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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

V Á R A K O Z Á S
Az elmúlt hét folyamán várakoztam állomáson, rendelõben,
hivatalban, dugóban, üzletben, tevés-vevés közben a bensõm-
ben.

Érdekes idõtöltés várakozás közben egyrészt magunkat meg-
figyelni, másrészt a körülöttünk lévõket, hogy ki hogyan viseli
a percek, órák, napok múlását.
Lehet bambulni a semmibe, egy könyvbe, újságba elmerülni,
vagy alaposan áttanulmányozni a környezetünk legapróbb
részleteit, lopva méregetni alkalmi sorstársainkat, beszélgetni
egy ismerõssel, türelmetlenül sóhajtozni, dobolni az ujjaink-
kal, járkálni föl-alá, méltatlankodni. Ha idõt akarunk spórol-
ni, mert ki nem állhatjuk ezt az állapotot, bizonyos esetekben
pénz ellenében ez megtehetõ. Ám sok esetben kikerülhetet-
len a várakozás. És ehhez rengeteg türelem kell.
Vannak a várakozásnak fázisai. Eleinte pozitívan áll az ember
a dolgokhoz, és reménykedik a jó szerencsében. Aztán jön a
kétségek sora, amikor kezd megrendülni az optimizmusunk.
Ettõl aztán feszült toporgás lesz úrrá rajtunk, majd lassanként
fásultan beletörõdünk sorsunkba. Általában ekkor kerülünk
sorra.
Ha el akarjuk kerülni e fölösleges érzelmi parádét, akkor a
legjobb, ha már eleve a legvégsõ stádiumra készítjük magun-
kat, hogy elfogadjuk, bármi is vár ránk.

Hargitai–Kiss Virág

Forró szennyvízhelyzetForró szennyvízhelyzet

„Úgy élvezem én a strandot…”„Úgy élvezem én a strandot…”
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XIII. Keresztúr Nevû Települések Találkozója

Idén tizenharmadik alkalommal került
megrendezésre a Keresztúr Nevû Telepü-
lések Találkozója, melynek Sajókeresztúr
adott otthont. A szövetség nagy múltra te-
kint vissza, az 1999-es nagy tiszai és bodro-
gi árvíz idején Bodrogkeresztúr és Bala-
tonkeresztúr segélynyújtás céljából vette
fel egymással a kapcsolatot, és ebbõl nõtte
ki magát mára az ország egyik legnagyobb
település-találkozója, amely minden év-
ben változó helyszínen kerül megrende-
zésre. A szövetségnek jelenleg 20 tagja
van, határon innen és túli települések egy-
aránt, célja egymás hagyományainak, kul-
túrájának megismerése, és a Keresztúr-tu-
dat megerõsítése.
Sajókeresztúr egy Borsod megyei, 1.600
fõs falucska, mely a Sajó folyó mentén te-
rül el. A település keskeny kis utcái takaros
házakkal és kertekkel vannak övezve. A
helyiek nagy szeretettel és lelkesedéssel
várták a „keresztúriakat”, barátságosak és
segítõkészek voltak mindenkivel. A ren-
dezvény megmozgatta a falu apraját-nagy-
ját, minden generáció lelkesen részt vett a
rendezvény lebonyolításában. A falu hatá-
rában felállított óriási rendezvénysátor
adott helyet a színpadnak és a nézõtérnek,
ahova minden érdeklõdõt szeretettel vár-
tak a szervezõk és a Keresztúr nevû telepü-
lések fellépõi. A rendezvény keretében le-
hetõségünk volt részt venni a Termékfesz-
tivál kóstolóján is, hogy megismerhessük a
helyi étel- és italkülönlegességeket. A
megjelentek szórakoztatására is nagyon
odafigyeltek, mivel a fesztiválsátorban

egész napos programmal várták a delegá-
ciók tagjait, illetve a vállalkozó kedvûek-
nek lehetõségük volt megmártózni a falu
mentén futó Sajóban, vagy kisvasúttal kör-
be járhatták a települést.
A találkozóra érkezõ delegációk mind-
egyike a hagyományokhoz híven saját mû-
sorral is készült, melyben mindenki megta-
lálhatta az ízlésének leginkább tetszõ pro-
dukciót. Idén is számtalan táncos–zenés
mûsorral készültek a települések, köztük
Sárkeresztúr is.
A tizenharmadik találkozóra településünk
egy teljesen új produkciót hozott, amelyen
bemutatkozott Horváth Éva Bernadett és
az újonnan alakult Sárkeresztúri Néptánc-
csoport is. A fellépésünkre szombaton ko-
ra délután került sor, és a nagy hõség elle-
nére sokan jöttek el megnézni mûsorun-
kat. A csoport csak néhány hónapja ala-
kult, és ez volt a lányok elsõ komoly fellé-
pése. Az elõadott mezõföldi táncok igen
nagy sikert arattak a közönség körében, és
élvezték a produkció minden momentu-
mát. A néptánc végeztével Sárkeresztúrt
képviselve fellépett Horváth Éva Berna-
dett slágerekkel. Az általa választott dalo-
kat a közönség vele együtt énekelte, és
tapssal jutalmazták tehetségét.
A települések mûsorai után pénteken és
szombaton egyaránt vendégfellépõk szó-
rakoztatták a delegációk tagjait a megje-
lentek nagy-nagy örömére. Pénteken a
Vegas Show Band húzta a talpalávalót,
számos hazai és világsláger csendült fel az

elõadásukban, és remek hangulatot vará-
zsoltak számunkra. Õket követte az
Acoustic zenekar, akik az utcabálok han-
gulatát idézõ slágerekkel, nótákkal mulat-
tattak minket. Szombaton a nagy múltra
visszatekintõ BIKINI zenekar fellépését
láthattuk. Rengetegen voltak kíváncsiak
rájuk, szinte talpalatnyi hely sem volt a
fesztiválsátorban, illetve körülötte. A kon-
cert végeztével, a nap és a fesztiváli hangu-
lat zárásaként csodálatos tûzijátéknak le-
hettünk szemtanúi.
A vasárnap már a búcsúzásról szólt, a re-
formátus templomban rendezték meg a
rendezvény zárását egy ökumenikus isten-
tisztelet keretében, ahol az egyházak kép-
viselõi mellett felszólalt Kollár Miklós
sajókeresztúri polgármester is, aki a ha-
gyományokhoz híven továbbadta a ván-
dorzászlót a következõ találkozót rendezõ
településnek, amely Mura- és Petrike-
resztúr lesz. A záróünnepség hangulatát
emelve néhány vers hangzott el, illetve a
helyi férfikórus dalai, melyek még magasz-
tosabbá tették az eseményt.
Összességében elmondható, hogy Sajó-
keresztúr a lehetõ legjobban vezényelte és
koordinálta az eseményt, érezhetõ volt az
ott lakók összetartása és együttmûködése,
mindent megtettek azért, hogy a résztve-
võk jól érezzék magukat, így csak köszö-
nettel tartozhatunk nekik, hogy megren-
dezték ezt a fantasztikus, emlékezetes ese-
ményt, s ennek résztvevõi lehetünk.

Polányi Zsanett mûvelõdésszervezõ

A Nagylóki Faluvédõ Egyesület szeretettel meghívja az

I. SZILVALEKVÁRFÕZÕ RENDEZVÉNYÉRE

2012. szeptember 1-jén.
Helyszín: Tavipalota Turistaház (Nagylók, Petõfi Sándor u. 35.).

Program:

péntek: 19.00 szilvamosás, -magozás;

szombat: 5.00 lekvárfõzés kezdete; 11.00 fogathajtás a lovaspályán;
13.30 szilvás ételek értékelése; 14.30 „Ki a legény–leány?” ügyességi feladatok;

17.00 szilvás ételek díjazása; 18.00 „Hull a szilva a fáról…” – közös éneklés.

Afternoon Tea
– angol nyelvû társalgási klub –

Jártál külföldön és megtanultál angolul? Érett-
ségire készülsz? Nyakadon a nyelvvizsga és
félsz a szóbelitõl? Ha akár egy kérdésre is igen-
nel tudsz válaszolni, akkor érdemes ellátogat-
nod hozzánk!
Amit biztosítunk:
– kellemes hangulat;
– sok érdekes történet … angolul;
– egy csésze tea.
Sárszentmiklós – Klub – 2012-09-10 – 18.00
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Végtisztesség több mint három emberöltõ után
Az igaz szeretõ szívek soha nem felejtenek. Egész életüket végig-
kíséri az a lélekben-testben hordott fájdalom, ami a szeretett
lényhez kötötte, fûzte teljes életérzéssel. A szeretõ feleség magá-
val vitte fájdalmát a sírba, férje emlékét. Öt gyermeke és az uno-
kák egész életükben emlegették, mert õt elfelejteni nem lehetett.
A Nagy Honvédõ Háború magyarországi szakaszán, Nagylók–
Szilfamajor térségében a többszörös ütközetben 40 éves korában
halt hõsi halált a 40 éves, orosz Zlenin Nikolaj Jakovlevics.
Ami aktuálissá teszi történetünk ismertetését az az, hogy az utó-
dok, a gyermekek és unokák nem nyugodtak bele a hõn szeretett
édesapa (nagyapa) elvesztésébe. Még a végtisztességet sem tud-
ták megadni neki.

1941 novemberében 2 és fél éves volt utolsó elõtti gyermeke, egy
leányka, amikor kikísérték édesapjukat az uszályhajóhoz, amely a
frontra vitte. Közút ott nem volt. Az édesapa visszaszaladt, hogy
pici leányát még egyszer összecsókolja, közben lekéste a hajót. 10
km-t kellett gyalogolnia utána. Ekkor az anyuka azt mondta, hogy
ez nem hoz szerencsét. Hát ez be is igazolódott.

2012-ben, 67 évvel a hõsi halál után végre felcsillant a remény
megtalálni az örök nyugvóhelyet. 1945-ben hivatalos értesítést
kaptak, hogy Szilfamajorban hõsi halált halt szerettük. 2010-ig hi-
ába keresték. Egy véletlen segítség folytán derült ki, hogy Nagy-
lók–Szilfamajor akkori összetett nevérõl van szó. Ettõl kezdve

minden követ megmozgattak, hogy e helyre eljuthassanak.
Margarita Ipatová, az elhunyt 74 éves lánya és Alekszandr Ipatov,
42 éves unokája Arhangelszk területérõl, mintegy 3750 km-rõl,
hosszas huzavona után, vízummal a kezükben megérkezett Nagy-
lókra. Elképzelhetõ az az izgalom, annak a belsõ fájdalomnak az
öröme, amely elfogta õket. Az elsõ ember, akivel találkoztak,
Tóth Gabriella orosz szakos tanárnõ volt, aki szívesen kalauzolta
õket, majd hívta Tóth József polgármestert, õ pedig szólt nekem.
Mindhárman jól beszéltük az orosz nyelvet, és elkísértük õket a
hõsi emlékmûhöz, amely Nagylók központjában van. A hozzátar-
tozók szívükben siettek, ám nem mulasztották el hálásan kifejezni
a rendszeresen ápolt környezet fölötti tiszteletüket.
Láttuk a mozdulataikon, könnybe lábadt szemeiken, arckifejezé-
seiken, hogy ez a találkozás egy életre szóló pillanatot örökít meg.
Feledhetetlen látvány volt, ahogy a magukkal hozott virágokkal,
pálinkával és fekete kenyérrel szinte végigsimogatták a terméskõ-
bõl épült és feliratozott emlékmûvet. A kenyér és a pálinka jelké-
pezi a földi javakból való részesülést. A magukkal hozott orosz
földet a sírhelyre helyezték, innen pedig a szeretett hamvait fedõ
földbõl ugyanennyit vettek, mivel a szokás sajátos megfogalmazá-
sával az õ lelkét szülõföldjére viszik örök pihenõhelyre. Itt még
szívükhöz és arcukhoz ölelve örökre búcsúztak attól az apától és
nagyapától, aki most már békében pihenhet, mert megtörtént a
végsõ tisztesség. A szívükön szorongatott fényképet az emlékmû-
re rögzítették.
Az emlékhely környezetében lévõ I. és II. világháborús, névvel el-
látott emlékmûveket is virágokkal díszítették, hálájukat kifejez-
ve, hogy itt a hõsök emléke e helyütt szent dolog. Nagylók nagy
gondot fordít történelmi emlékeire.
Aki igazán szeretett és elvesztett valakit az életben, az örök hû-
séggel viseltetik a szeretett lény iránt.
A mi nemzedékünk már szerencsére nem találkozott a háború, a
gyász ilyen formájával. Könnyekig meghatott az az érzelmi több-
let, ami sugárzott az emberi sors végzetét viselõ hátramaradottak-
ból.
A történelmi igazságok találkoztak az emberi igazsággal.

Tauzné Piroska

Sáregres hazavárt
A múlt hétvégén rendezték meg a nyár búcsúztatóját, az éves falu-
napot Sáregresen. Két napra bontották a programokat. Szomba-
ton este tartották a búcsúbált, ahol Kõrösi István szolgáltatta a
talpalávalót. Majd vasárnap egy kiállítás nyílt az iskolában helyi és
vendégalkotók munkáiból. E nap délutánján a széllel együtt röp-
pentünk a falu szélére, ahol sátrak alól nézhettük a falunapi kul-
turális mûsort.

Elsõként Tiringer Mária polgármester asszony köszöntötte a
megnyitón az egybegyûlteket. Majd a Sáregresi Népdalkör éne-
kelte nekünk többek között a Most múlik pontosan címû szerze-
ményt, amit a délután folyamán többször meghallgathattunk kü-
lönbözõ elõadóktól is. A hazaiak köszöntése után a Hantosi Bok-
réta Néptáncegyüttes ropta úgy a táncokat, hogy attól féltünk,
szétesik a színpad. Láthattunk tõlük csárdást, szatmárit, délalföl-
dit és verbunkost is. Sok néptáncegyüttest láttam már, de õk az
egyik kedvenceim lettek. Szinte magam is majdnem táncra pör-
dültem; árasztották a szeretetet és a jókedvet a pódiumról.

Következõként a cecei Harmónia kórus lépett fel könnyedebb és
komolyabb számokkal, majd egy-két jókívánságot is átadták a kö-
zönségnek vers formájában. Õket követték a Lelkes–Cserfes Gi-
tárcsapat tagjai, akik Simontornyáról érkeztek, és tábortûz mellé
illõ dallokkal töltötték be a teret. Stefán Judit Afrodité és Kovács
Dominika hangjukkal ajándékoztak meg mindenkit.

Bodoki Bettike „slágerénekesnõ” itt is bizonyított. Az évek folya-
mán akkora fejlõdésen ment át, hogy most szinte már profinak
mondható. Ahogy Mary Zsuzsi Mama címû számát énekelte,
libabõrös lettem.
A Sáregresi Népdalkör zárta az eseményt: egy hamisítatlan görög
szirtakival lepték meg a nézõket. Mire mindenki megmutathatta,
mivel készült a falu népének, a szél megtépázta kicsit a sátrakat.
Ez az esemény a széllel jött velünk, itt volt egy kicsit, és vitte is to-
vább az idõ. Reméljük, egy év múlva újra erre téved.

Mágocsi Adrienn
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Forró szennyvízhelyzet Cecén
Meglepve fogadtam a hírt, hogy Cecén til-
takozás alakult ki a szennyvízberuházás
kapcsán, hiszen sok település régi vágya,
így e községé is, hogy megoldódjon a
szennyvíz megfelelõ elvezetése, kezelése.

Tüntetés a parkolóban

Augusztus 20-án, Szent István ünnepének
délelõttjén csöngetett be hozzám P. Gy.-
né egy tüntetõ megmozdulás plakátjainak
sokszorosítása szándékával, s taglalva a
tüntetés kiváltó okait meghívta szerkesz-
tõségünket a tüntetésre, melynek plakát-
ján a következõ állt:
„Figyelem!

Tisztelt cecei lakosok!

Mára már mindenki tudja, hogy milyen „té-
vesztésekkel” alakult meg a vízközmû társa-
ság! Elértünk oda, hogy a csatorna kivitele-
zése még el sem indult, de a jogtalan behajtá-
sok már igen.

Sok lakos a boltokban vagy a postán döb-
bent rá, hogy a számláját zárolták, vagy ép-
pen leemelték róla a pénzét. Itt az idõ, hogy
tegyünk valamit!

Vagy tûrünk tovább, és otthon ülve várjuk,
hogy mi jön még?!

Akiknek zárolták a számlájukat, mibõl isko-
lázzák a gyermekeiket, mibõl fizetik a csek-
keket, mibõl váltják ki az idõsek a gyógysze-
reket?!

Ne feledjük Petõfi szavait: „Habár fölül a gá-
lya, s alul a víznek árja, azért a víz az úr.”

Ezért mindenkit várunk 2012. augusztus 23-
án 10 órától 13 óráig a 63-as és a 61-es par-
kolójában tartandó tüntetõ jellegû tiltako-
zásra!

Tisztelettel: Szervezõk”

A megjelölt helyen és idõben, dacolva a
kánikulával, nem túl nagy lélekszámban
gyûltek össze a tüntetõk. Szerkesztõsé-
günk munkatársai 11 óra körül 6 fõt szám-
láltak, déltájt 25 fõt. P.-né késõbbi tájékoz-
tatása szerint mindösszesen 56-an vettek
részt a megmozduláson.
Fele Cece csatornába piszkít, másik fele a
határba; Nem a csatorna ellen, hanem az
egész törvényt sértõ eljárás ellen tüntetünk;
Fizessen mindenki, vagy senki!; Becsaptátok
a cecei népet és ránk küldtétek a végrehajtót.
Tõlünk már nincs mit elvenni. Adósságba
tettétek a falut, itt az ideje, hogy mondjatok
le!; Mit fizessek a minimálnyugdíjból? A re-
zsire sem elég; Halott emberek nevével élte-
tek vissza. Ez felháborító! Vagy csak nekünk,
akik hiszünk Istenben; Ez a nép szavazott rá-
tok, ti meg most a sárba döngöltök bennün-
ket. Miért zárjátok be elõttünk a hivatalt?;
Zárolták a családi pótlékot is; az örökösre
terhelték az érdekeltségi hozzájárulást. –
Többek között ilyen mondatok kerültek a
kézzel készített transzparensekre illetve
hangzottak el a jelenlévõk részérõl.

Titkos szervezõk

Úgy volt, hogy a tüntetéskor kapunk egy
írott petíciót is, de miután ez nem jutott el
szerkesztõségünk birtokába, nyomozni
kezdtem a tüntetés szervezõi után, hogy
nyilatkozzanak a tiltakozók nevében. Miu-
tán a tüntetésre hívó plakát Kiszl Tibortól
érkezett e-mailen, aki jelen is volt a tünte-
tésen Kuruc.info press mellényben, a ne-
véhez fûzõdõ V8 étteremben érdeklõd-
tem, ahonnan az önkormányzathoz irányí-
tottak, mondván, õk bizonyára meg tudják
mondani, kik voltak a szervezõk. Az ön-
kormányzat két személyt tartott lehetsé-
gesnek: B. A.-t, mivel õ juttatta el a meghí-
vót az önkormányzathoz vagy P. Gy.-nét,
aki hozzám becsengetett, és akinek pontos
neve csak e nyomozás során derült ki szá-
momra. Pontos elérhetõséget nem tudtak
adni, ezért újabb telefon a V8 étterembe,
ahol ezúttal mégiscsak ismerték a szerve-
zõket, és kaptam egy telefonszámot.

P.-né elõször nem kívánt nyilatkozni, la-
punkkal kapcsolatos aggályainak hangot
adva. Kissé értetlenül álltam a dolog elõtt,
hogy akkor miért hívott minket a tüntetés-
re, s tájékoztattam, hogy ha nem nyilatko-
zik, akkor is foglalkozunk az üggyel. Ké-
sõbb mégiscsak kötélnek állt. A megbe-
szélt idõpontban az alábbi írott anyaggal
várt szóbeli nyilatkozat helyett. A tüntetés
szervezõi közül P.-né és B. A. elõször vál-
lalták a nevüket, lapzártakor azonban ezt
visszavonták, és csak a monogramjuk köz-
léséhez járultak hozzá, tartva az esetleges
megtorlástól. A többiek nevét azonban
egyáltalán nem kívánta elárulni P.-né.
Csupán annyit tudtam meg, hogy összesen
heten szervezték a megmozdulást.

Nyílt kérdések a szennyvízberuházással kap-
csolatban Cece nagyközség polgármesteré-
nek és jegyzõjének

Sajnálatos módon Önök eddig kikerülték és
megkerülték az érdembeli válaszadást, ezért

nyilvánosan a következõ kérdésekre vár vá-
laszt a falu lakossága:
1. Hogyan lehetséges, hogy olyan helyszínraj-
zot használtak fel a pályázathoz, amely nem
a valós állapotot tükrözi? Hova tûntek a la-
kóházak a térképrõl? A térképen szereplõ
Kun Béla utcára és a Fisi közre már csak az
idõsebbek emlékeznek!
2. Miért nincs minden ingatlan az érdekeltsé-
gi területbe vonva? Hány ingatlant hagytak
ki az érdekeltségi területbõl?
3. Hogy szerepelhet Fecske utcai ingatlan a
tagi listában, mikor abba az utcába nem is
terveztek csatornát?
4. Hogyan lehetséges, hogy azoknak is ki-
szabták a hozzájárulás befizetését, akik nin-
csenek a tagi listán? Ráadásul be is szedték
tõlük! Csak attól kértek elnézést a tévedésért,
aki verte a vasat! A többiektõl beszedett
pénznek mi a sorsa?
5. Miért nem egyezik az érdekeltségi terület a
tagi listával? Aki érdekeltségi területen belül
van, miért nincs a tagi listán, ami a hozzájá-
rulás kivetésének lett volna az alapja? Nem
tûnt fel Önöknek, hogy pl. az önkormányzat
épülete nem szerepel a tagi listán?
6. Miért szerepelnek a tagi listán rég elhunyt
személyek? Van közöttük, aki 30 éve meg-
halt! Hogyan szavazhattak a nevükben az
alakuló ülésen?
7. Mikor írták alá az alakuló ülés jegyzõ-
könyvét azok, akik ott se voltak?
8. Hány embert kívánnak földönfutóvá tenni
Cecén a szennyvízberuházással? Miért utasí-
tották el válogatás nélkül a polgármester úr
javaslatára azok kérelmét, akik anyagi hely-
zetük miatt nem tudtak fizetni?
9. Hány 70 év feletti kisnyugdíjas és nehéz
körülmények között élõ család ellen kezde-
ményeztek végrehajtást és zárolták számlá-
jukat, lehetetlenné téve megélhetésüket?
10. Miért kell Cecének a legdrágább megol-
dás szennyvízügyben? Önök szerint az a kör-
nyezetvédelem, ha valamit 100 millióból

Folytatás a következõ oldalon.
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meg lehet oldani, azt 1,4 milliárdból oldjuk
meg?
11. Kit terhel majd a mélyen fekvõ területe-
ken álló ingatlanokból a szennyvízátemelés
költsége?
Várjuk mielõbbi és konkrét válaszukat kér-
déseinkre! Elég a mellébeszélésbõl! Cece la-
kosságából mindazok nevében, akik ebben a
formában nem értenek egyet Önökkel, a
szennyvízberuházással: B. A., a tüntetések
szervezõje
Köszönet mindazoknak, akik anyagilag vagy
más módon hozzájárultak a megjelentetés-
hez! Nem fogjuk feladni, amíg választ nem
kapunk, más médiákkal is keressük a kap-
csolatot.

***

P. Gy.-né azért nem értek egyet a szennyvíz-
beruházással, mert nem vonták be az összes
ingatlant Cecén. Amiket nem vontak be, ott
a törvényesség látszatát keltve le is törölték a
házakat a térképrõl.
Szándéknyilatkozatomat a tudtom és bele-
egyezésem nélkül, utólag meghamisították,
kiegészítették meghatalmazássá, melyet fel is
használtak a víziközmû társulat megalaku-
lásához.
Az alakuló közgyûlésen elhunytak nevében
szavaztak, a tagi névsorban még 30 éve elhalt
személy is van. A tagi névsorban elõfordul,
hogy a tag nevét nem tudják pontosan, vagy
olyan lakcímet tüntettek fel, ahol sosem la-
kott. Mindenkire kiszabták a hozzájárulás
megfizetését, de aki tudott a tagi lista létezé-
sérõl, és nem volt rajta, az ki tudta harcolni,
hogy elnézést kérjenek tõle, és nem kell fizet-
nie. A tagi listára olyan ingatlant is felvettek,
ahová nem is terveznek szennyvizet (Fecske
utca). Polgármesterünk a legdrágább beru-
házást akarja, a németkéri, nagylóki–han-
tosi, vagy a györkönyi polgármester által
megvalósított beruházásokat elutasítja. Pe-
dig a szennyvíziszapot Cecérõl majd tenge-
lyen kell elszállítani a szennyvíztisztító telep-
rõl Sárbogárdra.

A másik oldal

Többek között a fenti kérdéseket szegez-
tem másnap Varga Gábor polgármester-
nek, Fazekas Gábornak, a víziközmû-tár-
sulás elnökének, valamint Simon János
jegyzõnek.
– Hogyan indult a szennyvízberuházás?
Varga Gábor: – Elõdöm többször próbál-
kozott a csatorna, telephely kialakításával.
A korábbi tervek szerint Alap, Alsószent-
iván, Vajta, Sáregres is a rendszerbe tarto-
zott volna, de a 25/2002. (II. 27.) kormány-
rendelet megfogalmazta, hogy Cecének
önállóan kell megépítenie a hálózatot. A
2000 fõ feletti és alatti településekre kü-
lönbözõ elvárások vonatkoznak. A 2000 fõ
felettieknél szennyvíztisztító telepet és
csatornahálózatot kell építeni. 2002-ben
választottak polgármesterré, azóta törek-
vésem ezek megvalósítása. Többször pá-
lyáztunk, nem szakmai okai voltak, hogy
visszadobták a benyújtott pályázatainkat.
2010 után nyílt lehetõség a település szá-
mára. Miután az EU kiemelten támogatja
a szennyvízelvezetési beruházásokat, pá-

lyázatot nyertünk, melynek 1 milliárd 249
millió Ft körüli az összege. Ez a projekt 85
%-át fedi le.
– Utó-, vagy elõfinanszírozott a pályázat?
Varga: – Ez még kérdéses. A kormánynak
van egy olyan szándéka, hogy 30 %-ban
elõleget ad a Széchenyi Program kereté-
ben. Ez egy folyamatos lehívási rendszer,
aminek finanszírozásához a szükséges
szerzõdésekkel rendelkezünk a bankok
felé.
– Van-e határidõ, amíg be kell fejezni a beru-
házást?
Varga: – 2013. december 31-e a határidõ,
de ez módosítható, ha mondjuk az idõjárás
közbeszól. Példának okáért a közbeszer-
zés kiírása 8 hónapig tartott a jogi csûrcsa-
varás miatt. Szeptember 4-én a telephely
átadása megtörténik, ezzel kezdõdik a be-
ruházás.
– Ez hol lesz?
Varga: – A kanális melletti részen, a volt
pálinkafõzõtõl kicsit beljebb. A szennyvíz-
csatorna-hálózat az önkormányzat tulaj-
donában lévõ területen megy keresztül.
– A maradék 15 % milyen forrásból kerül
biztosításra?
Varga: – Az EU Önerõ Alapból nyertünk
még 46 millió Ft-ot, így 12 %-ot kell tény-
leg hozzátenni a pályázathoz. Ezt a lakos-
sági hozzájárulások finanszírozzák. 160
ezer Ft-os hozzájárulást kérünk lakóingat-
lanonként, ami – ha összevetjük a kislángi
250 ezer Ft-os, vagy a lajoskomárom–dégi
200 ezer Ft-os hozzájárulással – barátságo-
sabb ár. Bár érzékeljük, hogy a lakosság
körében is jelentkezik a válság, ennek elle-
nére az érdekeltek 85 %-a elkezdte befi-
zetni, vagy befizette már az érdekeltségi
hozzájárulást.
– Tiltakozás alakult ki lakók részérõl az ér-
dekeltségi hozzájárulás fizetésével kapcso-
latban.
Varga: – Ha a mértékével volt kifogásuk,
akkor 2 éve kezdeményezhették volna,
mert ez már azóta publikus. Az elõzõ tes-
tület határozta meg az érdekeltségi hozzá-
járulás díját. Vannak különbözõ kedvez-
ményeink: 5 évig mentesül a kommunális
adó megfizetése alól, aki csatlakozott a
társuláshoz. Ha valaki pl. lakfenntartásit
kap, vagy 57 ezer Ft alatti a nyugdíja stb.,
akkor a befizetései után 25 %-ot visszaigé-
nyelhet. Ha mindezeket igénybe tudja ven-
ni, akkor 87 ezer Ft körüli összegbõl meg-
van a rákötés. Érezhetõ, hogy van egy szo-
ciális feszültség, hiszen vannak, akik na-
gyon kevés pénzbõl gazdálkodnak, idõsek,
vagy munkanélküliek. De politikai motivá-
ciók is felmerültek, illetve személyes érde-
kellentétek.
– Ha valaki most visszakozik, hogy nem sze-
retne rákötni, fizetni, akkor van lehetõsége a
visszalépésre?
Simon János: – A vízgazdálkodásról szóló
törvény szerint ha érdekeltségi területen
belül van, önként, vagy kényszerérdekelt-
ként, akkor fizetnie kell a hozzájárulást.
Varga: – Cecének meg kell oldania a
szennyvízelvezetést, -tisztítást a törvény
szerint 2015. január 1-jéig. Aki ebben részt
vesz, az a csatornadíjat fizeti, aki nem, az a

talajterhelési díjat fizeti. Minden utcában
meglesz a lehetõség, hogy ráköthessenek,
még most is lehet ehhez csatlakozni. A rá-
kötés növeli az ingatlan értékét. Jelenleg
sok szennyvíz folyik alánk, ami nagy prob-
lémákat vet fel a jövõt illetõen. Nekem
polgármesterként kötelességem a falu fej-
lõdését elõsegíteni. Azok az emberek erõ-
sen Cece ellen fordulnak, akik ezt a beru-
házást megpróbálják ellehetetleníteni.

A vízügy levele

A tüntetés után érkezett egy levél a
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól
az önkormányzathoz, melyben többek kö-
zött az áll, hogy mivel a szennyvízhálózatot
a teljes lakosságra tervezték, a rákötések
jelentõs számú elmaradása esetén a háló-
zat és tisztítómû túlméretezetté válik, ami
megemeli az üzemeltetési költségeket, és
kellõ terhelés hiányában a tisztítómû ha-
tásfoka is elmaradhat a kívánt értéktõl, ez
pedig hatósági bírságokat vonhat maga
után. Ugyanakkor a szennyvízelvezetés hi-
ánya közegészségügyi problémákkal jár-
hat: a talajvízbe került szennyvíz megjele-
nik a fúrt kutak vizében, ami öntözéshez
sem vehetõ igénybe. „A cecei kertészetek
szennyezett vízzel való öntözése a termékek-
ben is megjelenik, jelentõs élelmiszer-egész-
ségügyi kockázatot és presztízsveszteséget
okozva a település zöldség-, gyümölcskeres-
kedelmére.”
A levélben szerepel az is, hogy a szennyvíz
szippantása, elszállíttatása sokkal költsé-
gesebb, mint a csatornadíj. Ezen felül tör-
vény írja elõ, hogy ahol van kiépített
szennyvízcsatorna, de valaki nem köt rá,
annak talajterhelési díjat kell fizetnie,
mely „egy átlagos család vízhasználata mel-
lett havi 100-150 ezer Ft is lehet”.

Kérdésekre válaszok

A fentebb közölt 11 kérdésre a következõ
válaszokat adták a megszólítottak.
1–3. kérdés
Simon János: – Furcsa, hogy a tüntetõktõl
jött egy kérdéssorozat úgy, hogy senki nem
írta alá. Nehéz a nevüket nem vállaló em-
berek kérdéseire válaszolni. A törvényes-
séget az illetékes vízügyi igazgatóság gya-
korolja. Július 16-án kelt a levelük, mely-
ben egy cecei úr bejelentésére reagálva
(miszerint az alakuló közgyûlésre beter-
jesztett helyszínrajz nem felel meg a víz-
gazdálkodási törvénynek, a társulat alap-
szabályának valamint a 160/1995. kor-
mányrendeletnek) azt írják, hogy az igaz-
gatóság nincs birtokában olyan mûszaki
adatoknak, miszerint a helyszínrajzon be-
jelölt területek ne felelnének meg az alap-
szabály kívánalmainak.
Két utca nem tûnt el, hanem a régi nevén
szerepel. Azonban helyrajzi számonként
egyértelmûen beazonosíthatók az ingatla-
nok. Minden utcában bent lesz a szenny-
víz.

Folytatás a következõ oldalon.
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5. kérdés
Simon: – Elképzelhetõ, hogy az okoz
problémát, hogy nemcsak a tulaj köte-
lezhetõ, hanem bármely használó. Pl. ha
valaki egy boltot bérel, akkor a tulajdo-
nossal megállapodnak abban, hogy az
összeget ki milyen arányban fizeti ki. A
határozatok tavaly augusztusban men-
tek ki, ha valakinek volt problémája,
hozzánk fordulhatott volna, és orvosol-
hattuk volna.
6. kérdés
Simon: – Be kell jelenteni bármilyen
változást a fizetõ fél kapcsán. Ha valaki
meghalt, azt a hozzátartozóknak kell
bejelenteni.
7. kérdés
Fazekas Gábor: – Az alakuló közgyûlé-
sen vagy személyesen, vagy meghatal-
mazott útján képviseltethette magát
mindenki. Egy embernek maximum 100
képviseltje lehetett. Az érdekeltek illet-
ve képviselõik 68,57 %-os részvételével
megalakult 2011. augusztusban a Cecei
Víziközmû Társulat, amit a cégbíróság
be is jegyzett. A megalakulás körülmé-
nyeit vitatták néhányan, akik cégbíró-
sághoz fordultak. Két megkeresést el-
utasított a bíróság, mert nem teljesítette
az alaki elõírásokat, nem határidõben
nyújtották be, vagy nem fizettek illeté-
ket. Egyik kényszertagunk az alakulást
vitatta, amit tárgyalt a fehérvári bíróság,
de azt a határozatot hozták, hogy ma-
gánszemély nem kezdeményezhette
volna a pert, és jóváhagyták a cégbírósá-
gi bejegyzést.
Simon: – A jegyzõkönyvet a levezetõ el-
nök, a hitelesítõ és a jegyzõkönyvvezetõ
írták alá, amikor elkészült. Fönn van
minden a www.cece.hu honlapon, a bíró-
sági végzések is. Aki azt meri állítani,
hogy olyan írta alá a jegyzõkönyvet, aki
nem volt ott, akkor azt névvel tegye
meg. Lehet, hogy volt névazonosság,
mert Boros István volt a levezetõ elnök,
aki egy általunk megbízott cég (Kapos
Hidro Kft.) képviseletében volt itt, és
Cecén is van Boros István.
4-8-9. kérdés
Simon: – A vízgazdálkodási törvény leír-
ja, hogy a be nem fizetett érdekeltségi
hozzájárulás adók módjára behajtható.
A társulat megkereste az önkormányzat
adóhatóságát, jelen esetben engem,
hogy adók módjára hajtsam be az elma-
radásokat. A hivatalomnak több éve hi-
vatalos megállapodása van a bírósági
végrehajtóval. 150 érdekelt ügye került
hozzá. Azoktól hajtják be a hozzájáru-
lást, akik tagok, vagy az alakulás után
nyilatkoztak, hogy szeretnének tagok
lenni, vagy kényszerérdekeltek lettek.
– Tisztázzuk a kényszerérdekeltség fogal-
mát!
Simon: – Ha az érdekeltségi területen
lévõ érdekeltek 66 %-a plusz egy fõ úgy
dönt, hogy ráköt, akkor a fennmaradók-

nak ez kötelezõ. Errõl mindenki kapott
határozatot tavaly augusztusban. Aki
nem fizet, az kerül át a végrehajtóhoz.
– Aki kijelenti, hogy semmiképp nem fizet,
vagy nem tud fizetni, azokkal mit tudnak
kezdeni? Van-e még valami kedvezmény
számukra?
Simon: – Nemcsak egy összegben lehet
fizetni, hanem 3.500 Ft-os részletekben
5 évig. Erre április 15-éig volt lehetõség.
A végrehajtó is tett kedvezményt: két
hetet kapott mindenki tõle, hogy tisztáz-
za a dolgot, és adott részletfizetést: havi
15 ezer Ft-ot lehet fizetni egy évig. Van,
aki ezzel sem élt, a végrehajtó ezután
csak a dolgát tette.
Varga: – A 8-as pont kapcsán: nem a
polgármester illetékes ezekben az
ügyekben, hanem a képviselõ-testület
és a társulat döntött úgy, hogy egyedi
méltányosságra a számtalan kedvez-
mény mellett nincs lehetõség. Akik
hagyták magukat megvezetni egyes em-
berek által, vagy nem megfelelõen gon-
dolkodtak, azok most szembesültek az-
zal, hogy nem részesülnek kedvezmé-
nyekben, és még a 37.500 Ft-os végre-
hajtói díjat is nekik kell fizetni. Be lehe-
tett lépni 2006-tól lakástakarékossági
pénztárba, amihez 30 % állami támoga-
tás jár plusz a kamatok. Aki ezt válasz-
totta, annak most semmi baja nincs.
A 10. kérdést Varga Gábor még az inter-
jú elején megválaszolta a 2000 feletti la-
kossal rendelkezõ településekre vonat-
kozó törvényi hivatkozással.
11. kérdés
Varga: – A szennyvízátemelés üzemel-
tetési költségként merül fel majd. A leg-
drágább a traktorral elszállított szenny-
víz, a második a vákuumos, a legolcsóbb
a gravitációs rendszer. Ez utóbbit vá-
lasztottuk. Igaz, hogy ennek költsége-
sebb a megépítése, de üzemeltetésben
sokkal kedvezõbb árakat tud produkál-
ni. Cecén 8 átemelõrendszer lesz. Ezek
nélkül nem lehet megoldani egy rend-
szert sem.
– Folyamatban van egy rendõrségi vizsgá-
lat a tagi aláírásokkal kapcsolatban. Hogy
áll ez az ügy?
Simon: – Egy magánszemély tett bünte-
tõfeljelentést okirat-hamisítás ügyében.
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
elfogultságot jelentett be, ezért az
ORFK a Paksi Rendõrkapitányságot je-
lölte ki. Úgy tudjuk, beidéznek minden-
kit, akinek az aláírása ott van a szándék-
nyilatkozatokon. Várjuk a végered-
ményt. Egy biztos: senki helyett nem lett
aláírva szándéknyilatkozat, hamisítás
nem történt.
– Akadályozza-e ez az ügy a beruházást?
Simon: – Nem akadályozza, és a társula-
tot sem tudja megbuktatni.

Hargitai–Kiss Virág

Folytatás az elõzõ oldalról.

MEGHÍVÓ
A Cecei Polgárõrség

soron következõ ülése

2012. szeptember 3-án (hétfõn)
19.00 órakor

a polgármesteri hivatal nagytermében
kerül megtartásra.

Várunk minden érdekeltet!

Király László

Tájékoztató
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy
Sárbogárd Város Önkormányzatának képvi-
selõ-testülete a gyermekétkeztetés intézmé-
nyi térítési díjait a 153/2012. (VIII. 03.) Kth.
sz. határozatában foglaltak alapján 2012.
szeptember 1-jétõl az alábbiak szerint állapí-
totta meg.

Bölcsõde: 315 Ft/nap+áfa
Óvoda összesen: 302 Ft/nap+áfa
ebbõl:
– tízórai 56 Ft/nap+áfa
– ebéd 190 Ft/nap+áfa
– uzsonna 56 Ft/nap+áfa
Iskola összesen: 404 Ft/nap+áfa
ebbõl:
– tízórai 74 Ft/nap+áfa
– ebéd 256 Ft/nap+áfa
– uzsonna 74 Ft/nap+áfa

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

A Paksi
Rendõrkapitányság

tájékoztatása
Magánokirat-hamisítás vétség megalapozott
gyanúja miatt folytat a Paksi Rendõrkapi-
tányság eljárást a Cece település szennyvízel-
vezetése és szennyvízkezelése tárgyában be-
nyújtott pályázattal kapcsolatosan.
A feljelentés ügyében a Sárbogárdi Rendõr-
kapitányság 2011. november 30-án elfogult-
ságot jelentett be, melynek az ORFK Bûn-
ügyi Fõigazgatója helyt adott és a nyomozás
lefolytatására a Tolna Megyei Rendõr-fõka-
pitányságot jelölte ki, mely aztán a Paksi
Rendõrkapitányságot jelölte ki az eljárás le-
folytatására.
Az eljárás során szükséges a tanúk felkutatá-
sa, gyanúsított, vagy gyanúsítottak személyé-
nek megállapítása.
A nyomozás érdekeire való tekintettel széle-
sebb körû felvilágosítást nem áll módunkban
adni.
A nyomozás várható befejezése 2013. I. fél-
éve.

Heisler Judit r. szds.,
a Paksi Rendõrkapitányság sajtóreferense
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Oszlopos tagok
Lefelezett villanyoszlop

Közlekedési balesethez riasztották a sár-
bogárdi hivatásos tûzoltókat 2012. au-
gusztus 22-én, szerdán, délután. Sárbo-
gárdon, a Szent István úton egy Mazda
személygépkocsi vezetõje haladása során
a 163. szám elõtt elvesztette uralmát a
jármûve felett és a menetirány szerinti
bal oldali, út menti árokba hajtott, ketté-
tört egy beton villanyoszlopot, majd egy
fának ütközött. A mentõk egy embert
könnyebb, nyolc napon belül gyógyuló
sérülésekkel szállítottak kórházba.

Jaguar döntött és borult
Közlekedési balesethez riasztották a ka-
tasztrófavédelem sárbogárdi hivatásos
tûzoltó egységeit 2012. augusztus 24-én,
pénteken, hajnalban. A Köztársaság úton
egy Jaguar személygépkocsi letért az út-
ról, kidöntött egy beton villanyoszlopot,
és az oldalára borult. Az autó vezetõje a
balesetben nem sérült meg. Az E.ON
szakemberei leszakaszolták a leszakadt
vezetékeket, a tûzoltók ezt követõen vé-
gezték el a jármû áramtalanítását.

Traktor vs Ford
Augusztus 27-én 17.00 órakor Sárbogárdon, a
Szent István út–Imremajori utca keresztezõ-
désében történt anyagi káros közlekedési bal-
eset, melynek során egy mezõgazdasági vonta-
tó illetve egy Ford személygépkocsi ütközött
össze. A mezõgazdasági gép sofõrje ugyanis
balra kívánt kanyarodni az Imremajori utcába,
miközben a mögötte haladó Ford vezetõje
megkezdte az elõzését, és így a vontató elsõ
kereke összeütközött a személygépkocsi jobb
oldali elejével. A rendõrök a balesetet okozó
mezõgazdasági gép sofõrjével szemben hely-
színi bírságot szabtak ki.

Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy megyei katasztrófavédelmi szóvivõ,
valamint R. Szabó Ágnes, Németh–Kész Mónika FMRFK-szóvivõk

Kérdezték
Autósok a zebránál

Ezúton kérik járókelõk az autóval közlekedõ-
ket, hogy különös tekintettel a hamarosan kez-
dõdõ tanévre szenteljenek nagyobb figyelmet
a kötelezõ elsõbbségadásra a gyalogátkelõhe-
lyeknél, fõképp Sárszentmiklóson, a gimnázi-
umnál, valamint a két központi zebránál. Mert
sajnos egyes autósok fittyet se hánynak a hosz-
szú percek óta átkelni vágyókra, a KRESZ-
ben foglaltak ellenére.
A járókelõk kérik a rendõrséget, hogy ellen-
õrizzék az autósok ezen kötelezettségét több
zebránál is, ne csak a központban.

Bezárt parlagfû

A töbörzsöki óvoda mögött van egy telefon-
központ, ahol hatalmasra nõtt a parlagfû, de
mivel be van kerítve a terület, nem lehet levág-
ni. Az óvoda közelsége miatt pedig szükséges
lenne a terület kitisztítása, a gyerekek egészsé-
ge érdekében.

Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

SÍC – hírek, eredmények

Csak egy legény …
A hétvégén lebonyolított 2012. évi pálya-
íjász országos bajnokságon a sárbogárdi
íjászok közül csak Stadler Balázs serdülõ
fiú versenyzõnknek sikerült a dobogó leg-
felsõ fokára állni.
Balázs az országos serdülõ fiúk mezõnyé-
ben a legfiatalabb és a legsikeresebb ver-
senyzõ. Négy versenyzõnk a második, egy-
egy versenyzõnk a negyedik, illetve az ötö-
dik, míg egy versenyzõnk a tizenegyedik
helyig jutott.

Eredményeink:

Stadler Balázs országos bajnok a teljes tá-
vos (4 táv) serdülõ fiúk között.
Az országos bajnokságon második helyen
végzett Katona Dorottya a kadet lányok,

Horváth Tamás az ifi fiúk, Hargitai Enikõ
a rövidtávos felnõtt nõk és Gilicze László a
senior férfiak mezõnyében. Katona Alex
ifik között negyedik, Gilicze Ferenc a
seniorok között ötödik, míg a felnõtt férfi-
ak mezõnyében Széplaki Zoltán a 11. he-
lyen végzett.
Egyesületünk mindenki számára nyitott,
várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ gyerme-
keket, fiatalokat és középkorú felnõtteket,
valamint az idõsebb korosztályhoz tarto-
zókat.
Felszerelést biztosítunk!

Sárréti Íjász Club Egyesület (SÍC)

Gilicze László 06 (30) 387 6842

Fotó: Sárbogárdi Hivatásos
Tûzoltó-parancsnokság

Fotó: Sárbogárdi Hivatásos
Tûzoltó-parancsnokság

Fotó: szerkesztõség
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SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,

06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.

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

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (25) 460 163.

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

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

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

H Á Z I O R V O S I R E N D E L É S E K

DR. CSANÁDI JÓZSEF HÁZIORVOS

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel.
Tel.: 06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 12-16, Sze-Cs-P: 8-12. Nagyhörcsök,
tel.: 06 (25) 470-011: Sze: 10.30-12.30.

DR. FARKAS JÁNOS HÁZIORVOS

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

DR. HORVÁTH ENDRE HÁZIORVOS

Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007, mobil: 06 (30)
2373-700: H: 11-15, K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.

DR. JARABIN JÁNOS HÁZIORVOS

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
12-16, P: 8-12.

DR. NEMES MÁRIA HÁZIORVOS

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

DR. OROSZLÁNY LÁSZLÓ HÁZIORVOS

a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatti orvosi ügyelet helyiségében rendel,
tel.: 06 (25) 460 165. H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-15.

DR. SOMOGYVÁRI KATALIN HÁZIORVOS

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

DR. ABDALLA ROSHDI HÁZI GYERMEKORVOS

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

A III. sz. gyermekorvosi körzet rendelési ideje megváltozott!
Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos az alábbi idõpontokban rendel:
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. Ist-
ván u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.;
11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96..
Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda:
13.00–14.00, Ady E. út 126.

DR. MÁNYOKI LÍDIA HÁZI GYERMEKORVOS

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 9-12, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573 4908.
Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K: 9.30-10.30, ta-
nácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

KÖZPONTI ÜGYELET

Ady Endre út 79-83., 06 (25) 460-163, 463-490.

Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érke-
zõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, me-
lyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tömegközlekedés

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

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

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

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

2012. szeptember
A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagy-
hörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsó-
szentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sár-
szentágota, Szabadegyháza
Szeptember 1-2.: dr. Pátzay József, Sárbo-
gárd, Asztalos út 1/a, 06-30-6393-977;
szeptember 8-9.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd,
Rákóczi út 6., 06-30-8161-370;
szeptember 15-16.: dr. Földi József, Cece, Köz-
társaság út 30/a, 06-20-3557-213;
szeptember 22-23.: dr. Csele István, Sárosd,
Sport út 30., 06-30-9939-404;
szeptember 29-30.: dr. Keszthelyi Gábor, Sár-
keresztúr, Szent I. u.3. 06-20-9749-065.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti ügyelet
a 06-30-9563-168-as számú

telefonon érhetõ el.

Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság illetékességi
területén 2012. szeptember hónapban

tervezett sebességellenõrzések
2. 9.00–12.00 61-es fõút, Alsószentiván területe (50 km/h)
6. 13.00–16.00 63-as fõút, Sárkeresztúr területe (50 km/h)
9. 9.00–12.00 63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h)
12. 9.00–12.00 63-as fõút, Cece, Deák F. u. (50 km/h)
14. 9.00–12.00 64-es fõút, Igar területe (50 km/h)
17. 9.00–12.00 61-es fõút, Alap külterülete (90 km/h)
22. 9.00–12.00 64-es fõút, Mezõszilas, Fõ út (50 km/h)
24. 9.00–12.00 63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h)
26. 9.00–12.00 64-es fõút, Igar területe (50 km/h)
28. 9.00–12.00 63-as fõút, Cece területe (50 km/h)

Az FMRFK Közlekedésrendészeti Osztály Forgalomellenõrzõ Alosztálya a sebes-
ségmérést külön utasítás alapján hajtja végre.

FMRFK Sajtószolgálat

ÁLLATORVOSIÁLLATORVOSI
RENDELÕRENDELÕ

Sárbogárd, Hõsök tere 14.Sárbogárd, Hõsök tere 14.

Dr. Szénási Károly,Dr. Szénási Károly,
telefon: 06 (30) 8161-376.telefon: 06 (30) 8161-376.

Nyitva: H–P: 16.00-18.00,Nyitva: H–P: 16.00-18.00,
Szo: 9.00-11.00Szo: 9.00-11.00

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

Természetjárók figyelem!
A természetjárók szeptember 15-ére
hirdetett bakonyi túrája egy héttel ko-
rábban, szeptember 9-én lesz lebonyo-
lítva.
Indulás 6 órakor.

Hargitai nagymamaHargitai nagymama
szakácskönyveiszakácskönyvei

kaphatók a Bogárd és Vidékekaphatók a Bogárd és Vidéke
Lapkiadóban és az újságotLapkiadóban és az újságot

árusító boltokban!árusító boltokban!

Kis szakácskönyv: 1.500 FtKis szakácskönyv: 1.500 Ft

Nagy szakácskönyv: 2.500 FtNagy szakácskönyv: 2.500 Ft
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Vándorlásaim 3.
Egyenletes ütemben evezek. Árral szemben. A csónak orra ba-
rázdát szánt a sima víztükörbe. A nád közül riadt vadkacsacsalád
rebben föl, szárnyukkal a vizet csapkodva emelkednek nagy zajjal
a levegõbe, hogy aztán távolabb ismét a vízre ereszkedjenek. Ezt
megismétlik többször is, aztán belefáradva a menekülésbe a nád
közé bújva várják meg, amíg elhaladok mellettük csónakommal.
Errefelé nincs sehol egy fa, ami árnyékot tartson. Kopár síkság,
végtelen szikes legelõ terül el a folyó mindkét oldalán, amíg a
szem ellát. A puszta fölött remeg a levegõ.
Ez a Kiskunság szent közepe. Nagyapám világa. Az itteni végtelen
legelõkre hajtotta ki kora tavasszal, Szent György napján a gulyát
dédapám a fiaival, s késõ õszig, Szent Mihály napjáig kísérgették a
vándorló állatokat. Sokat mesélt nekem nagypapa az itt töltött
gyermekévekrõl. A mai világban szinte elképzelhetetlen szá-
munkra, hogyan élhettek emberek úgy, hogy egész nyáron nem
volt tetõ a fejük felett, s hónapszámra távol voltak a családtól, fa-
lutól.
Ahogy hajlik a Nap a horizont felé, egyre mélyebb lesz a csend. Ki-
kötök, kihúzom a csónakot a partra. Az egész napi evezéstõl fá-
radtan leheveredek a fûbe. Körülöttem a pusztaság mint végtelen
tenger ölel magához. Egymás után gyúlnak ki az égen a csillagok.
A hatalmas tágasság közepén ringatózom, a Mindenség böl-
csõmélyén. Ahogy belerévülök ebbe a végtelenségbe, egyre na-
gyobb erõvel zuhanok felé. Aztán mintha mindez megfordulna, és
már nem én zuhanok, hanem a csillagok és az egész Univerzum
árad belém. És egyszerre föntrõl látom magam, ahogy ott heverek
és nézek bele a saját szemembe. A csendben csak a szívdobogás
hallatszik. Kinek a szíve dobog? Lüktet a kint és bent, a fönt és
lent, és mindez ugyanaz. A felismerés döbbenete hirtelen vissza-
ránt a földre, a valóságba. De mi a valóság? Erre a kérdésre nem
felel senki. Körül az égen ragyognak a csillagok. S míg gyönyörkö-
döm az égi színjátékban, észrevétlenül rám telepedik a magány
szorongató érzése. Egyedül vagyok! – kiáltott föl bennem az elár-
vult kisfiú, akinek eleresztették a kezét. Pontosabban szólva aki
már rég elengedte az apja, anyja kezét, és a maga lábára állt, daco-
san otthagyta az egyetemet, húszévesen megházasodott, gyerekei
lettek…
Jaj, igen, a gyerekek! Milyen jó õket ringatni, nyakamba véve lo-
vagoltatni, este úgy elaludni, hogy mellettem ott szuszog a két ki-
csi lány és az anyjuk. Egy család vagyunk. És mindez most foszlik
semmivé, mint a nappali hõségben a délibáb. A feje tetejére állí-
tott világom oszlik most köddé.
Igen, ezért szaladtam ki a világból, mint a vasárnapi ünnepi ebéd-
nél anyáméknál. A sógor tett egy epés megjegyzést rám és a csalá-
domra. Mintha neki minden olyan frankó lenne. És akkor elka-
pott az ideg. Sírva, üvöltve, a finomságokkal rakott tálakon ke-

resztül, az ünnepi asztalon átmászva rohantam ki a kertbe.
Anyám utánam. Õ a családban a feszültségek kiegyenlítõje. Vi-
gasztalt, de minden szava a semmibe hullt. Csak ömlött belõlem a
könnyekkel együtt a keserûség. Miért nem sikerül nekem? Mit
csinálok rosszul, hogy minden erõfeszítésem ellenére se boldog a
házasságom? Miért ment gallyra, amit olyan szépen fölépítet-
tem?
Aztán vízre tettem a csónakot és elindultam a vakvilágba, hogy
megkeressem önmagam. No, de vajon jó felé indultam, hogy meg-
találjam a kérdéseimre a választ? Egyáltalán mi értelme van an-
nak, hogy most itt vagyok egy szál egyedül a puszta közepén? Ez a
legalkalmasabb hely arra, hogy háborgó lelkem a kétségek közt
egyik parttól a másikig csapódva megnyugodjon?
Hajnalban arra ébredek, hogy langyos esõ mossa az arcomat. Az
esõcseppek egybefolynak a könnyekkel. Fázom, mindenem vizes.
Egyedül állok itt, a puszta közepén. Minden olyan vigasztalan.
Csak futnék, futnék ki a világból. És már valóban futok, futok, ki
tudja meddig, és már nem tudom, hogy hol vagyok. Csak bolyon-
gok céltalanul órákon át. Észre se vettem, hogy mikor oszlottak el
a felhõk, mikor sütött ki a Nap. Egyáltalán, ez a Nap még ugyanaz
a Nap? A céltalan bolyongásban végül fáradtan lerogyok. Ráz a
hisztérikus zokogás, meg az a jól ismert idegláz, ami 16 éves ko-
romban tört rám elõször és tartott fogva napokig. Átkerülök egy
másik dimenzióba, ahol minden könnyû, semminek nincs súlya,
és nem fájnak földi dolgok. Jó lenne itt maradni. Repülök, láto-
mások suhannak át bennem, eltûnik az idõ, a nappal és az éjszaka
egybefolyik. Arra eszmélek, hogy forrón perzsel a nap. Olyan va-
gyok, mint a gulyától elszakadt beteg állat. Itt heverek és várom a
halált. Aztán valami vad erõ száll meg: Nem, nem adom fel! Ak-
kor se adtam fel, amikor a háborúban még hathetes csecsemõként
a halál mezsgyéjén táncoltam. Anyám teje elapadt a háború félel-
métõl és a nélkülözéstõl. Hányszor elmesélte nagymama, hogy
olyan könnyû volt a testem az éhezéstõl, mint egy lepkének. Nagy-
anyám sírt vissza a másvilágról: „Ha meggyógyulsz, Lalikám, fõ-
zök neked egy hatliteres lábos bablevest.” Ezzel biztatott engem,
a haldokló hathetes csecsemõt. Hittem neki, és csoda történt, ki-
jöttem a kómából. Mesélte azt is, hogy amikor már jobban lettem,
a hozzánk betelepített orosz tisztek szolgája, egy grúz kiskatona
ringatta a bölcsõmet, ami egy mosóteknõ volt. Valami keleti gyer-
mekdalt énekelt és folytak rám a könnyei. A háborúban ott ve-
szett családját siratta – mint az a langyos esõ mosták a könnyei az
arcomat…
És akkor fölugrok, hatalmasat kiáltok bele a pusztaságba: – Nem
adom fel! És elkezdek futni, futni, míg egyszer csak elõttem a víz,
a partra húzott csónak. És ruhástól beleugrok a vízbe, lemerülök
egészen az aljáig, és nem jövök föl egészen addig, amíg végképp el
nem fogy minden levegõm. És ahogy a víz felszínére bukkanok,
hatalmas erõ száll meg, s úszom, úszom az árral szemben, amíg ki-
fulladok. S akkor kifekszem a víz színére, engedem, hogy vigyen
magával a folyó. Az ég kékje behatol a szemembe, minden sejtem
már csupa kék ég, éggel telik meg a szívem, és elönt a nyugalom, a
természet szenvedély nélküli nyugalma. Kiheverek a partra. Hir-
telen nagyon éhes leszek. A kenyér elázott, de nem baj. Van még
vadszilva is, meg alma.
Vízre teszem a csónakot. Kiterítem a csónak orrára a pokrócot és
a ruháimat a napra száradni, és evezek, evezek. És könnyû a szí-
vem. Megtelik reménnyel, hogy bármi is történik, végül minden
rendbe fog jönni. Nincs értelme aggódni, hogy ez majd miképpen
történik.
Valami végképp megváltozott bennem ebben az „õrületben”, ami
itt történt velem a pusztaság közepén. Szavaim nincsenek rá, de
azóta másképp tekintek a dolgokra. Eloszlott minden kétségem
és félelmem.
Nem nézek hátra, elõre tekintek…
Egyenletes ütemben evezek. Árral szemben. A csónak orra ba-
rázdát szánt a sima víztükörbe.
Minden evezõcsapással közelebb kerülök a forráshoz.
És mi van a forráson túl?
Én vagyok.
A forrás a szívembõl fakad, s a folyó a szívemen át árad a tenger
felé…
Folytatom.

Hargitai Lajos

Dégi hermannosok, barátaik
és tanáraik koncertje

Szeptember 23-án 15 órától a dégi iskola dísztermében különleges
hangversenyre kerül sor. A székesfehérvári Hermann László Zenemû-
vészeti Szakközépiskola növendékei mutatják be felkészültségüket. Az
ország egyik legmagasabb zenei képzést adó intézményének Dégrõl
bekerült tanítványai lépnek fel, valamint zenész barátaik és kiváló taná-
raik.

A színes mûsorban a magánének, népi ének, népi hangszer és fúvós
szakos hallgatók adnak mûsort. Meglepetésprodukciókra is sor kerül!

Fiatal tehetségek sora kerül ki a székesfehérvári intézménybõl. Nem
véletlen, hogy népszerû mûvészeti iskola Magyarországon. Érdemes
meghallgatni a koncertet azoknak a fiataloknak is, akik zenei pályára
készülnek, viszont azok is részesülhetnek magas színvonalú zenei él-
ményben, akik egyszerûen gyönyörködni szeretnének az utánpótlás te-
hetséges képviselõiben.

Lázár Melinda
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„Úgy élvezem én a strandot…”
2012. július 16-a és 20-a között szervezte is-
kolánk, a Mészöly Géza Általános Iskola az
úszótábort. Már nagyon vártuk. Szerencsé-
re nagyon jó idõt fogtunk ki.
Idén vegyes volt a csapat összetétele,
ugyanis nemcsak azok a tanulók jöttek, akik
év közben is jártak tanfolyamra, hanem
olyanok is, akik nem tudtak úszni.
Naponta délelõtt és délután két csoportban
úsztak a gyermekek 1-1 órát. A haladókkal
átismételtük a tanfolyamon tanultakat, rót-
ták a kilométereket. A kezdõ csoporttal vi-
szont elkezdtük az úszást az elejétõl, na-
gyon szépen fejlõdtek. Látszott rajtuk, hogy
tényleg meg akarnak tanulni úszni. Meg is
lett az eredménye: a gyorsúszás és a hát-
úszás alapjait elsajátították.

Miután jól kiúszták magukat a fedett uszodában, jöhetett a stran-
dolás. Attól tartottunk, hogy kopoltyúval fognak lélegezni a tábor
végére, annyit voltak a vízben.
Nagyon jó hangulatban telt az egy hét. Meglepetésként moziba
mentünk. Finomakat ettünk, jókat játszottunk. Szívesen láttak
bennünket az étteremben és az uszodában is.
A tábor zárásaként mindenki névre szóló emléklapot kapott a tel-
jesítménye, úszástudása alapján. „Ebihalak” voltak a kezdõk, a
legnagyobb fokozatot Tóth Sándor érte el, õ „orka” lett.
Azzal búcsúztunk el egymástól, hogy szeptemberben találkozunk
a tanfolyamon, illetve biztosan jönnek jövõre is úszótáborba.
De jó is lenne, ha Sárbogárdon lenne tanmedence, nem kellene
utazgatni, hogy úszni tanuljanak a diákok. A mindennapos testne-
velés része is lehetne ez a mozgásforma. Az úszás nagyon fontos.
Egyre több diák szenved gerincferdülésben, amire az úszás gyógy-
ír lehetne. Ez csak álom…???

Varsányi Erzsébet táborvezetõ

A Zöldharmónia csoport
eredményei

Rácalmás–Cece 2-4

Elõszállás–Sárszentágota 1-4

Mezõfalva II.–Szabadegyháza II. 3-3

Nagyvenyim–Kisapostag 0-4

Perkáta–Mezõkomárom 1-0

Zichyújfalu–Alap 1-1

Nagykarácsony–Dpase –

A Zöldharmónia csoport állása
1. Cece 2 2 0 0 10 2 8 6
2. Alap 2 1 1 0 7 1 6 4
3. Kisapostag 2 1 1 0 6 2 4 4
4. Szabadegyháza II. 2 1 1 0 7 4 3 4
5. Dpase 1 1 0 0 5 1 4 3
6. Sárszentágota 2 1 0 1 7 5 2 3
7. Nagykarácsony 1 1 0 0 4 3 1 3
8. Perkáta 2 1 0 1 2 5 -3 3
9. Mezõkomárom 2 0 1 1 1 2 -1 1
10. Rácalmás 2 0 1 1 4 6 -2 1
11. Nagyvenyim 2 0 1 1 1 5 -4 1
12. Mezõfalva II. 2 0 1 1 3 9 -6 1
13. Zichyújfalu 2 0 1 1 1 7 -6 1
14. Elõszállás 2 0 0 2 2 8 -6 0

Az Agárdi Termál csoport
eredményei

Baracska–Ercsi 0-6
Káloz–Nagylók 2-3
Lajoskomárom–Dpase II. 1-2
Aba-Sárvíz–Mezõszilas 2-0
Adony–Vajta 2-1
Sárszentmihály–Kulcs 6-1
Dég–Sárbogárd 1-3
Seregélyes–Pusztaszabolcs 1-4

Az Agárdi Termál csoport állása
1. Ercsi 2 2 0 0 16 0 16 6
2. Pusztaszabolcs 2 2 0 0 8 1 7 6
3. Adony 2 2 0 0 6 2 4 6
4. Dpase II. 2 2 0 0 7 4 3 6
5. Sárbogárd 2 1 1 0 4 2 2 4
6. Aba–Sárvíz 2 1 1 0 3 1 2 4
7. Nagylók 2 1 1 0 4 3 1 4
8. Vajta 2 1 0 1 4 4 0 3
9. Kulcs 2 1 0 1 2 6 -4 3
10. Sárszentmihály 2 1 0 1 6 11 -5 3
11. Seregélyes 2 0 1 1 2 5 -3 1
12. Lajoskomárom 2 0 0 2 1 3 -2 0
13. Káloz 2 0 0 2 5 8 -3 0
14. Mezõszilas 2 0 0 2 1 6 -5 0
15. Dég 2 0 0 2 1 7 -6 0
16. Baracska 2 0 0 2 2 9 -7 0

A Road Masters csoport
eredményei

Szabadegyháza–Mezõfalva 3-0
Dunafém-Maroshegy–Velence 0-1
Kápolnásnyék–Bakonycsernye 5-2
Baracs–Polgárdi Vertikál 1-1
Sárszentmiklós–Szár 0-1
Sárosd–Iváncsa 2-3
Martonvásár–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ 0-1
Kisláng–Bicske 2-0

A Road Masters csoport állása
1. Iváncsa 2 2 0 0 6 3 3 6
2. Gárdony–

Agárdi Gyógyfürdõ 2 2 0 0 3 0 3 6
3. Velence 2 2 0 0 3 1 2 6
4. Kápolnásnyék 2 1 1 0 5 2 3 4
5. Szár 2 1 1 0 1 0 1 4
6. Szabadegyháza 2 1 0 1 4 2 2 3
7. Bicske 2 1 0 1 4 3 1 3
8. Mezõfalva 2 1 0 1 3 3 0 3
9. Martonvásár 2 1 0 1 2 2 0 3
10. Kisláng 2 1 0 1 2 3 -1 3
11. Sárosd 2 0 1 1 5 6 -1 1
12. Baracs 2 0 1 1 2 3 -1 1
13. Polgárdi Vertikál 2 0 1 1 1 3 -2 1
14. Bakonycsernye 2 0 1 1 5 8 -3 1
15. Dunafém–

Maroshegy 2 0 0 2 1 4 -3 0
16. Sárszentmiklós 2 0 0 2 1 5 -4 0
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Isten iskolájában
„Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van Tenálad;

a Te jobbodon gyönyörûségek vannak örökké.” (Zsoltárok 16,11.)

Különös szabadságot éltem át lelkipászto-
ri szolgálatom kezdetén. Jött az õsz, és
csaknem húszévi tanulás után most elõször
köszöntött rám úgy a szeptember, hogy
nem kellett iskolába mennem. Ugyanak-
kor kissé belesajdult a szívem, hogy egy
korszak lezárult, most már kimaradok az
iskolaévet kezdõ diákok közül. A Harang-
szó olvasói életkortól függõen élik át a
szeptembereket. Vannak, akik még tanul-
nak. Vannak, akik tanítanak. De a legtöb-
bünk számára úgy kezdõdik a szeptember,
hogy már nem járunk iskolába.
Isten Igéje mégis arról beszél, hogy Isten
iskolájába életkortól függetlenül, egész
életünkön át járhatunk. Az a jó, ha minél
hamarabb beiratkozik valaki. Milyen jó a
kisgyermekeknek, akik már úgy növeked-
nek, hogy szüleikkel együtt ebbe az iskolá-
ba járnak, és olyan magától értetõdõ szá-
mukra ez az útirány! Vannak, akik fiatalon
kerülnek hitközelbe, és kezdik tudatosan
Isten útmutatása szerint építeni az életü-
ket. Gyülekezetünkben évrõl évre feltûn-
nek olyan fiatal felnõttek, akik az istentisz-
teleteken, felnõtt-konfirmációs tanfolya-
mon „iratkoznak be” Isten iskolájába. Itt
nincs felsõ korhatár, ebben az iskolában
bármely életkorban el lehet kezdeni a ta-
nulást. A zsoltáríró boldog vallomása:
„Uram, Te tanítasz engem az élet ösvényé-
re.” Nagy ajándék annak iskolájába járni,
aki az életet megalkotta. Õ tudja a legjob-
ban, mire és hogyan használhatjuk magun-
kat, idõnket, lehetõségeinket, testünket,
lelkünket. Mit kezdjünk fiatal életünk erõ-
ivel, lendületével, de gondjaival, terheivel,
kérdéseivel is. Családi életünk megoldan-
dó feladataival, egymással, szüleinkkel,
gyermekeinkkel, unokáinkkal. Mit kezd-
jünk egyedüllétünk kérdésével?! Azzal, ha
fogy az erõnk, nehezebb a járásunk, és be
kell rendezkednünk a betegségekkel való
folyamatos küzdelemre, együttélésre!
Hogy kezeljük a megoldhatatlannak látszó

dolgainkat, a jól és a rosszul mûködõ kap-
csolatainkat, embertársainkat, lakótársa-
inkat, anyagi kérdéseinket. Mit kezdjünk
azzal, ami van, és hogyan fogadjuk el, vagy
szerezzük meg, ami nincs. Hogyan szeres-
sük hazánkat, és hogyan ne gyûlöljük el-
lenségeinket. Hogyan lehet úgy békesség-
ben élni, ha nincs nyugalmunk? Õ ismeri –
nálunk százszor jobban –, kik vagyunk mi,
és Õ akkor is tud velünk mit kezdeni, ami-
kor mi talán nehezen boldogulunk ma-
gunkkal. Õ nemcsak azt az útszakaszt is-
meri, amit most megteszünk, vagy már ed-
dig megtettünk, hanem a teljes utat, azt is,
ami még elõttünk van. Õ azt is látja, milyen
sokat ér az életünk, de azt is tudja, mit ér
bármi, ha a lelkünk beteg. Õ úgy tanít,
hogy mérhetetlenül szeret, és minden sza-
vával életünk javára tanácsol, és arra az ös-
vényre vezet, amely az „élet ösvénye”. Nél-
küle sok utat bejárhatunk, csak az utat
nem találjuk. Ebben az iskolában a Mester
maga Jézus, akirõl így beszéltek a közelé-
ben lévõk: úgy tanít, mint akinek hatalma
van.
A zsoltáríró egy lélegzettel mondja ki Isten
iskolájáról azt is, hogy „teljes öröm van Te-
nálad”. Micsoda hajsza folyik az örömért
ebben az életben? Mindennek a mozgató-
rugója ez? Nem tudunk öröm nélkül élni.
Mindenki keresi a maga nagy vagy kis örö-
meit. Csak az a baj, hogy olyan hamar el-
múlnak az örömeink. Milyen nagy ígéret
ez: „teljes öröm”!? Nem viharos jókedvet
jelent, nem szirupos érzéseket.
Inkább azt a békességet, azt a teljességet,
amikor az Õ „ösvényén” vagyunk. Együtt
lüktet az életünk Õvele – és az Õ teljessé-
gébõl kapunk ízelítõt. Sok minden hiány-
zik, megoldatlan talán, mégis komfortér-
zésünk van, mert a helyünkön vagyunk,
azon az úton vagyunk, amelyet Õ mutatott
meg nekünk. Úgy alkotott meg bennünket,
hogy az igazi, maradéktalan, teljes örömet
akkor éljük át, ha az Õ terve valósul meg

velünk, és az Õ útján vezethet bennünket.
Ezért „teljes öröm” az Úr nélkül nincs!
Nélküle minden örömünk magában hor-
dozza az elmúlást és az azt követõ csaló-
dást.
Isten iskolájában nem az öröm a fõ tan-
tárgy, de az öröm a tanulás „velejárója”.
Ne az örömöt keressük, hanem az Urat és
az Õ tetszését, akaratát. Jézus így tanította
tanítványait: „Ha az én parancsolataimat
megtartjátok, megmaradtok az én szerete-
temben; amiképpen én megtartottam az
én Atyámnak parancsolatait, és megmara-
dok az Õ szeretetében. Ezeket azért be-
széltem nektek, hogy megmaradjon ben-
netek az én örömem és a ti örömetek betel-
jék.” (János 15, 10–11) Hogy sokszor
örömtelen a hívõ életünk, vajon nem azért
van-e ez, mert hanyag tanulók vagyunk, és
nem járunk folyamatos hûséggel „az élet
ösvényén”?!
Az elsõ két kijelentés után egy kis lélegze-
tet vesz a zsoltáríró, és befejezi a monda-
tot: „a Te jobbodon gyönyörûségek van-
nak mindörökké.” – Milyen nagy szó ez:
„mindörökké”. Egyetlen földi iskoláról,
egyetlen földi ígéretrõl sem mondhatjuk
el, hogy örökké tart. Isten iskolája kétsze-
resen is hordozza a „mindörökké” ígére-
tét.
Elõször azért, mert az Õ Igéje örökkévaló
Ige. Az Õ tanítását az örökkévalóságból
adta ide a múló idõbe. Felismerték ezt Jé-
zus közelében a tanítványok. Amikor a ke-
nyérszaporítás csodája után tódultak Jé-
zushoz az emberek, Õ ebbõl az örökkévaló
tananyagból adott nekik ízelítõt, de ez nem
kellett nekik. Mindenki otthagyta Jézust.
Õ pedig a tanítványaihoz fordult: – Ti is el-
mentek? – Akkor Péter válaszolt a többiek
nevében is: – „Uram, kihez mehetnénk?
Örök életnek beszéde van Tenálad!” (Já-
nos 6,68) – Nemcsak annyit mond ezzel,
hogy örök életrõl szól a tanításod, hanem
maga a tanítás az örök élet valóságát, ere-
jét hordozza és adja. Másodszor pedig azt
jelenti a „mindörökké”, hogy aki ezt az is-
kolát járja, annak az útja az örökkévaló-
ságba vezet. Jézus idehozta az örökkévaló-
ságot, az Övéit pedig az örökkévalóságba
viszi.

Folytatás a következõ oldalon.

„Ne emlékezz rám búsan család, rokon, barát, add meg a könnyet, de élj és szeress tovább.
Addig vagyok, még élek szívetekben, bennetek, ember voltam mindig, ezért szeressetek.”

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték, tisztelték és szerették,

hogy drága jó édesanyám, lányom, nõvérem, nagynénénk,

OROSVÁRI SAROLTA
sárbogárdi lakos

61 éves korában örökre megpihent.

Temetése 2012. szeptember 1-jén, 11 órakor lesz a sárbogárdi Varga-temetõben.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,

akik utolsó útján elkísérik, illetve gyászunkban bármilyen módon osztoznak.
Táviratcím: dr. Dénes Sarolta, 7000 Sárbogárd, Mikes köz 7. 1/2.

Gyászoló család
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Ha ilyen különleges iskola Isten iskolája,
vajon mennyi tandíjat kell fizetni? De jó
lenne, ha úgy fogadnánk, mintha elõször
hallanánk: ez az iskola teljesen ingyenes!
Az iskola fenntartásának költségeit, a ta-
nulók mindennemû tartozását Jézus fizet-
te ki. Ezért mondhatta: – Jöjjetek énhoz-
zám mindnyájan! – Aki csak akarja, vegye
ingyen.
Itt a szeptember... Testvérem! Hány éve
jársz Isten iskolájába? Ha beiratkoztál
már, és most csupán új tanévet kezdesz,
köszönd meg ezt a különleges iskolát. A ré-
gi tantárgyak mellett újakat is tanít a Mes-
ter. Még sok mondanivalója van hozzánk.
A legfontosabbakat ismételteti is velünk.
Az elméletet a gyakorlatban is kipróbáltat-
ja, begyakoroltatja. – Ha pedig most vagy
Isten iskolája küszöbén, és szeretnél be-
lépni oda, mondd el csendesen: – Uram!
Köszönöm, hogy elõttem is nyitva az ajtó.
Köszönöm, hogy mindent elkészítettél
számomra is. Fogadj be a Te iskoládba,
szeretném Tõled tanulni az életet. – Kezdd
el még ma, és vedd komolyan, amit Jézus
édesanyja mondott a kánai lakodalomban
a szolgáknak: – Amit Jézus nektek mond,
azt mind tegyétek meg!
Szívbõl kívánom, hogy sokan mondjuk év-
közben is, tanulás közben is a vallomást:
„Uram, Te tanítasz engem az élet ösvényére,
teljes öröm van Tenálad; a Te jobbodon gyö-
nyörûségek vannak mindörökké.”

Végh Tamás lelkipásztor,
Isten iskolája egyik tanulója

Zeneiskolai hírek
Ezúton tájékoztatjuk a kedves szülõket, jelenlegi és leendõ nö-
vendékeinket, hogy a Sárszentmiklósi Általános Iskolában mû-
ködõ zenei tanszakok mellett ismét lehetõség van Sárbogárd köz-
pontjában zenét tanulni.
Az új helyszín a Fejér Megyei Önkormányzat Petõfi Sándor Gim-
názium és Szakközépiskolája, valamint a Kollégium épülete, ahol
a 2012/2013 tanévre a Violin Mûvészeti Iskola felvételt hirdet
zongora, szintetizátor, furulya, klarinét, trombita, tenor, ütõ, gi-
tár tanszakokra.
A beiratkozás minden tanszak részére a kollégium épületében
szeptember 4-én (kedden) 13 órától 16 óráig tart.
Az elmúlt tanév is bõvelkedett sikeres fellépésekben. Több nö-
vendékünk vett részt megyei és regionális versenyeken, a Négyke-
zes Zongorás Találkozón Seregélyesen, Enying és Környéki Zon-
goraversenyen, Fejér Megyei Zongoraversenyen Móron. A sár-
bogárdi városi kulturális rendezvényeken, valamint az iskolák,
óvodák, egyházak által szervezett mûsorokon rendszeresen szá-
míthattunk a zenész tanulókra, a fúvószenekar utánpótlását és
karnagyát is kiváló együttmûködésben iskolánk biztosítja.
Öröm számunkra, hogy a zeneiskola a régi hagyományt követve
része a város kulturális életének.

Puskásné Radnó Ágnes

Iskolába készülve
A sárbogárdi Madarász József Városi Könyvtár iskolába készülõ kis olvasóinak tartott
„iskolatárogatót” szombaton délelõtt a gyermekrészlegen berendezett alkalmi osztály-
teremben.

Játékos foglalkozással kezdték a „tanórát” a gyerekek, ahol megismerkedtek a betûkkel,
számokkal, formákkal. Volt, aki szép versikét szavalt el pihenésképpen a többieknek, az-
tán dalra is fakadtak a csemeték.
Ki bátrabban, ki félénkebben tette föl a kezét egy-egy kérdés megválaszolására.
A foglalkozás némi felfrissülést követõen alkotással folytatódott. Lehetett könyvjelzõt,
ceruzatartót készíteni, aminek jó hasznát veszik majd az újdonsült kisiskolások.

Hargitai–Kiss Virág

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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Patisszon sajttal
Hozzávalók: 2 patisszon (csillagtök), 4 dl tejföl, 2 db tojás, 10 dkg
reszelt sajt, só, fehérbors, apróra vágott kapor, kurkuma, zsír,
liszt, szükség szerint szeletelt sajt, ízlés szerint szerecsendió.
A hámozott, belezett patisszont fél centi vastag szeletekre vágjuk.
Tejfölt elkeverünk tojással és reszelt sajttal, fûszerezzük sóval, íz-
lés szerint kaporral, fehér borssal, kurkumával. Kizsírozott, liszte-
zett jénaiba helyezzük a szeleteket, leöntjük a mártással, majd is-
mét a szeletek, újra a mártás. A tetejére mártás kerüljön, és azt
borítsuk be a sajt vékony szeleteivel. A jénai fedelét rátéve sütõ-
ben pároljuk át. Tálalás elõtt szerecsendiót reszeljünk rá.

Szõlõs–szilvás csirke
Hozzávalók (2 fõre): 2 dupla csirkecomb (vagy tetszés szerint 2
kisebb fél csirke, vagy csirkeszárnyak, -mellek, -combok vegye-
sen), 2 dl fehérbor, 5 gerezd fokhagyma, 1 tk szárított kakukkfû,
2-3 ek házi sóban eltett darált paprika (elhagyható), 1 babérlevél,
1 ágacska rozmaring, 3-4 levél zsálya, só, frissen õrölt bors, 5 dkg
vaj, 10-15 szem szilva, 2 kisebb fürt csemegeszõlõ (piros és fehér
vegyesen).
Sózzuk, borsozzuk a tisztított húst, bedörzsöljük a kakukkfûvel, 2
gerezd zúzott fokhagymával, és a sóban eltett darált paprikával.
Tapadásmentes, fedeles edénybe tesszük, hozzáadjuk a babérle-
velet, a zsályát, a rozmaringot, 3 gerezd fokhagymát héjastól, és a
vajat. Lefedve, kis lángon 50-60 percig sütjük. Közben megfordít-
juk a húsokat, hogy mindkét oldaluk megpiruljon. Ezt követõen
felöntjük a borral, és további 20 percig pároljuk õket. Hozzáadjuk
a magozott szilvát, a kisebb fürtökre szedett szõlõt, és 250 fokon
még 20-25 percig sütjük. Az õsz gazdag gyümölcskínálatát nem-
csak süteményekhez, hanem különféle sültek kísérõjeként is
felhasználhatjuk. Különösen jól harmonizálnak ezek a gyümöl-
csök a szárnyas húsokkal.

Mentafagylalt
Hozzávalók (4 fõre): 20 dkg friss mentalevél, 500 ml tejföl, 4
tojássárgája, 10-12 dkg cukor, mentalikõr, vagy mentaszörp.
A mentalevelet megmossuk és apró darabokra vágjuk. A tejfölt
kevés cukorral és a mentalevelekkel felforraljuk. Az edényt le-
vesszük a tûzrõl, és a tejfölt átszûrjük. A tojássárgáját habosra ka-
varjuk a maradék cukorral, majd vékonyan hozzácsurgatjuk a tej-
fölös masszához folyamatos kavargatás mellett. Majd újra elkezd-
jük melegíteni, de folyamatosan kevergetjük! NEM szabad for-
ralni! Ha jól összemelegedett, akkor levesszük a tûzrõl, és hagy-
juk kihûlni. Ha már teljesen kihûlt, hozzákeverjük a mentaször-
pöt, vagy a mentalikõrt tetszés szerinti mennyiségben. A krémet
egy tetszés szerinti tálba, vagy formába öntjük, és 6 órára be-
tesszük a fagyasztóba. Félóránként kivesszük, és erõteljesen átka-
varjuk, hogy ne képzõdjenek benne kristályok.

NAGYMAMA RECEPTJEI LOVAKRUL
Széchenyi István grófnak van egy könyve a fenti címmel. Ez volta-
képp az elsõ jelentõs mûve, még történelmi jelentõségû kötete, a
Hitel elõtt írta meg. Elgondolkodtató, hogy õ, aki mint valami is-
teni csodalény, magános hõsként a vállára vette Magyarország
sorsát, Akadémiát, Lánchidat, Nemzeti Kaszinót, Nemzeti Szín-
házat, gõzhajózást és Isten tudja, mi mindent kezdeményezett,
épp a lovakról kezdett elõször gondolatokat közölni a közvéle-
ménnyel. Miért épp a lovakról?
Köztudott, hogy fiatal korában huszártiszt volt, világhírû csaták
résztvevõje. A ló neki olyan volt, mint egy autóversenyzõnek az
autó. De még olyanabb, mert a ló élõlény, barát, társ, maga az em-
ber szolgálatába szerzõdött természet. Mikor aztán Széchenyi
megszabadult a katonaságtól, utazni kezdett. A legnagyobb ha-
tást Anglia tette rá, amely ország ekkor a fejlõdés elõharcosa volt,
a gõzgép, a gõzmozdony szülõhazája. Õ, a kiszolgált huszár hogy-
ne vette volna észre az angol lótenyésztés, lóversenyzés tünemé-
nyeit? Látta, hogy az elõkelõ világ, a frakkos urak, nagykalapos
hölgyek kötelességüknek érzik a nagy versenyek megtekintését, a
híres derbi ott társadalmi esemény, ott találkozik Anglia krémje.
A nagy grófot ugyan nem választotta meg senki semminek, õ
azonban öntevékenyen nekilátott az ország megújításához. Erõs
víziója volt egy civilizált Magyarországról, s úgy látta, akár neki
egyedül is kötelessége megvalósítani ezt. Tudjuk, hogy birtokai
egyévi jövedelmét ajánlotta fel az Akadémia létrehozatalára.
Csekélység! A birtokán, Nagycenken ménest hozott létre, más
uraknak is példát adva erre. Megalapozta hazánkban az intézmé-
nyesített lóversenyzést. „Lovas nemzet a magyar”, mondják néha,
hiszen a honfoglalók lovon érkeztek a Kárpát-medencébe, itt az-
tán mindent a lovak vontattak, a tehetõsebbek lovon közlekedtek,
az Alföldön „méneseknek nyargaló futása” zúgott a szélben.
Széchenyi szervezeti kereteket adott ennek, a magyar lófajták
nemzetközileg híresek lettek.
A gõzgép, benzinmotor aztán korlátokat szabott a pacik egyed-
uralmának, de a nagyapám nemzedékénél még minden falusi gaz-
dának volt legalább egy lova. Aztán jött a traktor és a téesz, a lo-
vak a húsipar karmai közé kerültek.
De mit látunk ma? Valami történt. A gimnazista lány a tanítás
után a szobája sarkába vágja a hátizsákot, rohan lovagolni. A kis-
fiú lovon trappol az utcán bukósisakkal a fején. Az országutak
mentén gerendákkal körülvéve mének legelésznek. Felmenõ
rendszerû nemzeti vágta zajlik, melynek országos döntõjén a pesti
Hõsök tere bronzlovai megdöbbenve nézik élõ társaik vágtatását.
Kis városunkban, az Ifjúsági parkban rendszeresen látható a
fogathajtási verseny. A ló visszaköltözött, újra bevágtatott az éle-
tünkbe.
Lehet, hogy megdöbbentõ, de nekem rokonszenvesebb a lóver-
seny, mint az autók õrjöngõ vetélkedése. A ló nekem sokkal
szebb, mint a hatalmas rovarokra emlékeztetõ versenyautó. A
hosszú, finom nyak, a röpülõ sörény, a mozgás nemessége. A lo-
vakról sokszorosan több szobor készült, mint az összes többi állat-
ról együttvéve. És azt is szeretem bennük, hogy összefüggésben
vannak Széchenyi Istvánnal, „a legnagyobb magyarral”.

(L. A.)

Csütörtökön még marad a száraz
idõ, de nyugat felõl már megnöve-
kedhet a felhõzet, azonban csapadék még sehol sem valószínû. Pénte-
ken nyugaton felhõs, keleten inkább napos lesz az idõ, nyugaton fordul-
hat elõ többfelé esõ, záporesõ, helyenként zivatar. A hétvégének és a
jövõ hét elejének idõjárása nagyon bizonytalan, a jelenlegi számítások
szerint többnyire felhõs lesz az ég és szórványos jelleggel várható csa-
padék. www.metnet.hu

IDÕJÁRÁS

Sárszentmiklósi
szüreti felvonulás és bál

2012. szeptember 8-án!
A felvonulás déli harangszóra

a katolikus templom mögül veszi kezdetét.

Bál: este 8 órakor a klubkönyvtár udvarán.

Érdeklõdni: 06 (70) 455 1766.

Szervezõk: Farkas István (Pista bácsi)
és Farkas István (Piktor)
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A TÖKVÁROS
Volt egyszer egy öregasszony. Egyszer,
amint ruhát mos a vízen, arra megy egy se-
reg iskolás gyermek, s odakiált az egyiknek
az öregasszony, hogy segítsen, s vesse fel a
csebret a vállára. Ez oda is megy, de nem
ám segíteni, hanem keresztülveti a csebret
a vénasszony vállán.
– No, te ,,macskabéka” gyermek – mondta
az öregasszony –, megátkozlak, hogy addig
ne kapj feleséget, míg a tökvárosba nem
érsz, s három vasbocskort el nem szag-
gatsz!
A gyermek ügyet sem vetett a beszédre,
nagy kacagva elszaladt.
Hát jól van, telik-múlik az idõ, felcsepere-
dik a gyermek, s meg akar házasodni. De
bizony hiába leskelõdik, hiába lábatlanko-
dik a leányok körül, azt sem mondja neki
egyik sem: cseréljünk pipát! Hej, csak most
jut az eszébe, hogy mivel átkozta meg õt az
a vénasszony! No, mit tegyen szegény feje?
Vasbocskort köt, s elindul világgá, hátha
valahol megtalálná a tökvárost!
Megy, mendegél, hegyen-völgyön át, or-
szág-világ ellen, s estére kelve betéved egy
házba. Hát ott egy olyan vén asszony la-
kott, akinek az asztalig ért az orra. Köszön
neki:
– Adjon isten jó estét, nénémasszony!
– Isten hozott, édes fiam! Hát te hol jársz
erre, ahol a madár se jár?
Elmondja, hogy mi járatban van.
– Már, édes fiam, tudd meg, hogy én a Szél
vagyok, s még én sem tudom, hol van az a
tökváros!
Hanem sütött neki egy acélpogácsát, s az-
zal eresztette útnak, hogy csak menjen
még egy napig, aztán még egy nálánál is
öregebb asszonyra talál, az majd csak el-
igazítja. Ha pedig az se tudja, akkor meg-
fordulhat, s jó éjszakát mondhat a házas-
ságnak.
Hej, elszomorodott a szegény legény, s
pitymallatkor útnak indult. Estére elért a
vénasszonyhoz. Éppen laskát gyúrt.
– Hát te hol jársz itt, ahol a madár se jár?
Elbeszéli a dolgát a szegény legény, hogy
már két vasbocskort szaggatott el, s még-
sem talált rá a tökvárosra.
– Áldott szerencséd, hogy ide tévedtél,
mert rajtam kívül senki útba nem tudott
volna igazítani. Hát azt mondom én neked,
hogy kösd fel hamarjában a harmadik pár
bocskort is, s reggelig meg se állj! Reggelre
elérsz a tökváros szélére. Ott a város szélén
ki lesz téve három tök. Ez a három tök há-
rom egymás után való reggel megnyílik,
mindháromból egy-egy gyönyörû szép le-
ány száll ki. Mind a három vizet kér tõled, s
ha abban a minutumban nem adsz, eltûn-
nek a szemed elõl. De csak a két elsõvel já-
rod meg szárazon, ha a harmadikat is
elereszted, karóba húzzák a fejedet!
– De hiszen – fogadkozott a legény –, majd
megmutatom, hogy nem ettem a puliszkát
hiába!

S azzal nekiindult, s meg sem szusszant,
míg a tökváros határára nem ért. A nap
még fel sem jött, megtalálta a három tököt.
Alig veti rá a szemét, csak megnyílik az
egyik, s kipattan belõle egy olyan szép le-
ány, hogy a napra lehetett nézni, de arra
nem!
Hej, szegény világ, vetett ágy, a legény bez-
zeg eltátotta a száját! Úgy elállt szeme-szá-
ja a nagy gyönyörûségtõl, hogy azt sem tud-
ta, fiú-e, vagy leány. A vénasszony pedig
nem hazudott, mert a szép leány úgy el-
tûnt, mintha csak a föld nyelte volna el. A
pohár víz, amit a legény készen tartott, kár-
ba ment, nem volt már, aki megigya, mikor
egy kissé magához tért a szörnyû nagy
ámulatból. Éppen így járt másnap reggel
is.
– No, megállj! – mondta a legény. – Megfo-
gom a harmadikat, ha addig élek is! Nem
nézek a szépségére, lehet tõlem az Isten
angyala is.
Hogy-hogy nem esett, már az igaz, hogy a
harmadikat meg is fogta! Amint kipattant
a tökbõl, vizet adott neki, megitatta, szép
gyengén megfogta, s el sem eresztette.
Megszólat a leány:

– No, hallod-e, nem hittem volna, hogy
ennyi kitelik egy legénytõl! Hanem most
már tudd meg, hogy én elátkozott királyle-
ány vagyok, s ha el akarsz vinni magaddal,
ne induljunk este elõtt, mert ezer szem õriz
engem!
Jól van, estére kerekednek, elindulnak.
Úgy kiértek a városból, hogy egy lélek sem
vette õket észre. Másnap virradatra elér-
nek egy kúthoz.
Azt mondja a legény:
– Hallod-e, maradj veszteg itt, én addig el-
megyek szekérért, s aztán azon hazaviszlek
téged!
Elmegy a legény, a leány ott marad. Hát,
amint a kút szélén üldögélt, a háta mögé
lopódzik egy vén cigányasszony, a kútba
taszítja a leányt, s felöltözik az õ szép gú-
nyájába! Mikor a legényt visszafelé jönni
látta, már messzirõl kiáltott neki:
– Gyere, gyere, annyi ideje várlak, hogy
megfeketedtem!
A szegény legény úgy elámult a leány nagy
változásán, hogy szinte sóbálvánnyá válto-
zott. Elakadt a szava, egy szót sem tudott
kinyögni nagy ijedségében. Letérdepelt a
kút kávájához, inni akar, hogy egy kissé
magához térjen. De csak odakiált nagy
ijedten a cigányasszony:

– Jaj, ne igyál, te szerencsétlen, mert nem
jó ez a víz!
Hanem amint a víz fölé hajlott a legény, a
kútban egy gyönyörû szép tulipánt pillan-
tott meg, leszakasztotta, a zsebébe tette, s
mikor hazaértek, eldugta az almáriumba.
No, vasárnapra ébredve, beharangoznak a
templomba. Búsult a szegény legény, hogy
majd felhányta a szívbéli búbánat. Hogy vi-
gye õ ezt a rusnya fekete asszonyt a temp-
lomba? Kikacagja az egész falu népe! De a
cigányasszony nem hagyott neki békét,
még a laskatésztát is otthagyta gyúratlan
az asztalon, s elmentek a templomba. Az-
alatt pedig, míg õk a templomban voltak, a
tulipánból kibújt a szép fehérnép, oda-
ment az asztalhoz, meggyúrta a laskát,
meg is fõzte, s aztán ismét visszament az
almáriumba.
– No látod – mondta a cigányasszony, mi-
kor visszaértek a templomból –, nem akar-
tál a templomba vinni, ott is voltam, s a las-
ka is elkészült!
A szegény ember csak a fejét rázta, nem
tetszett a dolog neki. ,,Teremtõ Istenem,
de megvertél – gondolta magában –, hogy
így átváltoztattad boszorkánynak azt a
szép leányt!”
Eltelik a nap, beesteledik, lefekszenek. Éj-
félkor a nyakába borul valaki a szegény
embernek. Fölnyitja a szemét, megnézi,
hát lelkem, Istenem, az a szépséges szép le-
ány, akit a tökvárosból hozott! Sírva pana-
szolta el, hogy milyen istentelenséget csi-
nált vele az a rusnya cigányasszony.
– Bújj ki, boszorkány, az ágyból! – kiáltotta
a szegény ember, s azzal úgy kiteremtette a
házból, hogy abban a minutumban kifutott
belõle a boszorkány lelke.
Másnap aztán olyan vendégséget csaptak,
hogy hét országra szólt. Tál, tányér, cine-
gecubák, bolhaláb elég volt, étel, ital kevés
volt, istenes ember volt, ki egy csepp levet
kapott! Én kaptam egy cseppet, s azt is a
Tót Mihály fejére loccsintottam. Aki nem
hiszi, nézze meg õkelmének a holdvilágfe-
jét!

Székely népmese
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Szeptember 1., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Erdõjárók 5.55 Magyar gazda 6.25 Szellem a
palackból 6.55 Balatoni nyár 9.00 Mozdulj! 9.30 Pecatúra 10.00 Angi jelenti
10.30 Aranyfeszt 11.00 Történetek a nagyvilágból 11.45 Théma 12.00 Hírek
12.05 Paralimpiai összefoglaló 13.05 Boxutca 13.40 Forma-1 15.25 A vadon-
mentõ akció 16.20 Doc Martin 17.10 Duna–Alpesi Kupa fogathajtóverseny közv.
Fábiánsebestyénbõl, felvételrõl 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Retro kabaré 21.10 Sherlock: A Reichenbach vízesés 22.45
Fülenincs nyúl 2 0.45 Magyar Rádió Szimfonik Live
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 A dinoszauruszok királya 10.25
Asztroshow 11.20 XX. század – A legendák velünk élnek 11.50 Autómánia 12.25
Steven Seagal – Az igazságosztó 13.30 Kung-fu 14.35 Zûrös majom 16.30 A nõk
hálójában 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-Faktor 21.15 A feláldozhatók
23.15 A tégla 2.10 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 9.50 Ezo.tv 10.20 Babavilág 10.50
9 hónap 11.20 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 12.20 Duval és Moretti
13.20 Autóguru 13.50 Sheena, a dzsungel királynõje 14.50 Bûbájos boszorkák
15.50 Áldott jó nyomozó 16.50 Sas Kabaré 17.55 Activity 18.30 Tények 19.00
Aktív Extra 19.35 Beverly Hills-i zsaru 21.35 A katedrális 23.40 Luxusdoki 0.40 A
médium 1.40 Ezo.tv 2.40 Kalandjárat 3.05 Teleshop 3.35 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05
Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Króni-
ka 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.05 Világóra 14.35 G7 –
Gazdasági magazin 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 A Metró Klubtól a Szigetig 18.30 Mentés
másként – Mûvészeti figyelõ 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.05 Esti séta 20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Regényes történelem 23.00 Hírek, kenó 23.05
Alma és fája 23.30 Regényes történelem 0.10 Éjszaka

Szeptember 2., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Magyar gazda 5.55 Esély 6.25 Pecatúra 6.55
Balatoni nyár 8.55 A sokszínû vallás 9.10 Református magazin 9.35 Evangélikus
ifjúsági mûsor 9.45 A Korál-sziget együttes 10.00 Az utódok reménysége 10.30
Genfest záró szentmise 12.15 Hírek 12.25 Paralimpiai összefoglaló 13.30
Forma-1 16.25 Újpest FC–DVSC TEVA labdarúgó-mérkõzés 18.50 TS – Sport7
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Egyszer volt, hol nem volt 21.00 Üvegtigris
2 22.55 Millennium II. – A lány, aki a tûzzel játszik 1.00 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop
11.30 Törzsutas 12.05 Tuti gimi 13.00 Gossip Girl – A pletykafészek 14.00 Míg a
halál el nem választ 14.35 112 – Életmentõk 15.45 True Calling – Az õrangyal
16.55 Nagypályás kiskutyák 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Gagyi mami 2.
22.00 Kémcsapda 23.55 Rajzás
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 10.05
Beyblade 10.35 Egészségmánia 11.05 Ezo.tv 11.35 Kalandjárat 12.05 Borkul-
tusz 12.35 Stahl konyhája 13.05 Több mint testõr 13.35 A kiválasztott – Az ame-
rikai látnok 14.35 Monk – Flúgos nyomozó 15.35 Bûbájos boszorkák 16.35
Beverly Hills-i zsaru 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Vigyázz, kész, szörf! 21.50
A köd 23.45 Összeesküvés 0.45 Ezo.tv 1.20 Napló 2.10 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárna-
pi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katolikus szentmise
közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 30 perc alatt a Föld körül 13.05
Népzene 14.05 Formabontó vasárnap délután 16.05 Szonda 16.35 Oxigén 17.05
Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 Irodalmi újság 18.30 Határok nél-
kül 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Esti séta
20.53 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sporthírek
22.30 Alma és fája 23.00 Hírek, kenó 23.05 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli
mûsorából 0.10 Éjszaka

Szeptember 3., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A világ közepe – Tusványos 2012 5.55 Ma
reggel 8.15 India – Álmok útján 9.05 Adjátok vissza a gyerekeimet 10.55
Paralimpiai összefoglaló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma magazin
12.55 Domovina 13.30 Szabadlábon Zalában 14.00 Mosoly a javából: Randevú a
Royalban 14.55 Otthonod a kávéház 15.25 Arisztokraták 16.20 Capri – Az álmok
szigete 17.15 A korona hercege 18.30 Csillagjegyek 19.30 Híradó 20.00 Sporthí-
rek 20.15 A bûvös szék 21.05 Kékfény 22.00 Az Este 22.35 Titkok és szolgálatok
23.35 Ottlik 100 0.05 Kogart-kiállítások 0.35 Arisztokraták 1.30 Csillagjegyek
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.45 Reggeli –
Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.30 Gyõzike 10.30 Top Shop 12.00 Híradó
12.10 Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.20 A nagy átverés 16.20 Marichuy –
A szerelem diadala 16.50 Riválisok 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 A gyanú ár-
nyékában 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Dr. Csont 22.25 Hazudj, ha
tudsz! 23.35 Pokerstars.net – Big Game 0.30 Reflektor 0.45 Szép méreg
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.15 Stahl konyhá-
ja 9.20 Babapercek 9.25 Teleshop 10.30 Ezo.tv 12.05 A Szent Lõrinc folyó laza-
cai 14.20 Marina 15.20 Rejtélyes vírusok nyomában 16.25 Hal a tortán 17.20
Update Konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05

Jóban-Rosszban 21.25 NCIS 23.25 Bostoni halottkémek 0.25 Tények 1.00
Ezo.tv 1.35 NCIS 3.25 Aktív Extra 3.50 Magyar versek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 9.45 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.22 Zene 13.30 A görög katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról
napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Kabaréklub 0.10 Éjszaka

Szeptember 4., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok út-
ján 9.05 Otthonod a kávéház 9.35 Egy velencei csibész Amerikába megy 11.00
Paralimpiai összefoglaló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Srpski ekran
12.55 Unser Bildschirm 13.25 Szabadlábon Zalában 13.50 Az én Afrikám 14.10
Legenda és valóság: Móricz Zsigmond 15.00 Otthonod a kávéház 15.30 Arisz-
tokraták 16.25 Capri – Az álmok szigete 17.20 A korona hercege 18.30 Csillagje-
gyek 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Hamis a baba 21.35 Az Este 22.10 Tit-
kok és szolgálatok 23.10 Rejtélyes XX. század 23.40 Kogart-kiállítások 0.10
Arisztokraták 1.00 Csillagjegyek

RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.45 Reggeli –
Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.30 Gyõzike 10.30 Top Shop 12.00 Híradó
12.10 Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.15 Agyamra mész! 16.20 Marichuy –
A szerelem diadala 16.50 Riválisok 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 A gyanú ár-
nyékában 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Castle 22.25 Döglött akták
23.35 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.05 Reflektor 0.25 A hatalom
hálójában

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 TotalCar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.45 Stahl konyhája
9.55 Babapercek 10.05 Teleshop 11.10 Ezo.tv 12.45 Túlvilági papa 14.20 Marina
15.20 Rejtélyes vírusok nyomában 16.25 Hal a tortán 17.20 Update konyha
17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-Rosszban 21.25 A
Bourne-rejtély 23.35 Aktív 0.05 Tények 0.40 Ezo.tv 1.15 Adás 2.45 TotalCar 3.10
Magyar versek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 9.45 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.21 Zene 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Kabarématiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról
napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 5., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok út-
ján 9.05 Otthonod a kávéház 9.35 Az Andok országai 10.40 Útravaló 10.55
Paralimpiai összefoglaló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika
12.55 Ecranul nostru 13.30 Szabadlábon Zalában 13.55 Móricz Zsigmond: A rab
oroszlán 14.05 Gasztroangyal 15.05 Otthonod a kávéház 15.35 Arisztokraták
16.30 Capri – Az álmok szigete 17.20 A korona hercege 18.35 Csillagjegyek
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Bosszú 21.00 Bábel 22.00 Az Este 22.35
Titkok és szolgálatok 23.30 Dokuszerda 0.25 Arisztokraták 1.15 Csillagjegyek

RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.45 Reggeli –
Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.30 Gyõzike 10.30 Top Shop 12.00 Híradó
12.10 Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.25 Apró füllentések 16.20 Marichuy –
A szerelem diadala 16.50 Riválisok 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 A gyanú ár-
nyékában 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Dallas 22.25 Házon kívül 23.05
Reflektor 23.20 Játék és szenvedély

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája
9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00 Ezo.tv 12.35 A szabadság útján 14.20
Marina 15.20 Rejtélyes vírusok nyomában 16.25 Hal a tortán 17.20 Update
Konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 19.50 Skandinávlot-
tó-sorsolás 20.05 Jóban-Rosszban 21.25 Doktor House 22.25 Született felesé-
gek 23.25 Így készült: A Bourne-hagyaték 23.55 Tények 0.30 Ezo.tv 1.05 Doktor
House 2.00 Született feleségek 2.55 Babavilág 3.20 Magyar versek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 9.45 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.19 Zene 13.30 A református egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hangal-
bum 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.05 Kultúr-
kör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENT-
MIKLÓSON, 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 31., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Ökumenikus istentisztelet Sárbo-
gárdon (60p) Katolikus templomavató Pálfán (60p), Orgonakoncert Cecén
(100p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Falunap Cecén 2. rész (50p), Fú-
vósbál Sárbogárdon (180p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Szeptember 1., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. oszt. futball
(90p) 13.00 Lapszemle 14.00 Falunap Cecén 2. rész (50p), Fúvósbál Sárbo-
gárdon (180p) 18.00 Lapszemle 19.00 Alapi Vadásznap (180p), Falunap
Cecén 1. rész (50p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Szeptember 2., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Falunap Cecén 2. rész (50p), Fú-
vósbál Sárbogárdon (180p) 13.00 Heti híradó 14.00 Alapi Vadásznap
(180p), Falunap Cecén 1. rész (50p) 18.00 Heti híradó 19.00 Ökumenikus
Istentisztelet Sárbogárdon (60p), ZMC: Családfa 5. rész (103p) 23.00 és
0.00 Heti híradó

Szeptember 3., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Ökumenikus Istentisztelet Sárbo-
gárdon (60p), ZMC: Családfa 5. rész (103p) 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Lecsófesztivál Miklóson (~10p), Hagyományõrzõ nap Nagylókon
(15p), Sáregresi falunap (120p)  23.00 és 0.00 Heti híradó

Szeptember 4., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei I. oszt. futball (90p)
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Augusztus 20-a Sárbogárdon (90p), Forró
szennyvízhelyzet Cecén (60p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Szeptember 5., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Lecsófesztivál Miklóson
(~10p), Hagyományõrzõ nap Nagylókon (15p), Sáregresi falunap (120p)
13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Megyei II. oszt. fut-
ball (90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Szeptember 6., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei II. oszt. futball
(90p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Ökumenikus Istentisztelet Sárbo-
gárdon (60p), ZMC: Családfa 5. rész (103p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszem-
le és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozás-
ról 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.

Szeptember 6., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok út-
ján 9.05 Otthonod a kávéház 9.35 A legendás musztáng 11.00 Paralimpiai össze-
foglaló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Rondó 13.25 Szabadlábon Zalában
13.50 Az irodalom nyelve: Móricz Zsigmond 13.55 Nagyfülûek 14.55 Otthonod a
kávéház 15.25 Arisztokraták 16.20 Capri – Az álmok szigete 17.25 A korona her-
cege 18.35 Csillagjegyek 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 DTK 21.30 Siker-
sorozat 22.05 Az Este 22.40 Titkok és szolgálatok 23.35 Négy szellem 0.35
Arisztokraták 1.25 Csillagjegyek

RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.45 Reggeli –
Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.30 Gyõzike 10.30 Top Shop 12.00 Híradó
12.10 Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.45 A nagy hajsza 16.20 Marichuy – A
szerelem diadala 16.50 Riválisok 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 A gyanú ár-
nyékában 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Ölve vagy halva 23.30
Brandmánia 0.00 Totál szívás 1.00 Reflektor 1.10 Infómánia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl
konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00 Ezo.tv 12.35 Rex felügyelõ
14.20 Marina 15.20 Rejtélyes vírusok nyomában 16.25 Hal a tortán 17.20
Update konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05
Jóban-Rosszban 21.25 Görögbe fogadva 23.20 Aktív 23.50 Tények 0.25 Ezo.tv
1.00 Görögbe fogadva 2.30 Segíts magadon! 2.55 Magyar versek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 9.45 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.26 Zene 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 16.45 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00
Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gye-
reksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.05
Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap törté-
netei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 7., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok út-
ján 9.05 Otthonod a kávéház 9.35 DTK 10.50 Paralimpiai összefoglaló 12.00 Hír-
adó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.35 Az én Afrikám 13.55
Giotto evangéliuma – A padovai Scrovegni kápolna 15.05 Otthonod a kávéház
15.25 Arisztokraták 16.20 Capri – Az álmok szigete 17.20 A korona hercege
18.30 Csillagjegyek 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Poén péntek 21.10
Borvacsora 22.10 Az Este 22.45 Titkok és szolgálatok 23.40 Michael Bublé –
Koncert a Madison Square Gardenben 0.45 Arisztokraták 1.35 Csillagjegyek

RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.45 Reggeli –
Csak csajok 8.25 Mindörökké szerelem 9.30 Gyõzike 10.30 Top Shop 12.00 Hír-
adó 12.10 Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.25 Kaméleon, a renegát 16.20
Marichuy – A szerelem diadala 16.50 Riválisok 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10
A gyanú árnyékában 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 CSI: A helyszínelõk
22.25 Gyilkos elmék 23.35 Odaát 0.30 Reflektor 0.45 Törzsutas 1.15 Döglött
akták 2.05 Autómánia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl
konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00 Ezo.tv 12.35 A láthatatlan em-
ber 14.20 Marina 15.20 Rejtélyes vírusok nyomában 16.25 Hal a tortán 17.25
Update Konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05
Jóban-Rosszban 21.25 Bölcsek kövére 23.20 Aktív 23.50 Tények 0.25 Ezo.tv
1.25 Bölcsek kövére 2.55 Alexandra pódium 3.20 Magyar versek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 9.45 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.19 Zene 13.30 A Magyar Pünkösdi
Egyház félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Regényes történelem 15.00 Krónika
15.10 Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.06 Trend-Idõk 17.30 Króni-
ka 18.00 Ütközõ 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúr-
kör 21.30 Andorra–Magyarország labdarúgó vb selejtezõ 22.30 Krónika 22.50
Sportvilág 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

MÛSORA

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

polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:
06 (30) 6210 651,   e-mail: polgarorseg@indamail.hu
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FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása,
karbantartása 06 30 440 5790

HOMLOKZATI HÕSZIGETELÕ-RENDSZER
terranova vakolattal,

komplett 5 cm-es 1398 Ft/m
2
-tõl,

7 cm-es 1699 Ft/m
2
-tõl,

10 cm-es 1999 Ft/m
2
-tõl.

Garanciával, ingyenes szállítás és
állvány. 06 74 675 530

Egyszemélyes, ágynemûtartós
HEVERÕ 5000 FT-ért ELADÓ.

06 20 405 7366

Sárbogárdi munkahelyre
SZAKKÉPZETT, gyakorlattal rendelkezõ

SZAKÁCSOT keresünk.
06 70 542 6731

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (70) 282 1775
Kazánok 98.000 Ft-tól. Gyári garanciával. 06 (20)
947 5970 (4507712)

Lambéria 998 Ft/m2-tõl, hajópadló 1499 Ft/m2-tõl,
tetõcserép 1299 Ft/m2-tõl 06 (74) 675 530 (4507712)

Sárszentmiklóson szántóföldet bérelnék. 06 (20)
340 5976 (4507793)

Cecén családi ház eladó. 06 (70) 340 7282
Abai szeszfõzde rövid határidõvel, kitûnõ minõség-
ben pálinkafõzést vállal. 06 (30) 9275 627 (4507882)

Családi ház eladó. Árpád út 25. Lakást beszámí-
tunk. Érdeklõdni: 06 (30) 557 8672, 06 (20) 561
3605 (4507980)

Kaukázusi kölyökkutyák augusztus végi elvitellel,
oltva, féregtelenítve 25.000 Ft-ért eladók. 06 (30)
606 3129 (4507977)

Háromszobás, 100 m2-es, összkomfortos kertes
családi ház eladó. Érdeklõdni. 06 (20) 246 0080
Eladó Vajtán 1000 m2 telken egyszoba, konyhás
ház, melléképületekkel. Irányár: 2.200.000 Ft. 06
(30) 320 8313 (4507972)

Elektromos kerékpár féláron (70.000 Ft) eladó. Ér-
deklõdni: 06 (20) 929 8716
Figyelem: jelenleg is üzemelõ takarmánykereske-
dés, terménydarálóval, ipari árammal (63 A), 4082
m2 összközmûves területen eladó. 06 (30) 255
9806 (4507935)

Albérlet kiadó Sárbogárd központjában. Érdeklõd-
ni. 06 (20) 9270 985 (4507196)

Garázs kiadó EON-irodával szemben. 8.000 Ft/hó.
06 (30) 936 4371 (4507190)

Sárszentmiklóson jó állapotú családi ház rende-
zett kerttel, melléképületekkel eladó. 06 (70) 333
0882, 06 (30) 851 8409 (4507121)

Lakás kiadó. 06 (30) 3302 615

Fûnyírást, fûkaszálást vállalok. 06 (70) 256 9564
Hagyatékot (zálogcédulát, törtaranyat) vásárolok
napi áron. 06 (70) 557 0109 (4507944)

Kirándulás a Móri Bornapokra, október 7-én. Úti-
költség 2500 Ft/fõ. 06 (70) 334 9149
Rakodómunkást felveszek. Érdeklõdni telefonon:
06 (30) 382 4133
60 literes hûtõ és 3 fiókos fagyasztó eladó. 06 (30)
911 4361 (4507277)

Szántót bérelnék Kislók, Szarvas-puszta körül vagy
Nagylókon. Esetleg 2-3 hektáros darab vétele is ér-
dekelne, piaci áron. 06 (30) 298 0144 (4507276)

Néma májkacsák, 3-4 hetesek eladók. 06 (20) 544
9382 (4507274)

Sárbogárdon szántóföldet vennék, bérelnék. 06
(30) 391 6820 (4507273)

Árpád-lakótelepen garázs eladó. 06 (30) 645
7124 (4507318)

SHOTOKAN KARATE
TANFOLYAM

indul kezdõk és haladók
részére Sárbogárdon
SZEPTEMBER 5-ÉTÕL

a Mészöly Géza Általános Iskola
tornatermében.

Jelentkezni lehet a helyszínen
és az alábbi telefonszámon:

06 20 9270 985

M E Z Õ G A Z D A S Á G I
T E R M E L Õ K !

Minden egy helyen a MAG-HÁZ
2000 Kft. telephelyén!

– terményfelvásárlás napi áron

– terménytisztítás, szárítás,
raktározás

– vetõmagok:
* õszi búza * õszi árpa * rozs

– mûtrágyák

– teljes körû integrálás

Elérhetõségek:

Tel.: 06 (25) 508 550

06 (30) 902 7995

Fax: 06 (25) 508 551

E-mail:
maghazkft@invitel.hu

Mezõföld Gimnázium és Szakiskola

T A N U L J O N N Á L U N K , V E L Ü N K ,
L E G Y E N T Ö B B Á L T A L U N K !

A Mezõföld Gimnázium és Szakiskola a SÁRBOGÁRDI Tagintézményébe
várja azokat a felnõtteket, akik továbbtanulási szándékkal érettségit szeretné-
nek szerezni. Az elõképzettségtõl függõen 10. vagy 11. vagy 12. évfolyamba
lehet jelentkezni. A tanítási napok: hétfõ és szerda délután.
Új kínálatunk: 2 éves nappali munkarendû felzárkóztató szakiskola, azok
számára, akik nem fejezték be általános iskolai tanulmányaikat, általános is-
kolai végbizonyítványt szeretnének.
Fontos tudnivalók a gimnáziumról:

* Diákigazolvány igényelhetõ
* A tanítás heti 2 alkalommal, 15 órakor kezdõdik
* A 10. évfolyamon az oktatás ingyenes

Beiratkozás: folyamatosan a Mészöly Géza Általános Iskolában Toldi Lász-
lónénál, bõvebb felvilágosítás kérhetõ Novák Ildikó iskolatitkárnál a
06/25-282-234-es telefonszámon.
Iskolarendszeren kívüli tanfolyami kínálat (OKJ-s képzések) teszi teljessé a
kínálatot a már érettségizettek számára:
– pénzügyi, számviteli ügyintézõ (elõfeltétel az érettségi bizonyítvány)
– mérlegképes könyvelõ: szakmai elõképzettség szükséges
– államháztartási mérlegképes könyvelõ
– bér- és tb-ügyintézõ
Érdeklõdni lehet: Novák Ildikó iskolatitkárnál a 06-20/239-7525-ös telefonon,
illetve Gurics Gabriella tanfolyamszervezõnél a 06-30/201-7659-es telefonon

Válassza ki lakóhelyéhez legközelebbi helyszínünket!



Bogárd és Vidéke 2012. augusztus 30. PROGRAMAJÁNLÓ 19

III. SÁRBOGÁRDI
SZÁNTÓVERSENY
A sárbogárdi gazdák meghívják önt és

kedves családját a

2012. szeptember 1-jei
SZÁNTÓVERSENYRE.

Helye: Sárbogárd,
a Vasút utca lakott területen
kívüli részén, a Rácz-hegyen.

Program

8.00 versenyzõi gyülekezõ;

8.30 a rendezvény hivatalos megnyitója:

– a versenyzõk üdvözlése Pluhár István
korelnök szavaival;

– ekeszentelés Mészáros János tiszte-
lendõ úr áldásával;

– köszöntõ Sárbogárd polgármestere,
dr. Sükösd Tamás gondolataival;

– a verseny megnyitója Bögyös Zsolt, az
MVH Fejér megyei kirendeltsége veze-
tõjének elõadásában;

10.00 a verseny kezdete (nyitóbaráz-
da-készítés);

13.00 a versenyszántás befejezése.

A szántás befejeztével:

– gépbemutató (álló és mozgó);

– eredményhirdetés, díjkiosztás;

– a szórakoztatásról gondoskodnak a
sárbogárdi helyi mûvészeti csoportok;

– ebéd.

A rendezvény ideje alatt:

– szaktanácsadás,

– mezõgazdasági gépkiállítás,

– a régió mûvészeinek kiállítása,

– büfé.

GPS-koordináták: szélesség
46,846544o, hosszúság 18,5843611o.

Filmajánló

Magic Mike
Mike (Channing Tatum) vállalkozó. A több téren is tehetséges és rendkívül sármos férfi
azzal tölti a napjait, hogy az Amerikai Álmot hajszolja, a lehetõ legtöbb módon: tetõkkel
és autókkal dolgozik, vagy bútorokat tervez tampai otthonában. Éjszakánként pedig va-
rázslatos ember lesz. Egy csak férfiakat felvonultató revü fõ attrakciójaként Magic Mike
évek óta vetkõzik a Club Xquisite színpadán, ahol eredeti stílusban elõadott, lehengerlõ
mozdulatokkal kápráztatja el a közönséget. Minél jobban elcsavarja a nõk fejét, azok an-
nál több pénzt hagynak a klubban, és Dallas (Matthew McConaughey), a szórakozóhely
tulajdonosa ennek csak örülni tud. Miután fantáziát lát egy általa csak Kölyöknek becé-
zett srácban (Alex Pettyfer), Mike a szárnyai alá veszi a 19 éves fiút, és bevezeti a tánc,
a bulik, a csajozás és a laza pénzszerzés világába. Nem kell hozzá sok idõ, és a klub leg-
újabb alkalmazottja saját rajongókra tesz szert, így a nyár sok-sok szórakozást ígér.

Olvassatok, iskolások!
Vége van a nyárnak, hûvös szelek járnak,
nagy bánata van az iskolásnak: szeretne
nyaralni, nemcsak tanulgatni, de a szep-
tember ebben nem fog segíteni. Móra Fe-
renc után szabadon érzékeltethetjük a
nyár utolsó hetén sok gyerek bánatát, s né-
hány örömét, ugyanis jövõ héten már bein-
dul a jövõ sikeres embereinek nagyüzemû
kitanítása az ország egész területén. Az év-
nyitók még tele vannak reménnyel, egekig
érõ bölcsességekkel, nevelõ célú elõadá-
sokkal, amire – valljuk be – nem sokan fi-
gyelnek, hiszen most találkozunk sok bará-
tunkkal elõször a két és fél hónap (sok
esetben) könyvektõl és házi feladatoktól
mentes ideje után, lehetetlen nem megbe-
szélni a szünidõben történteket: nyaralá-
sokat, sérüléseket és amúgy is: mindent!

Új füzetek, könyvek, táska; még használat-
lan, a maga különleges illatával bíró radír,
körbejáró üzenetek a pad alatt, na meg
persze az osztályfõnöki óra, a tûzvédelmi
szabályzat és a különféle új szankciók.

Fõként az általános és középiskola jellem-
zõi ezek. Aztán az egyetem ideje, ami min-
den felsõfokú képzésben részt vett ember
legszebb idõszaka – elmondásuk szerint. A
középiskolától kezdve minden alkalom-
mal meghallgatom a tanácsokat, hogy
most csináld, amit akarsz, késõbb úgysem
lesz rá sem idõd, sem lehetõséged. Azt hit-
tem, ez csak a középiskolára vonatkozik,
de nem: az egyetemi évekre ugyanezt
mondják – ki érti ezt?

Viszonylag friss egyetemistaként mondha-
tom (akár jövõ idõben IS): tényleg ezek az
évek lesznek a legszebbek az életben. Soha
ekkora szabadságot nem kapott az ember
– mintha egy villámgyorsan mélyülõ bá-
nyatóba dobnák bele, ahol jobb esetben si-
kerül elúsznia a közepéig úgy, hogy nem
fullad bele. De visszatérve a szeptemberre:
harc az órafelvételért – hiszen be kell férni
az olyan órákra is, ahova csak 15 fõ a kor-
lát, hiába vannak rá hetvenen. Majd harc a
bent maradásért, ugyanis még mindig jö-
hetnek olyanok, akik arra az órára pályáz-

nak. Harc az elõadni kívánt témákért, mert
hamar elkapkodják õket, és így tovább.
Már évek óta nem vagyok egy füzetekbõl
dolgozó típus, középiskolában sem szeret-
tem azt a kötött füzetes rendszert, most
meg aztán fõleg. Különbözõ tárgyak kü-
lönbözõ színû lapokkal – egészen jól bevált
módszer, ha órákon kissé mellõzve van az
idõrend. Igazából a tolltartót sem szere-
tem, de egy három tollra kifejlesztett bõr
tokra (nehezen, de) azért rábeszélhetõ
voltam.
De a könyvek! Magyar szakosként nem ke-
rülhetem ki a Gutenberg-galaxis csodála-
tát, a régi és új könyvek különbözõ illatait,
a már-már törékeny lapokra való odafigye-
lést és a legjobbakból való építkezést. Re-
mélem, hogy ennek a galaxisnak sosem
lesz vége, még az internet és az e-könyvek
térhódításával sem.
Minden évben legalább egyszer az egyete-
mi szakkönyvtár „kiárusítja” a már évek
óta nem használt vagy több ugyanolyan
példányt felhalmozó könyveket – ilyenkor
bárki bármilyen könyvet ingyen elvihet.
Mondanom sem kell, hogy milyen harc fo-
lyik a magyarosok, törisek és minden ol-
vasni szeretõ között – tényleg jó ezt látni!
Így szereztem be a Világirodalmi Lexikon
jó néhány darabját (a sorozatot elosztot-
tuk a koleszosok között, így könnyen elér-
hetõ), nyelvészeti könyveket, no meg egy
Így élt Husz János címû kiadványt is (ami-
nek eddig nem sok hasznát vettem).
Az olvasás semmivel sem pótolható: fej-
leszti a szókincset, javítja a helyesírást, ta-
nít, gyönyörködtet, példát mutat. Azt hi-
szem, nincs kifogás, olvasni kell – kézzel
fogható dolgokat kell olvasni: az internet
nem mindig hiteles, ezért nem mindig
megbízható, a régi könyvek szövegei még
nincsenek digitalizálva, az igazi, hiteles tu-
dás a nyomtatott szövegekben van.
Az újrainduló szeptemberi körfogás re-
mélhetõleg teszi a dolgát.

Menyhárt Daniella
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