Kabodion városkában. Egy dombon, a központi park mögött emelkedik Mir kale az Akhamenidák idejébõl (i. e. 6-4. század), amikor
az óperzsa nyelvet hivatalos állami nyelvként használták. Néhány
évszázad múlva Nagy Sándor inváziója vetett véget ennek a virágzó periódusnak.
Kabodionban még egy érdekes emléket kellett kikutatnom, ami
nagyon nehéz vállalkozásnak mutatkozott. Senki nem tudta, hol
fekszik Naszir Khuszraw sírja. Naszir Khuszraw 1004-ben született híres perzsa középkori költõ, teológus és utazó. Sokáig kellett
körbekérdezni, mire megtaláltuk a helyet egy családi ház hátsó
kertjének végében. Szerintem, aki nem beszél oroszul, vagy perzsául, élete végéig bolyonghat a környéken, mert sosem fogja tudni a helyet megtalálni.
A következõ napon Pandzs városába igyekeztem egy masrutkában. Útitársaim jobbára hölgyek és sírós gyerekek voltak. Útközben most is információt cseréltünk. Feltûnik, hogy a fiatalabb generációnak halvány fogalma sincs a világról, míg az idõsebbek – a
korosztályom és a még idõsebbek – jól megalapozott általános
mûveltséggel rendelkeznek. Már az elõzõ utazásom alkalmával
rájöttem, hogy költõk sírjai, elfelejtett hõsök várai és egyéb érdekes régészeti maradványok lelõhelyeinek eredményes felkutatásához ritkán hoz eredményt, ha információért a fiatalabb generációhoz fordulunk. A sofõr jó fuvarpénz reményében mindig elmesélte a beszálló utasoknak, hogy ki vagyok. A végén már híres elmeorvosként mutatott be, ami persze jól megsimogatta a lelkemet.

Pandzs városka közelében, egy kanyarban, a mély medrû Pandzs
folyó partján a masrutkából tekintetem hirtelen egy aknaveszélyt
jelzõ táblát fedezett fel. Olyan gyorsan hajtottunk, hogy nem tudtam a sofõrt megkérni, hogy álljunk meg egy fényképezés erejéig.
A masrutka hátsó ülésén csak egy hölgy maradt velem Panj városáig. Miután a taxis kitett minket, a hölgy kedvesen kért, hogy várjak, amíg fölhívja egyik ismerõsét. Vártam. Nemsokára megjelent
egy energiával teli, zömök fiatalember, akinek a gondjaira bízott.
Elõször a központi, egyetlen, lerobbant városi hotelhez mentünk
nekem szobát nézni. Víz éppen nem volt, és csak férfiak laktak
benne. Utána körbevezetett a városka hatalmas piacán, amit persze én akartam. Imádom a piacokat! Az egész városban én voltam
az egyetlen turista. Senki nem áll meg itt, mert nincs várrom,
múzeum, vagy más hasonló érdekes látnivaló. Akkora város, mint
Sárbogárd.
Elfogadtam a meghívást a fiatalember egyik barátjának a lakásába, aki a város szélén egy apró, saját kézzel épített házikóban lakott, akár a nagymamám. A háztulajdonos pár napja érkezett
vissza Oroszhonból és a tanítónõ feleség is nemsokára elõkerült.
Amíg a férj nem volt otthon, a feleség a szülõknél lakott. Az egyetlen nagyszobában megterítették a szõnyeget legyekkel ellepett,
Khoszraw idejébõl való száraz süteménnyel, mellé teával. Szórakoztatásomra föltettek egy zenés tadzsik videót sírós anyák és feleségek vágyakozós dalaival az Oroszhonba távozott férj vagy gyerekük után, és eltûntek. Hamarosan meguntam a dolgot és ki-

mentem az udvarra fölfedezni a környéket. Magas, színes virágsor mögött veteményeskert, a végében a mellékhelyiség, ami egy
üres ólból nyílott. Az ól mögött már egy másik ház hátsó fala fehérlett, akárcsak a nagymamámnál. A házuktól balra két kukoricasor választott el minket a férj bátyjának családi házától. Amíg a
férj a kertben az újdonsült ismerõsömmel az elhanyagolt kertet
próbálta csevegve rendbe hozni, addig átmehettem a bátyhoz.
Két kedves kislány bukkant föl és a feleség. Szerencsére állandóan lapul a táskámban valami ajándék. Büszkén mutatták körbe a
saját kézzel emelt házukat, majd bevezettek az egyetlen nagyszobába. Teát hoztak és soknapos kenyeret, mással nem tudtak kínálni, mert alig volt valamijük. Régi fényképeket nézegettünk és kellemesen elbeszélgettünk mindenfélérõl. Még tadzsik viszonylatban is kiemelkedõ vendégszeretetben részesültem. Mindig a legszegényebbektõl kapom a legmelegebb fogadtatást, ez már csak
így van.

Nemsokára ismét ott ültem a tanítónõék vendégszobájában az újdonsült ismerõsömmel. Estére húst hoz, és a kertben romantikusan megsütjük – ígérte. A szobában egyedül maradtunk, és a tea
szürcsölése közben félreérthetetlenül ült egyre közelebb hozzám,
majd a karomat kezdte simogatni. Elküldtem finoman az anyjába.
Pár perc múlva sürgõs dolga akadt, és soha többet nem láttam.
Fújhattam a romantikus kerti grillezést, fene a válogatós fajtámat...
Másnap a város másik végébõl a Kulobba induló taxiállomásra kísért a kedves feleség. Még elõzõ este bosszankodva mesélte, hogy
a férje a nagy Oroszhonban csak alkoholizált és semmi pénzt nem
hozott a házhoz. Minden pénzt eliszik itt is. Mielõtt elbúcsúztunk,
a szomorú asszonyka kezébe egy szállásnyi pénzt nyomtam. Nem
akarta elfogadni, de ráerõszakoltam. Fõleg azért, mert az aszszonyka gyereket várt.
Folytatom.
Gulyás Ibolya
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Régi nyarak, igaz történetek 1.
forgalom, az emberek kinn dolgoztak a
szõlõkben napszámosként, csak estefelé
tértek be a kocsmába egy-egy krigli Dréher
sörre, hosszúlépésre, vagy fröccsre. Spárgára akasztott nagy táblán hirdette nagyapám, hogy „Hitel nincs!”, de sokszor kivételt tett, mert ezek a napszámos kisemberek szegények voltak, csak hó végén kaptak pénzt, így nagyapám egy kis fekete táblára krétával írta fel, ki mennyit fogyasztott
és melyik nap. Hó végén aztán beszedte tõlük a pénzt.
Misa bácsi, aki fát járt fûrészelni nyáron a
jobb módúakhoz, vállán kihegyezett, farkasfogas fûrészével reggelente be-betért
mindig a kocsmába egy-egy fél deci kevertre, vagy pálinkára. Sokszor szolgáltam ki
Misa bácsit. Az elsõ kupica után kérte a
másodikat, a harmadikat, s én megsajnáltam, hogy ilyen szomjas, és a táblára mindig csak egyet írtam.

Kinn rekkenõ a hõség, az idei nyáron ez
már a negyedik hõhullám, csak az megy ki
az utcára napközben, akinek fontos dolga
van. „Hõségriadó!” – riogat bennünket a
tévé, rádió; csak lenge ruházatban lehet kibírni. Délutánonként szobafogságban vagyok, lehúzott redõnyök mögött. Az erkélyrúdon megsülne a tükörtojás.
Gyerekkori barátnõm, Tézó telefonhívásai zökkentenek ki tespedtségembõl. Ekkor jön az ötlet, hogy megírom egykori szünidei elfoglaltságainkat, szórakozásainkat
azzal a céllal, hogy a mostani gyerekek, fiatalabb szülõk megtudják, hogyan teltek a
számítógép és tévé nélküli idõkben – úgy
72 évvel ezelõtt – két cserfes kislány nyári
vakációi.

Figyeltek akkor is ránk, elengedtek a barátnõmhöz már kora délelõtt, de arra már
nem gondoltak, hogy végül jó messze, a Sas
utcában már egy negyedik barátnõnkhöz
megyünk, akinek a szülei nyáron napszámban dolgoztak, sohasem voltak otthon, s
mi az egész házat felfordítottuk. A szobában a szegényes és féltett kis ágynemûjükön és a terítõkön henteregtünk, az ágy tetején megettük, amit találtunk. Játszottunk a góréban, ami tele volt egerekkel,
babáztunk, macskáztunk. Megmásztunk
eperfákat, s belaktunk a mézédes gyümölcsbõl. Estére elcsigázva, fáradtan értünk haza, s a reggel felvett, szépen kikeményített, farkasfogas kötényem csupa lila
eperfolt lett. A Kígyós-patak partján szedret ettünk – s amikor így beállítottunk én és
a barátnõm (aki igazolta, hogy egész nap
együtt voltunk), nagyanyám nem tudott
hová lenni, hozta a nagy lavór vizet, és
ahogy voltam, szinte ruhástul, kötényestül
beleállított és lecsutakolt.
Ezek az esetek többször is megismétlõdtek.
Nagy melegek, emlékszem, gyerekkoromban is voltak. Ventillátorok, hûtõszekrények viszont nem. A kútba kosárban engedtük le a nagy görögdinnyéket meg a
hentestõl vásárolt húst. Soha nem romlott
meg semmi étel. A nagy hõségben az emberek becsukták a spalettákat, jól befüggönyöztek mindenütt (a húskonyhában is, a

legyek ellen, ahol légyfogók voltak), és elviselhetõ volt a forróság.
Otthon nálunk ilyenkor nagyapám kihozott a kamrából egy nagy dézsát, a kútból
telehúzta vízzel. Az két nap alatt a napon
felmelegedett, és lehetett benne fürödni.
Az üzlet és a kocsma zárása után estefelé
nagyapám hosszú gatyában, nagyanyám
egy kanavász ingben fürödtek. Én féltem a
nagyobb víztõl, és a nagy lavórba ültem bele.
Rendkívüli és örömteljes eseménynek számított, amikor egy-egy meleg vasárnap a
szomszéd a lovas kocsijával elvitt bennünket fürödni a Bácsalmástól pár kilométerre lévõ Sós-tóhoz. Ez a lakosság körében
felkapott hely volt (sós vizének talán volt
egy kis gyógyhatása is). Felpakoltak egész
napra élelmet, gyümölcsöt, ivóvizet demizsonba, és vígan poroszkált velünk a két
sárga ló. Ebben a tóban lovakat is úsztattak
és kutyákat is fürösztöttek. Nagy élvezettel
lubickoltunk a zöldes, sekély vízben, és
labdáztunk, ettünk, ittunk. Estefelé már
úgy elernyedtünk, hogy a hazafelé vezetõ
úton mindig elaludtam.
Nagyapámnak a Bárány utcában jól menõ
kocsmája volt, míg odébb, a Fõ utcai sarki
házunkban egy vegyeskereskedése. Mindkét helyen dolgoztak, biciklivel jártak
egyik helyrõl a másikra. (Késõbb a régi Bárány utcai ház anyai örökségként az enyém
lett, a kis árváé, ugyanis édesanyám halála
után mindössze 7 éves voltam, és az akkori
kecskeméti árvaszék nagyszüleimnek ítélt
oda, s õk neveltek fel).
Nyári szünetekben befogtak segíteni; amíg
nagyapám távol volt, addig a kocsmában
én ügyeltem: átvettem a pékinastól a házi
kosarában hozott friss zsemléket, köménymagos, sós kifliket, és ezeket ki kellett raknom az asztalokra. Délelõtt nem volt nagy

Történt egyszer, hogy csángók jöttek a közeli Rudics-állomásról vonattal. Betértek
a kocsmába vagy tízen, mindegyiken magas szalmakalap, hosszú szárú, fehér gatyaféle, hosszított fehér ing, lábukon szíjas
bocskor, hátukon színes gyapjútarisznya.
Egybõl tele lett a kocsma. Nem gyõzte
nagyapám és nagyanyám kiszolgálni õket
hideg italokkal, fogyott a sós kifli. Volt, aki
a tarisznyából szalonnázott is. Én csak
ámultam, nem láttam még ilyen embereket, s a beszédük is szokatlan volt. Alig
múlt el 1-2 óra, már táncra is perdültek,
elõkerült egy pikulaféle, s ropták úgy, hogy
a kocsmaasztalok és a székek is belerezegtek. Aztán felkerekedtek, és úgy elmentek,
mintha ott se lettek volna. Nagyapám elégedetten számolta a kasszát, a sok papírpénzt. Jó napot zártak, és amikor az utolsó
poharakat is elmosták a csapnál, nagyapám elégedetten gyújtott rá megszokott
Csongor szivarjára, s késõ este volt, amikor
bezárták a kocsmát. Nekem, a 8 éves kislánynak ez nagy élmény volt, soha nem felejtem el.
Folytatom.
Dr. Gulyás Menyhértné Rózsika
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25 éves a Fõtéri Cuki
A Fõtéri Cukrászda szeptember 1-jén ünnepli születésnapját. Ebbõl az alkalomból betekintést nyerhettem a süteménymûhely kulisszái mögé, ahol negyed százada mûködik e családi vállalkozás. Szilágyi Bélával beszélgettem.
– Nem is 25 évre, hanem még messzebbre mehetünk vissza. 1970ben kezdtem, mint tanuló, az ÁFÉSZ idejében, és 1975 óta dolgozom itt.
– Hol végezted a cukrászmesterséget?
– Itt tanultam két évet. Egy hónapban egyszer kellett iskolába
mennünk Fehérvárra, a többit gyakorlattal töltöttük. Minden év
végén volt egy szintvizsga, amit le kellett tenni, és ami gyakorlatból, elméletbõl állt. A harmadik évben Budatétényen voltunk
bentlakásos iskolában.

– Ki volt a mestered itt, aki meghatározó volt számodra?
– 13 fõnököm volt. Bartos Ferinél és a feleségénél kezdtem, tõlük
nagyon sokat tanultam. Volt fõnököm Domján Jancsi, Somosi
Tibi.
– Miért döntöttél úgy, hogy elindítasz egy vállalkozást a rendszerváltozás környékén?
– Akkor már voltak kiadva egységek az ÁFÉSZ-nál szerzõdéssel.
A cukrászda is így mûködött. Ezt a cukrászdát Dégrõl Kovács Laci üzemeltette, õ sokáig itt dolgozott velünk. Amikor azt mondta,
hogy nem csinálja tovább, kivettük mi.
– Kellett tõkét letenni biztosítékként?
– Tõkét nem kellett letenni, hanem a belsõ berendezéseket kellett
megváltani az ÁFÉSZ-tõl. Egy-másfél év alatt kellett törlesztenünk.
– Családilag vágtatok bele, vagy voltak kollégák is, akik csatlakoztak?
– Családilag: a nejemmel, a nõvéremmel, Marikával és a sógorommal, Szakács Lászlóval. A sógorom is cukrász volt. Sajnos õ és
a nõvérem meghaltak.
– Aztán a fiatalok bekapcsolódtak.
– Itt nõttek fel a gyerekek, az iskola, óvoda után nem haza mentek, hanem ide jöttek.
– Bevontátok õket a munkába már akkor is?
– Nem. Ezt a szakmát szeretni kell. Ha valaki nem szereti, ne csinálja. Minél többet jártak be a srácok, annál jobban megszerették,
és a szülõi háttér is hozzájárult, nyilván. Két cukrász van köztük és
egy szakács, aki külföldön dolgozik.
– Jelenleg hányan dolgoztok itt?
– Négyen: a nõvérem fia, Laci, a nejem, én és Andris, a középsõ fiunk. A másik fiú, aki szintén cukrász volt, itt dolgozott velünk,
meghalt egy autóbalesetben. Kevesebb a termelés, mint volt a
90-es évek végén. Akkor még jobban kellett a süti, most már sokan vagyunk a piacon.
– A reformirányzatok is erõsebbek. Ti próbáltatok változtatni a
sütemények kínálatán? Vagy ragaszkodtatok a hagyományoshoz?
– Egyrészt ragaszkodunk a hagyományoshoz, mert sokan keresik
ezeket a termékeket, de próbáljuk elérni, hogy minél kevesebb

cukrot tartalmazzanak a süteményeink. Inkább a házias ízeket
próbáljuk visszaadni.
– Mutatkozik ez a cukrászda stílusán is. Nem tudnánk elképzelni
más formában a Fõtéri Cukit!
– Vannak dolgok, amiket szeretnénk bevezetni, hogy könnyen
emészthetõ legyen egy-egy termék, ne túl nehéz, ne túl vajas. A
vajat például teljesen kiiktattuk, margarint használunk.
– Mielõtt a beszélgetést elkezdtük, körbevezettél ebben a kicsit
labirintusos mûhelyben, és mondtad, hol, mikor, mit bõvítettetek, tehát más szinten is fejlesztitek a cukrászdát.
– Megpróbáljuk az elõírásokat betartani. Szeretnénk a vállalkozást még sokáig csinálni.
– Van-e specialitásotok, vagy családi kedvenc sütemény?
– Most például nagyon kedvelt lett a mákosguba-torta, amit a fiam, András talált ki, születésnapomra csinálta elõször. Elõtte volt
a Kinder Bueno, amit megkedveltek a vendégeink. A franciakrémest már 1970-ben is ugyanúgy csináltuk, mint most.
– Örök sláger.
– Amiket a vendégeink szeretnek, azokat nem akarjuk megváltoztatni.

– Mivel jelentõs mértékben benne vagytok a sportéletben – ha
már nem is feltétlenül aktívan, de szellemiségben –, itt mindig
van egy kis terefere az ismerõsökkel, barátokkal.
– A 25 év nem múlik el nyomtalanul a vendégeink körében sem.
Szívesen jönnek ide megosztani a véleményüket bármirõl, legyen
az sport, politika. Szeretnek bejönni kávézgatni, sütizni. Sok
visszatérõ vendégünk van, Pestrõl, Pécsrõl is.
– Hogyan készültök a születésnapotokra?
– MEGLEPETÉSSEL KÉSZÜLÜNK A VENDÉGEINK SZÁMÁRA SZEPTEMBER 1-JÉN. Ez a gyerekeknek az elsõ nap az
iskolában, úgyhogy ha jönnek haza, térjenek be hozzánk a szüleikkel!
– Milyen lesz a születésnapi tortátok?
– Meglepetés!
– Most ti kívánhattok.
– Nagy kívánságaim nincsenek. Azt szeretném, hogy a vendégeink
elégedetten távozzanak, hogy a családom egészséges legyen, és
hogy legalább ekkora mennyiségû munkánk legyen, mert abból a
szûk családi körben meg tudunk élni, nem kell elküldenem egyik
gyerekemet se máshová dolgozni, itt meg tudja találni a számítását. Szeretném ezt folytatni tovább.
– Boldog születésnapot kívánok én is nektek a szerkesztõség és a
család nevében! Teljesüljön, amit megfogalmaztál!
Hargitai–Kiss Virág
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Oly korban éltünk 79.
Kézcsók
A hajnali párából éppen akkor bukkan ki a napkorong, amikor elhagyjuk Sárszentmiklós utolsó házait. Jobbra elõttünk a távolban
kéklenek a tolnai dombok. Napraforgóvirág, kukorica, ázott gabonatarló illatát váltakozó hullámokban sodorja felénk a reggeli
napszél. A biciklikerekek énekelnek a sima aszfalton. Még nincs
forgalom. Csak egy álmából felvert fácánkakas rebben föl riadtan, s heves szárnycsapásokkal repül át elõttünk.
Cecén rakodnak ki a dinnyeárusok. Egy ismerõsnek odaköszönünk, aki éppen egy kosárból paprikát tesz ki a háza elõtti pultra.
– Hová lesz a kirándulás? – kérdezi.
– Vajtára.
– Álljanak már meg! Nem vesznek egy dinnyét? Elsõ vevõnek fél
áron adom.
Kedvesemre pillantok, hogy õ mit szól hozzá. Látom a szemében,
hogy nincs ellenére.
– Nem visszük el a szerencséjét, engedünk a csábításnak – felelem, míg leszállunk a kerékpárról és odamegyünk az áruspulthoz.
– Adjon hát egy szépet! De maga választ! Akkora legyen, amit
reggelire ketten elfogyasztunk – mondom, míg letámasztjuk a kerékpárokat.
Cecei ismerõsünk kiválaszt egyet a dinnyéi közül. Megcsapkodja:
– Ez jó lesz maguknak. Jó a hangja. Az idén nincs rossz dinnye,
nyugodtan elvihetik lékelés nélkül is.
Kézbe veszem, megcsapkodom én is a dinnyét. Valóban szép a
hangja. Mérlegelünk, fizetek, aztán a kerékpárokat magunk mellett tolva sétálunk tovább. Nem sietünk. Megállunk a cecei forrásnál. A boltban veszünk friss kenyeret, felvágottat, aztán nekilátunk a reggelinek. Van pad, asztal a bolt elõtt. A nap már melegen
odasüt, de még nem éget. Igazi strandidõ ígérkezik délutánra.
Valóban mézédes a dinnye. Nem hiányzik a szokásos reggeli tej.
Egyébként se igen férne össze a dinnyével. Cece fölött erdõs homokvidék terül el. Azon át dûlõút vezet Piszkerin át Vajtára. Arra
ugyan hosszabb az út, de a táj szépsége kárpótol bennünket. A
hajdani Piszkeri-tanyát, Kovács János elvtárs birodalmát a tóval
együtt a Móré család vásárolta meg, s alakított ki belõle szép családi birtokot. A patak folyásán lejjebb, a faluhoz közelebb egy romos kúriát Varga Gábor újított fel, s költözött ki oda családjával.
A rendszerváltás után megváltozott errefelé minden. A téeszföldek helyén újra magánbirtokok vannak, s termelnek rajta a
ceceiek újra dinnyét, s a híres cecei paprikát. Újra felfakadnak a
régi források is, táplálva a forrásos talajra épülõ cecei kertgazdálkodást.
A falu fölötti homoki erdõket járva mintha szülõfalum, az alföldi
homok világába csöppennék vissza. A szélben hajladozik az árvalányhaj, illatozik a homoki szegfû, a kotlósként gubbasztó borókabokrok védelmet nyújtanak a fácáncsibéknek. Amott egy hatalmas rezgõnyárfa tövében rókavár. Elõtte kis rókák csapata hancúrozik. Amint észrevesznek bennünket, egy szempillantás alatt
eltûnnek a barlangjuk ezer bejáratának egyikében. Az ezüst levelû rezgõnyárfa jellemzi ezt a vidéket ugyanúgy, mint az Alföld
homokpusztáit. Ez teszi számomra igazán otthonossá a tájat.
Már tíz óra körül jár az idõ, amikor a kanyargó dûlõutakon leereszkedünk Vajta túlsó szélén a Zichy-kastélyhoz. Meleg van.
Nyitva van a strand, ott vészeljük át a déli forróságot.
Rég jártam már itt. A rendszerváltás után egy idõre tetszhalott állapotba került ez a jobb sorsra érdemes fürdõ. Több település és a
megye közös tulajdonaként senki se akart rá költeni, és kimaradt
a nagy fürdõfejlesztésekbõl is.
Mikor Sárbogárdra kerültem a 70-es évek elején, akkor fedezték
föl olaj után kutató geológusok, hogy itt viszonylag közel, már 500
méterrel a felszín alatt termálvíz van. Horváth Laci bácsi, a hajdani cecei tanácselnök mesélte egyszer, hogy a Piszkeri tanya hídján
született meg a nagy terv. A cecei Béke TSZ elnökével, Kovács Jó-

zseffel beszélgettek ott ezekrõl az olajfúrásokról, és arról, hogy
mit lehetne kezdeni a termálvízzel. Kérték Kovács Jánosnak, a járási hivatal elnökének a segítségét. Õ lett aztán a fürdõ építésének
patrónusa. A vajtai fürdõt Kovács János életmûve megkoronázásának tekintette, s mindent elkövetett, hogy meg is valósuljon. Ha
mindez néhány évvel korábban történik, amikor még Kovács Jánosnak igazi hatalma volt, ma Vajtát egy sorban említenék Igallal,
Hajdúszoboszlóval. A járási hivatal azonban anyagi források, hatáskör híján már béna kacsaként úszik a vágyak tengerén. A lelkesedés nem tudta pótolni az anyagi források hiányát. Végül
1972-ben mégis megtörtént az elsõ kapavágás. Állami forrás,
pénz híján társadalmi munkában kezdték a fürdõépítést. Az ötvenes évek romantikáját idézõ úttörõ-építõtábor is létesült Vajtán
1973-ban. A környékbeli általános iskolák gyerekeit mozgósították a munkatáborba, akik pedagógusok felügyelete mellett töltöttek el itt munkával két-két hetet. Emellett hivatali dolgozókat, katonákat, gyári munkásokat mozgósítottak kommunista szombatokra. Egy szombatot munkatársaimmal nekem is itt kellett
lapátolni.
A lóhere formájú, szabadtéri termálmedencét 1974-ben a cecei
TSZ építõbrigádja betonozta ki. Késõbb épültek faházas üdülõk
vállalatoknak, téeszeknek, a honvédségnek és másoknak is. A
80-as évek közepéig csak nyári napközis sátortábor mûködött,
amelyben 300 fõs turnusokban üdültek itt gyerekek 10-10 napot.
Ez az egyetlen kis medence maradt 1982-ig. A tömegnyomor és a
higiénés hiányosságok miatt állandósult a fertõzésveszély. Ezért a
KÖJÁL többször is bezárással fenyegetõzött. Ekkor megyei segítséggel fúrtak egy 1035 méter mély kutat, három új medencét
építettek, s parkosították a fürdõhöz tartozó 22 hektáros területet.
1983-ban megszüntették a járási hivatalokat, s Kovács Jánost
nyugdíjazták. Azóta a fürdõ csak vegetál. A környezõ települések
sorra kiszállnak, nem tartanak igényt a tulajdonrészükre, a megyének meg kisebb gondja is nagyobb annál, hogy egy veszteséges
termálfürdõbe öntse a pénzét. Vajta egyedül küszködik a magára
maradt fürdõvel, mint hangya a döglött dongóval.
Bozai István polgármester a helyi sajtó képviselõjeként engem is
meghívott a fürdõalapítás 30. éves évfordulójára.
Amint belépek a régi idõket idézõ faház társalgójába, régi ismerõsök köszöntenek, s ki jön felém széles mosollyal, kitárt karokkal?
Szinte a lélegzetem is eláll a meglepetéstõl: Kovács János elvtárs.
– Lajoskám! De örülök neked! – lelkendezik, tegez, mint azelõtt
soha. Átölel, s két oldalról megcsókol, mint régi barátot. Lapogatja a hátam nagy szeretettel.
Szóhoz se jutok az ámulattól. Meglepõdve veszem tudomásul,
hogy nincs bennem harag. Inkább valami megkönnyebbülést érzek, ahogy megtapasztalom, hogy a hajdani félelmetes járási vezér egyszerû, szeretetre vágyó öregember lett. Zavartan mosolygok, aztán viszonzom az ölelését. Jó, hogy nem kell haragot, félelmet dajkálni magamban iránta.
Öt évvel késõbb jön a hír a szerkesztõségbe, hogy Kovács János
meghalt. Megérte a 90. évét. Nem gondoltam, hogy egyszer én fogom megírni a nekrológját, s fejet hajtok tisztelettel egy letûnt kor
koporsója elõtt.
A dégi Festetics-kastélyban történeti kiállítást rendeztek a Festetics grófok életérõl. Megjelent ez alkalomból egy könyv is.
Verebics Géza polgármester hívta föl a figyelmemet a kiállítás
egyik képére. A képen a kastély belsõ személyzete látható. A bal
szélen másodikként álló fehér libériás inas Kovács János. A Magyar Nemzetiszocialista Pártot vezetõ Festetics Sándornak õ volt
a belsõ inasa. Géza meséli, hogy amikor az ifjú Festetics gróf a
rendszerváltás után hazatért, Kovács János kezet csókolt neki.
Drámai idõkben drámai utat járt be onnan ide, innen oda...
Béke poraira!
Folytatom.
Hargitai Lajos
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„A rendszer aztán észbe kapott”
Beszélgetés Csatári Bence történésszel
Budapest – Sokoldalú, színes személyiséggel ülök szemben. Dr. Csatári Bence történész, kutató, újságíró. Hét éven át a Magyar Távirati Iroda (MTI) munkatársaként az
egyházi vonatkozású eseményekrõl tudósított, jelenleg pedig a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos kutatója. Az MTI-s idõszak alatt kerültünk ismeretségbe,
ezért kivételesen engedtessék meg számunkra – mint régi kollégáknak – a tegezõdés. Beszélgetésünk apropója Csatári Bence vadonatúj könyve, amely egy eddig feltáratlan területre vet fényt Az ész a fontos, nem a haj – A Kádár-rendszer könnyûzenei politikája
címmel.
– Mi áll a témaválasztásod hátterében?
Tudom, hogy doboltál egy rockzenekarban, indultatok a Ki mit tud?-on is, no meg
édesapád, bátyád biztos elvitt a legmenõbb együttesek koncertjeire…
– A muzikalitás benne van a „vérében” a
családnak, bár profi zenészrõl nem tudok.
Tíz évvel idõsebb bátyám mutatott elõször
lemezeket, 6-7 évesen már ismertem jó néhány külföldi elõadón kívül az LGT albumait, az Eddát, a Hobo Blues Bandet, a P.
Mobilt és a Hungáriát, a szüleim révén pedig táncdalénekeseket: Németh Lehelt,
Záray–Vámosit, Kovács Katit, Korda
Györgyöt, Koós Jánost. Sõt egy 1981. áprilisi, titokban készült kalózfelvételrõl azt is
hallhattam, mi zajlott a sárbogárdi Beatrice-koncerten…
– Mi volt az elsõ nagy zenei élményed?
– Egyértelmûen az István, a király.
1983-ban tizenegy éves voltam, amikor bátyám megkapta karácsonyra szüleinktõl a
dupla nagylemezt, és õ mesélte el a királydombi élményét is. Nagy hatással volt rám,
hogy egy színházi miliõbe oltott rockalkotás ilyen közösségi élmény lehet. Ma
már nincs meg a rajongókban ez a közösségi tudat, mindenki jóformán „mindent”
hallgat. Akkoriban voltak „abbások”, „Boney M.-esek”, „eddások”, „P. Mobil-osok”, „hobósok”, „ricsések”…
– Az István, a király bõ fél évtizeddel a
rendszerváltozás elõtt – amelyet akkor
persze még nem sejtett talán senki – már
mintha szabadon szólt volna. „Ó, mondd,
te kit választanál!” – így a kezdõ, fülbemászó nóta, amikor még egypártrendszer
volt. Meg az 1956-os érzések burkolt megjelenítése… Mindezekrõl részletesen írsz
a könyvedben. A Szörényi–Bródy szerzõpáros valamit zseniálisan eltalált. Bátrak
voltak? Vagy utólag magyarázzuk bele, mi
volt elrejtve a sorok között?
– Nem, semmiképpen sem utólagos belemagyarázás! A 20. század Bánk bánjaként
emlegetett mû olyan kérdéseket feszegetett, amelyeknek a felvetése akkoriban
nem volt „trendi”. Szõnyeg alá söpört témákat hoztak elõ a szerzõk: például a nemzeti érzést. 1983-ban nem lehetett beszélni
a határon túli magyarság problémáiról, de
1956-ról se! Talán ez volt a két legnagyobb
tabutéma a Kádár-rendszerben. Az István–Koppány-ellentétet nagyon sokan
Kádár János kontra Nagy Imre ellentétként fogják fel – vannak is bizonyos párhu-

zamok. Például hogy idegen haderõ verte
le a szabadságharcot, Kádár így került hatalomra. A nemzetegyesítés gondolata is
megjelenik a mûben; elég, ha csak arra
gondolunk – s ez Bródy János részérõl
minden bizonnyal tudatos –, hogy a Koppány táborában lévõ nemes uraknak a nevei határon túli földrajzi nevek: Torda,
Laborc… S a mû végén megjelent a nagy,
ötvenméteres nemzeti színû trikolór, és elhangzott a Himnusz. Utóbbit akkor csak
pártrendezvényeken lehetett elénekelni!
Koltay Gábor rendezésében tehát az õsbemutatón megpróbálták feszegetni a határokat. Szerencsére a fõpróba után nem
szólt le senki a pártközpontból, hogy „elvtársak, ezt mégsem így kéne csinálni…”. A
könnyûzene terén nem minden szempontból volt Magyarország a „legvidámabb barakk”, de el kell ismerni, hogy Maróthy
László – akit Kádár János utódjaként
könyveltek el, s akkor éppen a budapesti
pártbizottság elsõ titkára volt – felkarolta
Szörényi Leventééket, és õ adott zöld utat
az István, a királynak.
– Utalsz arra is, hogy Réka személye is
szimbólum volt.
– Ezt lehet, hogy csak a történész mondatja
velem. Errõl a konkrét kérdésrõl nem beszéltem Bródy Jánossal. Tény, hogy 1958.
június 16-án kivégezték Nagy Imrét és
mártírtársait. Az özvegyeknek azonban
nem mondták meg, hol vannak szeretteik
sírjai. A darab végén Réka kikéri édesapja
holttestét, de nem adhatja meg neki a végtisztességet – ahogy Maléter Pálné és társai sem kapták meg férjeik földi maradványait…
– A könyvbemutatón említetted, hogy téged is meglepett, milyen nagy számban
maradtak fenn ügynöki jelentések a könynyûzenei élet szereplõirõl, noha nagyon
sok irat megsemmisült. Volt, hogy a gitáros jelentett a billentyûsrõl, aki errõl mit
sem tudva jelentett a gitárosról. A III/IIIas Csoportfõnökségen a könnyûzenei élet
ellenõrzésével is foglalkoztak tartótisztek,
a zenekarokat és rajongótáboraikat erre
szakosodott ügynökök figyelték.
– Óhatatlanul szabadságvágy fejezõdött ki
a pop- és rockzenében, illetve a koncertek
egy-két órája megadta a fiataloknak a szabadság illúzióját, miközben kitombolták
magukat. Ez egyrészrõl csípte a hatalom
szemét, hiszen míg a koncertekre tömegek
jártak, addig egy unalmas KISZ-rendezvé-

nyen (Kommunista Ifjúsági Szövetség – a
szerk.) nem tülekedtek – ha nem volt ott
egy rockzenekar. Másrészrõl erre válaszul
kitalálták a szolidaritási rockfesztiválokat,
így a fiatalok lelkesen „szolidarítottak” a
kommunista Vietnam, Kambodzsa, Laosz
mellett… Az országban szabadon koncertezõ zenekarokat természetesen megfigyelték, a zenészek egy része pedig – saját
jól felfogott érdekében – tartózkodott a
rendszerellenes megnyilvánulásoktól a
koncerteken. Kóbor János is így emlékszik: „Mi soha nem mentünk a falnak, nem
mentünk tudatosan a rendszernek.” Érdekes adalék: a hatalom „fülest” kapott arról, hogy 1981. március 26-án a Nemzeti
Sportcsarnokban A koncert – vagyis az Illés, Tolcsvayék, Koncz Zsuzsa és a Fonográf közös nagykoncertje – alkalmával esetleg megalakul a KISZ ellenszervezete, egy
alternatív ifjúsági szövetség, amely már
nem lesz kommunista. Ez nem következett
be, de a mai napig többen így emlékeznek.
Nem véletlen, hogy ezen a koncerten is
rengeteg ügynök dolgozott.
– A könyvedben „szentháromságnak” nevezed azokat az elõadókat, illetve zenekarokat, akik és amelyek a hatvanas–hetvenes években kerültek fel a könnyûzene
egére, és szinte a mai napig állócsillagok
rajta… Tehát minden kontroll és korlát
ellenére volt mód igazi tehetségek kiteljesedésére.
– Feltétlenül! A „nagy generáció” fel tudta
építeni saját mítoszát. És mivel õk voltak
az elsõ, elementáris erõvel megjelenõ divathullám, ezért a mai napig joggal elmondhatják magukról: nagyot alkottak,
meg tudták mozgatni az embereket. Mások mellett Koncz Zsuzsa, Kovács Kati, az
Omega és Bródy János ma is hihetetlen
népszerûségnek örvend. Ha fellapozzuk az
1980-as évek elejének ifjúsági sajtóját, azt
látjuk, hogy már akkor úgy tekintettek
Benkõ Lászlóra vagy Bródy Jánosra, mint
nagy öregekre. Ez a mítosz a ma „sztárstátusban” lévõ elõadóknak – már csak a körülmények megváltozása miatt is – nagy
valószínûséggel nem adatik majd meg.
– A keresztyén fiatalok számára a hatvanas évektõl a gitárral kísért énekek váltak
egyre fontosabbá, a „kor divatja” hamar
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elérte az egyházakat is. Megszülettek a
máig énekelt keresztyén „slágerek”, sõt
alakultak zenekarok is, egyházunkban
például Gyõri János Sámuel vezetésével a
Hermons. Ezeket a népszerû ifjúsági lelkészeket éppen úgy megfigyelték, mint a
pop-rock zenekarokat, a hatalom rájuk is
gyanakvással tekintett. Az Állami Egyházügyi Hivatal dokumentumai között biztosan bõven találni ezekrõl szóló jelentéseket…
– Hogyne! Sõt a Mátyás-templomban a
hatvanas években két alkalommal rendezett beatmisérõl is született feljegyzés.
Vagy például Sillye Jenõrõl, aki a modern
liturgikus egyházi énekek atyjának számít
a katolikus egyházban, szintén maradt
fenn iratanyag. Leírták, hogy a nagymarosi
ifjúsági találkozókon milyen dalokat adott
elõ, mennyire tudná a társadalmat szembefordítani a pártállammal, és így tovább.
A Kádár-rendszer módosításokkal ugyan,
de egyenes ági folytatása volt a Rákosirendszernek az egyház–pártállam kibékíthetetlen ellentétét tekintve is. Kádár több
plénumon is megfogalmazta ellenérzését
az egyházakkal szemben.
– Apropó, egyházak és pártállam: 1984ben világra szóló esemény volt a Lutheránus Világszövetség budapesti nagygyûlése. Nyilván ez is feladatot adott az állambiztonságnak.
– A Budapest Sportcsarnokban beépített
emberek garmadája figyelt, de Káldy Zoltán püspök maga is érintett volt. Nem törnék pálcát azonban senki felett, aki úgy
érezte, csak így tudja az egyház érdekeit
képviselni, vagy esetleg zsarolás hatására
mûködött együtt a III/III-as Csoportfõnökséggel. Ismerni kell a kor viszonyait ahhoz, hogy ítéletet mondhassunk – fõleg erkölcsileg – az egyházban tevékenykedõ hálózati személyek felett. (Az egyházon belüli ügynöktevékenység feltárására, az egyházi személyek egyedi eseteinek feldolgozására éppen az evangélikus egyház kezdett példaértékû tényfeltáró munkát. – A
szerk.)
– Jézus: nem – klubok: igen. Így hangzik
könyved egyik izgalmas fejezetének címe.
– A Jézus Krisztus szupersztár 1972-es magyarországi õsbemutatójára utalok. A vallási téma tehát a rockzenében is megjelent.
A darabot a Korong együttes több helyütt
– például a Mûegyetem klubjában – elõadta magyarul. A visszaemlékezések alapján
színvonalas volt a produkció, Mária Magdolnát például Bódy Magdi énekelte. De

INTERJÚ / HIRDETÉSEK
elhangzott belõle részlet a Ki mit tud?-on,
betétdalait játszotta a rádió, a musicalfilmet pedig magnós klubokban vetítették. A
rendszer aztán „észbe kapott”, hogy ezzel
a darabbal vigyázni kell, így gyorsan levetették a mûsorról. Maga Aczél György
szólt le telefonon a pártközpontból, hogy
be van tiltva. Egyébként ki is lehetett mutatni a templomba járás egyfajta reneszánszát a musical hatására.
– A könyv után essék szó a szerzõjérõl is: a
történelem–földrajz szakos tanárt csábította el az újságírás, vagy fordítva?
– Nem kellett „csábítani”, párhuzamosan
tudtam foglalkozni mindkettõvel. Szegeden, a József Attila Tudományegyetemen
végeztem, és mellette a József Attila Szabadegyetemen tanultam újságírást Budapesten. Egyetemi lapokban kezdtem írni,
és szinte azonnal könnyûzenei témákkal,
énekes-, zenészinterjúkkal kezdtem. Például egy debreceni kirándulás alkalmával,
„partizánakció” keretében felkerestem a
P. Mobil billentyûsét, Cserháti Istvánt. Késõbb Székesfehérváron történészként dolgoztam, könyvek társszerzõje voltam, és
sokat írtam szabadúszóként.
– Budapestre jöttél, és hét éven át voltál az
MTI vallási–egyházi témákra specializálódott tudósítója. Az egyházi ünnepek
elõtt rendre nagy interjúkat készítettél az
egyházak vezetõivel. Olvasóként ezeket én
nem kizárólag protokollinterjúknak láttam: az embert is meg tudtad mutatni az
egyházvezetõ palástja, Luther-kabátja
mögött. Közelrõl láttad a nagy és kis
egyházak, felekezetek életét, mindennapjait, megismerhetted egyes döntések hátterét. Történészként sok hasznos 21. századi egyháztörténeti adalék birtokába jutottál?
– Ez a hét év nagyon sokat adott, mert
megismertem emberközelbõl akár Ittzés
János evangélikus elnökpüspököt, akár
most regnáló püspökeinket. De Erdõ Péter bíborossal is nagyon jól tudtunk együtt
dolgozni. A református egyház és az izraelita felekezet vezetõi szintén mindig a legnagyobb nyitottsággal fogadtak, és segítettek a tájékoztatásban. Számos feledhetetlen egyházi rendezvény részese voltam,
ami valóban élõvé tette számomra a jelenkor egyháztörténetét.
– A hét év alatt milyennek láttad az egyházak, egyházunk kommunikációját?
– Ha nem tud valami „különlegességgel”
elõállni egy egyház, akkor nehezen kerülhet be a fõ hírek közé. Minden megbecsü-
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lésem azoké az egyházi vezetõké, akik ennek ellenére nem álltak be a sorba, és nem
mondták azt, hogy „na, akkor most álljunk
tótágast, és mutassuk meg magunkat a médiának”, hiszen Jézus sem azt várja el, hogy
így mutassák be az egyházat. Ha következetesen és igaz hittel állnak ki a jézusi tanítások mellett, akkor nem lehet probléma.
Szerintem van egy egészséges határ, amelyet nem érdemes átlépni annak érdekében sem, hogy publicitást nyerjen bármelyik felekezet.
– Végül, de nem utolsósorban: evangélikus
vagy – mit jelent ez számodra?
– Mindenképpen egy közösséghez való
tartozást, azon túlmenõen, hogy az ember
a keresztyén hitét megvallja, és az mérhetetlen lelki megnyugvást, lelki felüdülést
ad.
– Mi a következõ nagy feladat, amely rád
vár?
– A Nemzeti Emlékezet Bizottsága lehetõvé teszi, hogy a számomra érdekes korszakot tovább kutassam, illetve a Jaffa Kiadóval is fontolgatjuk a folytatását Az ész a
fontos, nem a haj kötetnek – esetleg egy interjúkötet formájában.
***
Az ész a fontos, nem a haj
„Elõször megverni, aztán megnyerni! – ezt
az elvet követte a korai kádári pártvezetés
a hazai fiatalok megregulázása kapcsán.
De nemcsak a fiatalokat, hanem az õket
szórakoztató pop-rock zenészeket is rövid
pórázon tartotta a hatalom: Bródy Jánost
rabosították, Nagy Ferót pedig bántalmazták az állambiztonság rendõrei. Máskor
jóval finomabb módszerekhez folyamodott a pártállam, és kisebb-nagyobb fricskákat kaptak a könnyû mûfaj zenészei.
Mindeközben menõ zenekaraink óriási sikerrel turnéztak a keleti blokk országaiban, jól kerestek, itthon viszont el kellett
viselniük a hatalmasok vegzálásait. A
slendrián diktatúra sorra gyártotta a hõsöket és a mártírokat, és érdekes módon voltak olyan zenészek, akik mind a két kategóriába beletartoztak. Hogy miként is gondolkodtak a pártvezetõk és apparatcsikjaik a zenészekrõl, és utóbbiak milyen túlélési technikákat alkalmaztak, kiderül Csatári Bence könyvébõl, amely eddig nem publikált iratokat is az olvasóközönség elé
tár.”
Forrás: Evangélikus Élet, szöveg:
Stifner-Kõháti Dorottya, Jaffa Kiadó, 2015.

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik férjem, édesapánk, apósunk,
nagypapánk,

„Én vagyok a feltámadás és az élet.
Aki bennem hisz, mégha meghal is, élni fog.” ( Jn 11,25)
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága édesanyánk, nagymamánk,

HUSZÁR JÁNOS

ÖZV. KÓKÁNY JÓZSEFNÉ

temetésén részt vettek,
sírjára virágot,
koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

született Takács Irén
temetésén megjelentek, részvétükkel,
virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönet a Lekner Kegyelet munkatársainak
lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló család
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
Rakott lecsó
Hozzávalók: 10 közepes paradicsom, 8 közepes paprika, 1 közepes vöröshagyma, 1 bögre rizs, 50 dkg csirkemellfilé, 4 dl tejföl, só
ízlés szerint.
A rizst megmossuk, de nem fõzzük meg. A paradicsomot megszabadítjuk a héjától, félbevágjuk, felszeleteljük, a paprikát elõbb
hosszában 4 felé vágjuk, majd kb. 1 cm-es csíkokra vágjuk. A vöröshagymát félbe, majd vékony szeletekre vágjuk, a csirkemellet
szintén szeletekre, vagy kisebb darabokra, a lényeg, hogy a tepsiben mindenhová jusson belõle. Kizsírozunk, vagy -olajozunk egy
tepsit, és a következõ sorrendben rétegezzük az alapanyagokat:
hagyma, paradicsom, rizs (ezt a réteget sózzuk), paprika, hús (ezt
a réteget is sózzuk), paprika, rizs, paradicsom. A sorrend nagyon
fontos, mert a rizs csak így fog megpuhulni! A tenyerünkkel picit
lelapogathatjuk, hogy simább legyen a felszíne, szétterítjük rajta a
tejfölt. Alufóliával lefedjük, és 180 fokos elõmelegített sütõben
kb. 1 órát sütjük, levesszük a fóliát, magasabbra állítjuk a hõfokot
(220), és még kb. 10-15 percet sütjük, amíg a tejföl kissé megpirul.

Zöldségkrém maradékból
Hozzávalók: 2 közepes sárgarépa, 2 közepes fehérrépa, 1 kis zeller, 1 db póréhagyma (5 cm hosszú), 1 ek petrezselyem, 1 gerezd
fokhagyma, 3 dkg krémsajt, 1 ek majonéz, 1 tk olívaolaj, 1 ek
ételízesítõ (zöldséges), só ízlés szerint, fekete bors ízlés szerint
(frissen õrölt).
Megtisztítjuk a zöldségeket, és ételízesítõs vízben puhára fõzzük
õket, alaposan leszûrjük. Felaprítjuk a fokhagymát, és a póré kivételével összeturmixoljuk a zöldségekkel. Egy tálkába szedjük,
hagyjuk kihûlni, majd krémesre keverjük a krémsajttal, majonézzel, és az olajjal. Belekeverjük a friss petrezselymet, megsózzuk és
borsozzuk.

Fahéjas körtezselé
Hozzávalók: 2 kg körte, 1 ek citromlé, 350 g cukor, 1 cs zselésítõ
befõzõszer, 2 kk fahéj, 1 késhegynyi nátrium-benzoát (a lekvárok
tetejére).
Elõször a körtéket jól megmossuk és felszeleteljük. A körtékbõl
egy gyümölcscentrifuga segítségével kb. 1 liter gyümölcslevet préselünk. Egy nagy edénybe töltjük a körtelét, a citromlét és a sûrítõanyagot. Jól összekeverjük, majd hozzáadjuk a fahéjat is. Amikor már elkezd fõni, folyamatos keverés mellett a cukrot is hozzáadagoljuk. Ezt követõen felforraljuk, és idõnként megkeverjük.
Mikor eléri a megfelelõ sûrûséget, tiszta és száraz üvegekbe töltjük, a tetejét egy kis nátrium-benzoáttal szórjuk meg. Az üvegek
tetejére jól rászorítjuk a tetõket, majd néhány másodpercre a feje
tetejére fordítjuk, hogy megfelelõ vákuumot képezzen.
Ezután egy takaróval betakarjuk az üvegeket, és hagyjuk, hogy ott
kihûljenek.

2015. augusztus 27. Bogárd és Vidéke

ÁLLATMESÉK
Van sok jó és rossz tanár. Díjazottak, díjazatlanok, ismerjük a témát. És a legjobb tanár, a legeslegjobb tanár? Valószínûleg sokan
leírták, ahogy magamat ismerem, én is leírtam már, de most
megint leírom: a legjobb tanár a természet.
Gyorsan rögzítem néhány leckéjét.
Emberi ésszel nehezen felfogható az a nem is ritka eset, amikor a
róka úgy szabadul a csapdából, hogy a saját lábát lerágja. Nehéz
elképzelni azokat a harapásokat a saját eleven húsába. Emberi
lény nem volna képes egyetlen harapást sem ejteni a saját testén,
de ez a szörnyû állatka nem hagyja abba. Még a csontot is szétválasztja, bizonyára valamelyik ízületnél. És három lábon bicegve
elfut, nem hagyva a bundáját az embereknek.
Kiszalad az egyik udvarból egy kutya. Hoppá! Arra robog egy
gyors motorkerékpár, és úgy lenyisszantja a kutyus egyik lábát,
mint egy éles bárd. És milyen csoda történik? A figyelmetlen eb a
három lábán elszalad, mintha mi sem történt volna. Semmi vonítás, fájdalomüvöltés. Elképzelek egy embert ugyanebben a sorscsapásban. Van oly gazdag fantázia, amelyben megjelenhet, hogy
a sérült felkap egy járókeretet, és a bekanyarodó mentõkocsi mellett némán elbiceg? Nem, nem! Hordágyat rántanak ki az ápolók
a kocsi gyomrából, orvos hozza a kellékeit, kötöznek, mérnek, injekcióznak, a vacogó, jajongó beteg pár perc múlva egy kórházi
ágyban találja magát.
Újabb eset. Légycsapóval a háziasszony telibe talál egy legyet,
amely rápottyan egy újságlapra. Közbejön egy váratlan telefon, a
rovarról elterelõdik a figyelem. Egy idõ múlva felfigyelek rá. A
hulla mintha megmoccanna. És kérem, néhány perc múlva a kis
ízelt lábak kiszabadulnak a csomóból, szapora munkába kezdenek, kisimítják az átlátszó szárnyacskákat, rendezik a fejet, a tort,
potrohot. Nem telik bele sok idõ, a legyecske bizony elröppen. Lehetséges, hogy egy darabka szemét elröpül? Tegyük föl mármost,
hogy egy emberre rázuhan az állványzatról egy nagyobb szerszámgép. Nem veszi ott kezdetét semmiféle mozgás. Mentõkocsi
helyett alighanem hullaszállító jármû jön. És a baleseti felelõst kirúgják, sõt bebörtönzik.
Õsi szokás, hogy az állatmesék végére valami tanulságot biggyeszt
a szerzõ. Milyen tanulság kínálkozik most itt? Az a görög monda
jut az eszembe, hogy mikor a titán testvérpár benépesítette a Földet az élõlényekkel, Epimétheusz mindegyiket ellátta a fennmaradáshoz szükséges kellékkel: ki szárnyat, ki erõt, ki gyorsaságot
kapott. Prométheusz meg olyan sokáig elvacakolt az ember létrehozatalával, hogy annak semmi nem maradt, ott vacogott pucéran
a hóban. Nos, mit tehetett Prométheusz? Ellopta az ember számára a tüzet meg a tudást (mesterségeket). Ezért létezik mentõkocsi, de nincs életrevalóságunk. Nem tudom, mi jártunk-e jobban. Van azonban egy egyszerûbb tanulság is. A természet nemcsak a legjobb tanár, hanem a legjobb orvos is.
L. A.

Ribizlis-mákos kevert
Hozzávalók: 30 dkg rétesliszt, 20 dkg porcukor, 15 dkg vaj, 2 db
tojás, 175 g tejföl (20 %-os), 0,5 cs sütõpor, 1 cs vaníliás cukor, 10
dkg mák (5 ek, egész), 20 dkg piros ribizli, 2 ek rétesliszt (a ribizlihez), 1 csipet só.
A ribizlit leszemezzük, majd alaposan megmossuk. Lecsöpögtetjük róla a felesleges vizet, megszórjuk 2 ek liszttel, összerázogatjuk. A vajat a cukorral, tojásokkal, tejföllel, vaníliás cukorral alaposan összedolgozzuk. Egy másik tálban összekeverjük a lisztet a
sütõporral, mákkal, sóval. Majd az egészet hozzáadjuk a másik
edényben lévõ masszához, összeforgatjuk, hogy egynemû legyen.
Végül hozzákeverjük óvatosan a lisztes ribizliszemeket. A sütõformát kibéleljük sütõpapírral, óvatosan beleöntjük a tésztát, tetejét elsimítjuk, kicsit rázogatjuk, hogy a tészta az alján elterüljön.
A sütõt elõmelegítjük és megsütjük. Tûpróba szükséges.

Heti idõjárás

A következõ napokban egy anticiklonnak köszönhetõen ismét
napos és egyre melegebb idõben lehet részünk, az ország nagy részén kánikulára lehet számítani. Az elõzõ hõhullámokkal ellentétben azonban az éjszakák most már egyre több helyen hoznak
felfrissülést, inkább már csak a nagyobb városok térségében, illetve tavaink mellett lehetnek trópusi éjszakák. A légmozgás többnyire délies lesz, erõssége gyenge, vagy mérsékelt lehet, de idõnként megélénkülhet a szél. A csúcshõmérsékletek a hétvége felé
haladva egyre több helyen elérik, illetve meghaladják a 30 fokot.
Éjjel jellemzõen 15 és 20 fok közötti minimumokra készülhetünk.
Ennél fõként a szélvédett völgyekben lehet kissé hûvösebb, míg
nagyvárosainkban és vizeink mellett kissé melegebb az éjjel.
www.metnet.hu
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10 dolog, amit érdemes tudnod Prágáról
Múlt héten belekóstoltunk a cseh fõváros
hétköznapjaiba, hétvégéibe, ételeibe és
italaiba, ami tökéletes lehetõséget adott
arra, hogy a következõ tíz pontban összefoglaljuk azt, amit néhány nap után meg lehet tapasztalni a sörmetropoliszban. Az
elsõ benyomások következnek.
1. Közlekedés. Az egy dolog, hogy Budapestrõl és vissza kétóránként közvetlen
buszjárat indul, de a prágaiak nagyon büszkék az olcsó közösségi közlekedésükre. Az
idei évtõl már a kutyák is ingyen utaznak,
de mindemellett nagyon tiszta mind a metró, mind a villamos. Bliccelõkkel nem is
számolnak, mert feltételezik, hogy az olcsó
jegyeket mindenki ki tudja fizetni. A tikett
egyébként nemcsak a buszra, metróra és
villamosra vonatkozik, hanem a lanovkára
és a hajóra is. A villamosrendszer nagyon
fejlett, a legkisebb helyeken és legkülönfélébb pontokon is képes kanyarogni, öröm
rajta utazni.
2. Skoda. Már az autópályán is észrevehetõ volt a különbség a szlovák–cseh határ elhagyása után, hiszen már ott is minden
harmadik autó a helyi ipart támogatva
Skodával hajt. Van egy szólás is, miszerint
ha egy cseh elmegy autót venni, vélhetõen
egy Skodával jön haza. A városban mindez
erõsödik, de a Skoda villamosok teszik fel
a pontot az i-re, hiszen az új és a régi szerelvényeket is ez a gyártó készíti. Azt hinnéd,
hogy itt lehet a legkedvezõbb áron kapni,
de tévedsz, mert minden környezõ országban olcsóbban vásárolható meg, a helyiek
fõként a lokálpatriotizmusuk kifejezéseképp vásárolják a helyi terméket.
3. Sör. Hogy lehetne elmenni emellett?
Utad során (fõképp, ha helyi idegenvezetõd van) több sörkocsmába is betérsz megkóstolni a helyi specialitást. Mert nem
mindegy ám, hogy melyik fajtát melyik italozóban fogyasztod! Ugyanannak a márkának ugyanaz a söre többféle ízt is mutathat, függõen attól, hogy mennyi szénsavat
engednek a csapba, hol tárolják, mennyi
ideig, honnan szállítják, vagy milyen körülmények között kerül a korsóba. Bonyolult
dolog ez, nem is érted, hogy veheti észre
ennyire a különbséget egy helybéli. Ki hitte
volna, hogy a sör talán még a víznél is olcsóbb?! Bajban lesznek a csehek, ha valóban bevezetik azt a szabályozást, hogy
minden kocsmában lennie kell egy, a sörnél is olcsóbb italnak...
4. Sörkorcsolya. Ha már iszol, enned is
kell. Ezért minden valamire való kis cseh
kocsmában sörkorcsolyákkal kínálnak,
amitõl a hûs nedû jobban csúszik. Ehetsz
hermelint (ami, mint rájössz, egy pácolt camembert sajt, nem az állat), különféle penészes sajtokat, de mielõtt nekiállsz, meg
kell tanulnod elkészíteni mindezt. Nem
mindegy, hogy összekeverve, vagy egymás
után a kenyérre kenve fogyasztod. Egy jó
kolbászra azért bármikor vevõ vagy.
5. Nevezetességek. Nem tudsz úgy bemenni egy utcába, hogy ne akadnál rá egy törté-

nelmi jelentõségû építményre. A Strahovi
kolostor barokk könyvtára (amitõl tényleg
elsírod magad), a 600 évig épülõ Szent
Vitus-székesegyház, az Arany utcácska, az
Orloj, a Károly-híd, a Vencel tér vagy a Visegrád kastély kihagyhatatlanok, nem beszélve a John Lennon-falról – feltéve, ha te
is rajongó vagy.

6. Ételek. Ha Csehországban jársz, ismerned kell a specialitásokat. Nem nehéz találkozni ezekkel, hiszen az utcákon sétálva
mindenütt belebotlasz egy kolbászárusházba, az étlapok nagy részén pedig külön
hasábokat szentelnek a tipikus cseh étkek
kiemelésére. Így kóstolod meg a sertéssültet párolt káposztával és knédlivel, de a
baconbe csavart spenótos nyulat sem hagyod ki knédlivel és pirított hagymával.
Persze, csak miután elfogyasztottad elõételként a sörkorcsolyát és legurítottál egy
korsó sört a torkodon.

7. Hangulat. Prága a történelem és a nyugalom városa is lehetne, mert noha rengeteg turistát látsz mindenütt (fõleg a Károly-hídon), mégsem rohan itt az élet. Van
idõd elcsodálkozni a Moldva-partról nyíló
kilátáson, s elhaladni az utcazenészek, akrobaták és festõk tömkelege mellett. Ha
szerencsés vagy, még egy Brahms magyar
táncait játszó zenekar utcai elõadásába is
belehallgathatsz a Szent Vitus Székesegyházba menet.

8. Az emberek. Érdekes tapasztalat, hogy
néhány nap alatt nem nagyon lehet meghatározót írni a cseh virtusról. Annyit megtudsz, hogy következetesek, ezért nem is
aggódják túl a dolgokat. Ha kihágást követsz el, akkor nincs benne a pakliban,
hogy elengednek, mert az ellenõrzõ szerveknek éppen jó napja van; biztos lehetsz a
sorsodban. Másrészt érdemes tudnod,
hogy egy pincér akkor jó, ha morcos, mert
akkor csak annyit számláz, amennyit kell,
nem fogja kedvességbõl még a dátumot is
hozzáadni a cechedhez.
9. Kutyák. Már tudod, hogy a kutyák ingyen utaznak a tömegközlekedési eszközökön. De hogy mindenki kutyával jár, azt
nehezen dolgozod fel. Annak ellenére,
hogy a Németországban megszokott, letéphetõ „kutyazacskókat” csak néhányszor látod a városban, viszonylag kevés alkalommal kell kerülgetned a többszörösen
megjelölt kutyasétáltató-helyeket. Szájkosár – noha kötelezõ lenne – nem fordul elõ
ott tartózkodásod ideje alatt, de az egérméretû és a medvetermetû négylábúak közötti méretbõl minden fajta.
10. Legendák. Ha Prágában vagy, akkor
ezekkel hatványozottan találkozol. Nincs
olyan útikönyv vagy idegenvezetõ, amely
által ne ismernél meg misztikus történeteket a harmadik defenesztrációról, az alkimisták aranycsinálásáról vagy arról, hogy a
király addig nem halhatott meg, míg a

szarvasárokban élõ oroszlán élt. Harmadnapra már nem is csodálkozol azon, hogy
az évszázadokon keresztül épülõ Szent
Vitust csak az tudja befejezni, aki kiûzi a
törököket Európából.
Ezen kívül, ha az idõ engedi, rengeteg dolgot megtapasztalhatsz Prágában, de a gyönyörû kilátást, a híres könyvtárat, a disznósültet vagy a hidakat soha nem felejted el.
Menyhárt Daniella
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Újabb nagyszerû edzõtábor
Ezúttal is, immáron 3. éve Tápiószentmártonban tartotta szokásos augusztusi edzõtáborát kézilabdacsapatunk. Az eddigi
évekkel ellentétben idén egy kicsivel kevesebb játékosunk tudott részt venni a 6 napos táborban. Azonban az edzések minõsége és a jó hangulat most sem maradt el az
eddig megszokottól.

a fõzõversenyen, a röplabdatornán és a
tollaslabdaversenyen sikerült képviseltetni magunkat. A fõzõversenyen együttesünket idén is Gróf Ferenc, a tábor nagypapája képviselte. A címvédés idén elmaradt, de most sem lehet ok panaszra. Az
elõkelõ 3. helyet sikerült megcsípni Feri
bácsinak a pörköltjével. A strandröplab-

gyük Abony városát. Este 19 órakor jelenésünk volt az NB II-es Abonyi KC csapatánál edzõmérkõzésre. Csapatunk a mérkõzés elején tapogatózva játszott, és szép
fokozatosan belemelegedve a játékba
emelte a teljesítménye minõségét. A második 20 percben utolértük ellenfelünket
és megfordítottuk a találkozót. A mérkõzés utolsó harmadában sikerült elérni egy
3 gólos különbséget. Nagyszerû mérkõzés
volt, egy erõs ellenféllel szemben sikerült
gyõzni. Németh I. Tamás a kapuban fantasztikusan teljesített, a mezõnyben pedig
mindenki kivette a részét a góllövésbõl.
Egy nehéz napot sikerült gyönyörûen zárnunk.
A tábor utolsó két napja edzésekkel és nagyon jó, családias hangulatban telt el szálláshelyünkön. Az estéket emlékidézések,
sütögetés és sörözés színesítette, ami még
jobban összekovácsolta csapatunkat.
Felkészülési mérkõzéseink:
VAX KE Sárbogárd–Üllõi VKSK 23-26

Augusztus 18-án délután érkeztünk meg a
szállásunkra, ami közvetlenül a csarnok
mellett volt. Lepakoltunk, és kezdõdhetett
is az elsõ átmozgató edzés, ráhangolódás
az elõttünk álló napokra.
A második nap estéjén máris edzõmeccset
játszottunk a Pest megyei bajnokságban
szereplõ Üllõi VKSK csapatával. Sajnos az
elsõ felkészülési mérkõzésünkön nagyon
látszódott az idény eleji forma. A sok pontatlanságunknak, valamint figyelmetlenségeinknek köszönhetõen 3 gólos vereséget
szenvedtünk. Augusztus 20-án a délelõtti
tréning helyett a helyi strandon vettünk
volna részt a programokon. Azonban csak

datornát magabiztosan nyerte csapatunk.
A tollaslabda-bajnokságban Tutuc Eric
képviselte Sárbogárdot és ért el 3. helyezést. A többi kiírt programot sajnos az esõ
elmosta, így a strandkézilabdában és az
úszószámokban a címvédés elmaradt. Helyette délután nem maradhatott el az edzés
a tornacsarnokban.
A következõ napon a szokásos délelõtti
edzés után jött a várva várt medencés vetélkedõ, a finom ebédet követõen. A csapatot Bodoki György és Takács Lajos kétfelé osztotta, és kezdõdhetett a mulatságos, vérre menõ csata a vízben. A korai vacsora után autókba ültünk, hogy célba ve-

Sárbogárd: Bodoki 8, Rehák 5, Oláh 3,
Goldberger 2, Szabó J. Zs. 1, Pluhár 1,
Horváth 1, Tutuc 1, Aranyos 1, kapusok:
Németh I., Schvarcz.
Abonyi KC–VAX KE Sárbogárd 27-30
Sárbogárd: Bodoki 10, Rehák 6, Goldberger 3, Vorsléger 3, Pluhár 3, Oláh 2,
Pordán 2, Szabó J. Zs. 1, Horváth, Tutuc,
Aranyos, kapusok: Németh I., Schvarcz.
Ismét egy kiváló edzõtábor, egy nagyon jó
társasággal és tökéletes helyszínen! Köszönjük, Tápiószentmárton!
Szeptembertõl pedig újra hajrá, VAX KE
Sárbogárd!
Rehák Tamás

Pusztaszabolcs fekete napja!
Sárszentmiklós II.–Pusztaszabolcs 2–0 (2–0)
Sárszentmiklós II.: Plézer N., Juhász G., Horváth J., Fülöp T., Juhász I., Bogdán A., Bartók Z., Fekete J., Krajcsovics P., Szabó 2,
Kovács D.
Csere: Nagy E., Kovács B., Dombi D., Budavári M., Balogh 2, Kovács Zs. Edzõ: Pajor László.
Pusztaszabolcs: Vágó R., Farkas N., Györök A., Nagy Á., Székely
G., Tóth N., Csanádi J., Kovács Zs., Lengyel Zs., Kenyeres A., Imre J.
Csere: Nagy E., Kovács B., Dombi D., Budavári M., Balogh 2.,
Kovács Zs. Edzõ: Zserdin Balázs.
Heves támadásokkal kezdett a Sárszentmiklós II. csapata. Az elsõ
negyedórában több lehetõség adódott a pusztaszabolcsi kapu
elõtt. A 6. percben Krajcsovics P. 18 méterrõl fölé lõtt. Az ellentámadásnál Fülöp T. visszahúzásáért sárga lapot kapott. A 12. percben Szabó 2. a középre gurított labdát 8 méterrõl a jobb kapufa
mellé lõtte. A 15. percben Kovács Zs. 24 méterrõl lõtt szabadrúgását Plézer N. remek vetõdéssel ütötte szögletre. A 26. percben,
jobb oldali pusztaszabolcsi támadás végén, a jobbról belõtt labdát

a berobbanó Székely P. 3 méterrõl fölé vágta. A 34. perc meghozta a hazaiak vezetõ gólját. Krajcsovics P. jobb oldalon elhúzott a
védõk mellett, Fekete J. az üres kapuba lõtte, 1–0. A kezdés után
Kovács Zs. 6 méterrõl két csel után fölé emelt. A 46. percben ismét Krajcsovics P. villant. Kicselezte védõjét, és 14 méterrõl a
jobb alsó sarokba tartó lövését Vágó R. kiütötte. Fekete J. érkezett és 5 méterrõl a kapuba vágta a labdát, 2–0.
A második félidõre már csak helyzetekig jutottak a csapatok. A
49. és 53. percben Kovács Zs. illetve Székely P. kapott sárga lapot.
A 62. percben a bal oldali pusztaszabolcsi támadást Horváth I.
nagyszerû becsúszó szereléssel állította meg. A 64. percben 6 méterrõl Székely P. fölé emelte a labdát. A mérkõzés hátralévõ idejében a küzdelem dominált. Megérdemelt hazai siker született.
Jók: Krajcsovics P., Horváth I. illetve Farkas N.
A következõ hazai mérkõzés: Sárszentmiklós–Pusztavám, 2015.
augusztus 30. 16.30.
Ifjúsági mérkõzés: 2015. augusztus 29. 10 óra.
A Sárszentmiklós II. csapata Baracson játszik 2015. augusztus
30-án 16.30-kor.
Szántó Gáspár
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Volt szerencsém…
Volt szerencsém az idén végigélni az
OZORA Fesztivált. Hát, nem azt kaptam,
amire számítottam.
Biztonsági õrként vállaltam munkát, és
gondoltam, ha már ott kell lenni, tapasztaljam meg belülrõl az egészet. Azt kér-

tem, hogy tegyenek egy mozgalmas helyszínre, lesz, ami lesz. A Dragon Nest-be
(Sárkányfészekbe) kerültem. Már a neve is
jól hangzott. Ez egy nádfedeles épületekkel körbevett udvar, ahol egy színpad is
van, ahol kb. ezer ember fér el egy koncer-

ten. A feladatom az volt, hogy a bulizókat
ne engedjem felmászni a színpadra, ne
menjenek be az öltözõkbe, és egyébként
rend legyen.
Aztán jöttek a gondjaim: nem akartak felmászni a színpadra, nem akartak balhézni,
nem tördeltek üvegeket, nem szemeteltek,
és kulturáltan szórakoztak. Jó helyre jöttem én? Egyáltalán az Ozora Fesztiválon
vagyok? Nekem ezért még fizetnek is?
Igen, Ozorán voltam, de nem azon az
Ozorán, amivel a népet ijesztgetik. Életem
legjobb rendezvényén voltam, több tízezer
fiatal társaságában.
Hihetetlen, hogy képesek elhitetni az emberekkel, hogy ez egy fertõ, tele balhéval,
verekedéssel, és minden jóravaló ember
kerülje el nagy ívben ezt a helyet. Amit láttam, megnyugtatott. Lehet így is viselkedni! Meg kell jegyezni: a vendégek kb. 90
%-a külföldi volt. Találkozhattam a világ
minden szegletébõl jött emberekkel, akik
szemmel láthatóan jól érezték magukat
nálunk.
Én azt mondom, hogy aki teheti, menjen el
jövõre, és nézze meg maga! Nem túlzás a
bejáratnál látható felirat: Welcome to
paradise! – Isten hozott a Paradicsomban!
Rehák Sándor

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
Fának ütközött egy autó Nagylókon

Házasságkötések
A hónap folyamán a következõ párok
kötötték össze hivatalosan is életük fonalát Sárbogárdon:
augusztus 8-án
Boros Anita (Sárbogárd) és
László Gábor (Sárbogárd),
augusztus 23-án
Bartók Barbara (Sárbogárd) és
Nagy Lajos (Sárkeresztúr).
A neveket az önkormányzat közlése
alapján, a házaspárok hozzájárulásával
tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges
gyermekáldást, a nehézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!
Szerkesztõség

Képviselõi fogadóóra
Közlekedési balesethez riasztották a sárbogárdi hivatásos tûzoltókat augusztus 22-én,
szombaton délelõtt. Nagylók határában egy személygépkocsi letért az útról és a vízelvezetõ árkon túl az elejével egy fának ütközött. A sárbogárdi hivatásos tûzoltók áramtalanították a jármûvet és egy ágat motoros láncfûrésszel levágtak a fáról. A kocsit ezután
egy traktor húzta vissza az útra. Az autó vezetõjét a mentõk kórházba szállították.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

2015. szeptember 3-án
(csütörtökön) 16 órától
fogadóórát tartok
a töbörzsöki klubkönyvtárban
Várom a tisztelt választókat!
Juhász János képviselõ
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Augusztus 29., SZOMBAT
M1: 5.55 Ma reggel 8.15 Rúzs és selyem 9.00 Ma délelõtt 9.15 Világ 10.15 Esély 12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15 Summa 14.15 4kerék 15.15 Kárpát Expressz 16.15 Világ 17.15 Summa 18.00 Híradó 18.30 Ma
este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.50 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Magyar történelmi arcképcsarnok 6.25 Világ-nézet 7.00
Híradó 7.25 A Pannon kõtenger 7.55 Mesélõ cégtáblák
8.25 Hazajáró 8.55 Hogy volt!? 9.55 Anna 11.25 Építészkorzó 12.00 Híradó 12.45 Térkép 13.15 Ízõrzõk
13.50 Szent Johanna 16.20 Szeretettel Hollywoodból
16.50 A titokzatos Gusztav Klimt 18.00 Híradó 18.30
Szerencseszombat 19.30 Az Adlon hotel 21.10 Forrest
Gump 23.35 A némafilmes 1.15 Az Adlon hotel 3.00
Térkép 3.25 Hogy volt!? 4.20 Építészkorzó 4.55
Táncvarázs
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.50 Kölyökklub 10.05 Ízes
élet 10.30 Teleshop 11.20 Kalandor 11.45 Street
Kitchen 12.15 Agymenõk 13.10 Az élet csajos oldala
14.05 A harc törvénye 16.10 Tibor vagyok, de hódítani
akarok 18.00 Híradó 18.50 Fókusz Plusz 19.20 A szövetség 21.15 Nico 23.15 Ong Bak 2. – A sárkány
bosszúja 1.15 Az év újonca 3.05 Döglött akták 4.10 A
szövetség 5.50 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Idõutazó 6.25 TV2 matiné 7.10 Madagaszkár
8.45 Állati dokik 9.10 Astro-világ 10.20 Babavilág
10.50 Pimasz úr ott alszik 12.00 Kasza! 13.20 Kuzey
Güney – Tûz és víz 16.20 Madagaszkár 2. 18.00 Tények
19.00 Én, a nõ és plusz egy fõ 21.15 A dilemma 23.25
Piszkos románc 1.25 Sportos 1.40 A férjem védelmében 2.25 Rúzs és New York 3.05 Felejthetetlen 3.45
Mrs. Klinika 5.15 Állati dokik 5.35 Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül
6.00 Szombat reggel 8.25 Hõsök naptára 8.35 Európai
idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Szellem a fazékból 10.00
Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30
Horizont 13.05 Kabaré 14.05 Világóra 14.35 A tudomány hangjai 15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.05 Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40
Mese 19.50 Zene 20.05 Népzene határok nélkül 20.30
Sportvilág 20.55 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház
21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Kabaré 0.10 Éjszaka

Augusztus 30., VASÁRNAP
M1: 5.55 Ma reggel 8.15 Esély 9.00 Ma délelõtt 9.15
Kék bolygó 10.15 Kárpát Expressz 12.00 Híradó 12.45
Ma délután 13.15 4kerék 14.15 Itthon vagy! 15.15 Rúzs
és selyem 16.15 Tessék! 17.15 4kerék 18.00 Híradó
18.30 Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Vatikáni híradó
6.20 „Így szól az Úr!” 6.25 A sokszínû vallás 6.40 Kérdések a Bibliában 7.00 Híradó 7.25 Mesélõ cégtáblák
8.10 Hogy volt!? 9.05 Isten kezében 9.30 Engedjétek
hozzám… 9.40 Katolikus krónika 10.05 Református ifjúsági mûsor 10.15 Evangélikus ifjúsági mûsor 10.20
Úton-útfélen 10.30 Református magazin 11.00 Református istentisztelet közv. 12.00 Híradó 12.45 Magyar
elsõk 13.05 Maga lesz a férjem 14.25 Naplemente délben 16.00 Nemzeti Tanévnyitó 2015/2016 17.00 Univerzum 18.00 Híradó 18.40 Rámenõs páros 19.30 Krokodil Dundee 2. 21.25 Vadászat a Vörös Októberre
23.40 Hol az igazság? 1.50 Forrest Gump 4.15 Szeretettel Hollywoodból 4.50 Aranyfeszt
RTL KLUB: 6.10 Top Shop 6.45 Kölyökklub 10.00
Teleshop 10.55 A Muzsika TV bemutatja: Mert mindenkiben van muzsikus lélek 11.25 4ütem 11.55 Hazug
csajok társasága 13.55 Agatha Christie: Tükrökkel csinálják 15.55 Showtime – Végtelen és képtelen 18.00
Híradó 18.50 Cobra 11 19.50 Jégkorszak 3. – A dínók
hajnala 21.35 Tûzparancs 0.15 Portré 0.50 A bosszú angyalai 3.00 Cobra 11 4.00 Reflektor 4.15 Ízes élet 4.35
Barátok közt 5.05 Fókusz
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 matiné 9.30 Több mint
TestÕr 10.00 Astro-világ 11.10 ÁllatoZoo 11.40 Apaütõk 12.30 Stahl konyhája 13.00 Knight Rider 14.05
Walker, a texasi kopó 16.05 Madagaszkár 3. 18.00 Tények 19.00 Robin Hood 21.50 Wanted 0.05 Sportos

TV-RÁDIÓMÛSOR
0.15 Hatalmas szív 2.20 A szépség és a szörnyeteg
3.00 Mrs. Klinika 4.30 Walker, a texasi kopó 5.10 Csapdába csalva 5.35 Kettõs ügynök
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Hajnali – Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Vasárnapi újság 8.25 Hõsök naptára
8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló –
Gasztro magazin 10.05 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 17.55 Hõsök
naptára 18.05 Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Mese 19.50 Zene
20.05 Irodalmi újság 20.30 Sportvilág 20.55 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport
23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Augusztus 31., HÉTFÕ
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Magyar gazda 10.15 Kék bolygó 12.00 Híradó 12.45 Ma délután
13.15 Kárpát Expressz 14.15 Itthon vagy! 15.15 Minden tudás 16.15 Kék bolygó 17.15 Magyar gazda 18.00
Híradó 18.30 Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai
program
Duna TV: 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Roma magazin
6.30 Domovina 7.00 Híradó 7.25 A múlt fogságában
8.10 A hegyi doktor – Újra rendel 9.00 Rózsák harca
10.00 Család-barát 11.30 Sophie szerint a világ 12.00
Híradó 12.45 Kapa, kasza, fakanál 13.15 Kívánságkosár
15.15 Rex felügyelõ 16.05 Feketén-fehéren 17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.40 A hegyi doktor – Újra rendel
19.30 Maradj talpon! 20.30 J.A.G. – Becsületbeli
ügyek 21.20 Sherlock 23.00 A köröstárkányi mészárlás
23.55 Jön az árvíz… 0.25 A humor forrása 2.05 Vadászat a Vörös Októberre 4.15 Határtalanul magyar
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
9.35 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow
12.45 Reflektor 13.00 Dr. Tóth 14.00 Éjjel-nappal Budapest 15.10 A szerelem foglyai 16.20 A mentalista 17.20
Fókusz 18.00 Híradó 18.55 1 perc és nyersz 20.00 Éjjel-nappal Budapest 21.20 Barátok közt 21.55 Dr. Csont
22.50 Híradó 23.20 A fõnök 0.25 Egy rém modern család 0.50 Reflektor 1.10 A harc törvénye 2.45 A bosszú
angyala 3.25 Gálvölgyi-show 4.00 Reflektor 4.15 Ízes
élet 4.35 Barátok közt 5.05 Fókusz
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Babapercek
9.40 Most mondd meg! 10.45 Astro-Világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.55 Sherlock és Watson 13.55 Magánnyomozók 14.55 Az én bûnöm 15.55 Veronica aranya 16.55 Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban- Rosszban 20.05 Ezek megõrültek! 21.25 Király! 23.35 Doktor
D 0.40 Tények 1.25 Aktív 1.50 Sportos 2.00 Ezo.TV
3.00 Állati dokik 3.25 Kuzey Güney – Tûz és víz 4.10
Sherlock és Watson 4.50 Aktív 5.10 Csapdába csalva
5.35 Kettõs ügynök
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.55 Hõsök
naptára 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.35 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág
12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A
görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Rendszerváltók –
1989. 15.35 Közelrõl 16.00 Krónika 16.40 Hangtár
17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55
Hõsök naptára 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 20.55 Vers napról napra 21.05
Sportvilág 21.30 Rádiószínház 21.55 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

Szeptember 1., KEDD
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Tessék!
10.15 Élõ egyház 12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15
Kék bolygó 14.15 Rúzs és selyem 15.15 Magyar gazda
16.15 Élõ egyház 17.15 Tessék! 18.00 Híradó 18.30 Ma
este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program

2015. augusztus 27. Bogárd és Vidéke
Duna TV: 4.45 Szellem a palackból… 5.15 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Srpski Ekran 6.30
Unser Bildschirm 7.00 Híradó 7.25 A múlt fogságában
8.15 A hegyi doktor – Újra rendel 9.05 Rózsák harca
10.00 Család-barát 11.30 Sophie szerint a világ 12.00
Híradó 12.45 Kapa, kasza, fakanál 13.15 Kívánságkosár
15.20 Rex felügyelõ 16.10 Feketén-fehéren 17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.40 A hegyi doktor – Újra rendel
19.30 Maradj talpon! 20.30 Önök kérték! 21.25 Szívek
doktora 22.15 Az utolsó angol úriember 23.05 MüpArt
Classic – Akadémikusok és újítók 1.00 A médium 1.45
Labirintus 3.20 Szerelmes földrajz 3.50 Határtalanul
magyar
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
9.35 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow
12.45 Reflektor 12.55 Éjjel-nappal Budapest 14.05 1
perc és nyersz! 15.10 A szerelem foglyai 16.20 A mentalista 17.20 Fókusz 18.00 Híradó 18.55 1 perc és
nyersz! 20.00 Éjjel-nappal Budapest 21.20 Barátok közt
21.55 Castle 22.50 Híradó 23.20 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.55 Egy rém modern család 0.55
Nevelésbõl elégséges 1.20 Reflektor 1.35 A Muzsika
TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 2.05 A bosszú angyala 4.00 Reflektor 4.15 Ízes élet 4.35 Barátok közt
5.05 Fókusz
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Babapercek
9.40 Most mondd meg! 10.45 Astro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.55 Sherlock és Watson 13.55 Magánnyomozók 14.55 Az én bûnöm 15.55 Veronica aranya 16.55 Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban- Rosszban 20.05 Ezek megõrültek! 21.25 A titkok könyvtára
22.30 Hawaii Five-0 23.35 Franklin és Bash 0.35 Tények 1.20 Aktív 1.50 Sportos 2.00 Ezo.TV 3.00 Szabadság szárnyán – Moka Béla igaz története 4.00 Sherlock
és Watson 4.50 Aktív 5.10 Csapdába csalva 5.35
Kettõs ügynök
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 8.55 Hõsök naptára 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 Krónika 15.10
XX. századi történelem 15.35 Közelrõl 16.00 Krónika
16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ 18.30
Határok nélkül 19.05 Sportvilág 20.55 Vers napról napra 21.05 Sportvilág 21.30 Rádiószínház 21.55 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

Szeptember 2., SZERDA
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Profit7 10.15
Iskolapad 12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15 4kerék
14.15 Esély 15.15 Tessék! 16.15 Iskolapad 17.15
Profit7 18.00 Híradó 18.30 Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05
Éjszakai program
Duna TV: 4.20 Hazajáró 4.45 Szellem a palackból…
5.15 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Horvát krónika 6.30 Ecranul nostru 7.00 Híradó 7.30 A múlt
fogságában 8.25 A hegyi doktor – Újra rendel 9.15 Rózsák harca 10.00 Család-barát 11.30 Sophie szerint a
világ 12.00 Híradó 12.45 Kapa, kasza, fakanál 13.15 Kívánságkosár 15.15 Rex felügyelõ 16.10 Feketén-fehéren 17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.40 A hegyi doktor –
Újra rendel 19.30 Maradj talpon! 20.30 Ketten Párizs ellen 21.25 Szabadság tér ’89 22.10 Szerelem és vérbosszú 23.05 Aranymetszés 0.05 Építészkorzó 0.35
Legjobb szándék 2.15 Sherlock 3.50 Határtalanul
magyar
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
9.35 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow
12.45 Reflektor 12.55 Éjjel-nappal Budapest 14.05 1
perc és nyersz! 15.10 A szerelem foglyai 16.20 A mentalista 17.20 Fókusz 18.00 Híradó 18.55 1 perc és
nyersz! 20.00 Éjjel-nappal Budapest 21.20 Barátok közt
21.55 Szulejmán 22.55 Híradó 23.25 Házon kívül 0.00
Visszanyal a plágium 1.50 Reflektor 2.05 A bosszú angyala 3.30 Gálvölgyi-show 4.00 Reflektor 4.15 Ízes élet
4.35 Barátok közt 5.05 Fókusz

Bogárd és Vidéke 2015. augusztus 27.
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Babapercek
9.40 Most mondd meg! 10.45 Astro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.55 Sherlock és Watson 13.55 Magánnyomozók 14.55 Az én bûnöm 15.55 Veronica aranya 16.55 Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban- Rosszban 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.05 Ezek megõrültek! 21.25 Hazudj, ha tudsz! 22.30 Lángoló Chicago
23.35 Életfogytig zsaru 0.35 Tények 1.20 Aktív 1.50
Sportos 2.00 Ezo.TV 3.05 Csak semmi kényszer! 4.50
Állati dokik 5.10 Csapdába csalva 5.35 Kettõs ügynök
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.55 Hõsök
naptára 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 16.00 Krónika 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára
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 20.55 Vers napról napra 21.05 Sportvilág
21.30 Rádiószínház 21.55 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

Szeptember 3., CSÜTÖRTÖK
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Kosár 10.15
Unió28 12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15 Iskolapad
14.15 Rúzs és selyem 15.15 Profit7 16.15 Unió28 17.15
Kosár 18.00 Híradó 18.30 Ma este 22.10 Ma éjjel 0.05
Éjszakai program
Duna TV: 4.15 Hazajáró 4.45 Szellem a palackból…
5.15 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Rondó 7.00 Híradó 7.25 A múlt fogságában 8.20 A hegyi
doktor – Újra rendel 9.10 Rózsák harca 10.00 Család-barát 11.30 Sophie szerint a világ 12.00 Híradó
12.45 Kapa, kasza, fakanál 13.15 Kívánságkosár 15.05
Rex felügyelõ 15.55 Feketén-fehéren 16.45 Szerencse
Híradó 17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.40 A hegyi doktor
– Újra rendel 19.30 Maradj talpon! 20.30 Fábry 21.50
Az autóversenyzõ 23.40 kult.hu 0.10 Túsztörténet 1.55
Egy gyilkos agya 3.40 Magyar elsõk 3.55 Határtalanul
magyar
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
9.35 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow
12.45 Reflektor 12.55 Éjjel-nappal Budapest 14.05 1
perc és nyersz! 15.10 A szerelem foglyai 16.20 A mentalista 17.20 Fókusz 18.00 Híradó 18.55 1 perc és
nyersz! 20.05 Éjjel-nappal Budapest 21.25 Barátok közt
22.00 CSI: A helyszínelõk 22.55 Híradó 23.30 Brandmánia 0.05 CSI: A helyszínelõk 1.05 Reflektor 1.25 Döglött akták 2.20 A bosszú angyala 4.00 Reflektor 4.15
Ízes élet 4.35 Barátok közt 5.05 Fókusz
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Babapercek
9.40 Most mondd meg! 10.45 Astro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.55 Sherlock és Watson 13.55 Magánnyomozók 14.55 Az én bûnöm 15.55 Veronica aranya 16.55 Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban- Rosszban 20.05 Ezek megõrültek! 21.25 Frizbi Hajdú Péterrel
22.30 NCIS 23.35 Felejthetetlen 0.35 Tények 1.20 Aktív 1.50 Sportos 2.00 Ezo.TV 3.05 Három vak egér 4.45
Állati dokik 5.10 Csapdába csalva 5.35 Kettõs ügynök
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11. Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.55 Hõsök
naptára 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág

TV-RÁDIÓMÛSOR / BOGÁRDI TÉVÉ
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 16.00 Krónika 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára
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 20.55 Vers napról napra 21.05 Sportvilág
21.30 Rádiószínház 21.55 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

Szeptember 4., PÉNTEK
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Itthon vagy!
10.15 Minden tudás 12.00 Híradó 12.45 Ma délután
13.15 Unió28 14.15 Summa 15.15 Kosár 16.15 Minden
tudás 17.15 Itthon vagy! 18.00 Híradó 18.30 Ma este
22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.55 Szellem a palackból 5.20
Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Roma kultúra 6.25 Öt kontinens 7.00 Híradó 7.25 A múlt fogságában 8.15 A hegyi doktor – Újra rendel 9.05 Rózsák
harca 10.00 Család-barát 11.30 Sophie szerint a világ
12.00 Híradó 12.45 Kapa, kasza, fakanál 13.15 Kívánságkosár 15.15 Rex felügyelõ 16.10 Feketén-fehéren
17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.40 A hegyi doktor – Újra
rendel 19.30 Maradj talpon! 20.30 Fölszállott a páva
21.30 Columbo 22.45 Szép estéket, Magyarország!
23.40 Az utolsó rejtély 1.15 World Expressz – Lélekszakadva Mexikón át 2.45 Magyar elsõk 3.05 Magyar történelmi arcképcsarnok 3.20 Szerelmes földrajz 3.50
Határtalanul magyar
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
9.35 Reflektor 11.45 Asztro-show 12.45 Reflektor
12:55 Éjjel-nappal Budapest 14.05 1 perc és nyersz!
15.10 A szerelem foglyai 16.20 A mentalista 17.20 Fókusz 18.00 Híradó 18.55 1 perc és nyersz! 20:05 Éjjel-nappal Budapest 21.25 Barátok közt 22.00 Szabotázs 0.05 Híradó 0.35 Vámpírnaplók 1.35 Reflektor 1.55
Street Kitchen 2.25 Kalandor 2.50 4ütem 3.15 A bosszú
angyala 4.00 A nagy svindli
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Babapercek
9.40 Most mondd meg! 10.45 Astro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.55 Sherlock és Watson 13.55 Magánnyomozók 14.55 Az én bûnöm 15.55 Veronica aranya 16.55 Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban- Rosszban 20.05 Ezek megõrültek! 21.25 Star Trek 0.05
Charlie angyalai 1.05 Tények 1.50 Sportos 2.00 Ezo.TV
3.05 Aktív 3.35 Charlie angyalai 5.10 Babavilág 5.35
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 8.55 Hõsök naptára 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 baptista egyház félórája 14.05 Történet hangszerelve 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10
Regényes történelem 15.35 Közelrõl 16.00 Krónika
16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 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 Rádiószínház 20.30 Zene 20.35 Sportvilág
22.40 Krónika 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Történet
hangszerelve 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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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 28., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Alapi
férfikonferencia (ism. 54p) 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Bõjtös Attila búcsúja (61p), Interjú Pongrácz
József pékkel (ism 63p), Interjú Sándor Pál gyógyszerésszel 1. rész (ism. 74p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Augusztus 29., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Futballmérkõzés (ism. 90p), Kézilabda-mérkõzés (ism.
70p) 13.00 Lapszemle 14.00 Bõjtös Attila búcsúja
(61p), Interjú Pongrácz József pékkel (ism 63p), Interjú Sándor Pál gyógyszerésszel 1. rész (ism. 74p) 18.00
Lapszemle 19.00 Interjú Bakonyi Istvánnal (28p), Vadásznap Alapon (86p), Interjú Farkas Tibor méhésszel
(ism. 30p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Augusztus 30., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Bõjtös Attila
búcsúja (61p), Interjú Pongrácz József pékkel (ism
63p), Interjú Sándor Pál gyógyszerésszel 1. rész (ism.
74p) 14.00 Interjú Bakonyi Istvánnal (28p), Vadásznap Alapon (86p), Interjú Farkas Tibor méhésszel
(ism. 30p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és
0.00 Heti híradó
Augusztus 31., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 A Huszics Vendel Kórus
Györén (ism. 70p), 25 éves a Fõtéri Cukrászda (interjú
15p), Evangélikus lelkészszentelõ (79p) 23.00 és 0.00
Heti híradó
Szeptember 1., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Futballmérkõzés (ism. 90p), Kézilabda-mérkõzés (ism.
70p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Interjú Sándor
Pál gyógyszerésszel 2. rész (ism. 58p), Szent István
ünnepe Sárbogárdon (46p), Ökumenikus Istentisztelet Sárszentmiklóson (73p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Szeptember 2., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Huszics
Vendel Kórus Györén (ism. 70p), 25 éves a Fõtéri Cukrászda (interjú 15p), Evangélikus lelkészszentelõ
(79p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00
Sport: VAX Kézilabdatábor Tápiószentmártonban 1.
rész (~75p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Szeptember 3., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: VAX
Kézilabdatábor Tápiószentmártonban 1. rész (~75p)
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 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.

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.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44
Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

18

2015. augusztus 27. Bogárd és Vidéke

HIRDETÉSEK

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása 06 30 440 5790
AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN,
RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS. 06 70 539 7882
AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS 06 20 3426 091
AUTÓMENTÉS, AUTÓBÉRLÉS,
KÉSZPÉNZES AUTÓFELVÁSÁRLÁS
06 20 424 7728 SEBAFER KFT.
SÁRBOGÁRD KÖZPONTJÁBAN,
négylakásos TÁRSASHÁZBAN,
FELÚJÍTOTT LAKÁS ELADÓ 06 20 405 7366

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös. 06 (30) 966 8446
Kutyaház OSB lapból 5.000 Ft-ért eladó. 06 (20) 405 7366
Górés morzsolt kukorica és gyári szõlõprés eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 446
6821 (1148890)
Sarokülõ; 100 öl szõlõ épülettel eladó. 06 (25) 460 954
Irodahelyiség kiadó! Érdeklõdni: 06 (20) 4377 036
Eladó 3 db 146x135 osztott (30.000 Ft/db), 1 db 90x135 bukó-nyíló mûanyag
ablak (20.000 Ft) újszerû állapotban és egy mûanyag babaház 9.000 Ft. 06
(30) 967 0053
Kislókon ház eladó 06 (30) 374 8648 (1148971)
Pálinkafõzetõk figyelem! Az abai szeszfõzde mûködését megkezdte. 06 (30)
927 5627 (114870)
Garázs eladó Ady-lakótelepen. 06 (70) 398 2307 (1148969)
Építési telek eladó Sárbogárdon, fõúton a Tescóhoz közel. Házalap, villany,
gázcsonk van. 06 (70) 398 2307 (1148969)

Klarstein DAGASZTÓGÉP (új), 200x180-as fejtámlás
FRANCIAÁGY Billerbeck rugós matraccal
JÓ ÁLLAPOTBAN ELADÓ.
Érdeklõdni: +36 70 379 2012

Tojótyúkok rendelhetõk szeptember 1-jéig 550 Ft/db, szeptember közepei
szállítással. Érdeklõdni: 06 (70) 398 1519 (1148968)

ELADÓ PARASZTHÁZ (irányár: 1.650.000 Ft)
és KÜLÖN TELEK. 06 30 266 5234

2015. augusztus 30. (vasárnap)

HÁZ ELADÓ 06 20 929 8716
M6-os autópályán Dunaújvárosnál
OMV-TÖLTÕÁLLOMÁS
FÉRFI ÉS NÕI MUNKATÁRSAT KERES.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal
a sárbogárdi OMV töltõállomáson.
CSALÁDI HÁZ ALSÓ SZINTJE TÖBÖRZSÖKÖN KIADÓ.
Érdeklõdni: 06 30 979 1365
PARASZTHÁZ ELADÓ 06 25 626 625

MINÕSÉGI MUNKAVÉGZÉSRE ALKALMAS
felsõ- vagy középfokú építész végzettséggel
rendelkezõ személyt keresünk

ÉPÍTÉSVEZETÕI MUNKAKÖRBE.
B-kategóriás jogosítvány szükséges.

Érdeklõdni: 06 (30) 3341 888-as telefonon.
Fodor és Molnár Kft., 7000 Sárbogárd, Tinódi út 43/B.

KARATEEDZÉSEK
indulnak kezdõk és haladók részére
Németh Attila 6 dan JKA-mester
vezetésével
Sárbogárdon, a Mészöly Géza
Általános Iskola tornatermében.

Jelentkezés a helyszínen
szeptember 7-én, 18 órától,
illetve telefonon: 06 (20) 9270 985

„SÁREGRES HAZAVÁR”
SÁREGRESI SPORTPÁLYA – 14.30 megnyitó 14.40 Sáregresi Népdalkör 14.50 Hantosi Népdalkör 15.00 Sáregresi
Csipet Csapat Tánccsoport 15.10 Ten Dance Tánccsoport
15.30 Hantosi Népdalkör 15. 40 Sáregresi Népdalkör
KIÁLLÍTÁS – Általános iskola épülete, 10.00–18.00 óráig
(szeptember 4-éig megtekinthetõ)
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Lecsómustra
Mit csinál, ha sok paprika, paradicsom, esetleg hagyma is van
otthon? Lecsót. És mit csinál egy település, ha a kertészetének
ugyanezek megvannak? Lecsófesztivált! Augusztus 20-án Cece
közösségét várták a mûvelõdési ház udvarán egy közösen eltölthetõ délutánra. A tavalyi program sikerén felbuzdulva idén is
megszervezték a lecsókavalkádot.
Emlékszem, hogy tavaly kint volt a falu apraja-nagyja, a mûvelõdési ház elõtti rész tele volt pavilonokkal, volt, aki még népi ruhát
is öltött magára, utcák, családok, csoportok jöttek ki és megmutatták, hogy a három fõ alapanyagból lehet nagyon jó ételeket készíteni. Az idei évben csendesebben történt a szervezés, én a programot megelõzõ napon láttam a plakátot (mea culpa), emiatt
gondolom, hogy mások is hasonlóképpen jártak, mert sajnos az
idei évben nem jöttek el annyian, mint tavaly. Persze a csütörtöki
hûvös idõ is közrejátszhatott a dologban, de nagyon szurkoltam a
rendezvény sikeréért.

persze desszertként felszolgált meggyes sütemény és a rétesek is,
amiket szintén õk sütöttek. A Cecei Sivatagi Rohamkukacok csapata egyszerû lecsót készített, ami éppen ettõl volt nagyszerû. Az
óvoda is képviseltette magát, õk a tojásos változatot fõzték, amihez szintén nagyon sok süteményt ajánlottak. Itt már abban az állapotunkban voltunk, hogy csak egy kis kanállal tudtunk kóstolni,
mert már alig fért belénk az étek. Utolsó állomásunk Miklós Zoltán és a Várady–Szabó család közös munkájának gyümölcse volt,
ahol az elsõ kanalat a telítettséggel nehéz mozdulatokkal emeltük
a szánkhoz. Utána viszont talán ez fogyott el a leggyorsabban.
Mint kiderült, Miklós Zoltán saját készítésû, üvegcsébõl elõkerült
fûszerkeverékének köszönhetõen. Bármi legyen is benne, ne titkolja el a receptet, mert ennél jobb ízesítésû lecsót aligha ettünk!
Miután mindenki elfogyasztotta a neki jólesõ mennyiséget, kibeszélgette magát, készülõdhetett az estére, ahol a Szabó zenekar
biztosította a talpalávalót az ünnepi bálhoz.
Remélem, hogy jövõre sokkal többen lesznek a lecsókavalkádon,
mert ez a rendezvény megérdemli, hogy az emberek részt vegyenek rajta.
Menyhárt Daniella

Mikor délután bementünk a „kultúrudvarba”, már javarészt készen voltak az ételek; 6-7 bográcsból szállingózó illatok hívogatták az arra járókat. Tavalyhoz hasonlóan a vendégszeretet nem
változott: egy helyet kivéve mindegyik bogrács tartalmából megkínáltak minket, így széles képet kaptunk arról, hogyan is lehet jó
lecsót készíteni. Minden csapat ingyen kapott egy-egy zsák paprikát, paradicsomot és hagymát a polgármesteri hivataltól és a Start
munkaprogramtól, de szükség esetén még kérhettek is utánpótlást. Az ezen kívül esõ, „extra” hozzávalókat a fõzõk hozták, így
biztosítva az ételkínálat színességét.
Ha tudnák, milyen finom lecsókat kóstoltunk! A Búzavirág Népdalkör „mindent bele” lecsót készített, szalonnával, kolbásszal,
tojással és tarhonyával dúsította a kései ebédet. Nagy meglepetés
volt számomra, hogy a tarhonya mennyire feldobta ezt az ételt. És

