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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Egyik szemem sír,
a másik nevet

Nemcsak a mesebeli királlyal van ez így, hanem olykor velem
is elõfordul, amikor például könnyesre nevetem magam, vagy
nátha csavarja az orromat, s „pityergek”, ha akarom, ha nem.
No, de mi történt velem a minap? Jól éreztem magam a szán-
tóversenyen, mégis elkámpicsorodva mentem haza. Otthon
kérdezték tõlem:

– Hát téged mi lelt?
A fáradtságra fogtam a dolgot, de igazán magam se tudtam
megválaszolni a kérdést. Napokig törtem a fejem a válaszon,
míg rájöttem a turpisságra: tréfát ûzött velem a természet.
Beköszöntött az õsz a maga kettõsségével. Szeptember elsõ
napján a kánikula után hirtelen hideget hozott, egész délelõtt
majd megfagytam, délután meg a víz vert a melegtõl. Hozta az
õsz az új tanév izgalmas, új lehetõségekkel, barátokkal teli
örömét (a felnõtteknek az iskolaévek nosztalgiáját), az önfe-
ledt nyártól való búcsú bánatát. Az eddig viruló növények ti-
szavirágtánca csodálatossá varázsolja ezt az évszakot, ami az
elmúlás ködjébe vész aztán.
Hát ezért itattam az egereket: elsirattam a nyarat, megköny-
nyeztem az õsz érkezését.

Hargitai–Kiss Virág

Átadták a munkaterületet
Szeptember 4-én, kedden került sor a cecei szennyvíztisztító-telep
munkaterület átadás–átvételére a kora délutáni órákban. Vannak en-
gedélyek, amikre még várni kell, de bizonyos munkákat már meg tud-
nak kezdeni a kivitelezõk a volt pálinkafõzõ melletti területen.

A munkaterület-átadást egy rövid szakmai egyeztetés elõzte meg a hi-
vatalban. Varga Gábor polgármester elmondta: a szigorú uniós sza-
bályoknak való megfelelés határt szab a beruházás haladási ütemé-
nek. Habár szeretnék, ha még gyorsabban menne minden, a tempó
így is jónak mondható.
Részletek az újságban.

HKV

ÉVNYITÓÉVNYITÓ
a Mészölybena Mészölyben
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Évnyitó a Mészölyben
Hétfõn reggel már fél nyolckor gyülekez-
tek a legkisebb iskolások elsõ iskolába me-
netelükre, kísérõikkel, tanáraikkal, az óvó
nénikkel és szüleikkel. A sor hamarosan
elindult, új útjukra léptek az elsõsök. Köz-
ben a Mészöly Géza Általános Iskolában
zajlottak az elõkészületek, mikrofonpró-
ba, mûsorra készülés.

A végzõsök kézen fogva ifjú tanulótársai-
kat áthaladtak az iskola kapuján. Díszesen
vonultak fel az iskola udvarára érkezve a
nyolcadikosok és az elsõsök a többi osztály
elõtt, majd õk álltak az elsõ sorba, elöl a ki-
csik, mögöttük a nagyok. Hamarosan kez-
detét vette az ünnepélyes megnyitó, mely-
ben az iskola tanulói szavalatot, verset

mondtak, Bodoki Bernadett énekelt, az új-
donsült iskolások pedig egy versikével
kedveskedtek az ünnepség résztvevõinek.
Ezt követõen Fülöpné Nemes Ildikó mon-
dott beszédet s köszöntötte az új nebuló-
kat, a nyolcadikosoknak és a többi osztály-
nak is sok sikert kívánva az idei tanévre.
Nagy változás a tavalyihoz képest, hogy
idén mind a nyolc évfolyam a nagy épület-
ben fog tanulni, a kis épületben már csak a
tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök
zajlanak majd. A megnyitó után mindenki
a saját termébe vonult, az elsõsök új osz-
tálytermükbe, és megkezdõdött a tanítás.

Hargitai Gergely

Nyári tábor a Bakonyban
Számunkra a nyár immár ötödik éve a tá-
bor elsõ napján kezdõdik. Az ötnapos
gondtalan szórakozásnak a Bakony szívé-
ben, gyönyörû erdei környezetben találha-
tó Sobri Jóska Kalandpark adott otthont.
Nagy várakozással indultunk útnak június
25-én, 43 gyermek és 2 pedagógus. Megér-

kezésünkkor éreztük, hogy egy mesebeli
helyet találtunk az idei táborozáshoz. A
park egy völgyben található, egy gyönyörû-
en rendezett tó körül.
Szállásunk elfoglalása után gyorsan körbe-
néztünk, mi hol található, és elkezdõdött a
nagy kaland.

A fizika törvényeit leküzdve hasíthattunk
végig az ország leghosszabb drótkötélpá-
lyájának könnyebb és nehezebb szakasza-
in. A hófánkkal kipróbálhattuk, milyen hó
nélkül szánkózni és landolni a vízben, a
Vízipuffancsban megtanulhattunk vízen
járni, az Ûrkarikában pedig megtapasztal-
hattuk, milyen is lehet a súlytalanság álla-
pota. De volt itt lézerharc, késdobálás, íjá-
szat, gokart, aranymosó is.

A Nap lassan lement, és már lépni is alig
tudtunk az átélt izgalmaktól, de a Kaland-
park még mindig tartogatott számunkra
meglepetést.

Esténként fociztunk, melyen részt vettek a
házigazdák is, szurkoltunk a foci vb elõ-
döntõjén és kártyáztunk. És játszottunk és
fürödtünk 5 napig.

Sajnos, ahogy minden, ez is véget ért, de a
jó tábori élmények évek múltán is fel-fel-
derengenek. Reméljük, sokan felnõttként
is gyermek-, vagy kamaszkoruk legszebb
nyarára emlékeznek vissza, ha erre a tá-
borra gondolnak.

Köszönettel tartozunk a sárbogárdi ön-
kormányzat képviselõ-testületének és a
Sárbogárdi Kistérségi Társulásnak.

Kiss Mónika, Szabóné Berki Judit,
a Mészöly Géza Általános Iskola tanítói



Bogárd és Vidéke 2012. szeptember 6. KÖZÖSSÉG 3

B Í R T U K A S Z Á N T Á S T
Majdnem úgy jártak a szántóverseny szervezõi az idén, mint Déva
várának kõmûvesei: egyik nap fölállították a sátrakat, amik más-
napra – a szél miatt – leomoltak. De nekik nem kellett asszonyt ál-
dozniuk, hogy helyrehozzák a károkat. Elég volt összefogniuk se-
regüket.

A traktorhad látványos menete szombaton reggel az Ifjúsági
parkból indult útnak a verseny helyszíne felé. Mivel a tûzoltóság-
nál éppen riasztás volt, a menet kettészakadt ugyan, de az
örspusztai halastavak elõtti lankákon, Lajtos János birtokán is-
mét egyesültek. A menet a dombtetõrõl két sorban ereszkedett
alá, s sorakozott fel a megnyitóra.

Pluhár István, a szántó-
verseny szervezõinek
korelnöke, dr. Sükösd
Tamás polgármester és
Bögyös Zsolt, az MVH
Fejér megyei kirendelt-
ségének vezetõje mon-
dott köszöntõt a Him-
nuszt követõen, a Szé-
kesfehérvárról érkezett
Mojzer György atya pe-
dig megszentelte az
ekéket.
Összesen 44 traktor és 12 lovaseke vett részt a megmérettetésen,
köztük szlovák és erdélyi versenyzõk, illetve két ifjú titán: Nagy
Dávid és ifj. Vámosi István, valamint két ragyogó hölgy: a csuda-
szép viseletbe öltözött Koskáné Magyar Magdolna és a tûzrõl pat-
tant gimnazista, Szakács Andrea.
A megnyitó után ki-ki elfoglalta a helyét a számára kijelölt parcel-
lánál, s a zöld zászló felvonásával kezdetét vette a több feladatból
álló verseny. Jómagam Géber Lajos nyugalmazott agrármérnök

szakmai vezetésével jártam körbe a hatalmas terciát, s próbáltam
meglátni a különbséget a jól sikerült illetve a kevésbé jól sikerült
nyitóbarázdák között. Elismeréssel adózom minden résztvevõ-
nek, beleértve a zsûritagokat is, hogy a szárazság miatt nem éppen
kedvezõ talajviszonyok között is állták a „sarat”. A traktoron
ülõknek sok-sok szempontnak kellett megfelelniük: hol rakják le,
hol vegyék ki az ekét, hány ekefej szánt, egyenes legyen a szántás,
megfelelõ, egyenletes tempóval haladjanak. A nyitóbarázda után
összeszántásban, szétszántásban és záróbarázda készítésében is
meg kellett mutatniuk rátermettségüket.
Külön parcellán folyt a lovas szántók versenye, melyen a bírói tisz-
tet Farkas Pista bácsi, a Seregélyesen oktató hantosi Koncz Fe-
renc (akit sokan leginkább zenekaráról ismernek) és a Mezõko-
vácsházáról érkezett Vajda György agrármérnök látták el.
A verseny végeztével a megérdemelt ebéd következett; disznó- és
vaddisznópörkölt közül választhatott a megéhezett embersereg.
A löncs utáni sziesztában, az eredményhirdetésig a Sárréti Csóka-
virág néptáncegyüttes és a Black Horse Country Club, majd gép-
bemutató kötötte le a közönség figyelmét. Emellett egész nap me-
zõgazdasági gépkiállítás, szaktanácsadók, valamint kézmûvesek
(ékszerkészítõk, fafaragó, kosárfonó stb.) várták a rendezvény
látogatóit.

Eredmények
Lovas fogat: I. Szummer Attila (Cece), II. Raffai József (Sárszentmiklós), III.
Herceg László (Sárszentmiklós).
Hármas ágyeke: I. Gyõri János (Nagyhörcsök), II. Kovács György (Sárbo-
gárd), III. Fehérvári István (Alap).
Hármas váltva forgató: I. Puss János (Felvidék, Libád), II. Nagy Bálint (Sár-
szentmiklós), III. Csergõ Elemér (Erdély, Küküllõkeményfalva).
Négyes-hatos ágyeke: I. Benedek István (Mohács), II. Tóth János (Rét-
szilas), III. Kiss Zoltán (Nagyhörcsök).
Négyes-hatos váltva forgató: I. Reng Roland (Töbörzsök), II. ifj. Dala Lajos
(Sárszentmiklós), III. Szakács Andrea (Sárbogárd).

A kemény munkát felhõtlen szórakozás, tombola és zenés mulat-
ság követte.

Hargitai–Kiss Virág
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Reagálások a cecei szennyvíz ügyében
Egy cecei lakó telefonon gratulált a cecei szennyvízberuházással kapcsolatos íráshoz. Elmondta: örül annak, hogy végre ezek a kérdé-
sek nyilvánosan is elhangozhattak. A válaszokkal kapcsolatban szeretné megjegyezni, hogy aki a részletfizetést választotta, az igazából
nem részletfizetést jelent, hanem hitelt, aminek jelentõs a kamata is.
Ami igazán felháborítja a ceceieket, az az, hogy vannak, akiknek nem kell fizetni, például a Nap, a Dobó illetve a Rákóczi utcában. Mi-
ért nem pontosítják a tagi listát egy új térkép szerint, hogy mindenki egyformán részesüljön a közös teherbõl? Mindenki fizessen, ne le-
gyenek kivételek!
Hozzátette: sok a szegény ember Cecén, aki nem tud fizetni semmiképpen. Nincs munkahely. Aki hajnalonta eljár Fehérvárra dolgoz-
ni, havi 80 ezer Ft-ot, ha keres, ebbõl tart el egy családot. Ha nem tudják fizetni a szennyvízhitelt, jön a végrehajtó. Van, akinek azt az
autóját foglalták le, amivel a munkába jár.

Újabb levél
A „Forró szennyvízhelyzet Cecén” címû cikkben leközölt, 11 pontba foglalt kérdéseket aláíró B. A., a tüntetések szervezõje most teljes
névvel, aláírva hozott be szerkesztõségünkbe egy levelet. Boros Attila újabb levelében tulajdonképpen ugyanazokat a kérdéseket fe-
szegeti, mint amiket már egyszer feltett, mondván, hogy nem kapott konkrét válaszokat azokra. Kéri e levele közlését is. Amikor mun-
katársaimnak átadta a levelet, ezt mondta: majd most elválik, hogy melyik oldalon áll a szerkesztõség.
Kedves Attila!
Szerkesztõségünk nem áll egyik oldalon sem, mert nem arra vagyunk hivatottak, hogy pártoskodjunk, hanem arra, hogy minél sokolda-
lúbban mutassuk be egy-egy ügy részleteit. Egyenlõ megszólalási lehetõséget kínáltunk fel a tüntetés szervezõinek és a cecei önkor-
mányzatnak. Mindketten éltek e lehetõséggel, ki-ki a maga belátása szerint. Éppen ezért nem látom értelmét leközölni az Ön újabb le-
velét, amely ugyanazokat a kérdéseket ragozza, amikre a megszólított fél már válaszolt.

Hargitai–Kiss Virág

Grüß Gott!
Pénteken nagy volt a fennforgás a cecei mûvelõdési házban: a
nagyteremben a zeneszóra próbáló táncosok mellett terült meg
az asztal mindenféle földi jóval. A Búzavirág Népdalkör tagjai sü-
töttek paprikás kalácsot és csigát, töltötték fel az asztalokat õrölt
paprikával, ráadásul füzért is csináltak egy teli kosár idei fûszer-
paprikából.
Mitõl ez a nagy készülõdés? Vendégek érkeztek a településre:
Somberek német testvértelepülése 22 éve minden évben egyhetes
utazást tesz Magyarországon, s most Cecén is megálltak és betér-
tek egy kicsit megismerni a Mezõföld kultúráját.
A több mint 20 fõbõl álló csoport eleinte megszeppenve állt a pap-
rikás kalács és a hazai pálinka elõtt, de aztán elkezdõdött a mûsor,
amelyet Mészáros Istvánné fõszervezõ nyitott meg egy Cecérõl
szóló rövid bemutatóval. Ezután a Gerlice Néptáncegyesület lé-
pett fel, akiket Iker Józsefné felkonferálásából ismerhetett meg a
német közönség. A többféle táncból álló bemutatót egyre jobban
élvezték a messzirõl érkezett vendégek, s már-már ki-ki táncra is
perdült a székén a zenétõl és a színpadi produkciótól.
A Búzavirág Népdalkör is fellépett, akik nemcsak a mezõföldi
gyûjtésbõl énekeltek népdalokat, de többek közt székely dalt is
hallhattak tõlük, ami a csoportnak különösen tetszett.
A mûsor végén a vendégek olyan jól érezték magukat, hogy a szín-
pad elõtt mindenki felállt és a magyarokkal együtt ropták a zené-
re, hol párosával, hol csoportosan, hol pedig játékokat játszva.
Ezután evés-ivás következett, majd hálából a német csoport egyik
tagja egy, a buszból behozott gitárral rögtönzött egy több mint fél-
órás koncertet mindenféle német zenével. Voltak örökzöld sláge-

rek, szerelmes dalok, köszöntõk az Erika-napra való tekintettel,
helyi himnusz és népdalok is, amiket mindenki énekelt és muto-
gatott a zenei aláfestés mellett. Hiába voltak idõhöz kötve, a ven-
dégek annyira jól érezték magukat, hogy a tervezettnél jóval to-
vább maradva, táncolva, énekelve ismerkedtek a néptáncosokkal
és a népdalkörösökkel, akik közül sokan még úgy is megértették
magukat (és egymást), hogy nem is beszéltek közös nyelvet.

Mikor kimulatták magukat, megtekintették a tájházat, majd út-
nak indultak a Balaton felé. Többen mondták, hogy ha korábban
tudják, hogy Cecén ennyire barátságos emberek élnek, már jóval
korábban betértek volna.

Menyhárt Daniella
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Hull a szilva…
… a fáról, most megyek a tanyáról … – dudorásztam Nagylókra menet, ahol szil-
valekvárfõzést hirdettek szombatra a Tavipalotához.
A készülõdés már pénteken kezdetét vette a gyümölcs mosásával, magozásával,
ami másnap a kondérba hullott. Pontosabban abba a rézüstbe, amit a község test-
vértelepülése, Szilágysámson küldöttsége hozott. Egyébiránt a gyümölcs is Er-
délybõl utazott az eseményre, akárcsak az a keverõszerkezet, mely a lekvárfõzés
elengedhetetlen kelléke. A befõzést a szilágysámsoni vendégek vezényelték le,
szívesen adva át tudományukat az érdeklõdõknek. A hosszú órákig tartó munka
meg is hozta gyümölcsét: sima, ízletes, sötétbíbor lekvár lett a végeredménye,
amit késõbb üvegekbe raktak.

Eme attrakción kívül más
programokkal is várta az
eseményre látogatókat a
szervezõi teendõket le-
bonyolító Nagylóki Falu-
védõ Egyesület. A közös
ebéd elfogyasztása után
lehetett ejtõzésképpen
egy kicsit beszélgetni, lo-
vasfogatozni, szilvás éte-
leket kóstolni, amiket
nagylókiak készítettek –
köztük nemcsak asszo-
nyok, hanem gyerekek is
–, s amiket az Ölvedi Do-
rottya (Szilágysámson)–
Nagy László–Deák Mihály alkotta zsûri értékelt. I. lett Répási Eszter–Répási Nó-
ra–Takács Hanna–Tóth Laura–Vörös Boglárka szilvás gombóca, II. Deák Dániel
szilvás lepénye, III. Tóthné Engelhardt Tünde szilvás rózsatortája. A közönség
szavazata szerint I. Finta Imréné zselés alagútja lett, II. a lánycsapat, III. Tóthné
Tünde.

Volt aztán „Ki a legény–gyerek?” elnevezésû játékos verseny is. Ebben a legények
közt I. lett Takács Dávid, II. Varga Gábor, III. Berecz István; a gyerekek közt I.
Répási Eszter, II. Finta Zoltán, III. Takács Hanna.

Fogathajtásban a férfiak közt I. Ölvedi Csaba, II. Nagy Gyõzõ, III. Tóth József.
Nõi induló egy volt: Ölvedi Dorottya, így õ vitte el a pálmát. A gyerekeknél I. Ré-
pási Eszter, II. Tránszky Kitti, III. Kiss Fanni.

Közös énekléssel ért véget a nap.

Lám, a szilva nem csupán ízletes, vitamindús, gyógyító hatású termés, de képes
nagyszerû ötletekre, tettekre is sarkallni, összehozni az embereket.

Hargitai–Kiss Virág

Kérdezz! Felelek?
A sikeres kommunikáció alapjai közé tartozik (a
közös nyelven, közös elõismereteken és egyéb té-
nyezõkön kívül), hogy válaszokat adunk, meg-
osztjuk a szükséges információkat, odafigyelünk
másokra, valamint hogy érdeklõdünk a minket ér-
deklõ információk felõl. Az emberi kommuniká-
ció nagymértékben függ a kérdéseinktõl – tulaj-
donképpen az egész életünk függ ezektõl. A kér-
déseinkkel bármit el lehet érni, mindent megtud-
hatunk, sõt, ezek vezérelnek minket. Ebbõl lesz-
nek a cselekvések, a kételyek, a motiváció, vala-
mint a válaszok is. Csak úgy találhatunk válaszo-
kat, ha vannak kérdéseink, ha érdekel minket a
világ. Nyitottak vagyunk, kezeljük a benyomása-
inkat és befogadjuk a minket ért ingereket.
Hogy vagy? Milyen az idõ? Kivel beszéltél telefo-
non? Mit szeretnél csinálni? Ki vagyok én és mit
akarok kezdeni az életemmel? A megismeréshez
is szükség van a kérdésekre, anélkül ugyanis elve-
szik a motiváció.
Van, mikor túlzásba visszük, mert mindenrõl tud-
ni akarunk: ki, mit, mikor, hol és miért. Sokszor
érdekesek ezek is, fõleg, ha éppen Columbónak
hívnak minket vagy Cluedót játszunk, egy kuta-
tást csinálunk, esetleg éppen egy kedélyeket fel-
borzoló közügyre keressük a választ. Ám sok más
helyzetben ezek mind lényegtelenek is lehetnek.
Mennyire idegesítõek azok a szomszédok, akik
minden egyes lépésünket figyelik, jobban tudják,
mit csináltunk otthon tegnap, mint saját ma-
gunk?! Vagy gondoljunk erre: „Mi újság?” – való-
ban komolyan gondoljuk, tényleg érdekel minket
a másik hogyléte? Illik erre a kérdésre õszintén
válaszolni? Nem, igazából semmi újság, ha valami
érdekel, szívesen várom a következõ kérdést.
Ha elveszítjük az érdeklõdésünket, elveszíthetjük
magát a keresést is, amelyet egész életünk során
folytatnunk kell. De egy kis idõre érdemes és jól-
esõ eltávolodni a kérdéseinktõl, kifeküdni egy
emberektõl távol esõ mezõre, nézni a felhõket és
nem gondolkodni azon, hogy miért olyan a világ,
amilyen. És igen, ahogy eltávolodunk a kétsége-
inktõl és kérdéseinktõl, akkor találjuk meg a vá-
laszt, amit közelrõl nem vettünk észre, vagy nem
akartunk észrevenni.
Száz és ezer kérdés fogalmazódik meg bennünk
életünk során, amire vagy megkeressük a választ,
vagy nem. Ez típus dolga. Van, aki egészen addig
jár a dolgok végére, amíg meg nem fejti, ki nem
bogozza a csomót, több forrásból, többféle benyo-
másból építkezve alkot véleményt. Más megelég-
szik egyetlen forrásból származó információval,
vagy egy tapasztalással. Megint mások csak a kér-
déseiket állítják fel maguknak és mástól várják a
megfejtést, és van, aki nem is foglalkozik az ilyen
dolgokkal – csak éli az életet. Nem tudom, melyik
a jobb, mert mindegyikrõl meggyõzhetõ vagyok
egy-két jó érv segítségével. Bár biztosan érdek-
lõdnék a nézetekrõl.
Aztán jön a kettõsség és a kétkedés: jó, vagy rossz,
ahogy csinálom? Érdemes, vagy nem túlgondol-
kodni a dolgokat? Múlt héten egy ismerõsöm azt
mondta nekem: ne gondolkozz már annyit, a világ
nem bonyolult, csak csináld, amit jónak látsz!
Akkor mire volt jó ez az egész?

Menyhárt Daniella
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Garázdálkodó fiatalok

Sárbogárdon az egyik szórakozóhelyen történt a garázdaság. A 24
éves sárbogárdi férfi este háromnegyed nyolc körül egy korábbi
sérelem miatt elõzetes szóváltást követõen többször ököllel arcon
illetve fejen ütött egy férfit, majd ezt követõen elõvett egy viperát
is, amivel a sértett hátára, majd karjára ütött. A sértett a bántal-
mazás során nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.
A rendõrök az adatgyûjtéseket illetve tanúkihallgatásokat köve-
tõen az elkövetõt elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányság-
ra, ahol garázdaság valamint könnyû testi sértés elkövetése miatt
gyanúsítottként hallgatták ki. Ennek során részben beismerte a
bûncselekmény elkövetését.

Fegyveres fenyegetés

Fegyveres fenyegetésrõl tett bejelentést délután fél ötkor egy sár-
bogárdi nõ a rendõrkapitányság ügyeletére. A bejelentõ elmond-
ta, hogy délután három óra körül felkereste barátnõje és tartozá-
sa megadását követelte. Ennek során bántalmazta, fejét ütötte, a
haját tépte, majd egy pisztollyal megfenyegette. A bejelentés nyo-
mán tett intézkedések alkalmával a bejelentésben szereplõ nõ la-
kásán megtalálták annak engedéllyel tartott gáz-riasztófegyverét,
amit lefoglaltak a sárbogárdi nyomozók. A kihallatás során a nõ
elismerte a terhére rótt cselekményt. Fegyveresen elkövetett ön-
bíráskodás bûntette miatt indult büntetõeljárás az ügyben. Mind-
két nõ könnyû sérüléseket szenvedett a verekedés közben.

Lopás

A Mezõszilas és Sárkeresztúr területén lévõ temetõkbõl lopást je-
leztek. Összesen öt síremlékrõl kilenc sírvázát vitt el ismeretlen
tettes. Az összes lopási kár kb. 270.000 Ft.

Lopták a kukoricát

Egy Sárkeresztúr területén lévõ ház kertjébõl ismeretlenek mint-
egy ötszáz kilogramm kukoricát tulajdonítottak el hétfõre virra-
dóra. A negyvenezer forint értéket képviselõ termény eltulajdo-
nítását a tulajdonos jelezte a Sárbogárdi Rendõrkapitányság
ügyeletére.
A bejelentés nyomán végzett adatgyûjtés eredményeként az in-
tézkedõ rendõrök megállapították, hogy a tolvajokat a szomszé-

dos ingatlanon kell keresni. A lopással összefüggésben így elõállí-
tották a szomszédban lakó 43 éves férfit és két fiatalkorú fiát.
A helyszínen a terményt visszakapta a tulajdonos, a három elkö-
vetõt szabálysértési õrizetbe vették.

Betöréssel gyanúsítják

Folyamatban lévõ betörés miatt riasztották a sárbogárdi rendõrö-
ket csütörtökön késõ délelõtt Sárkeresztúrról. A helyszínre vonu-
ló járõrök a tanúkutatás során szerzett adatok alapján már a beje-
lentést követõ néhány percben eredményre jutottak.
A melléképület ajtaját felfeszítve találták. A pontosítások során a
késõbbiekben azt is megállapították, hogy az épületbõl szerszá-
mok mellett fémhulladék tûnt el hetvenezer forint körüli érték-
ben. A rongálással a tettes további kárt okozott.
Mint kiderült, a bûncselekmény elkövetésével összefüggésbe
hozható az a fiatal férfi, aki egy kisgyermek társaságában a jelzett
idõpontban tolta biciklijét a környéken, és akinek a személyleírás-
ára és ruházatára több tanú is egybehangzóan nyilatkozott. Az
adatok elemzése alapján a bogárdi rendõröknek sikerült azonosí-
tani a tanúk által leírt személyt. A 24 éves helybélit Petõfi utcai la-
kásáról állították elõ a járõrök. A megtartott házkutatás során
elõkerültek az eltulajdonított tárgyak, amiket a lefoglalást köve-
tõen tulajdonosuk visszakapott. Az elõállított 24 éves férfi nem
tagadta a terhére rótt bûncselekményt. A büntetett elõéletû gya-
núsítottat a nyomozók a kihallgatást követõen bûnügyi õrizetbe
vették. Érintettségét más, a területen elkövetett bûncselekmény-
ben még vizsgálják a sárbogárdi nyomozók.

Betörés miatt körözték

Sárbogárdi nyomozók a közelmúltban két, Sárkeresztúr terüle-
tén ismertté vált betörés miatt folyamatban lévõ büntetõeljárás-
ban is azonos következtésre jutottak a lehetséges elkövetõ szemé-
lyére vonatkozóan. A keresett elkövetõ felkutatása akkor nem
járt eredménnyel. Vasárnap azonban a kiadott körözés alapján si-
kerrel jártak a nyomozók és elfogták a körözés hatálya alatt álló
27 éves sárkeresztúri férfit.
Augusztus végén egy hét alatt két betörés vált ismertté Sárke-
reszúron. Elõbb augusztus 22-én a Nefelejcs utcában egy mellék-
épületbe hatolt be ismeretlen tettes, kisgépeket, szerszámokat
vitt el. A lopási kár meghaladta a nyolcvanezer forintot. Hat nap
múlva a Petõfi utca egyik lakóházához tartozó garázsból jeleztek
betöréses lopást. Egy crossmotort vitt el a tettes úgy, hogy kiemel-
te a jármûvet a megbontott épület tetején. A lopási kár ezúttal 140
ezer forint volt.
A tanúkutatás és adatgyûjtés eredményeként a sárbogárdi nyo-
mozók arra a következtetésre jutottak, hogy mindkét eset egy 27
éves helybéli férfi személyével hozható összefüggésbe. A férfit
azonban hiába keresték az ismert lakhelyén, illetve tartózkodási
helyein, nem találták. A rendõrség körözést bocsátott ki mielõbbi
feltalálása érdekében. A településen zajló folyamatos visszatérõ
ellenõrzések vasárnap délután eredménnyel jártak. A körözés
alatt lévõ férfit a település Béke utcájának egyik ingatlanán iga-
zoltatták és fogták el. Elõállítását követõen a nyomozók gyanúsí-
tottként hallgatták ki a két betöréses lopás ügyében.
A vasárnap elfogott és a betörésekkel gyanúsítható 27 éves sár-
keresztúri férfi nem ismeretlen a hatóságok elõtt. Eddig öt alka-
lommal volt büntetve, szinte kizárólag vagyon elleni bûncselek-
mények elkövetése miatt. Többszörös visszaesõ. Jelenleg hatá-
lyos büntetése nincs, azonban tartás elmulasztás vétség miatt
büntetõeljárás van folyamatban vele szemben. Figyelemmel vala-
mennyi körülményre a sárbogárdi nyomozók a 27 éves gyanúsí-
tottat kihallgatását követõen bûnügyi õrizetbe vették. Elõzetes
letartóztatásba helyezésének indítványozására hétfõn elõterjesz-
téssel éltek a nyomozók az ügyészség felé.
A sértettektõl eltulajdonított tárgyak teljes egészében megkerül-
tek.

R. Szabó Ágnes, Németh-Kész Mónika FMRFK-szóvivõk

KÉK HÍREK

Vigyázzatok
terménytolvajok!

Az elmúlt idõszakban elszaporodtak a terménylopások, ami
ebben az aszályos idõben különösen bosszantja a sárbogárdi
gazdákat.
A gazdák ezúton figyelmeztetik a terménylopókat, hogy ter-
ményük õrzésére õrjáratot szerveztek maguk között, valamint
megállapodtak a Légióval, így õk is figyelik a tolvajokat. Van-
nak, akiknek a személye már nem ismeretlen elõttük, ezért
csak a megfelelõ pillanatra várnak, hogy lefüleljék az élõskö-
dõket.
Akit nyakon csípnek, annak a hivatalos hatóságok elõtt kell fe-
lelnie tettéért.

Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág
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Fekete lett az erdõ alja

2012. szeptember 3-án, hétfõn, koradélután tûzesethez riasztot-
ták a sárbogárdi hivatásos tûzoltókat. A 63-as fõút mellett, Sárbo-
gárd és Rétszilas között az árokpart, aljnövényzet és erdõsáv alja
égett. A lángok lakóházat és több helyen lábon álló kukoricatáb-

lát veszélyeztettek. Az égõ területet egy erõgép körbetárcsázta,
ezzel megakadályozva a tûz továbbterjedését. Személyi sérülés
nem történt. A tûz körülbelül hét hektáron pusztított.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság

Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Hétfõtõl startoltak
az iskolák rendõrei

A rendõrség 2008. szeptember 1-jével hirdette meg „Az iskola
rendõre” programot, amely az eddigi tapasztalatok alapján nagy-
mértékben segítette a gyermekek védelmére irányuló átfogó bûn-
és baleset-megelõzési tevékenységet. A program egyik célja, hogy
a rendõrség közelebb kerüljön az ifjúsághoz és ezáltal pozitív
rendõrkép alakuljon ki a gyermekekben, szülõkben és a pedagó-
gusokban. Hétfõtõl ismét csatarendbe állnak Fejér megye iskola-
rendõrei is.
Az elmúlt négy tanév eredményeit és tapasztalatait értékelve el-
mondható, hogy a rendõrség által meghirdetett programmal, an-
nak céljaival az iskolák jelentõs része egyetértett, azt szívesen fo-
gadták. Elmondható, hogy a rendõri jelenlét miatt a gyermekek, a
pedagógusok és a szülõk egyaránt nagyobb biztonságban érzik
magukat, valamint az is érzékelhetõ, hogy az iskolák környékén a
gépkocsivezetõk sokkal figyelmesebben, a közlekedési szabályo-
kat betartva közlekednek.
A programnak köszönhetõen az oktatási intézmények vezetõi
bátrabban jelzik észrevételeiket és bizalommal fordulnak a rend-
õrséghez. Az iskolák vezetõi pozitívumként élték meg, hogy olyan
kontakt, illetve koordináló személy került az iskola és a rendõrség
„közé”, akihez közvetlenül fordulhatnak problémáikkal, kérdé-
seikkel. Folyamatossá vált az érintett iskolákban az információ-
áramlás. A rendõrök által tartott elõadások, illetve egyéb rendez-
vények pedig tovább színesítették a gyermekek szabadidõs tevé-
kenységét.
Az elõzõ tanévben „Az iskola rendõre” programhoz a megyében
122 iskola csatlakozott és összesen 105 fõ volt az ide delegált rend-
õrök létszáma. A két megyei jogú városban, Székesfehérváron és
Dunaújvárosban 10 középiskolát is bevontak a programba.
Ahogy az már Fejér megyében megszokott látvány, a szeptemberi
tanévkezdés idején egyenruhás járõrök vigyázzák a kisiskolások
reggeli intézménybe jutását és délutáni biztonságos hazaindulá-
sát. A nagyobb odafigyelés, a gyermekek védelme és a biztonsá-
gos közlekedésre nevelõ munkában való aktív részvétel immár év-
tizedek óta az egyik legkiemeltebb feladat. Az elmúlt években ha-
zánkban a gyermekek közlekedésbiztonsága terén nemzetközi
viszonylatban is jelentõs sikereket könyvelhet a rendõrség.
A 2012/2013. tanév hétfõi startjánál Fejér megyében összesen
hetven tanintézmény esetében 73 felállítási ponton találkozhat-
nak a diákok és szüleik egyenruhás rendõrökkel. A rendõrök
munkáját az idén is zömmel polgárõrök és közterület-felügyelõk
segítik.

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

Fejér megyében továbbra
is tûzgyújtási tilalom van

A vidékfejlesztési miniszter 2012. augusztus 31-én azonnali hatállyal felol-
dotta az augusztus 22-én átmeneti idõre elrendelt általános tûzgyújtási ti-
lalmat, de a Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságának koráb-
bi határozata alapján Fejér megyében továbbra is általános tûzgyújtási tila-
lom van érvényben.
2012. június 25-étõl általános tûzgyújtási tilalmat rendelt el átmeneti idõre
a Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága a Fejér megye illeté-
kességi területén fekvõ erdõkre, fásításokra, valamint az erdõterületek és
fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területre.
A tilalom kiterjed a felsorolt területeken a kijelölt tûzrakóhelyekre is, a közút
és vasút menti fásításokra, valamint a parlag- és gazégetésre. Az elrendelt
tûzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes.

Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

„ALAPIAK KINCSEI”
címmel kiállítást szervezünk az Alapon lakók

munkáiból a helyi mûvelõdési házban.

A kiállításon részt lehet venni bármilyen technikával készült
dísztárggyal (kézimunkával, ékszerekkel stb.) vagy használati
tárgyakkal (kosárfonással, bõr- vagy szõtt táskákkal, kerámiá-
val stb.).

Szeptember 15-éig várjuk a munkákat, alkotónként maximum
5 darabot!

A készítõk nevét, életkorát, elérhetõségét az alkotásokkal
együtt kérjük leadni a mûvelõdési házban Katona Anettnál,
vagy az iskolában Jánosinénál.

A kiállítást szeptember 22-étõl október végéig lehet megtekin-
teni, majd az alkotásokat visszaadjuk a tulajdonosoknak.

A kiállítás fõvédnöke Méhes Lajosné polgármester asszony.
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Évnyitó a miklósi iskolában

Az évnyitó mindannyiunk számára telje-
sen más élményt jelent. Pár éve még én is
remegõ, izzadó tenyérrel álltam sorban.
Vége lett a nyárnak, újra kezdhettük a ta-
nulást, dolgozatokat, feleleteket. Ez kese-
rû és egyben édes élmény is volt: elmúlt a
szabadság íze, de ott voltak a rég látott osz-
tálytársak, izgalmas nyári történések, tá-
borok, nyaralás és miegymás.

Hétfõn én is ezt láttam a miklósi diákokon.
Némelyiknek még a szeme is alig nyílt ki –
nincsenek még hozzászokva korán kelés-
hez. Lesz idejük gyakorolni a tanév hátra-
lévõ napjain! A nagy zsivajban az élmény-
beszámolók moraja az aggódó szülõk cse-
vejével keveredett.

Az évnyitó a közösen énekelt Himnusszal
kezdõdött, majd Horváth Ferencné igaz-
gató tartott beszédet. Több kisdiák verssel
köszöntötte az új tanévet. Különlegessé
tette az eseményt, és az igazgatónõ egyik
álma vált valóra azzal, hogy egy kis elsõs,
Krausz Kasszandra „Az óvodán végigmen-
tem” címû énekkel örvendeztette meg ösz-
szegyûlt diáktársait.

Az igazgatónõ kérésére aztán mindenki el-
foglalta a felújított osztálytermeket. Mint
kiderült, a nyáron buzgó szülõk festették,
javították az tantermeket, székeket és
egyéb használati tárgyakat.

Megkezdõdött tehát az iskola, amitõl so-
kan tartottak, de biztosan akad, aki várta
már.

Sosem hittem el, amit a tanáraim mond-
tak: „visszasírod még ezeket az éveket”.
Igazuk lett. Annyit kívánhatok a diákok-
nak: élvezzék ki minden percét az együtt
töltött éveknek, a tanárokkal, barátokkal
együtt töltött idõt, és nem utolsó sorban a
tanulás lehetõségét.
Egy verssel szeretném köszönteni és biz-
tatni a diákokat:

Reggel rám köszönt a fecske:
„Hova mész, te gyerekecske?”
Mondom neki: „Hallod, fecske,
Nem vagyok már gyerekecske,
Fejszém vágtam kemény fába,
Sietek az iskolába.
Iskolás lesz majd belõlem,
Sokat tanulhatsz majd tõlem!”

Mágocsi Adrienn

KÖZLEMÉNY
Magyarországon 2012 õszén a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH) és az Euró-
pai Unió Statisztikai Hivatala
(EUROSTAT) együttmûködési megál-
lapodásának megfelelõen kerül sor az
Európai egészség és társadalmi rész-
vétel (TÁRS-) felmérésre. Az adatgyûj-
tést a KSH végzi, az Eurostat elõírásai
alapján. A felmérés elsõsorban az euró-
pai uniós adatigényeket és a közösségi
szociálpolitikai döntések megalapozá-
sát szolgálja, ezért az országok nagy
többségében azonos idõpontban, egy-
séges elõírások szerint hajtják végre.

Az adatfelvétel az emberek többsége
számára bármikor elérhetõ társadalmi
részvételi lehetõségeket, tevékenysége-
ket vizsgálja. A TÁRS-felmérés elsõ-
sorban az egészségi problémákkal és sé-
rüléssel, fogyatékossággal élõk társa-
dalmi akadályozottságát kutatja, össze-
hasonlítva egészséges társaik lehetõsé-
geivel.

Magyarországon a TÁRS-felmérés 530
településen, a 15 éves és idõsebb, ma-
gánháztartásokban élõ lakosság köré-
ben, 10.893 fõ megkérdezésével zajlik

2012. szeptember 15. és
október 31. között.

A sorszámozott igazolvánnyal rendel-
kezõ kérdezõbiztosok a fenti idõszak-
ban keresik fel a véletlen mintavétellel
kiválasztott személyeket, és kérdõívet
töltenek ki az egészségi állapotukról, a
társadalmi részvételi lehetõségeikrõl, a
munkavállalásról, tanulásról, közleke-
désrõl, szórakozásról, társas kapcsola-
tokról és életkörülményeikrõl. A kér-
dõív vizsgálja azokat az akadályokat,
amelyekkel az emberek a társadalmilag
szokásos tevékenységeik során szembe-
sülhetnek. A válaszadók többségét hor-
dozható számítógép (laptop) segítségé-
vel kérdezik ki, mások hagyományos
(papír) kérdõíven válaszolhatnak. A vá-
laszadás önkéntes.

A felmérés során gyûjtött adatokat a
KSH az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
és a statisztikáról szóló 1993. XLVI. tör-
vény (Stt.) elõírásainak szigorú betartá-
sával kezeli, csak statisztikai célra hasz-
nálja fel, név és cím nélkül, az egyéni
azonosítást kizáró módon.

A felmérés megkezdése elõtt a mintába
bekerült személyeknek tájékoztató le-
velet küldünk.

További tájékoztatás: tars@ksh.hu

Központi Statisztikai Hivatal

TINÓDI SZÜRETI FELVONULÁS
2012. szeptember 15.

Felvonulás kezdete: 12 órakor a tinódi focipályától

Útvonal: Tinódi–MÁV sportpálya–Mátyás király u.–Kereszt u.–Bethlen Gábor u.–Tinódi út–Hatvani
u.–Lázár u.–Tinódi út–Posta sarok (tánc)–Vágóhíd u.–Köztársaság út–Kinizsi u.–Tinódi út- Nagy L. sa-
rok (tánc)–Nagy L. u.–Ady E. út–Petõfi u.–Kossuth L. u.–Dínom-Dánom kocsma (tánc)–Tompa M.
u.–Ifjúsági park–Túry M. u.–Árpád út–Haladás út–Ady E. út–Katona u. – Szent I. út.–Imremajor u.–Dó-
zsa Gy. u.–Esze T. u.–Szent I. út–Jóbarát mulató (tánc)–Szent I. út–Tinódi út–MÁV sportpálya.

20 órától szüreti bál. Zenél: Simon József.

A belépõdíj 500 Ft, bál ideje alatt büfé üzemel, éjfél után tombola.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk!
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TÁJÉKOZTATÁS

az I. sz. fogorvosi körzet
rendelési idejérõl

Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot,
hogy az I. sz. fogorvosi körzetet 2012.
szeptember 1-jétõl Dr. Csulak Fruzsina
fogszakorvos látja el a Sárbogárd, Ady
Endre út 79-83. szám alatti rendelõben.

Rendelési idõ:

Hétfõ 8.00–15.00
Kedd 10.00–18.00
Szerda 8.00–15.00 (iskolafogászat)
Csütörtök 10.00–18.00

Telefon: 25/461-997

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Cece Nagyközség Önkormányzat a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

V É D Õ N Õ I M U N K A K Ö R B E T Ö L T É S É R E
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Fejér megye, 7013 Cece, Jókai utca 11.; Fejér megye, 7014 Sáregres, Kossuth L. utca 10.; Fejér megye, 7041
Vajta, Szabadság tér 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a 49/2004. (V. 21.) ESZCSM-rendelet alapján.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: fõiskola, fõiskolai diploma védõnõi szakon, B-kategóriás jogosítvány, büntetlen elõélet,
magyar állampolgárság.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások).
Elõnyt jelentõ kompetenciák: kiváló szintû kommunikációs és kapcsolatteremtõ képesség, magabiztos fellépés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ

kezeléséhez hozzájárul;
– motivációs levél.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ: a 25/505-150/11-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Cece Nagyközség Önkormányzata címére történõ megküldésével
(7013 Cece, Deák F. utca 13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 2275/2012, vala-
mint a munkakör megnevezését: védõnõ.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat elbírálásáról elõzetes véleményezés után Cece Nagyközség Önkormányzatának
képviselõ-testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: alkalmazás esetén próbaidõ kerül kikötésre.

MEGHÍVÓ

Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete, Hantos Község

Önkormányzatának képviselõ-testülete
és Nagylók Község Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2012. szeptember 11-én (kedden)
17.30 órakor

együttes ülést tart.

Napirend:

1. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyer-
mekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2012. évi költségvetésének I. féléves be-
számolója.
2. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociá-
lis Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás 2012. évi költségvetésének I. fél-
éves beszámolója.

MEGHÍVÓ

Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete és Nagylók Község
Önkormányzatának képviselõ-testülete

2012. szeptember 11-én (kedden)
17.45 órakor

együttes ülést tart.

Napirend:

1. A Sárbogárd–Nagylók Közoktatási In-
tézményfenntartó Társulás 2012. évi
költségvetésének I. féléves beszámolója.

Az ülések helyszíne: a polgármesteri hi-
vatal díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

2012. SZEPTEMBERI VÉRADÁSOK
Szeptember 11-én (kedden) Sárbogárdon, a mûvelõdési házban
11.00–17.30 óráig.

Szeptember 17-én (kedden) Dégen, az általános iskolában
13.00–17.00 óráig.

Szeptember 20-án Lajoskomáromban, az általános iskolában
14.00–17.00 óráig.

Szeptember 25-én (kedden) Nagylókon, a mûvelõdési házban
14.00–17.00 óráig.

Szeptember 27-én (csütörtökön) Kálozon, az általános iskolá-
ban 14.00–18.00 óráig.

A véradásra, kérjük, hozzák magukkal személyi igazolványukat,
lakcímkártyájukat, TAJ-kártyájukat.

Minden új és állandó véradónkat szeretettel várjuk véradása-
inkra!

Véradóink ajándékban részesülnek!
Vöröskereszt, Sárbogárd
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Vándorlásaim
4. rész

Gyerekkoromban a csatorna volt a nyári társasági élet színtere.
Meleg nyári napokon húgommal együtt már kora reggel azon só-
hajtoztunk, hogy vajon délután apánknak lesz-e ideje, hogy ki-
menjünk a csatira fürödni. Nagy volt az öröm, ha igent mondott.
Jaj, az az izgatott készülõdés! Legyen törölközõ, ivóvíz, uzsonna,
fürdõruha. Aztán apa kerékpárján elöl Kati húgom, hátul én ül-
tem, s így zötykölõdtünk ki a csatornapartra. Nagy, árnyas fák kö-
zött a csatornán egy fahídon lehetett átmenni. Ez volt a Sóhajok
hídja. A vasút mellett egy keskeny gyalogösvény vezetett a
fülöpkei strandra. A vasúti híd alatt itt kanyarodott át a folyó. A
kanyart kibetonozták. A betonba kiöntötték a régi magyar címer
kettõs keresztjét, s alá írták: „Nem, nem, soha”. Ez emlékeztetett
a trianoni tragédiára, amikor megcsonkították Magyarországot.
Ezt a kommunisták leöntötték betonnal. A betonhalom szolgált a
bátor nagyfiúknak fejesugróhelyként, s a gyors sodrású vízzel in-
nen lehetett leúszni a homokos fürdõhelyre, ami mintegy 100 mé-
terre lehetett a hídtól. Nekünk ez volt a Riviéra. Kijárt ide akkori-
ban a fél falu nyáron. Itt tanultam meg úszni. A gyorsúszás, mell-
úszás mellett apa megtanított a tengerészek oldalúszására is. Ezt
máig a legpraktikusabb hosszú távú úszásmódnak tartom, fõleg
akkor, ha hullámzik a víz. Persze a hátúszás is hozzátartozott a vízi
tudományokhoz. Fiúként a fejesugrás megtanulása kötelezõ mu-
tatványa volt a nagyfiúk sorába avatásnak. A legbátrabbak nagy
attrakciója a vasúti híd korlátjáról ugrott fejes volt. Amikor átépí-
tették a vasúti hidat, akkor ezt a mulatságunkat elrontották azzal,
hogy a híd alját teleszórták nagy kövekkel. A víz sodrása ettõl zú-
gósan sebes lett, ami a híd alatti átúszást is megnehezítette, mert a
kiálló nagyobb kövekbe beleverhettük a lábunkat.
Az idõt a vonatok jövése-menése mérte. Négy órakor jött az
„Uzsonnavonat”. Ekkor vette elõ a táskából apánk az elemózsiát,
amire már ekkorra nagyon megéheztünk. Uzsonna után kicsit
várni kellett, aztán mehettünk ismét a vízbe egészen hat óráig.
Ekkor robogott be a pesti gyors. Ez jelezte, hogy ideje hazakészü-
lõdni.
Amikor már nagyobb voltam, a barátaimmal járhattam ki. A felsõ
nagykanyar volt az állandó táborhelyünk. Itt építettünk nagy
fejesugrót, ahol a víz három méternél is mélyebb volt. Itt tanultam
meg hátrafelé fejest meg szaltót ugrani. Olykor csapatostól föl-
gyalogoltunk a két kilométerre lévõ betonhídig, és onnan úsztunk
le egészen a vasútállomásig. Abban versenyeztünk, hogy ki bírja
legtovább egy levegõvétellel a víz alatt. A másik versenyszám pe-
dig az volt, hogy ki tud víz alatt a legmesszebbre úszni.
Hûvösebb napokon saját gyártású pecabottal jöttünk le a csatira.
Nagy kincs volt, ha sikerült szerezni egy csukázó-, vagy harcsázó-
horgot. A csatornában rengeteg törpeharcsa tanyázott. Ennek a
halféleségnek nagy elõnye, hogy teljesen szálkamentes. De a ká-
rásznak, lapos keszegnek, sügérnek is örültünk. Zsinórra fûztük a
halat, aztán vittük büszkén haza. Anyánk paprikás lisztben, forró
zsírban sütötte meg vacsorára. Abban a szegény, hústalan világ-
ban a sült hal királyi csemege volt az éhes kamasznépnek.
A csatornaparthoz kötõdik az elsõ szerelem, sõt az elsõ csók em-
léke is. Tizenhárom évek koromban halálosan szerelmes voltam a
helyi fényképész karcsú, szõke lányába. Hosszas epekedõ levele-
imnek, szerelmes verseimnek meglett az eredménye. A szép leány
igent mondott egy csatornaparti randevúra. Máig elõttem a kép: a
kislány virágos kartonruhában várt, hosszú, szõke haja a vállára
omlott. Sétáltunk, átfogtam a vállát, aztán hirtelen megcsókoltam
a száját. Elpirult, de visszacsókolt, aztán elfutott. Hazafelé szent
áhítattal mozdulatlanul tartottam a számat, hogy le ne törlõdjön
róla az elsõ csók emléke. Hol van már az a lány! És hány lányba
voltam aztán még „halálosan szerelmes”! Juventus ventus (fiatal-
ság bolondság) – tartja a régi latin mondás.
A csatorna partján, a kiserdõben az ötvenes években még édes-
apámék a helyi színjátszókkal építettek egy szabadtéri betonozott
táncplaccot. Augusztus 20-án színes égõsorokkal világították ki,
szólt a zene és itt rendezték az utcabált. Tizenöt éves koromban

olyan forró augusztus volt, mint a mostani. Délután még fejest ug-
ráltunk a partról, aztán uzsgyi haza, gyors vacsora, átöltözés, és
irány az utcabál. Akkori kifejezéssel a beton szélérõl „stíröltük” a
lányokat, hogy melyiket vigyük táncba, aztán egy vízparti roman-
tikus sétára. Nagyon bazsalygott rám egy duci leány. Tetszett a
formája is, hát fölkértem. Szinte az egész éjszakát végigtáncoltam
vele. Különösen szerettem a lassú számokat, amikre jól össze le-
hetett simulni. Egészen beleszédültem ebbe a táncba. Észre se
vettem, hogy a haverok, akik egyébként nem merítettek elég bá-
torságot ahhoz, hogy egyáltalán fölkérjenek egy lányt, sugdolóz-
nak, röhögnek és mutogatnak felém. Amikor észrevettem, akkor
se sokat törõdtem vele, többet ért a simulás. A táncok szünetében
aztán lehetett összebújva sétálni a vízparton, beleédesedni a csó-
kolózásba. Na, de minden utcabálnak egyszer csak vége lesz. Ha-
zafelé a haverok ugrattak, hogy micsoda nagymellû lányra estem
rá. Én meg dacosan visszavágtam nekik: „Mit vagytok oda? Én a
csöcsös–faros menyecskéket szeretem!” Lett erre hatalmas röhö-
gés, volt, amelyik fetrengve eldobta magát, úgy nevetett: „Hü-
hü-hü, hi-hi-hi, a csöcsös-faros lányokat szereti!” Egy darabig ez
még tartott, húztak, vihogva mondták: „csöcs…csöcs…csöcs”,az-
tán sorba mind becsajoztak, és hát õk is azt keresték, hogy mit le-
het fogni azon a lányon.
Víz, változás, szerelem, csalódások és megint csak szerelem. Míg
evezek, azon kapom magam, hogy az emlékek mosolyt fakaszta-
nak az arcomon. Víz, változás, szerelem…
Amikor hazahoztam Szegedrõl a csónakot, apám elõször olyan
kelletlenül nézegette, mint aki nem akarja elhinni, hogy ezt az õ
fia készítette. Na, jó, az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy két
csónaképítõ mester segített. Ez a csónak gyönyörû volt. Úgy fény-
lett a vörös mahagóni a lakkozástól, mint apám hegedûje. De hát
ez nem hangszer volt, hanem csónak. Apámmal kamaszkorom
kezdetétõl örökös harcban álltam. Mint két kakas, úgy viaskod-
tunk. Persze szóban. Mindig be akarta bizonyítani, hogy én sem-
mit nem tudhatok úgy, mint õ. Én pedig ifjú titánként az egész vi-
lágot akartam megváltani az apám képviselte maradiságtól. A
kettõnk végeérhetetlen vitái többnyire ugyanazzal az apai szen-
tenciával rekesztõdtek be: „Ne felejtsd, fiam, hogy szamár vagy!”
És most itt ez a párevezõs kielboat. A szamár gyereké. Aztán csak
kíváncsi volt rá, hogy mit tud ez a fia építette ladik. Valamikor a
Tiszán Cigándnál, ahol kezdõ tanítóként tanított, sokat ladiko-
zott. Gondolta, ez se más. Beült hát a kiel guruló ülésére. Svájci-
sapkával a fején, csibukkal a szájában, amiben füstölt a Simp-
honia cigaretta. Csak hát ez nem ladik. Keskeny, billenékeny,
gyors jószág. Ezt nem sejtve húzott egy katonásat az evezõvel, ami
ferdén belefeszült a sodrásba, és apám már arra eszmélt, hogy a
vízben van, mellette úszik a svájci sapka és kialudt a csibuk is a szá-
jában. Én, a szamár fia meg nagyon zavarba jöttem ott a parton.
És nem éreztem elégtételt. Mert hát az apai tekintély csak apai te-
kintély maradt. Jobban örültem volna, ha nem borul bele, hanem
tesz egy kört a vízen, és azt mondja nekem. „Na, fiam, ülj be a hát-
só padra és húzz bele a kis evezõvel, repüljön a vízen a Titanilla!”
A hajó Móra Ferenc Aranykoporsó c. regényének hõsnõjérõl
ugyanis a Titanilla nevet kapta. Apám soha nem ült bele többet.
Folytatom.

Hargitai Lajos
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Kézilabdahírek
Augusztus 20-án strandkézilabda-
tornán vett részt a VAX Sárbogárd
férficsapata Dunaújvárosban. A
szép, folyóparti környezetben, a
nagy forróságban igazán forró han-
gulatú mérkõzések zajlottak, a forró
homokról nem is beszélve!
A következõ eredmények születtek:
1. DAC, 2. MAFC, 3. VAX Sárbogárd, 4. Rácal-
más
Csapatunkból ifj. Bodoki Györgyöt választották a
torna legjobb játékosának.

***

Az õszi bajnokságra készülve a Zámbó Tibor ve-
zetése alatt álló Siófok KC NB I-es junior nõi csa-
pata kérésére edzõmérkõzést játszottak a fiúk au-
gusztus 29-én a sárszentmiklósi sporttelepen.
Ezúton köszönjük Nagy Lászlónak, hogy rendel-
kezésünkre bocsátotta a pályát, és helyszûke elle-
nére az öltözõt is a lányok részére.
Gólokban és szép megoldásokban gazdag mecs-
cset láthattak a nézõk.
Sok sikert, szép eredményeket kívánunk a siófoki
lányoknak!

***

Szeptember 9-én, vasárnap kezdetét veszi a
2012-2013. évi megyei bajnokság. Elsõ mérkõzé-
sük 9-én 14 órától Dunaújvárosban lesz a DVSI–
DAC ellen.
Hajrá, Sárbogárd!

VAX Sárbogárd

A Road Masters
csoport eredményei

Velence–Sárosd 3-1
Szabadegyháza–
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ 1-2
Polgárdi Vertikál–
Dunafém-Maroshegy 2-2
Szár–Kisláng 2-1
Bakonycsernye–Sárszentmiklós 4-2
Bicske–Mezõfalva 4-1
Iváncsa–Kápolnásnyék 5-1
Martonvásár–Baracs 3-2

A Road Masters csoport állása
1. Iváncsa 3 3 0 0 11 4 7 9
2. Velence 3 3 0 0 6 2 4 9
3. Gárdony–Agárdi

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

Maroshegy 3 0 1 2 3 6 -3 1
16. Sárszentmiklós 3 0 0 3 3 9 -6 0

Az Agárdi Termál
csoport eredményei

Ercsi–Vajta 10-0
Kulcs–Baracska 1-1
Mezõszilas–Dég 5-1
Dpase II.–Sárszentmihály 5-2
Adony–Aba-Sárvíz 1-1
Pusztaszabolcs–Káloz 3-2
Nagylók–Lajoskomárom 3-1
Sárbogárd–Seregélyes 1-4

Az Agárdi Termál csoport állása

1. Ercsi 3 3 0 0 26 0 26 9
2. Pusztaszabolcs 3 3 0 0 11 3 8 9
3. Dpase II. 3 3 0 0 12 6 6 9
4. Adony 3 2 1 0 7 3 4 7
5. Nagylók 3 2 1 0 7 4 3 7
6. Aba–Sárvíz 3 1 2 0 4 2 2 5
7. Seregélyes 3 1 1 1 6 6 0 4
8. Sárbogárd 3 1 1 1 5 6 -1 4
9. Kulcs 3 1 1 1 3 7 -4 4
10. Mezõszilas 3 1 0 2 6 7 -1 3
11. Sárszentmihály 3 1 0 2 8 16 -8 3
12. Vajta 3 1 0 2 4 14 -10 3
13. Baracska 3 0 1 2 3 10 -7 1
14. Káloz 3 0 0 3 7 11 -4 0
15. Lajoskomárom 3 0 0 3 2 6 -4 0
16. Dég 3 0 0 3 2 12 -10 0

A Zöldharmónia
csoport eredményei

Mezõfalva II.–Zichyújfalu 3-1

Kisapostag–Perkáta 1-4

Cece–Nagyvenyim 2-0

Mezõkomárom–Nagykarácsony 3-4

Dpase–Elõszállás 2-1

Sárszentágota–Szabadegyháza II. 2-3

Alap–Rácalmás 4-0

A Zöldharmónia csoport állása

1. Cece 3 3 0 0 12 2 10 9

2. Alap 3 2 1 0 11 1 10 7

3. Szabadegyháza II. 3 2 1 0 10 6 4 7

4. Dpase 2 2 0 0 7 2 5 6

5. Nagykarácsony 2 2 0 0 8 6 2 6

6. Perkáta 3 2 0 1 6 6 0 6

7. Kisapostag 3 1 1 1 7 6 1 4

8. Mezõfalva II. 3 1 1 1 6 10 -4 4

9. Sárszentágota 3 1 0 2 9 8 1 3

10. Mezõkomárom 3 0 1 2 4 6 -2 1

11. Rácalmás 3 0 1 2 4 10 -6 1

12. Nagyvenyim 3 0 1 2 1 7 -6 1

13. Zichyújfalu 3 0 1 2 2 10 -8 1

14. Elõszállás 3 0 0 3 3 10 -7 0

Házasságkötések
Az elmúlt hónap folyamán a következõ párok kötötték össze hivatalosan is éle-
tük fonalát Sárbogárdon:

augusztus 11-én
Brezdán Emma (sárbogárdi lakos) és Erdélyi István (sárbogárdi lakos),

augusztus 11-én
Móricz Ágnes Éva (sárbogárdi lakos) és Mészáros András (pápai lakos),

augusztus 11-én
Helmeczi Anita (sárbogárdi lakos) és Herold Zoltán (sárbogárdi lakos),

augusztus 18-án
Fehér Mónika (sárbogárdi lakos) és Tóth János (sárbogárdi lakos),

augusztus 25-én
Magyar Melinda (pálfai lakos) és Cseh Csaba (sárbogárdi lakos),

augusztus 25-én
Pogány Zsuzsanna (sárbogárdi lakos) és Sepsi Zsolt (sárbogárdi lakos),

augusztus 25-én
Tóth Renáta (sárbogárdi lakos) és Pálinkás Ferenc (sárbogárdi lakos).

A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házaspárok hozzájárulásával
tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást, a nehézségekben ki-
tartást kívánunk az újdonsült házasoknak!

Szerkesztõség
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Éva
Évának eredetileg Asszonyember volt a neve.
Férje nevezte el így a Paradicsomban az elsõ ta-
lálkozás alkalmával.
Ádám szinte költõi szavakkal beszélt. Az
asszonynak, feleségének a kertben való megje-
lenése az emberiség történetének elsõ kis költe-
ményére ihlette õt:

„Ez most már
csontomból való csont,
testembõl való test.
Asszonyember legyen a neve,
mert férfiemberbõl vétetett.”

Íme Ádám nászdala házasságkötésük napján.
A bûn minden szép dolog alattomos elpusztítója
a világban. Mindent kikezd, mindent darabokra
tör. A házasságot is. Ádám és Éva szép házassá-
ga is majdnem összetört. Az a veszély fenyeget-
te, hogy egy pillanatban teljesen kisiklik.
Ismeritek azt a pillanatot, a bûnbeesés történe-
tét.
Ádám egyáltalán nem volt már elragadtatva
„Asszonyemberétõl”. Alig akart ránézni, szólni
sem akart hozzá, megvetõen csak a válla fölött
mutatott rá. Most így nevezte: az asszony, akit
Isten adott mellém. Így támadt eltávolodás a két
ember között a bûn miatt.
De szerencsére nem maradt így. Amikor Isten ki-
nyilvánította kegyelmét a két bûnös embernek,
ismét megtalálták egymást. Ádám ismét átölelte
feleségét, és a két szív ismét egy ütemre dob-
bant. Ádám új nevet súgott feleségének: Éva.
Havváh – az élet anyja! Ez a név is egy dal. A hit
és a szeretet dala.
A hité azért, mert Ádámnak az életbe vetett hitét
fejezi ki. Mert figyeljük csak meg, hogy mikor ne-
vezi Ádám a feleségét Havváhnak, életnek. Ak-
kor, amikor Isten azt mondja: vissza fogsz térni a
porba. Akkor mond Ádám nemet a halálnak.
Nem a halál, hanem az élet fog diadalmaskodni,
hiszen Isten „az asszony utódjá”-ról beszélt, aki

az ördögöt és a bûn hatalmát meg fogja semmisí-
teni.
Istennek erre a szavára felelt Ádám hittel. A vá-
lasz rövid, de kifejezõ. Havváh! Éva!
Ez a név a szeretet dala is, mert arról is bizonysá-
got tesz, hogy az eljövendõ szabadítóban, az
asszony utódjában való közös hit által a férj és fe-
leség újra megtalálták egymást és együtt kezdik
el a nehéz életet. Majdnem kisiklott házasságu-
kat rendbe hozta és megszentelte Krisztusnak, az
eljövendõ szabadítónak a szeretete.
Éva az volt, ami a neve: anya! Az élet anyja!
És Éva hívõ anya volt.
Annyira erõsen hitt az Istennek az eljövendõ sza-
badítóról szóló ígéretében, hogy elsõ gyermeké-
ben, akit szült, már a megígért „asszony utódját”
látta: Káint! Fiút kaptam az Úrtól! – mondta.
Mennyire tévedett.
Nem Istenében és nem hitében, hanem ebben a
fiúban!

Éva szinte minden fájdalmat átélt, ami egy anyát
csak érhet. Az egyik fia meghalt, és hogyan? Sa-
ját testvére gyilkolta meg. Van egy halott fia és
egy gyilkos fia! És a gyilkos nem akar megtérni
Istenhez! Azt gondolom, Éva ezerszer többet sírt
az élõ, mint a halott fia miatt. Inkább kivinni a te-
metõbe, mint hogy olyan legyen, mint Káin! De
Éva mégis szerette Káint, lehet, hogy még job-
ban, mint a többi gyermekét együtt. És ha valaha
elhangzott egy szemrehányó szó, akkor Éva ma-
gának tesz szemrehányást: fiam, nem lettél vol-
na ilyen bûnös, ha én, az anyád, nem lettem vol-
na már elõbb bûnös.
Mert az õsök eredendõ bûne az Éden kertjében a
szülõk bûnét jelentette. Éva azért reménykedett
olyan erõsen a szabadító közeli eljövetelében,
mert valóságban átélte a bûn és bûneset ször-
nyûségét.
Éva tetõtõl talpig hívõ anya, aki harcol családjá-
ért, gyermekéért, az életért és szabadulásért.
Kaj Munk, az ismert színmûíró–lelkipásztor–el-
lenálló szavai jutnak eszembe. Valahol elbeszéli,
hogy elsõ anyja, mikor lefektette, ezt mondatta
vele: jó éjszakát Isten, Jézus és minden szent an-
gyalok. „És így már ötéves koromban tudtam”,
folytatja Kaj Munk, „hogy mi, emberek, mindaz-
zal, ami kedves nekünk, két világban vagyunk
otthon.” Anyja az örökkévalóságba vezetõ fona-
lat beletette kicsi gyermekkezecskéibe.
Íme Évának és minden keresztyén anyának hal-
hatatlan dicsõsége és nagy feladata, hogy Ábel-
jét, Sétjét, vagy bárhogy hívják is, megtanítsa,
hogy két világban élnek és nem egyben! Így Évá-
tól is kiindulhatott egy „szent vonal”, emberek,
akik Istennel jártak és az Úr nevét kezdték segít-
ségül hívni, és hit által legyõzték a világot.
Van még sok olyan anya, mint Éva vagy Kaj
Munk hívõ anyja? Adják-e õk maguk gyermeke-
iknek a legeslegjobbat, vagy elégnek tartják, ha
gyermekeik az óvodában szép versikéket tanul-
nak az Úr Jézusról? Veszik-e az anyák a fáradsá-
got ahhoz, hogy az Úr Jézusról beszéljenek gyer-
mekeiknek?

Forrás: H. Veldkamp: Anyák a Bibliában

Missziós istentisztelet Fülöp-szigeteki vendégekkel
Az õsz elsõ hétfõjén a Fülöp-szigetekrõl
érkezett vendégeket fogadtunk a sárke-
resztúri református templomban missziós
istentiszteleten.

Szilágyi Dénes lelkipásztor a településre
érkezése óta fontos feladatának tekinti a
cigánymissziós tevékenységet. Eleinte
csak az iskolás gyermekek körében, majd
az elmúlt évben az óvoda nagycsoportjai-
ban is folyt hitoktatás. Külön a cigány gyer-
mekeknek és szüleiknek karácsonykor

missziós istentiszteletet tartott, és a nyá-
ron folytatódott a tevékenységek sora a pa-
rókián, ami közös tábortûzzel zárult. A
gyermekek egy csoportja nagyon lelkes
befogadója Isten igéjének, ami a hétfõi
alkalmon is szépen látszott.
A tiszteletes úr missziós tevékenységéhez
keresett segítséget, és így került kapcsolat-
ba a zsinatnál Dani Eszter lelkésznõvel,
aki évek óta fontos feladatának tekinti a ci-
gánymissziós tevékenységet. A következõ
gondolatok mentén látott hozzá munkál-
kodásához: „Az élet több legyen, mint
mindennapi kenyérgondok, aminek a te-
metõ a vége. Isten szeretete Jézus Krisztus
által érkezett el hozzánk. Aki elfogadja
Jézust, már életében elérkezik az Úrhoz”.
A cigánymisszió révén jutott el a Fülöp-szi-
geteki emberek közé. Õ ajánlotta fel Dé-
nes lelkész úrnak, hogy a hazánkba érkezõ
hölgyekkel ellátogatnak a településünkre.
Corry De Boer és Chonabella Domingó
szociális munkás és pedagógus végzettsé-

gûek. Mély nyomorban élõ gyermekek szá-
mára vitték el Isten igéjét, a tanulás, a fel-
emelkedés lehetõségét pedagógiájuk meg-
teremtésével. Munkájukat a legkisebbek
között kezdték. 3 éves kortól elõkészítõ
szinten foglalkoznak a gyerekekkel, akik 6
éves korukra angolul írnak, olvasnak. Je-
lenleg 500 iskolájuk van a legszegényebb
részeken. Képeznek tanárokat, tovább-
képzéseket vezetnek. Munkahelyteremtõ,
egészségügyi és gazdasági projektjeik is
vannak, ezekkel segítik az ottani gyüleke-
zeteket. Vannak gyermekeik, akik a mély
szegénységbõl már az egyetemi szintig is
elértek. Rendkívül lelkesek, és büszkék
eredményeikre, amit Isten kegyelmébõl
végeznek.
A sárkeresztúri cigány gyermekek dalcso-
korral köszöntötték vendégeinket, akik ál-
dást kértek életükre. Az istentisztelet után
ebéd mellett folytatódott a beszélgetés és a
tapasztalatok cseréje.

Kovács Györgyné
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Új tanév, megújuló feladatok

Tanévkezdés
a cecei iskolában

A tanévnyitó ünnepély kezdetén hagyományosan a 8. osztályos tanulók kísérték be
az újdonsült elsõsöket. Majd Nazarjan Arev iskolakezdésrõl szóló szavalata követ-
kezett. Az elsõsök idén kis mûsorral mutatkoztak be. Az iskola részérõl Sohárné
Bali Mária tanító néni köszöntötte õket.

A mûsor további részeként Király László intézményvezetõ üdvözölte a diákokat,
vendégeket, majd az idei tanévre vonatkozó feladatokról, új kihívásokról beszélt.
Többek között elmondta, hogy az elõzõ években megvalósult iskolafenntartói tár-
sulás, amelyet Cece, Alap, Sáregres és Vajta települések kötöttek, a továbbiakban
is ellátja az általános iskolai közoktatási feladatokat a négy településen.
A cecei tagintézményben a tanulólétszám 274 fõ. Ebbõl 43-an Sáregresrõl, 38-an
Vajtáról járnak be a kistérség által fenntartott iskolabusszal. Diákjaink a tanévet
15 tanulócsoportban kezdik meg. Az 1–7. évfolyamokon két párhuzamos osztályt
indítunk, míg a 8. évfolyamon egy osztályban tanulnak majd. Iskolánkban az 1. és 2.
évfolyamon nagy örömünkre továbbra is tudjuk biztosítani az egész napos okta-
tást, amely egy-egy osztályban valósul meg. Az egész napos nevelés–oktatás nem
szûnik meg a 3-4. évfolyamon sem, ahol délutáni napközi formájában biztosítunk
felügyeletet a gyermekeknek. A felsõ tagozat számára a tanulószobán tartunk dél-
utáni foglalkozást, amelyet elsõsorban a sáregresi és vajtai diákjaink számára tu-
dunk biztosítani. A tehetséggondozás ügyének támogatása érdekében idén is
meghirdetésre kerülnek különbözõ szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások.
A tanév során jelentõs változások bevezetése történik meg, hiszen az új köznevelé-
si törvény rendelkezéseinek jelentõs része 2013. január 1-jén lép hatályba, amely
érinteni fogja intézményünket is.
Több pályázatnak köszönhetõen idén is tudjuk gazdagítani iskolánk programjait,
lehetõségeit. A TÁMOP 3.1.4. számú pályázat fenntartási kötelezettségébõl kifo-
lyólag folytatódik több évfolyamon is a képességalapú oktatás, amely nagyban hoz-
zájárul folyamatos módszertani fejlõdésünkhöz. Ezt a munkát segítik majd az el-
múlt tanévekben a TIOP 1.1.1-es pályázatnak köszönhetõen beszerzett modern
informatikai eszközök.
Iskolánkban az idén nyáron is történtek infrastrukturális felújítások. A fenntartó,
Cece Nagyközség Önkormányzata finanszírozásában megtörtént az iskola közös-
ségi helyiségeinek egészségügyi festése, illetve az iskolai melegítõkonyha falának
javítása, festése. A Cecei Iskolásokért Közalapítvány jóvoltából sikerült egy tante-
rem és két irodahelyiség padlójának cseréjét kivitelezni. Az iskola eredményesen
pályázott a TÁMOP 3.1.7-es pályázatra, amelynek köszönhetõen sikerült kialakí-
tani egy új tárgyalóhelyiséget, ahol iskolánk vendégeit, pedagógiai partnereit
tudjuk fogadni méltó körülmények között.
A tanévnyitó ünnepélyes keretet adott nyugdíjba vonuló kollégánk búcsúztatására
is. Asbóth Lászlóné Kati néni 1974 óta teljesítette pedagógusi feladatait ezen in-
tézmény falai között. Most, 40 év áldozatos és megpróbáltatásokkal teli tanévei
után nem az iskolakezdésre készül, hanem a nyugdíjasévekre.
A mûsor zárása után a tanulók megismerkedtek új tantermeikkel, osztályfõnöke-
ikkel.

Cecei Általános Iskola

Tanévkezdésre
Elmúltak az ünnepek, a felnõttek visszazökken-
tek a hétköznapi munkába, csak a gyermekek él-
vezik még a nyár örömeit. No, nem sokáig.
Fordítunk a naptár lapjain, és feltûnik szeptem-
ber elseje. Ez a nap vegyes érzelmeket vált ki a
tanköteles korú ifjúságban. Van, aki alig várja,
hogy találkozzék osztálytársaival, és van, aki még
megtoldaná néhány héttel a vakációt.
Az idõ halad és az iskolaév, a tanév megkezdése
elkerülhetetlen. Mint diák és mint pedagógus
nagyon sok évnyitón vettem részt. Ifjú diákko-
rom kedves emléke volt a „Veni sancte”, ami az
ünnepélyes tanévnyitó istentiszteleten hangzott
el és diáktársaimmal csillogó szemmel énekel-
tük.
Emlékszem mindannyiunkra, ahogyan kimos-
datva, napbarnított bõrrel – melyen itt-ott hor-
zsolások, nyári sérülések nyomai látszottak –,
cserkészegyenruhába öltözve felsorakoztunk év-
rõl évre és hallgattuk az ünnepi szónoklatot. En-
nek mondanivalója részben nekünk diákoknak,
részben szüleinknek szólt. Ez az ismétlõdés része
az iskolának és azt hiszem, hogy még sokáig el-
hagyhatatlan lesz az iskolai életbõl.
Mindig lesznek kislányok és kisfiúk, akik elkez-
dik az iskolát, és mindig lesznek, akik feljebb lép-
nek magasabb osztályba, s mikor befejezik a ta-
nulmányaikat, sokan sajnálják, hogy részükre
már nincs új tanévkezdés. Mindig lesznek igaz-
gatók, akik elmondják tanácsaikat és intelmei-
ket. Buzdítják tanulásra, jó és példás magavise-
letre a diákokat és felhívják a szülõk figyelmét a
szülõi kötelességekre.
Én most félve nyúlok ezekhez a témákhoz!
Félelmem oka a gazdasági helyzet, mely korláto-
kat szab, de tanulni kell. Megköveteli tõlünk a
fejlõdés igénye.
Idézek a napi sajtóból: megszûnõ állami támoga-
tások, csillagokba szökõ árak, bõség és hiány –
így jellemezhetõ tömören az idei tanévkezdés
helyzete. Hiány elsõsorban pénzbõl lesz, hiszen a
családok költségvetését évrõl évre elviselhetetle-
nebb mértékben terhelik a gyerekek iskoláztatá-
sának költségei. S hogy mibõl lesz bõség? A fel-
mérések szerint szinte minden tanszerbõl. Per-
sze ennek az is az oka, hogy a vásárlók nagy része
mind megfontoltabban költi a pénzét, amibõl
egyre kevesebb jut, s nemcsak azt nézi meg, mi-
bõl mennyit vesz, hanem azon is gondolkodik:
biztos, hogy szükség lesz-e az iskolában például
köpenyre?
S az én tanévnyitó írásom a pedagógus kollégá-
imnak is szólt. Akkor, amikor mindenkinek jó és
sikerekben gazdag új tanévet kívánok, kérem
Õket, hogy legyenek megértõek és takarékos
gondolkodásúak akkor, amikor taneszközök be-
szerzését kívánják. Nagyon sok szülõnek üres a
pénztárcája, különleges kívánságokkal ne lépje-
nek a tanulók elé. Legyenek szerények a kívánsá-
gokkal, igyekezzenek megkeresni azt a mód-
szert, amellyel a szülõi kiadások lefaragása mel-
lett a tanulók szorgalmának növelésével–nevelé-
sével érjenek el mindig jobb eredményt.
Diákok! Jó tanulást, sok sikert kívánok nektek!

Rudi bácsi

Forrás: Németh Rudolf (a gimnázium volt tanára, Sárbo-
gárd legelsõ polgármestere), Bogárd és Vidéke, 1992. au-
gusztus. 28., 35. szám



14 CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK 2012. szeptember 6. Bogárd és Vidéke

Mészárosleves
Hozzávalók: 40 dkg sertéslapocka, 1 fej vöröshagyma, 4 szál sár-
garépa, 2 szál fehérrépa, 20 dkg gomba, 30 dkg zöldborsó, 1-2 le-
veskocka, 1 ek liszt, só, olaj.
A húst kisebb kockákra feldaraboljuk, a zöldséget, sárgarépát ka-
rikákra vágjuk, a hagymát felkockázzuk, a gombát felszeleteljük.
Egy lábosban két kanál olajon megdinszteljük a hagymát, hozzá-
adjuk a húst és kifehéredésig együtt pároljuk. Sózzuk, majd a fel-
darabolt fehérrépát és sárgarépát is hozzáadva pár percig együtt
pároljuk. Ezután rászórunk egy jó evõkanálnyi lisztet, kicsit meg-
pirítjuk, majd felengedjük a leveskockából készített levessel. Mi-
kor félig megfõtt a hús a levesben, hozzáadjuk a zöldborsót és a
gombát, majd készre fõzzük.

Rakott rizs padlizsánnal
Hozzávalók: 50 dkg padlizsán, 30 dkg rizs, 50 dkg darált hús, 2 db
vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 3-4 paradicsom, só, bors, 1 tk
pirospaprika, friss bazsalikom, petrezselyemzöld, olaj, vegeta.
A rizst szûrõkanálba tesszük és jól átmossuk. Hagyjuk lecsöpögni.
Két és félszeres mennyiségû vegetás vizet felforralunk, beleszór-
juk a rizst, és lefedve nem túl szárazra pároljuk (maradhat kevés
párolólé alatta). A padlizsánt megmossuk, a szárrészét levágjuk,
és karikákra felszeleteljük. Mindkét oldalát lesózva félretesszük
negyedórára. A hagymát apró kockára vágva kevés olajon meg-
dinszteljük, hozzáadjuk a szétnyomott fokhagymát, majd a darált
húst. Kevergetve jól átsütjük. Közben sóval, borssal ízesítjük. A
végén megszórjuk az apróra vágott bazsalikommal és pirospapri-
kával. A padlizsánkarikákról papírtörlõvel leitatjuk a levet, és egy
serpenyõben olajon mindkét oldalát átsütjük. Egy cserépedény-
ben lerakjuk a rizs felét, erre kerül sorba egy réteg padlizsán, majd
az összes darált hús, ismét padlizsánkarika, végül a rizs másik felé-
vel betakarjuk az egészet. A paradicsomokat karikára vágva el-
rendezzük a rizs tetején, amit megszórunk petrezselyemmel. A
tálra rátesszük a tetejét, majd sütõbe tesszük, és 180 fokon 30-40
percig sütjük.

Banános kevert sütemény
Hozzávalók: 25 dkg vaj, 20 dkg cukor, 3-4 érett banán (hámozva
45 dkg), 4 tojás, 40 dkg liszt, 1 tk sütõpor, 10 dkg csokoládédara.
Csokimáz: 15 dkg tortabevonó, 1 teásk. olaj.
A vajat a cukorral kikeverjük, hozzáadjuk a villával szétnyomko-
dott banánokat, majd egyesével a tojásokat is beleütjük. A lisztet
a sütõporral összekeverjük, majd a banános masszához adjuk, vé-
gül a csokidarát is belekeverjük. Egy közepes méretû tepsit kiva-
jazunk-lisztezünk, és a kikevert tésztát elsimítjuk benne. 160-170
fokos sütõben megsütjük tûpróbáig. Miután kihûlt, csokimázzal
vonjuk be a tetejét. Ehhez vízgõz fölött megolvasztjuk a tortabe-
vonót, hozzákeverjük az olajat, majd a sütemény tetejére simít-
juk. Ahogy megkötött a csoki a tetején, már szeletelhetõ is.

NAGYMAMA RECEPTJEI Nézd meg, kit szidalmazol!
Egy tanárnõnek meséltem minapi élményemet. Pedagógusokkal
utaztam, és az egyik elmondta, hogy az iskolai szakköréhez ott-
honról visz papírt, ollót, ragasztót, a másik ráduplázott, hogy a
rajzszakkörbe õ hordja a festéket, ceruzákat, egyéb eszközöket.
Akinek ezt felidéztem, azonnal hozzátette, hogy a színjátszói elõ-
adásaihoz minden kelléket a saját pénzébõl állít elõ. Tudok tanár-
ról, aki a saját kocsijával fuvarozza az iskola sakkcsapatát a verse-
nyekre, de valamiféle benzinpénzt nem kér ezért. Lehet, hogy a
szûkölködõ tanintézmények szabályszerûen vagy könyvelési trük-
kökkel képesek volnának kiegyenlíteni a tanárok ilyesfajta kiadá-
sait, de a bonyolult elszámolási eljárások miatt ezek nem szívesen
keverednek be a bürokrácia útvesztõibe. Sok iskolában a nevelõk
kapnak hordozható számítógépet a munkájukhoz, de az nem jel-
lemzõ, hogy piros tollat is rájuk tukmálnának a dolgozatjavítások-
hoz, vagy füzeteket az óravázlatokhoz. Pedig ugye milyen nevet-
séges lenne, ha a szerelõ otthonról vinné a gyárba a csavarhúzót,
kalapácsot! Egy idõben létezett valami ruhapénz az iskolákban,
de mióta mûködésbe lépett a közintézményekre nehezedõ prés,
valahogy feledésbe merült ez a tétel. Ki emlékszik arra, hogy a
vidéki pedagógusnak valaha földhasználati juttatás járt, megállt
egy szekér az udvarán, és leöntöttek neki néhány mázsa kukori-
cát? Ez hova lett?
A tanárok még csak nem is morognak különösebben. Megszok-
ták, hogy õk száz évek óta a sor végén állnak az osztogatóasz-
taloknál. Felütik a fejüket, ha a hírszolgálatokból azt hallják, hogy
bizonyos munkahelyeken milyen szép pénzt kapnak az ott alkal-
mazottak „kafetéria” címén. Természetesnek veszik, hogy nekik
ez nem jár. Ferenc Jóska idejében kapták a nevelõk azt az eposzi
jelzõt, hogy „a nemzet napszámosai”. A napszámos pediglen nem
okoskodik, örül, ha kap valamit. Pedig hát kik tanították meg a
népet írásra, olvasásra? Kik mondták gyerekkorunkban, hogy
„Ülj rendesen!”, „Ne piszkáld az orrod!”, Nyisd ki a szádat, ha be-
szélsz!”, „Becsüld meg anyádat, aki ételt tesz eléd!”, és minden
fontos dolgot az élet szabályos menetéhez? Mi lenne a világból,
ha ezek a napszámosok nem végeznék a dolgukat?
Mindez arról jutott eszembe, hogy egy rádiómûsorban kínos
mondat hangzott el bizonyos tanárokról. Állítólag zsebre vágják a
diákoktól kirándulásokra, rendezvényekre beszedett pénzt. Be-
söröznek belõle. Na, más sem kell a hallgatónak! „Megint a taná-
rok!” Ma nálunk szidják a tanárokat azok, akiket a tanárok kol-
dusalamizsna fizetésért megtanítottak arra, hogy hogyan kell be-
szélni és írni, és egyáltalán hogyan kell élni, s akik ráadásul nagy-
vonalúan a fillérkéiket is odaszánják a munkájukhoz. Még jó, ha
nem verik meg õket. Ezek a rövidlátó mûsorszerkesztõk még szít-
ják a gyûlölet parazsát. Egyébként az orvosokat is szidják nálunk.
Tele vannak a hírszolgálatok az orvosi mûhibaperek híreivel.
Szólni kellene azokról a dokikról, akik itt járnak közöttünk a fe-
hér köpenyükben, vájkálnak a beleinkben, éjjel felkelnek az
ágyukból, ha beteghez hívják õket, visszahoznak bennünket az
életbe, és szentek, igenis szentek.
Nagy baj van abban a társadalomban, ahol nem becsülik meg azo-
kat, akik nélkül elpusztulna a társadalom.

(L. A.)

Csütörtökre virradó éjszaka egy hi-
degfront éri el hazánkat, melynek
hatására átmenetileg több helyen fordulhat elõ záporesõ, fõleg északke-
leten és délnyugaton zivatar is kialakulhat. Napközben északnyugat felõl
fokozatosan csökken a felhõzet és már csak a középsõ és keleti ország-
részben fordulhat elõ helyenként záporesõ. Az északnyugati irányból fújó
szél többfelé megélénkülhet. Pénteken túlnyomóan napos, száraz idõre
számíthatunk. A hétvégén a jelenlegi számítások szerint nyugodt, csen-
des idõjárásunk lesz, ismét nyárias hõmérsékletekkel.

www.metnet.hu

IDÕJÁRÁSSárszentmiklósi
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 két hazug
legény

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy legény. Elindult, hogy
hazugsággal keresse meg a kenyerét. Ment, ment, de biz nem so-
káig ment, összetalálkozott egy másik legénnyel.
– Jó napot! – mondta neki.
– Jó napot! Hova mész?
– Hát én elindultam valamerre, hogy valami ingyen ennivalót
keressek.
– Én is éppen oda indultam – mondta a másik. – Tudsz-e nagyot
hazudni?
– Tudok. Te tudsz-e reá még nagyobbat?
– Én is tudok.
– Akkor menjünk együtt!
– Menjünk!
Elindultak vándorolni.
Hát, ahogy mennek, mennek, egyezkednek, szembe jön velük egy
alispán hintón.
– Jó napot, legények!
– Jó napot!
– Hol voltatok?
– Mi Pesten.
– Dehogy voltatok Pesten, most mentek arrafelé.
– Mi pedig Pesten voltunk.
– Ha ott voltatok, akkor mondjátok meg, hogy Pesten mi újság.
– Arra ne menjen, mert ott nagy az újság – mondja az egyik legény.
– Hát mi az újság?
– Ott akkora madarat mutogatnak, hogy egyik szárnya Pesten s a
másik Budán van.
– Menj el, te nagy hazug, hát hogy mondhatsz ilyet? Ekkora ma-
dár a világon nincs – mondta az alispán, s mert hazudott a legény,
kiadta a parancsot a hajdúnak: – Hajdú, huszonötöt a fenekére!
Le is húzzák a hazug legényt, s huszonötöt rávernek a fenekére.
Azt mondja a legény nagy mérgesen:
– Megálljon, mert megmondom Mátyás királynak! Hogy mert en-
gem megveretni, amikor tudom, hogy ez igaz?
Megijedt az alispán, s megkérdezi a másik legénytõl.
– Igaz-e, amit mond a barátod?
– Hát azt én nem tudom, hazudnék, ha mondanám, de azt láttam,
hogy akkora nagy tojást mutogatnak, hogy két vasrúddal emelge-
tik.
Gondolkozik az alispán. Hát azt a nagy tojást csak az a nagy ma-
dár tojhatta.
– Adok száz forintot, csak ne mondd meg senkinek, hogy megver-
telek.
Oda is adta a száz forintot, s a legények mentek tovább. Nem so-
káig mentek, megint találkoztak egy hajdúval, s egy hintóval, ami-
ben ismét egy alispán ült.
– Jó napot!
– Jó napot, legények, hol voltatok?
– Mi Pesten.
– Hogy lettetek volna Pesten, mikor most mentek arrafelé?
– Mi pedig ott voltunk.
– Ha ott voltatok, akkor mondjátok meg, hogy mi újság.
– Mi újság? – mondja az egyik. – Nem is merem mondani. Meg-
gyulladt a Duna.
– Ó, menj el, te! – hitetlenkedett az alispán. – Hát a Duna hogy
gyulladt volna meg?
– Pedig meggyulladt, s szalmát hordanak bele, hogy eloltsák – bi-
zonygatta a legény.
Azt mondja erre az alispán:
– Hajdú, huszonötöt a fenekére!

Hát abba a szent helybe rávertek huszonötöt a fenekére.
– Megálljon, mert megmondom Mátyás királynak, amiért ártatla-
nul megvert! – kiabálta a legény.
Gondolkodik az alispán, s kérdezi a másik legényt:
– Te, igaz, amit a barátod mond?
– Hát azt én nem láttam, hazudnék, ha én mondanám, hogy igaz.
De azt tudom, hogy annyi a sült hal, hogy nem lehet lépni tõle.
Gondolja magában az alispán: hát akkor csakugyan meggyullad-
hatott a Duna, hogyha annyi sült hal van ott.
– Ne mondd meg, az istenért, senkinek, hogy megvertelek! – kér-
te, s adott a legénynek száz forintot.
– Dehogy mondjuk! – ígérték azok.
Mentek tovább. Hát, ahogy mentek tovább, megint jött egy alis-
pán.
– Jó napot, legények!
– Jó napot!
– Hát ti hol voltatok?
– Mi Pesten.
– Ne mondjátok, most mentek arrafelé.
– Mi pedig ott voltunk.
– Hát mi újság Pesten? Ha ott voltatok, mondjatok valamit!
– Jaj – mondta a hazug legény –, az égbõl egy darabocska lesza-
kadt.
– Ó, menj el, te, hát ha leszakadt volna, akkor itt is le volna szakad-
va. Hogy mondhatsz ilyet?
– Pedig ez az igazság – mondta a legény.
– Hajdú, huszonötöt a fenekére! – kiáltott erre az alispán.
Amikor rávertek huszonötöt, megfenyegette a legény az alispánt:
– Megálljon, mert megmondom Mátyás királynak, hogy engem
ártatlanul itt megveretett.
Kérdezte az alispán a másik legényt:
– Hallod-e, igaz, amit a barátod mond?
– Hát azt én nem tudom, nem akarok hazudni, én ezt nem láttam.
De azt láttam, hogy egy hatalmas lajtorja van a földtõl az égig oda-
támasztva, s azon az angyalok sírva járkálnak le s fel.
– Hát akkor igaz lehet – mondja az alispán. Adok száz forintot,
csak ne mondjátok meg senkinek a verést!
Oda is adta a száz forintot a legényeknek, s azzal az alispán ment
egyfelé, a két legény a háromszáz forinttal másfelé. S örvendtek,
hogy három megveréssel kerestek háromszáz forintot. S még ma
is élnek, ha meg nem haltak.

Magyar népmese
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Szeptember 8., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 Zegzugos
történetek 6.55 Ma reggel 9.00 Mozdulj! 9.30 Vágtass velem! 10.00 Angi jelenti
10.30 Kortárs 11.00 Történetek a nagyvilágból 11.45 Théma 12.00 Hírek 12.05
Paralimpiai összefoglaló 13.05 Boxutca 13.40 Forma-1 15.25 Az esõerdõ titkos
élete 16.20 Doc Martin 17.15 Csak egy telefon 18.30 Szerencseszombat 19.30
Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Retro kabaré 21.10 Taxi 22.40 Nagyon zene
23.20 Falco – Az ördögbe is, még élünk!
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 A tini nindzsa teknõcök új ka-
landjai 10.25 Asztroshow 11.20 XX. század – A legendák velünk élnek 11.50 Há-
zon kívül 12.20 Autómánia 12.55 Steven Seagal – Az igazságosztó 13.30
Kung-fu 14.30 Rudi malac újra száguld 16.25 1200 – A halál alagútja 18.30 Hír-
adó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-Faktor 21.15 Die Hard 4.: Legdrágább az életed
23.50 Az élet sója 1.45 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.00 Beyblade 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 bo-
szorkák 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 2. 21.35 A katedrális 23.35
Luxusdoki 0.35 A médium 1.35 Ezo.tv 2.35 Kalandjárat 3.00 Teleshop 3.30
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 18.05 130 év 130 dal 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 21.30 Zene 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 9., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Magyar gazda 5.55 Esély 6.25 Vágtass ve-
lem! 6.55 Ma reggel 9.00 Engedjétek hozzám 9.10 „Így szól az Úr!” 9.15 Katoli-
kus krónika 9.40 Kérdések a Bibliában 10.00 Metodista magazin 10.25 Evangéli-
kus ifjúsági mûsor 10.30 Új református iskolák 11.00 Református istentisztelet
közv. 12.00 Hírek 12.05 Paralimpiai összefoglaló 13.00 TS – Sport7 13.30
Forma-1 16.25 Tihany 16.50 A Moszkitó-part 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Egyszer volt, hol nem volt 21.00 Madárfészek 23.00 Millenni-
um 3. – A kártyavár összedõl 1.20 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 13.05 Gossip Girl – A pletykafészek 14.05 112 –
Életmentõk 15.20 True Calling – Az õrangyal 16.25 Nagy zûr kis Kínában 18.30
Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Zsenikém – Az ügynök haláli 22.10 Döntõ játszma
0.10 Richard nyomában
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 10.05
Beyblade 11.05 Egészségmánia 11.35 Kalandjárat 12.05 Borkultusz 12.35 Stahl
konyhája 13.05 Több mint testõr 13.35 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.35
Monk – Flúgos nyomozó 15.35 Bûbájos boszorkák 16.35 Beverly Hills-i zsaru 2.
18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 A házinyuszi 22.00 Frizbi Hajdú Péterrel 23.00
Szellemekkel suttogó 0.00 Összeesküvés 1.00 Ezo.tv 1.35 Napló 2.25 Magyar
versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasár-
napi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Református istentisztelet
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 10., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok
útján 9.05 Otthonod a kávéház 9.30 Jegyzetek a biológiai fogászatról 10.25
Paralimpiai összefoglaló 11.30 Napirend elõtt 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.30 Szabadlábon Nógrádban 14.05
Mrs. Bradley titokzatos esetei 15.00 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 Sporthírek 20.15 Kastély csillagfényben 21.15 Kékfény
22.10 Az Este 22.45 Titkok és szolgálatok 23.40 Abszolút London – Összefoglaló
0.10 Kogart-kiállítások 0.40 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 Mindörökké szerelem 9.30 Gyõzike 10.30 Top Shop 12.00 Hír-
adó 12.10 Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.15 Zsenikém – Az ügynök haláli
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 Dr. Csont
22.25 Hazudj, ha tudsz! 23.35 Pokerstars.net – Big Game 0.30 Reflektor 0.45 Az
utolsó meló

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhá-
ja 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 10.45 Ezo.tv 12.20 Baseball álmok 14.15 Mar-
ina 15.15 Rejtélyes vírusok nyomában 16.15 Hal a tortán 17.20 Update Konyha
17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-Rosszban 21.20
NCIS 23.20 Bostoni halottkémek 0.20 Tények 0.55 Ezo.tv 1.30 NCIS 3.20 Aktív
Extra 3.45 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 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.21 Zene 13.30 Az
evangélikus 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 11., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok
útján 9.05 Otthonod a kávéház 9.30 Sültbolondok 11.05 Filmfotósok 12.00 Hír-
adó 12.15 Sporthírek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.30 Szabad-
lábon Nógrádban 14.05 Mrs. Bradley titokzatos esetei 15.05 Otthonod a kávé-
ház 15.30 Emma 16.30 Capri – Az álmok szigete 17.25 A korona hercege 18.35
Csillagjegyek 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 A három testõr Afrikában
21.40 Az Este 22.15 Titkok és szolgálatok 23.10 Barangolások öt kontinensen
23.45 A Nemzeti Filharmonikusokkal Erdélyben 0.15 Emma 1.10 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 14.20 Kamutanú 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 0.20 A hatalom
hálójában
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 TotalCar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája
9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 10.45 Ezo.tv 12.20 A jamaikai kalóz 14.15 Mar-
ina 15.15 Rejtélyes vírusok nyomában 16.15 Hal a tortán 17.20 Update konyha
17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-Rosszban 21.20
XXX 2: A következõ fokozat 23.15 Aktív 23.45 Tények 0.20 Ezo.tv 0.55
Ébrenjárók 2.40 TotalCar 3.05 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 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.23 Zene 13.30 A ró-
mai 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 Magyarország–Hollandia labdarúgó vb selej-
tezõ 22.30 Krónika 22.50 Sportvilág 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 12., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok
útján 9.05 Otthonod a kávéház 9.30 Sültbolondok 11.00 Tokio – Az építészet fõ-
városa 11.40 Útravaló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika
12.55 Ecranul nostru 13.30 Szabadlábon Nógrádban 14.00 Gasztroangyal 15.00
Otthonod a kávéház 15.25 Emma 16.25 Capri – Az álmok szigete 17.20 A korona
hercege 18.30 Csillagjegyek 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Bosszú 21.00
Pesty Fekete Doboz 22.00 Az Este 22.35 Titkok és szolgálatok 23.30 Szeptember
11: A katasztrófa után 0.20 Emma 1.15 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 14.20 Egyik kopó, másik eb 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 Dallas 22.25 Házon
kívül 23.10 Reflektor 23.25 Revans
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhá-
ja 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.30 Zoom kapitány kalandjai
14.15 Marina 15.15 Rejtélyes vírusok nyomában 16.15 Hal a tortán 17.20
Update Konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 19.50 Skandi-
návlottó-sorsolás 20.05 Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Született
feleségek 23.20 Aktív 23.50 Tények 0.25 Ezo.tv 1.00 Doktor House 1.55 Szüle-
tett feleségek 2.50 Babavilág 3.15 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 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.22 Zene 13.30 A refor-
mátus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Pré-
mium Hangalbum 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 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
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.

http://www.observer.hu

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

Szeptember 7., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Ökumenikus istentisztelet Sárbo-
gárdon (60p), ZMC: Családfa 5. rész (103p) 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Augusztus 20-a Sárbogárdon (90p), Forró szennyvízhelyzet Cecén
(60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Szeptember 8., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei II. oszt. futball
(90p) 13.00 Lapszemle 14.00 Augusztus 20-a Sárbogárdon (90p), Forró
szennyvízhelyzet Cecén (60p) 18.00 Lapszemle 19.00 Lecsófesztivál Mik-
lóson (~10p), Hagyományõrzõ nap Nagylókon (15p), Sáregresi falunap
(120p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Szeptember 9., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Augusztus 20-a Sárbogárdon
(90p), Forró szennyvízhelyzet Cecén (60p) 13.00 Heti híradó 14.00 Lecsó-
fesztivál Miklóson (~10p), Hagyományõrzõ nap Nagylókon (15p),
Sáregresi falunap (120p) 18.00 Heti híradó 19.00 ZMC: Családfa 6-10. rész
(ism. 97p), Varga Zsolt: Rúth könyve 2. rész (ism. 73p) 23.00 és 0.00 Heti
híradó

Szeptember 10., H: 7.00 Heti híradó 8.00 ZMC: Családfa 6-10. rész (ism.
97p), Varga Zsolt: Rúth könyve 2. rész (ism. 73p) 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Németek látogatása Cecén (50p), Évnyitó Sárszentmiklóson (18p)
és a Mészölyben (25p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Szeptember 11., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei II. oszt. futball
(90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Szántóverseny (kb. 100p), A cecei
kertészet (10p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Szeptember 12., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Németek látogatása Cecén
(50p), Évnyitó Sárszentmiklóson (18p) és a Mészölyben (25p) 13.00 Heti
híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Megyei I. oszt. futball (90p)
23.00 és 0.00 Lapszemle

Szeptember 13., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. oszt. futball
(90p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 ZMC: Családfa 6-10. rész (ism. 97p),
Varga Zsolt: Rúth könyve 2. rész (ism. 73p) 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 13., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok
útján 9.05 Otthonod a kávéház 9.30 Sültbolondok 11.00 Caruso másik hangja
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Kvartett 13.30 Sza-
badlábon Nógrádban 13.55 Mrs. Bradley titokzatos esetei 14.55 Otthonod a ká-
véház 15.15 Emma 16.15 Capri – Az álmok szigete 17.20 A korona hercege
18.35 Csillagjegyek 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Fábry 21.35 Sikersoro-
zat 22.05 Az Este 22.40 Titkok és szolgálatok 23.35 Négy szellem 0.35 Emma
1.30 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 Tomboló vihar 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 Emelt fõvel 23.10
Brandmánia 23.40 Totál szívás 0.40 Reflektor 0.55 Infómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.30 Rex felügyelõ
14.15 Marina 15.15 Rejtélyes vírusok nyomában 16.15 Hal a tortán 17.20
Update konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05
Jóban-Rosszban 21.20 Tesó-tusa 23.20 Aktív 23.50 Tények 0.25 Ezo.tv 1.00
Tesó-tusa 2.40 Segíts magadon! 3.05 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 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.21 Zene 13.30 A ró-
mai 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 Gyereksáv 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 történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Szeptember 14., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok
útján 9.05 Otthonod a kávéház 9.30 Fábry 10.50 Rabszolgák útja 12.00 Híradó
12.15 Sporthírek 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.30 Szabadlábon Nógrád-
ban 14.05 Mrs. Bradley titokzatos esetei 15.05 Otthonod a kávéház 15.30 Emma
16.25 Capri – Az álmok szigete 17.25 A korona hercege 18.35 Csillagjegyek
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Poén péntek 21.10 Borvacsora 22.10 Az
Este 22.45 Titkok és szolgálatok 23.45 Spandau Ballet – A Reformation turné
1.45 Emma 2.45 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 rejtelmek szige-
te 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 16.50 Riválisok 17.20 Teresa 18.30 Hír-
adó 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 2.10 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.30 A láthatatlan em-
ber 14.15 Marina 15.15 Rejtélyes vírusok nyomában 16.15 Hal a tortán 17.20
Update Konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05
Jóban-Rosszban 21.20 Bölcsek kövére 2 – A Klump család 23.20 Aktív 23.50 Té-
nyek 0.25 Ezo.tv 1.25 Bölcsek kövére 2 – A Klump család 3.05 Alexandra pódium
3.30 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 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A zsidó
vallási felekezet félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10
Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.06 Trend-Idõk 17.30 Krónika
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 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

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

Árpád-lakótelepi, háromszobás
LAKÁS ELADÓ.
06 20 478 2050

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, te-
tõcserép 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
Eladó Vajtán 1000 m2 telken egyszoba, konyhás ház,
melléképületekkel. Irányár: 2.200.000 Ft. 06 (30) 320
8313 (4507972)

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

Sárszentmiklóson jó állapotú családi ház rendezett
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. Útikölt-
ség 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 érde-
kelne, 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
Hízósertést vásárolnék. 06 (30) 542 1675 (4508000)

Nõi - férfi pólók 250 Ft/db, téli felsõk 500 Ft/db áron
kaphatók, szeptember 11-én a sárbogárdi mûvelõdési
házban.

Töbörzsökön ház eladó. Irányár: 7 millió Ft. 06 (20)
274 0024 (4507376)

Vörös tojótyúk vásár Sárbogárdon. 550 Ft/db. Ren-
delhetõ szeptember 19-ig. 06 (25) 462 189, 06 (30)
442 4971

Városközponti háromszobás, elsõ emeleti lakás áron
alul sürgõsen eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 9941 332, 06
(20) 419 4940 (4507369)

Minõségi cser, akác tûzifa eladó! Cser hasított: 1950
Ft/q, akác kugli: 2280 Ft/q, hasított 2380 Ft/q. Vegyes
tûzifa (cser akáccal) kugliban: 2050 Ft, hasítva 2150
Ft. Házhoz szállítással. Telefon: 06 (20) 406 9267

Kártyavetõ, jós ember vagyok, mindenen segítek, há-
zasságon is! Telefon: 06 (30) 7399 091 (4507468)

Vegyes borszõlõ eladó. 06 (25) 461 288 (4507467)

Árpád-lakótelepen, elsõ emeleti kétszobás, erkélyes
lakás sürgõsen eladó. 06 (30) 4919 525, 06 (30) 2989
508. Érdeklõdni 3 és 7 óra között. (4507296)

Hat szeretõ kiscica gazdákat keres. 06 (30) 769 4241

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

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!

Szeretettel köszöntjük

80. születésnapja alkalmából

GÁBELI ISTVÁN

tanár urat.

Jó egészséget kívánunk!

1980-ban végzett osztályának

tanulói

Több, mint retro… Több, mint nosztalgia…

D I S Z K Ó
A legendás évek egyetlen éjszakára visszatérnek!

Gyertek el és bulizzatok egy jót
a 80-as, 90-es évek legjobb zenéire!

Szeptember 15., 21 óra
Pusztaegres, mûvház

Belépõ: 500 Ft. A keverõpultnál: Takács Gábor

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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A cecei kertészet
Nemcsak Alapon próbálkozik kertészkedéssel az önkormányzat, hanem Cecén
is. A START munkaprogram keretében 23 fõ bevonásával az Orova-tanyán
másfél hektáron termelnek, míg 3,5 hektáron szántóföldön. Mivel az idén indí-
tott kísérletük sikeresnek bizonyult, jövõre bõvíteni szeretnék a létszámot és a
területet is, s pályázatból felújításra kerül a tanyaépület. Ebben az évben para-
dicsomot, többféle paprikát, fûszerpaprikát, káposztát, babot, uborkát, tököt,
burgonyát és gyökérzöldségeket termeltek szabadföldön illetve fólia alatt;
gyümölcsfákat ültettek; a tanyán kiépítették a csepegtetõrendszert. Amellett,
hogy a környékben és a megyeközpontban értékesítik a terményeiket, mûkö-
dik egy termelõi piacuk is a tanyánál, a fõút mellett.

A program szakmai felügyeletét egy helyi fiatalember, Márkus Milán látja el,
aki Kaposvárott végzett agrármérnökként, és márciusban csatlakozott a prog-
ramhoz. Tervei szerint gyakorlati helyet is tudnának itt biztosítani a kaposvári
egyetem hallgatói számára.
A kertészetet a Bogárdi TV-ben is bemutatjuk.

Hargitai–Kiss Virág

A cecei szennyvízberuházásról
Kezdetét vették a szennyvíztisztí-
tó telep építési munkálatai Cecén,
miután átadták a telep munkate-
rületét a kivitelezõknek. Így az
érintett felek engedélyt kaptak ar-
ra, hogy elkezdõdjön a telep mû-
szaki tervezése, majd a kivitele-
zés.
A projekt résztvevõinek többségét
már kiválasztották. A közbeszerzési
tanácsadó a PRV Dunántúl Fejleszté-
si, Közbeszerzési Tanácsadó Kft., a jo-
gi képviseletet dr. Illés Levente látja el,
a kommunikációs szakértõ pedig a
TenderPress Kft.

A szennyvíztisztító telep kivitelezõje
a C12 Konzorcium, amelynek tagjai a
Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási és
Környezetvédelmi Kft. valamint a
Szabadics Közmû- és Mélyépítõ Zrt. A

projekt szakmai felügyeletét a Kevi-
terv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft. és
a Fõber Zrt. konzorciuma látja el. A
csatornahálózat kivitelezésére már
kiírták a közbeszerzési eljárást.

Cece a beruházáshoz 1,249 milliárd Ft
támogatást kapott az Európai Unió
Kohéziós Alapjából, amit a Belügymi-
nisztérium további 45,8 millió Ft
vissza nem térítendõ "EU Önerõ Alap"
támogatással egészített ki, így a teljes
projekt támogatása 88 %-os. A projekt
befejeztével 19.629 fm hosszúságú ge-
rincvezeték épül ki, melyhez egy 250
m3-es új szennyvíztisztító telep bizto-
sítja majd az érkezõ szennyvizek meg-
felelõ tisztítását. Az üzembe helyezés
idõpontjára a település minden utcá-
jába bevezetésre kerül a szennyvízhá-
lózat.
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