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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Csendbeszéd
Eseményektõl volt hangos a környék az el-
múlt napokban. Szóáradat töltötte meg a
testületi ülés termét, ostorok pattogtak,
muzsika- és énekszó hangjaira dobogtak a
lópatkók Sárbogárdon, Cecén, Tinódon, s
három napig tartott az Aba Napok zsivaja.
Jó volt részese lenni ennek a nyüzsgésnek
egy darabig, aztán a test és a telítõdött szel-
lem fáradtsága, a gyerekek ásítozása haza-
parancsolt. Egy ideig nyugtalanul forgo-
lódtam az ágyban: egyik felem visszakíván-
kozott a lánykor izgalmas, kötetlen kalan-
dozásainak idejébe, másik felem pedig a
csendre áhítozott. E feszültség oldásaként
– s egyben esti altatóként – felidéztem
magamban a régi esztendõk egy-egy ked-
ves momentumát.
A zsibongás utáni csendben aztán eszembe
jutott kamaszkori költõi vénám egyik ver-
sikéje:

Szavak
Zsibonganak, sorakoznak,
Kézen fogva lecsorognak a papírról.
Szemetesben végzik.

Dobálják, suttogják,
Szájba rágják, félreértik
A karöltve röhögõ
Betûket.

„Ha a csend beszélni tudna…” – énekelte
annak idején az LGT.
A csend olykor többet mond minden szó-
nál és hangnál.

Hargitai–Kiss Virág

SZÓLÓ SZÕLÕSZÓLÓ SZÕLÕ

Õrségi csillagtúraÕrségi csillagtúra
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NAPLÓ
– a sárbogárdi képviselõ-testület

2012. szeptember 14-ei nyílt ülésérõl –
11 fõvel kezdte meg soros ülését a sárbo-
gárdi testület. Menet közben aztán Fe-
rencz Kornél távozott, Juhász János és
Nedoba Károly pedig egy idõ után nem
vettek részt a szavazásban.
Dr. Sükösd Tamás tájékoztatójában kö-
zölte: a munkatervvel ellentétben a Bursa
Hungarica pályázat egy része azért nincs
napirenden, mert az országos kiírás sem
jelent meg. Egyelõre érdemi információ
sincs róla, mikor jelenik meg. Csatlakozni
fognak hozzá, ha lesz mihez.
A kistérséget a jövõ évben nem kívánja a
magyar állam finanszírozni, s mivel ez
érinti az orvosi ügyeletet, egyeztetéseket
folytatnak a kistérség tagjai.
A felszíni vízrendezési pályázat kivitelezõ-
je valószínûsíthetõen a túlnyomórészt sár-
bogárdiakat foglalkoztató Útéppark lesz.
Szeptember 10-én ismét szerzõdést kötöt-
tek az Euresttel a szociális étkeztetésre vo-
natkozóan. A nyílt közbeszerzési eljáráson
ez volt az egyetlen ajánlattevõ cég.
Érsek Enikõ: A Sárbogárdon mûködõ
egyesületek, nonprofit szervezetek részére
gyógyászati és fejlesztési eszközök, segéd-
eszközök vásárlására kiírt pályázatra há-
rom szervezet nyújtott be igényt, mindhá-
rom megfelelt a kiírásnak. A Move Béta
107.366 Ft-ot kért, a LÁRKE 111.680 Ft-
ot, a Mozgássérültek Fejér Megyei Egye-
sületének helyi tagozata 84.963 Ft-ot. Az
egészségügyi és szociális bizottság mind-
egyik pályázónak odaítélte a kért összeget.

Új igazgató

Mivel a Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
korábbi igazgatója, Nagyné Rehák Julian-
na mandátuma lejárt, és a volt vezetõ
nyugdíjba vonult, pályázatot írtak ki a
poszt betöltésére. Az elsõ kiírást nem tette
közzé idõben az Oktatási Közlöny, ezért
még egyszer meg kellett hirdetni a munka-
kört. Két kifogástalan pályázat érkezett
(Fülöpné Nemes Ildikótól és Huszárné
Kovács Mártától), a harmadik nem felelt
meg a követelményeknek. A dolgozói és a
szülõi fórum többsége, a Roma Kisebbségi
Önkormányzat, Nagylók és Hantos önkor-
mányzatai Fülöpné pályázatát támogat-
ták, akárcsak az oktatási bizottság.
Nagy Tibor: Néhány problémára szeret-
ném felhívni a figyelmüket, bármelyikük is
nyeri az igazgatói megbízást. 50 m-re az is-
kola bejáratától drogot árulnak. Egymás
ötleteit nyugodtan használják fel, hogy
Sárbogárdnak olyan intézménye legyen,
ami lehetõség szerint a legjobbat tudja
nyújtani. Vegyék fontolóra egy töbörzsöki
gyermek-pingpongszakosztály létrehozá-

sát. Huszárnénak egyetemi végzettsége
van, Fülöpnének fõiskolai. Egy munkahe-
lyi közösségben, ha a ranglétra alján állók
lényegesen jobb bizonyítványt tudnak fel-
mutatni, mint a fõnökök, az elõbb-utóbb
súrlódáshoz vezethet. A bizottság mi alap-
ján hozott döntést? Szabad akaratukból
döntöttek így?
Erõs Ferenc: Igen.
Nagy: Én ebbõl a bizottságból kiléptem,
aminek számos oka van. Ma tárgyaljuk,
hogy ki lép a helyembe. Szeretném, ha az
utódom méltóképpen képviselné a város
érdekeit. A bizottságnak nem kívánhatok
mást tiszta szívbõl, mint pontos, alapos, jó
munkát.
Ezután a polgármester a jelölteknek adta
át a szót.
Fülöpné Nemes Ildikó: A pályázati kiírás
alapján két fõiskolai diploma kell, egy álta-
lános pedagógusi és egy szakvizsga. Én
mindkettõvel rendelkezem. Nagyon örü-
lök annak, hogy a pályázatomban leírt ter-
veimmel a kollégáim azonosulni tudtak,
nagy többségük támogatta és megvalósít-
hatónak ítélte. A munkatársak bizalma
szükséges ahhoz, hogy az intézmény veze-
tõje felelõsséggel tudja megvalósítani a kö-
zösen meghatározott célokat, feladatokat.
Kérem a tisztelt képviselõ-testületet, hogy
támogassák igazgatói kinevezésemet, hogy
a megkezdett munkát folytathassam.
Huszárné Kovács Márta: Köszönöm a le-
hetõséget, én most nem szeretném a pályá-
zatomat ismertetni, azonban ha a képvise-
lõ-testület tagjainak van kérdése a pályá-
zatommal kapcsolatban, akkor nagyon
szívesen válaszolok.
Nochta Pál bizottsági tag (Nagy kérdésére
válaszolva): Szabad akaratunkból döntöt-
tünk. Megismertük a két pályázatot, meg-
hallgattuk a két jelöltet. Az döntött végül
Fülöpné mellett, hogy bizonyos múltbéli
vezetõi tapasztalatai vannak, és jelentõs
többséggel bír a támogatottsága a kollektí-
va, egyéb fórumok, intézmények részérõl.
A törvényi változások miatt a következõ
igazgatónak nagyon komoly döntéseket
kell fölvállalnia, és szükséges, hogy olyan
vezetõ legyen az élen, aki mögött óriási bi-
zalom van. A magam részérõl mindkét pá-
lyázatot nagyon jónak és színvonalasnak
tartom.
Etelvári Zoltán hasonló véleményének
adott hangot, majd hozzátette: Ildinek a
kisujjában van, amit az iskolában kell csi-
nálni, így nem lesz tanulási idõ. Lehet,
hogy majd a másik jelentkezõ lesz az igaz-
gatóhelyettes, és mivel fiatalabb, talán õ
lesz valamikor az igazgató. Kérem képvi-
selõtársaimat, ne adjanak a nagy gyakor-
lattal rendelkezõ pedagógusainknak taná-

csot, hogyan neveljék a gyerekeket, meg
mit csináljanak, mert jobban tudják azt,
mint esetleg az elõttem szóló Nagy Tibi.
Macsim András reményét fejezte ki, hogy
a jelentkezõk a döntést követõen jó kollé-
ganõk lesznek.
Fülöpné: Szerintem mindkettõnknek és az
intézménynek is az a célja, hogy olyan
munkahelyi légkör alakuljon ki, ahol jó
lesz a pedagógusoknak is. Az elmúlt két
hónapban az én feladatom volt az intéz-
mény vezetése. Egy pályázatot elkezdtünk;
Márti is részese volt a pályázati csapatnak,
és én vele együtt kívánom folytatni a mun-
kát. Az igazgatóhelyettesek megbízása a
nevelõtestület véleményezése után törté-
nik.
Novák Kovács Zsolt: Az igazgatóválasztás
a fenntartó felelõssége, vagyis a miénk.
Mindannyian nem értünk a pedagógiához,
ezért szükség van olyan véleményekre,
amelyeket el tudunk fogadni. Ezeknek a
véleményeknek a sorában elsõsorban sze-
rintem az ott dolgozók véleménye lehet
döntõ. A nevelõtestület elég egyértelmûen
foglalt állást, hogy melyik pályázat szak-
mai oldalát támogatja; a személyrõl is
meghatározó többségi döntés született. Ja-
vaslom, hogy ezeket a tartsuk tiszteletben,
hiszen vannak országos példák, amikor a
fenntartó megpróbált beavatkozni egy is-
kola belsõ életébe azzal, hogy nem egy be-
lülrõl támogatott személyt választott az in-
tézmény vezetésére, és ezzel nagy viharo-
kat kavart. Mindkét pályázó programját
maximálisan tudom támogatni. Szerintem
az lenne az ideális, ha a kettõt össze lehet-
ne kombinálni. Azt hiszem, van annyira
intelligens minden jelölt, illetve az iskola
valamennyi dolgozója, hogy tudnak a vál-
tozások irányába együtt dolgozni.
A testület Fülöpné Nemes Ildikót nevezte
ki igazgatónak 9 igen, 1 tartózkodással.

Félévnyi költségvetés

Az elsõ félév folyamán az iparûzési adó be-
vétele 59 %-ban teljesült. Az önkormány-
zat folyamatos behajtási tevékenységet
kénytelen folytatni e tekintetben. A sze-
mélyi jövedelemadó bevétele 13 millió
Ft-tal alacsonyabb volt, mint az elõzõ év-
ben. Ez a bevételi forrás január 1-jétõl tel-
jesen megszûnik, a költségvetési törvény
miatt, akárcsak a gépjármûadó, amelynek
60 %-át viszi a központi költségvetés.

Kiscserkészek

Etelvári: Egyre több adót fizetünk, de egy-
re kevesebb jut. Sok országban az adót
visszaforgatják. Rajtunk fogják számon
kérni az emberek, hogy ezen az utcán mi-
ért nem lehet járni, miért nincs ez, miért
nincs az.
Nedoba:Ezt az országgyûlési képviselõnek
kell címezni, aki nem jelenik meg a beszá-
molón. Úgy hívják, hogy Varga Gábor.
Õneki is hiába mondanád meg, mert neki
nincsen döntõ szava, õ csak egy szavazó-
gép.
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Juhász: Az általam is sokszor szidott
Gyurcsány-kormány kiscserkész volt ah-
hoz képest, ahogy most mennek a dolgok.
A kistérségi társulás tartozása 30 napon
belüli, de azért jó volna, ha ez valóban így is
maradna, mert ez örökösen visszatérõ
probléma, és a város jelenlegi pénzügyi
helyzete nem igazán teszi lehetõvé, hogy
hitelezzen a kistérségnek.

Maradjanak az iskolák

Szándéknyilatkozatot kellett tennie a vá-
rosnak, hogy a tulajdonában lévõ nevelé-
si–oktatási intézményeket meg kívánja-e
tartani.
Dr. Sükösd: Bárki is lesz a mûködtetõje az
iskoláknak, a pedagógusok és pedagógiai
munkát segítõk bérét fizetni fogja a Ma-
gyar Állam. Elõfordulhat, hogy nem két
intézményrõl beszélünk, hanem háromról,
mivel a megyei intézményfenntartó köz-
pont a Kossuth Zsuzsát nem veszi át. Az
iskola gazdálkodási adatairól érdemi in-
formációnk nincs. A szándéknyilatkozat
egyébként nem értelmezhetõ közjogilag.
Nem érzem, hogy mögötte akkora felelõs-
ség lenne. Október 31-éig viszont el kell
döntenünk a további mûködtetést. Úgy tû-
nik, a gyermekétkeztetés finanszírozása az
idei évivel lesz egyezõ, arra sem elégséges
az állam által nyújtott támogatás. Az el-
vont bevételek mellett 2013. szeptemberig
mindenképpen itt maradó összes intéz-
mény fenntartására Sárbogárdnak és az
összes ekkora nagyságrendû településnek
0 %-os esélye van. Bízom benne, hogy az
országgyûlés felelõs döntést hoz e tárgy-
körben, és megkapjuk azt a támogatást,
hogy 2013 elsõ 8 hónapját az üzemeltetés
biztonsága mellett át tudjuk vészelni.

Pecabizottság

Etelvári: Jelöljünk ki egy pecázóbizottsá-
got, hogy kifogja az aranyhalat, és a három
kívánság közül az egyik az legyen, hogy
ennyi meg ennyi pótköltségvetést adjanak
nekünk.
Juhász: A 2002-2010-es idõszakban az or-
szágos átlaghoz képest lényegesen kisebb
volt az iskolák mûködtetéséhez szükséges
önkormányzati forrás. Egy ilyen település,
aki kisebb hányadot kellett, hogy kipótol-
jon az állami támogatások mellett, vélhe-
tõen el fogja tudni látni ezeket a feladato-
kat, mert könnyebb helyzetben lesz, mint
akik eddig bõkezûen bántak az intézmé-
nyeikkel és nagyon sok helyi forrást kellett
mozgósítsanak annak érdekében, hogy
mûködtetni tudják az intézményeiket. Ezt
biztatásképpen mondom, hogy vélhetõen
nemcsak szeretnénk majd megtartani az
intézményeket, hanem erre lehetõségünk
is lesz.
N. Kovács: Most nem tudunk felelõs dön-
tést hozni, mert nincs a kezünkben elegen-
dõ információ. Nem ördögtõl való az álla-
mi tulajdon és irányítás. A gimnázium nem
helyi fenntartású, irányítású, mégis helyi
intézmény. Most érzelmi okokból mind-
egyikünk azt mondja, hogy ragaszkodjunk

az iskoláinkhoz, intézményeinkhez, de
minden oldalt meg kell majd vizsgálni.
A testület szándéknyilatkozata szerint
meg kívánja tartani az intézményeit.

Faktorhitel
A Takarék Faktorház ZRt. ajánlata sze-
rint a testület a mûködtetés folyamatossá-
ga érdekében egyfajta áthidaló hitelt vesz
igénybe szükség esetén, míg a késlekedõ
bevételei meg nem érkeznek. Ha nem ve-
szik ezt a szolgáltatást igénybe, akkor nincs
rendelkezésre tartási költsége. Ez azért
fontos, mert az államháztartási törvény il-
letve a PSZÁF iránymutatásai tükrében az
önkormányzat likvidhitel-kerete, amivel
eddig megoldották az ilyen helyzeteket, le
fog csökkenni.
Nedoba: Durván 2 millió Ft évente a fak-
tordíj.
Dr. Sükösd: Ha igénybe vesszük.
Juhász: Ha a kiadások csökkentésében
ilyen csavaros észjárás mutatkozott volna,
akkor talán nem lenne erre szükség. Nem
biztató és nem megnyugtató ez az út, de a
lépés ésszerû.

Osztozkodás, pofozkodás
A bizottságok beszámolóinál az oktatási
bizottság munkáját illetõen kritikaként fo-
galmazta meg Nedoba, hogy táborozásra
az egyházaknak és a gimnáziumnak is ad-
tak pénzt, pedig utóbbi nem is sárbogárdi
fenntartású és tulajdonú intézmény.
Dr. Sükösd: Az egyházi táborokba elláto-
gattam; hátrányos helyzetû gyerekek szá-
mára szerveztek elsõsorban programokat.
Senkit nem kényszerítettek felekezeti hoz-
zátartozásról való nyilatkozatra. A gimná-
ziumban tanuló gyerekek jelentõs része
pedig sárbogárdi.
Nedoba: Ha egy bizottsági elnökhöz szó-
lok, akkor ne te válaszoljál.
Dr. Sükösd: A személyes tapasztalásaimat
mondtam el, nem válaszoltam egyik elnök
helyett sem.
Nedoba: Én a pályázat odaítélésérõl be-
széltem, nem arról, hogy a tábort ki láto-
gatta és milyen volt a hangulat.
Erõs: A bizottság legjobb tudása szerint
osztottuk el a pénzt, megpróbáltunk min-
denkinek ebbõl a kevés pénzbõl adni.
Nochta: Karcsi, neked pontosan tudnod
kellene, hogy sokféle szempont alapján bí-
ráljuk el a pályázatokat.
N. Kovács: A gimnázium már sok éve kap
támogatást, még az elõzõ rendszerben is
kapott, sõt, az elõzõ ciklusban nagyobb
összegeket kapott, mint most.

Nagy helyett Tóth
Nagy lemondott bizottsági posztjáról, aki-
nek helyére Tóth Bélát jelölte a Fidesz-
frakció.
Juhász: A Fidesz-frakció vezette képvise-
lõ-testület nem adott az úgymond ellen-
zéknek számító személyek részére annak
idején egy elnöki posztot sem. 2002-2006
között Varga László volt ellenzéki képvi-
selõként bizottsági elnök, 2006–2010-ig

pedig dr. Szabadkai Tamás. Tóthnak ez
lesz a 3. bizottsági tagsága. Nem tartom he-
lyesnek ezt az eljárást, hogy nem Nedoba,
vagy Juhász lett megkérdezve, hogy vállal-
ná-e a tagságot.
Macsim: Nedoba képviselõ úrnak fel volt
ajánlva egy ügyrendi és jogi bizottsági tag-
ság korábban.
Nedoba: Nem fogadtam el.
Juhász: De most 23 hónap elmúltával
ülünk itt!
Macsim: Mi volt az oka, hogy nem fogad-
tad el a tagságot?

Idegenbõl jött csodaember
Nedoba: Az egészségügyi bizottságban
voltam 8 évig, úgy gondoltam, ott tudnék
hatékony munkát végezni. Béla, lesz idõd
arra, hogy mindhárom bizottságban meg-
jelenjél? Egyet jól jegyezz meg, mivel hogy
ideköltöztél Sárbogárdra Romániából: a
szépség meg a hatalom múlandó, én mind
a kettõt megtapasztaltam, te is meg fogod.
Tóth: Amikor ütközik az ülések idõpontja,
igazolt távollétet kapok a munkahelye-
men.
Nedoba: A héten sem voltál itt az együttes
ülésen.
Dr. Sükösd: Igazolt távolléte volt a képvi-
selõ úrnak, bejelentette munkahelyi elfog-
laltságát, és ezt le is szoktuk dokumentálni.
Juhász képviselõtársunk megoldásai eb-
ben a leghatékonyabbak, mert õ mindig
e-mailben küldi.
Ferencz Kornél: Ritkán szólok hozzá …
Nedoba: Meg ritkán is vagy itt.

Ferencz távozik
Ferencz: … mert azt gondolom, hogy van
egy frakciófegyelem, egy városvezetés,
amit képviselõként egy hónapban egyszer
beesve nem biztos, hogy kellõ megalapo-
zottsággal lehet kritizálni, vagy annak el-
lentmondani. Most hozott a frakció egy
rossz döntést, amivel nem tudok egyetér-
teni. Egyébként elfoglaltságomra való hi-
vatkozással a mai nappal bejelentem a bi-
zottsági tagságomról való lemondásomat,
amit írásban meg fogok tenni. De mond-
hatnám azt is, hogy felkínálom a 4. bizott-
sági helyet.
Nedoba: Fogadd el, Béla, az is legyen a ti-
ed! Ideköltöztél, te egy csodaember lettél.
7 igennel, 2 tartózkodással megszavazta a
testület Tóth 3. bizottsági helyét.
Juhász: Én a mai napon már nem veszek
részt a szavazásban, mert fel vagyok hábo-
rodva, és ez nekem megengedett.

Város-rehabilitáció

Kérdezõbiztosok
A város-rehabilitációs pályázat megvaló-
sulása érdekében közbeszerzést ír ki az ön-
kormányzat a kivitelezõre.
Juhász: Volt-e az a tájékoztatás, amit ígért
a polgármester úr szeptemberre e téma-
körben?

Folytatás a következõ oldalon.
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Dr. Sükösd: Nem. A részletes tájékoztatás
el fog készülni írásban, és valamennyi kép-
viselõnek eljuttatom, hogy a lehetõ legke-
vésbé lehessen vitatni ezt a dolgot. Én ezt
így is gondoltam. A következõ testületi
ülésen lehet majd kérdéseket feltenni.
Juhász: Akkor az nem szeptember lesz.
Dr. Zolicz Ildikó ügyvédet hány ajánlatte-
võbõl választották ki?
Dr. Sükösd: Háromból.
Juhász: A legkedvezõbb ajánlatot tette õ?
Dr. Sükösd: Igen.
Juhász: Meg lehet tudni, mekkora összeg?
A mûszaki osztály képviselõje: Azt hiszem,
2.032.000 Ft. Ez két közbeszerzési eljárást
foglal magába: most az építésre, jövõre
eszközbeszerzésre.
Dr. Sükösd: Ez a pályázatban elszámolha-
tó díjkereten belül van.
Juhász: Az államtól kapott pénz nem
mindannyiunk befizetésébõl keletkezik?
Feltétlenül el kell költetni az állammal azt,
amit az adófizetõk pénzébõl szednek be?
Dr. Sükösd: Ez uniós pénz.
Juhász: Akkor az unióba nem is fizetünk,
és csak úgy keletkezik ott a pénz.
Nagy: Az egész projektet tudná sárbogárdi
vállalkozó csinálni, vagy alvállalkozói
munkák során lehet bevonni sárbogárdia-
kat?
Dr. Sükösd: Ezt nem tudom megítélni.
Sárbogárdi vállalkozókra irányul a szándé-
kunk.
Nagy: Tehát a három ajánlattevõ, akit meg
fog keresni polgármester úr, sárbogárdi
lesz?
Dr. Sükösd: Nem tudom, van-e három ek-
kora nagyságrendû cég.
Nagy: Kérem, a Sárbogárdon szóba jöhetõ
összes céget keresse meg. Ha mást vonunk

be, akkor ragaszkodjunk a sárbogárdi al-
vállalkozói csoportokhoz. Megbízom Ön-
ben. A politikai korrektséget is tartsa szem
elõtt az ajánlattevõk kiválasztásánál. Amit
tõlünk a nép elvár.
Nedoba: Sokat ne kérjél, Tibi.
Juhász: Korrektség az nincs.
Dr. Sükösd: Ameddig én sem teszek senki-
re személyes megjegyzést, addig ezt kontra
is elvárom. Ha nem is a politikai, de az üz-
leti korrektséget biztos szem elõtt kell tar-
tani. Ennek a kiírásnak a legnagyobb prob-
lémája az állami fizetési ütem. Adott eset-
ben lehet, hogy 2013 közepén kap elõször
pénzt a vállalkozó, és addigra mondjuk 80
millió Ft-nyi munkát el kell végezni.

Bejelentések

Juhász: Ha igaz, hogy a Fidesz-frakció
döntött arról, ki legyen az új tag, akkor ve-
hetjük azt, hogy engem ellenségnek tekin-
tenek. Ha annak tekintenek, akkor én is
így fogok tekinteni Önökre. Az elmúlt idõ-
szakban nem ellenzéki szerepet játszot-
tam, hanem megértettem az egyes nehéz-
ségeket, konszolidált viszonyokra töreked-
tem. Úgy látom, ez Önöknél nem vezet cél-
ra, mert a fõnöküket, Orbán Viktort utá-
nozzák, akinek a harc az életeleme. Annyi-
ra rossz anyagi helyzetbe navigálták a vá-
rost, hogy tudok olyan kellemetlen kérdé-
seket feltenni, olyan sommás véleménye-
ket mondani, amik helytállóak lesznek és
az Önök számára igen kellemetlenek.
A polgármester Nedoba kérdésére adott
válaszából kiderült, hogy Steitz Ádám fele-
sége örömmel járult hozzá ahhoz, hogy el-
hunyt férjérõl, a jeles sárbogárdi testneve-
lõrõl nevezzék el a Mészöly tornacsarno-
kát.

Lovári helységnévtáblát!

Nedoba sürgette, hogy Varga Gábor jöjjön
el végre egy testületi ülésre, hogy szemé-
lyesen tehessék fel neki a képviselõk a kér-
déseiket. Kifogásolta, hogy augusztus 19-
én, Szent István ünnepe elõtt helyezett ki a
Jobbik „egy pogány jelképet”, a rovásírá-
sos helységnévtáblát Miklós határába,
„azért csak, mert hogy ez divat”. „Miért
nem tesszük ki lovári nyelven?” – kérdez-
te. Szóvá tette azt is, hogy a polgármester
ezen miért vett részt.
Dr. Sükösd: A táblaállítás a Jobbik akció-
ja, õ kért rá engedélyt és finanszírozta.
Majd megvitatod az alpolgármester kollé-
gával: hogy ez pogány jelkép volt, az tárgyi
tévedés. Én mint magánszemély voltam
ott. A nagyapám is székely ember volt, is-
merte ezeket a jeleket. De ettõl függetle-
nül is elmentem volna, mert Árgyelán Já-
nossal egy bizottságban ülök a megyei köz-
gyûlésben, és személyesen megkért. Úgy
gondolom, ebben semmi Isten ellen való
nincsen.

Legelõ a díszteremben

Nedoba: Van-e új rendõrkapitány Sárbo-
gárdon? Én is elvártam volna, hogy ha
gesztusokat teszünk, észreveszitek, érté-

kelitek, és akkor ez fordítva is így mûködik.
Lehet, Tamás, hogy vannak emberek, tisz-
telet a kivételnek, akik téged követnek,
mint a birkák. Én az elõzõ polgármestert
sem követtem, pedig õ Juhász.
Dr. Sükösd: Rendõrkapitányunk nincs,
Boros Zoltán bûnügyi osztályvezetõ alez-
redes úr van megbízva ideiglenesen.
Macsim András: Én biztos, hogy nem kö-
vetem a polgármester urat, én nem vagyok
birka, kikérem magamnak.
Juhász: A szavazásainál, úgy tûnik, hogy
követi, a jegyzõt ugyanúgy kirúgatta.
Macsim: Abból a szempontból igazad van,
Karcsi, hogy meg vagy sértõdve meg a Ju-
hász képviselõ úr is.
Nedoba: Meg a Kornél is meg van sértõd-
ve.
Macsim: Én csak arra kérlek, hogy ne fe-
nyegetõzz. Saját magadat minõsíted ezzel.
Nedoba: Én csak figyelmeztettem. Talán
elmondhatom a véleményemet, nem?
Etelvári: Jó kis kabaré kezd lenni! A Közév
Kft. új szolgáltatási szerzõdést kötött ve-
lünk, és már adószámot is kért meg ilyes-
mit. Kérhet ilyet?
Dr. Sükösd: A vertikálosok jártak körbe. A
jogszabály szerint ez is adók módjára be-
hajtható köztartozás.
Dr. Varnyu Péter: Napilapban a Vertikál
értesítette is a lakosságot, hogy megbízóle-
véllel, a kintlévõségek csökkentése érde-
kében, az adategyeztetést folyamatosan
hajtja végre.
Etelvári: Meglepõdve tapasztaltam, hogy
a Penny elõtt teljesen kiszáradtak a fák.
Dr. Sükösd: Mi locsoltuk. Sajnos vegetáci-
ós idõszakban ültették, amikor nagyon sü-
tött a nap.
Macsim: Miklóson az Egressy Béni utca
sarkán van egy hatalmas fa, amitõl az autó-
sok nem látnak ki egyáltalán. A Táncsics
Mihály utcában a járda nagyon rossz. Ott
van egy mozgáskorlátozott hölgy, akinek
ez különösen nagy probléma.

A kecske

Nagy: Itt már voltak juhászok, birkák; én
mintha kecske lennék. Úgyhogy igyunk
egy kávét.
Dr. Sükösd: Tóth Bélával elkezdtük szoro-
sabbra fogni a közmunka ellenõrzését, te-
kintettel arra, hogy több alkalommal tör-
téntek olyan esetek, amiket vizsgál a meg-
felelõ hatóság, és amiért elnézést kérünk a
lakosságtól. Remélem, észrevehetõ az az
érték is, amit a közmunkások közül, aki
szívvel-lélekkel csinálja, létrehoz, mert
azért van ilyen. Nagy feladat, hogy ne hull-
janak ki a szociális háló résein ezek az em-
berek, ugyanakkor értékteremtés is szület-
hessen, másrészt a munkához való vissza-
vezetésnek is legyen eredménye. Türelmet
kérnék mindenkitõl. Biztatok mindenkit,
hogy a közmunkával kapcsolatos észrevé-
teleit a terület képviselõjének, vagy a pol-
gármesteri hivatalban jelezze.

Szerkesztette: Hargitai–Kiss Virág

Meghívó

Sárbogárd Város Önkormányzata
sok szeretettel meghívja önöket

AZ IDÕSEK
VILÁGNAPJA

alkalmából szervezett
városi rendezvényre.

Idõpontja: 2012. október 1.

Helyszíne: Sárbogárd Város
Önkormányzatának díszterme.

Program:

14.00–15.00: Nem titok az egészség!
címmel elõadást tart dr. Rácz Lajos, dr.
Pásztor László, Pénzes Márta és Hor-
váth Beatrix;

15.00: ünnepi mûsor;

közremûködnek a Mészöly Géza Álta-
lános Iskola tanulói.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Tájékoztatás
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
246/2011 (X. 14.) kth. számú határozata alapján pályázat benyúj-
tását határozta el a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében
meghirdetett „Helyi és térségi jelentõségû vízvédelmi rendsze-
rek rekonstrukciója” címû pályázati felhívásra.

A pályázatunk eredményes volt és 93.515.581 Ft támogatásban
részesült, mely a projekt elszámolható költségeinek 90 %-a.

Pályázati azonosító: KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018.

A projekt címe: Sárbogárd városközponti területeinek vízrende-
zése, csapadékvíz-elvezetõ rendszerének fejlesztése.

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

A Tinódy út vasúti átjárónál a meglévõ vasút alatti áteresz mel-
lett egy plusz új áteresz kerül megépítésre a vágányok alatt
ROCLA csõ átsajtolásával. A vasúti átjáró elõtti (Tinódy út) és
utáni (Szent István út) áteresz is átépítésre kerül.

A Tinódy árok 5+383 km szelvényben meglévõ 1,0x1,0 m mé-
ter méretû közúti áteresz helyett 1,5x1,5 m méter méretû áteresz
építése. (1817/1 hrsz)

A Tinódy árok 5+440 km szelvényben (MÁV 796+51,5 hm
szelvény) 1,4 m átmérõjû ROCLA csõ átsajtolásával új áteresz
építése a meglévõ mellett. (1817/1 hrsz)

A Tinódy árok 5+465 km szelvényben meglévõ 1,0x1,0 m mé-
ter méretû közúti áteresz helyett 1,5x1,5 m méter méretû áteresz
építése. (1817/1 hrsz)

Tinódy út 2148 hrsz – ST8-2 és ST8-2-2-1 jelû – nyílt csatorna
átépítése. A Tinódy út 125/b–141. és 122–140. szám közötti
szakaszán a nyílt csatorna átépítésre kerül mederburkoló ele-
mekkel. Egységes kocsibejárók készülnek. 161 m nyílt csatorna
épül G-50 nyílt mederburkoló-elemmel. 104,4 m nyílt csatorna
épül G-40 nyílt mederburkoló elemmel. 54 m nyílt csatorna épül
G-30 nyílt mederburkoló elemmel.

Sövény utca 2394 hrsz – ST8-2-1 jelû zárt csatorna építése.
A Sövény utcában (107 fm hosszban) egy új zárt csapadék-
víz-csatorna épül a Tinódy út csapadékvíz-elvezetõ rendszeréhez
csatlakozóan. 107,5 m DN300 zárt csatorna épül. Érintett lakóin-
gatlanok: Sövény utca 1–5.

Nyíl utca 2422 hrsz – ST8-2-2 jelû – nyílt csatorna átépítése.
A Nyíl utca teljes szakaszán átépül a csapadékvíz-csatorna. Az
Ady Endre út felõli szakaszon 42 fm hosszban résfolyókaként in-
dul, majd mederburkoló-elemes nyílt csatornaként folytatódik és
a Tinódy út csapadékvíz-elvezetõ rendszeréhez csatlakozik. Egy-
séges kocsibejárók is készülnek. 367 m nyílt csatorna épül G-40
nyílt mederburkoló-elemmel. 42 m résfolyóka épül. Érintett in-
gatlanok: Nyíl utca 2–16.

Hõsök tere 655 hrsz, mûvelõdési ház mögötti folyóka – ST8-7A1
jelû csatorna – átépítése. A Hõsök tere mûvelõdési ház mögötti
szakaszán a nyílt folyóka átépítésre kerül 152 fm hosszban fedett
folyókaként. 152 m G-30 fedett folyóka és 17 m nyílt csatorna
épül G-30 nyílt mederburkoló-elemmel. Érintett lakóingatlanok:
Hõsök tere 5–14.

Hõsök tere 658/2, 655, 690/33 hrsz, díszterem melletti fo-
lyóka – ST8-8-0 jelû csatorna építése. 56 m DN300 zárt csa-
torna épül. 20 m öntöttvas ráccsal fedett folyóka épül.

Hõsök tere 655 hrsz – ST8-8-0 -1 jelû – zárt csatorna átépítése.
22 m DN300 zárt csatorna épül.

Németh sarok 645, 660/1, 660/2, 659, 690/33, 625, 605 hrsz
– ST8-7-Cs jelû – nyílt és zárt csatorna átépítése. A Németh
sarok alatt a zárt csapadékvíz-csatorna átépítésre kerül, melybe
a Rózsa utca csapadékvizei is bekötésre kerülnek. ST8-CS jelû
csatorna átépítése. 193 fm hosszban DN 500 zárt csatorna épül.
ST8-7A jelû csatorna átépítése. 60 fm hosszban nyílt csatorna
épül G-40 nyílt mederburkoló-elemmel.

A kivitelezés várható ideje: 2012. szeptember 18–november 30.

A kivitelezéssel érintett területeken található ingatlanok
megközelítése során esetlegesen felmerülõ kellemetlen-
ségekért elnézésüket kérjük.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Tájékoztató
A kormány döntése szerint a 250/2012. (IX. 7.) kormányrendelet 2012. szeptember
8-ai hatállyal módosította a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvez-
ményeirõl szóló 102/2011. (VI. 29.) kormányrendeletet (a továbbiakban: kormány-
rendelet).
A módosítás érintette többek között:
– a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezménye, azon belül a sze-
mélygépkocsi-szerzési támogatásra (új és használt gépjármû) jogosult személyek kö-
rét, vagyis a súlyos mozgáskorlátozott személyeken túl új és használt személy-
gépkocsit az egyéb fogyatékossággal élõ személyek is igényelhetnek a személy-
gépkocsi-szerzési támogatás keretében;
– a használt személygépkocsi forgalomba helyezésének idõtartamát, mely a módosí-
tással 5 év lett;
– a súlyos mozgáskorlátozottságot igazoló dokumentumok körét;
– a támogatás iránti kérelmek benyújtási határidejét, valamint a kérelmek elbírálásá-
nak határidejét, menetét.
A szerzési, illetve átalakítási támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje min-
den év március 31-e és szeptember 30-a, így 2012-ben még szeptember 30.
napjáig be lehet nyújtani a szerzési, illetve átalakítási támogatás iránti
kérelmeket a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához (8000
Székesfehérvár, Piac tér 12-14.) postai úton, illetve személyesen, vagy a Fejér
Megyei Kormányhivatal két Integrált Ügyfélszolgálati Irodájánál (Székesfe-
hérvár, Piac tér 10.; Dunaújváros, Vasmû u. 39.) lehet leadni személyesen.
A szociális és gyámhivatal a jogosultságokról – az általa létrehozott bizottság vélemé-
nyének kikérésével és a keretszám figyelembevételével – minden év szeptember 30.
napjáig benyújtott kérelmek esetében 2012. december 15-éig dönt.
A jegyzõi hatáskörbe tartozó közlekedési támogatások megállapítását a változás
nem érinti, ezen támogatások elbírálása és megállapítása továbbra is a lakóhely sze-
rint illetékes jegyzõ hatáskörébe tartozik a 102/2011. (VI. 29.) kormányrendelet 14/A.
§ (2) bekezdése b) pontja szerint.
A szociális és gyámhivatal elérhetõségei:
8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14. III. emelet;
e-mail: gyamhivatal@fejer.kdrkh.hu; honlap: www.fejerkozig.helyinfo.hu.
A szociális és gyámhivatal ügyfélfogadási rendje: hétfõ–csütörtök 8.00–11.30 és
13.00–15.30, péntek 8.00–11.30.
A tárgyban készült részletes tájékoztató, kitöltési útmutató a sárbogárdi polgár-
mesteri hivatal ügyfélszolgálatánál is megtekinthetõ, a kérelemnyomtatvány
átvehetõ.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

II. Kossuth Zsuzsanna Szûrõnap
Sárbogárd, Rendelõintézet

2012. október 1.
A Fejér Megyei Szent György Kórház Sárbogárdi Rendelõintézete a szakrendeléseken
történõ betegellátás mellett igen fontos feladatának tartja a preventív, egészségne-
velõ tevékenységet is, melynek egyre fontosabb szerepet kell betöltenie napjainkban.
A városi idõsek világnapja rendezvényhez kapcsolódva a Sárbogárd, Ady Endre út
79-83. szám alatti rendelõnkbe várunk minden érdeklõdõt 2012. október 1-jén, hét-
fõn, 8.00–16.00 óráig

INGYENES LAKOSSÁGI SZÛRÕVIZSGÁLATRA.
A rendelõintézet dolgozói vércukor-, koleszterin-, vérnyomás-, testtömegindex-
méréssel, életmódbeli tanácsokkal várják a hozzájuk fordulókat. (Aki régi vércukor-
szintmérõjét elhozza, 3.000 Ft-ért újat vásárolhat.)
Ezen kívül érsebészeti, légzésfunkciós, urológiai szûrést, csontritkulás-ellen-
õrzést lehet igénybe venni (ez utóbbi szûrésre csak háziorvosi beutalóval lehet jelent-
kezni).
Számítógépes látásellenõrzésre, talpvizsgálatra, anyajegyszûrésre, hasfali
sérvszûrésre, nõgyógyászati rákszûrésre, érsebészeti szûrésre, valamint 40 év
feletti korosztálynak tüdõszûrésre is lehetõség nyílik.
Érsebészeti szûrésre elõzetesen a kartonozóban személyesen, vagy telefonon a 06
(25) 460-163-as telefonszámon lehet jelentkezni.
Az intézmény nevében kérünk minden érdeklõdõt, hogy a lehetõséget kihasználva mi-
nél többen tiszteljék meg rendezvényünket, és tegyenek egy lépést egészségük meg-
õrzése érdekében, illetve a korai megelõzésre!
Szeretettel várjuk Önöket!

Dr. Rácz Lajos fõorvos, intézetvezetõ, Nyikos Tiborné vezetõ asszisztens



Szeptember 14.

Kipakolt pénzkazetta
Csütörtökön éjfél után egy sárbogárdi telephelyrõl jeleztek betö-
rést. A megállapítás szerint lezárt bútorszekrénybõl pénzkazettát
tulajdonítottak el ismeretlen tettesek. A készpénz mellett kilenc
gépkocsi törzskönyvét és bankkártyát vitt el az elkövetõ. A lopási
kár kb. 1,1 millió forint, a rongálással a tettes kb. 60.000 Ft kárt
okozott.

Szeptember 16.

Rontom-bontom
Szombaton reggel érkezett feljelentés, miszerint ismeretlen tet-
tes Sárbogárdon megbontotta egy jelenleg üresen álló családi ház
melléképületének tetõszerkezetét, és alumínium épületállvány-
darabokat vitt el. A lopási kár kb. 100.000 Ft, a rongálással az
elkövetõ kb. 30.000 Ft kárt okozott.

Lökdösõdõ utas
A Székesfehérvári Rendõrkapitányság ügyeletese kérte bogárdi
kollégái intézkedését egy menetrend szerint közlekedõ autóbu-
szon történtek miatt. Szombaton 18.23 perckor hozzájuk futott be
ugyanis egy bejelentés, miszerint a Székesfehérvár–Sárszent-
ágota között közlekedõ autóbuszon a sofõrt az egyik utas szidal-
mazta, majd több alkalommal meglökte. A történtekkel kapcso-
latban egy sárszentágotai lakost állítottak elõ a járõrök.

Szeptember 19.

Árokba hajtott
Sárbogárd és Rétszilas között jármûvével árokba hajtott egy sze-
mélygépkocsi vezetõje. A kedd reggel kilenc óra elõtt néhány
perccel történt balesetben az autót vezetõ cecei nõ nyolc napon
belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

FMRFK

KÉK HÍREK
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Présház égett le Sárbogárdon

Tûzesethez riasztották a sárbogárdi hivatásos tûzoltókat 2012.
szeptember 18-án, kedden reggel. Sárbogárdon, a Suszterhegyen
egy körülbelül 25 négyzetméteres présház és a mellette lévõ táro-
ló szinte teljesen leégett, a tûzoltók a még izzó részeket oltották
el. Személyi sérülés nem történt.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság

Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Kérdezték
Át a parkon

A Mészöly Géza Általános Iskola mellett, a Rózsa utcában van
egy kis parkféle. Sajnos nemcsak a biciklisek és gyalogosok vágtak
csapást azon keresztül, hanem autók is. Egy család szemtanúja
volt annak, hogy a Mészöly pályái mellett hajtott be egy gépkocsi,
a tiltás ellenére, aztán nagy lendülettel átvágott a parkon, és a
Bercsényi utca felé vette az irányt.
Jó lenne útját állni az ilyen vadorzóknak a növényzet és a gyalogo-
sok védelmében!

Ne nézz rá!
Egy kétgyermekes édesanya mesélte a következõ történetet szer-
kesztõségünkben: pici csemetéivel vásároltak éppen egy nagyáru-
házban, amikor az egyik gyermeke meglátott egy másik kisgyerek
kezében egy dobozos italt. Megkérdezte az édesanyját, hogy mi-
ért iszik a másik kisgyerek sört, mire édesanyja mondta neki, hogy
az nem sör, hanem üdítõ. Ám a másik kisgyermek anyukája rájuk
rivallt, hogy rá se nézzenek a gyerekére, ne is beszéljenek róla, s
közben pillanatok alatt többen is odasereglettek az indulatos
asszony mellé. A kétgyermekes anyuka igyekezett hátrahagyni ezt
a fenyegetõ társaságot. A biztonsági õr szerencsére a segítségükre
sietett. Az indulatos nõ ezt látva odaszólt: „Mi van, félsz, hogy
meg fogunk verni?” s még a parkolóban is követték a kétgyerme-
kes anyát, akit aztán a biztonsági õr vitt haza.
Az áruháznál jegyzõkönyvet vettek fel az esetrõl.
A kétgyermekes anyuka azonban nyugtalan az eset óta, félve
megy az utcára. Fölháborítja, hogy vannak olyan emberek, akik
mindent megengednek maguknak, és nincs, ami visszatartó erõ-
vel hatna rájuk. Miért kell eltûrni ártatlan embereknek az ilyen
támadásokat?

Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

Mustgáz – a szüreti
idõszak egyik veszélye

A katasztrófavédelem a szüreti idõszak kezdetével felhívja a lakosság fi-
gyelmét az év ezen idõszakára jellemzõ veszélyforrásra, a mustgázmér-
gezésre. A gondatlanság és figyelmetlenség miatt minden évben több bal-
eset, vagy haláleset következik be országszerte.
A mustgáz a must erjedése során felszabaduló szén-dioxid, színtelen és
szagtalan, a levegõnél körülbelül másfélszer nehezebb gáz, ami a levegõt ki-
szorítva a föld közelében terül el. Otthonunkban elsõsorban a cukortartalmú
növények és gyümölcsök erjedése során keletkezik.
A mustgáz adott koncentrációban fontos életfolyamatokat befolyásol. A
szén-dioxid belégzése, illetve az oxigénhiányos állapot hat a központi ideg-
rendszerre, aminek jele a szédülés, hányinger, illetve mentális zavar. Utób-
bi azért jelent külön veszélyt, mert még ha fizikailag képes is lenne a must-
gázt belélegzett ember menekülni, a szellemi funkciók zavara megakadá-
lyozza a helyiség elhagyásában.
A balesetek megfelelõ körültekintéssel és elõvigyázatossággal megelõzhe-
tõek!
A balesetek megelõzése érdekében javasolt a pincék megfelelõ szellõzteté-
se, a hordók lehetõség szerint nagy térben való elhelyezése, gázérzékelõ ri-
asztóberendezés használata. Tanácsos úgy lemenni a pincébe, hogy ma-
gunk elõtt botra erõsített, égõ gyertyát tartunk legfeljebb a derék magassá-
gában. Ha a gyertya elalszik – ez jelzi az oxigén hiányát – azonnal el kell
hagyni a helyiséget!
Az ilyen balesetet szenvedõ embereket csak légzõkészülék használata mel-
lett lehet biztonsággal kimenteni. A másik segítségére sietõ ember az oxi-
génhiányos helyiségbe lépve maga is a mustgáz áldozatává válhat.
Veszély esetén hívja a katasztrófavédelmet a 105-ös számon!

Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Szóló szõlõ
Az õsz gyümölcseinek dicséretét zengte a Zengõ Óvoda pénte-
ken, amikor is izgatott nyüzsgés közepette rendezték meg a szü-
reti felvonulást és mulatságot. Minden apróság, óvónõ és dajka
néni népi viseletet öltött az alkalomra, s a feldíszített aulában
citerával, énekekkel, tánccal hangolódtak rá a lovas kocsikázás-
ra.
Csípõs volt ugyan az idõ, de szerencsére nem esett, így a felsora-
kozott kocsikra felkucorodva, egymást melengetve, két lovas
felvezetésével elindult az óvodások menete a lakótelep körül,
majd a Túry Miklós utcán.
A nap folyamán a gyerekek megismerkedhettek a szüret eszkö-
zeivel is, sõt, a sokféle alma, körte, szõlõ és finomság mellett
frissen préselt mustot kóstolhattak.

Hargitai–Kiss Virág

Szüreti felvonulás Tinódon
A mostoha, szürke, esõs idõ ellenére jókedvvel gyûltek össze a
felvonulók az idén megtartott hagyományos tinódi szüreti fel-
vonulásra. Borral hessegették el fejük felõl a gondokat és a fel-
hõket egyaránt, hisz mire elindultak, egész szép idõ kerekedett.
A Tinódi utcán végig mindenki kint állt a kapuban és már várta
a díszes menetet. A déli indulás helyett egy óra tájt végre el is in-
dultak a kocsik, s danolva, ostort pattogtatva masíroztak végig
Bogárd ezen részén. A kapuban állva mi is vártuk már a szüreti-
seket. Már kilométerekrõl lehetett hallani az ostorok hangját.
A sok, szépen feldíszített kocsin fiatalok, öregek egyaránt ültek
s a leghangosabb a csaposkocsi volt, ahonnan leugorva minden-
kit szívesen kínáltak borukkal a legények. A kínálás közben a
felvonulók a kisbíró köré gyûltek, aki a bíró engedélye mellett
kihirdette az esti bált, melyre mindenkit szeretettel vártak.
Majd a zenészek rákezdtek egy nótára, a legények és leányok
táncra perdültek, így csalva mosolyt minden utcabeli arcára.
Este a népes társaság jót mulatott a szüreti bálban.

Hargitai Gergely

Kocsisor a cecei utcán
Nem holmi kialakult dugóról írok – bár a szüreti felvonulás néhány percig lassulásra kényszerítette a mindig sietõ autósokat – hanem
arról a lovaskocsi-sorról, ami végigkígyózott Cece utcáin szombaton délután.
A menet a focipályától indult el a kocsinyi, szõlõfürtös szent koronával az élen, s vonult végig a fõutcán, majd a mellékutcákon. Nem
kellett biztatni a résztvevõket az éneklésre, szívesen harsogták az alkalomhoz illõ nótákat, s a táncban sem voltak restebbek. A zenét a
Szabó zenekar biztosította.

A megállóknál a szor-
gos asszonyok terülj
asztalkámat varázsol-
tak a felvonulók éhsé-
gének csillapítására.
Miután felfrissülve
pattantak föl a díszes
kocsikra a szüretisek,
ostorával jelzett a
csikós, és folytathatta
útját a menet.
Este mulatságon folyt
tovább a dínom-dá-
nom.

Hargitai–Kiss Virág
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Miklósi hírcsokor
Õrségi csillagtúra

A Sárszentmiklósi Általános Iskola 28 fel-
sõ tagozatos tanulója idén nyáron is részt
vett egy fantasztikus csillagtúrán.
Mindenki izgatottan várta július 4-ét, az
indulás napját. A Balaton déli partján
mentünk, közben egy rövid túrán csodál-
hattuk meg a zamárdi kilátóból a fehéren
fodrozódó Balatont és a mögötte elterülõ
hegyeket. Elsõ megállóhelyünk a csodála-
tos keszthelyi Festetics-kastély volt, ahol a
Vadászati és a Hintómúzeumot tekintet-
tük meg.
Csodálatos tájakon haladtunk szállásunk
felé Hegyhátszentjakabra. Az Õrségi
Nemzeti Park egyik legszebb helyén, a
Vadása-tó közvetlen szomszédságában
tölthettünk el egy élményekkel teli hetet.
Miután elfoglaltuk szállásunkat, tanára-
inkkal tûzifát gyûjtöttünk az esti tábortûz-
höz. A tûz fényénél hosszan beszélgettünk,
és beavattuk az újonc táborozókat. Nehe-
zen tudtunk elaludni az izgalomtól.
Másnap a nagy melegben egy jót füröd-
tünk a Vadása-tóban. Harmadnap túrán-
kon, Pankaszon csodáltuk meg a fából ké-
szült szoknyás haranglábat. Negyedik nap
Õriszentpéterre és Szalafõre látogattunk
el, ahol megnéztük a templomot és a falu-
múzeumot. Sok érdekességet tudtunk meg
errõl a tájegységrõl. Hallhattunk a telepü-
lések kialakulásáról, az építkezésrõl, népi
szokásaikról. Ötödik nap ismét fürödni
mentünk a Vadása-tóra. Hazafelé egy ét-
teremben finomat vacsoráztunk. Este tá-
bortüzet gyújtottunk énekszó mellett. A
hatodik napon vonattal a zalaegerszegi
termálfürdõbe mentünk. Mindenki élvez-
te a nagy csúszdát és az örvénymedencét.
Sajnos estére megérkezett a vihar, ezért el-
maradt a záró tábortûz. Az ebédlõben

diszkót tartottunk, amin mindenki jól
érezte magát, még ha fáradt is volt.
Végül eljött a hazautazás napja. Reggeli
után csüggedten pakoltuk össze a holmin-
kat. A buszból szomorúan néztük a szép
õrségi tájat, amit túráink során megismer-
tünk, és már a jövõ évi csillagtúráról be-
szélgettünk. Hazafelé a szépséges Zamár-
diban ebédeltünk, majd Siófokon táborzá-
rásként egy jót fürödtünk. Mindenki jó ér-
zéssel és szép emlékekkel szállt le este ott-
hon a buszról, amit a szülõk nagy szeretet-
tel és izgalommal vártak.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a tábo-
rozást tanárainknak és szüleinknek.

Paczona Boglárka

Táborozás Szandaváron

Július második hetében felejthetetlen he-
tet töltöttünk mi, alsós miklósi diákok a
Szandavári Diáktáborban.
Kísérõtanárainkkal együtt alig gyõztük ki-
várni az indulás napját, július 9-et. Kora
reggel végre nekivágtunk a több órás uta-
zásnak az Északi-középhegység felé. A
szállás elfoglalása után sétálni mentünk a
faluba, ismerkedtünk a környékkel. Va-
csorára szalonnát és virslit sütöttünk sza-
bad tûzön.
Kedden Hollókõre látogattunk el megnéz-
ni a várat, az ófalut és a Palóc Babamúzeu-
mot. Jellegzetes építésû házat láttunk min-
denütt. Délután átsétáltunk a szomszéd fa-
luba, Terénybe megnézni a csipkemúzeu-
mot. Egy néni szívesen mutatta meg, ho-
gyan készül a csodálatos csipke. Alaposan
elfáradtunk a hosszú menetelésben, pedig
várt még ránk aznap késõ este a rókavadá-
szat. Sokáig bolyongtunk a sötétben a
zseblámpáinkkal.

Szerdán Gyöngyösre mentünk strandolni.
A nagy forróságban jólesett a medence
langyos vize. Bukfenceztünk, lubickol-
tunk, sõt kézen is álltunk a vízben. Este
színházba voltunk hivatalosak, ahol a pa-
lóc lakodalmat mutatták be; végignézhet-
tük, hogyan zajlik a menyegzõ.
Csütörtökön Balassagyarmaton néztünk
palóc emlékeket, majd ott is kipróbáltuk,
milyen a strand. Mindkét medencét birto-
kunkba vettük, folyamatosan ugráltunk a
vízbe. Este a táborból vadlesre indultunk,
melynek során a levágott búzamezõ szélé-
rõl kémleltük a határt.
Pénteken gyalogtúra keretében megtet-
tünk 8 km-t, felmásztunk a dombtetõre, a
szandai várhoz. Ebéd után gyöngyöt fûz-
tünk és hûtõmágnest készítettünk. Este
virslisütést tartottunk, utána pedig szép-
ségversenyt és Ki mit tud?-ot rendeztünk.
Nagy volt a versengés, volt, aki táncolt,
volt, aki énekelt, volt, aki a nyári szünet el-
lenére verset mondott. Hangulatos volt a
búcsúesténk.
Szombaton elmentünk egy közeli kecske-
farmra Terénybe, ahol a csoport fele kecs-
kesajtot készített, a másik fele pedig sétát
tett a faluban. Ebéd után indultunk haza.
Este az óvoda elõtt jó volt viszontlátni a
szüleinket.

Zelman Fanni

Magyarok Világtalálkozója

Sok rendezvényen vettem már részt, de ez
volt talán a legizgalmasabb számomra.
2012. június 8-án a magyar mesemondó-
verseny gyõztesei, köztük én is, meghívást
kaptunk Budapestre, a Magyarok Világta-
lálkozójára. A Syma csarnok színpadán a
világ minden tájáról érkezõ magyaroknak
a fellépõk elmondhatták az általuk kivá-
lasztott mesét. Én nemcsak mesét mond-
tam, hanem népdalokat is énekeltem.
Színvonalas mûsort láthattunk, hallhat-
tunk. Sok neves ember volt ott. Nagyon
örültem, hogy találkozhattam Helyey
Lászlóval, Mátyás király magyar hangjá-
val, az István, a király rockoperából Varga
Miklóssal, valamint az Aranycsapat kapu-
sával, Buzánszky Jenõvel. Nagyon jól érez-
tem magam, felejthetetlen élményekben
volt részem.

Huszár Anna 4. a osztályos tanuló

HATÁRTALANUL 2012

A Bethlen Gábor Alap Bizottsága
1.084.200 Ft-ot ítélt meg iskolánk hetedik
évfolyamos diákjainak ahhoz, hogy Szer-
bia magyarlakta területeit megismerhes-
sék. A tanulmányi kirándulás során a 29
résztvevõ diák tanulmányaihoz kapcsoló-
dó programelemeket teljesített, külhoni
magyar diákokkal közös programokon
vett részt. A pályázat készítõi és egyben kí-
sérõ pedagógusok: Téglás Anita, Dizseri
Péter, Térmegné Nyári Katalin és Zámbó
Zsuzsanna.
A „4 nap alatt a Délvidék körül” címû, a
külhoni iskolai kirándulási programra be-
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nyújtott, BGA-12-HA-01-0788 pályázati
számú nyertes pályázatunk 2012. szeptem-
ber 12-15 között sikeresen megvalósult. Az
elsõ beszámolót a vendéglátók (Lengyel
Anna, az óbecsei Petõfi Sándor Általános
Iskola tanulója) tollából olvashatják, ami
megjelent az Óbecse.net Sulisarok címû
rovatában:

Vendéggyerekek
az iskolánkban

Szeptember harmadik hetén egy busznyi
hetedik osztályos sárbogárdi diák tanul-
mányi kirándulását töltötte Délvidéken;
elsõsorban a magyar történelmi helyeket
járták be. Óbecsén szálltak meg, egy régi
kapcsolatnak köszönhetõen, az esti prog-
ramot a petõfisekkel töltötték.

Iskolánkba szerdán délután érkeztek. A
Petõfi Sándor Általános Iskolában végig-
hallgattak néhány órát. Hat óra körül meg-
koszorúztuk Petõfi Sándor szobrát. Ez-
után az iskolánk dísztermében különbözõ
ismerkedõjátékokat játszottunk, majd a
diákok vezetõikkel a Villa Via szállodában
szálltak meg.

Másnap reggel nyolc órakor városnézésre
indult a csapat. Elõször a fõteret, majd a
városházát mutatta be nekik Ferenc Ed-
vin. Ezután a Nagyboldogasszony temp-
lomba mentünk. A templom után az ártézi
kutat néztük meg. A legenda szerint a víz
pokolból jön fel, hisz meleg, és meg is lehet
gyújtani. A legenda szerint, aki a sárga vi-
zet issza, vágyik annak szíve Óbecsére
vissza. Majd a következõ útba esõ neveze-
tesség a pravoszláv templom volt. A fõté-
ren álló szobor történetét is végighallgat-
hattuk. A következõ állomás a Than-ház
volt, majd a sportközpont. A Tiszán hall-
hattunk a zsiliprõl, amit az Eiffel-iroda ter-
vezett, majd ezután a csoport visszasétált a
szállodához. Onnan a diákok Újvidékre
utaztak. Estefelé visszaértek onnan, s ek-
kor az ötödik óra után társalgóesten ismer-
kedhettünk meg jobban a külföldi diákok-
kal. Sokat kérdeztünk egymástól, mesél-
tünk az iskolánkról.

Másnap a vendégek Belgrádba utaztak.
Estére visszaértek, s ekkor a Petõfi Sándor
Magyar Kultúrkörben Cseszák Balázs és
Cseszák Korcsik Anikó táncházat tartott.
Dél-alföldi táncokat jártunk. A Fokos ze-
nekar húzta a talpalávalót. Zsíros kenyér
és tea volt terítéken, amit mindannyian jó-
ízûen fogyasztottunk. A táncház után a mi-
elõbbi viszontlátás reményében elbúcsúz-
tunk. Megbeszéltük, hogy tartjuk a kap-
csolatot.

Remélem, tanáraink szerveznek még kö-
zös programokat, hogy ápolhassuk az
újonnan született barátságokat.

A Kuszli Angéla tanárnõ irányította óbe-
csei média szakkör rövid összeállítása a kö-
zös programokról, látottakról megtekint-
hetõ itt:

http://www.youtube.com/watch?feature=
player_embedded&v=a7DrFF63i6g

Cecei sulibörze
A referencia-intézménnyé

válás útján

Intézményünk hat pedagógusa a TÁMOP
3.1.7–11/2–0389-es számú pályázatnak kö-
szönhetõen több képzésen vett részt az el-
múlt hónapokban. A felkészítéseken elsa-
játított tudás remélhetõleg segíti iskolánk
referencia-intézménnyé válását, valamint
tovább bõvítették tanáraink szakmai fel-
készültségét.

A 2011/2012-es tanév végén az intézmény-
vezetõi 15 órás foglalkozáson megismer-
kedtek az iskolai PR-feladatokkal, majd
júliusban a kollegáink közül hárman gya-
korlatvezetõ mentorokká váltak egy 60
órás trénig során. Ennek köszönhetõen
már képzett szakemberek irányítása mel-
lett fogadhatjuk a fõiskolai és az egyetemi
hallgatókat.
A rövid nyári szünet után augusztusban és
szeptemberben folytatódtak a felkészíté-
sek a referencia-intézménnyé válás felada-
taira. Ennek keretében négy kolléga meg-
ismerte a felsõoktatási gyakorlóhellyé vá-
lás kritériumait, hatan az adaptációs folya-
matok eljárásait, módjait 30 órában – öten
a szolgáltatás szervezeti feltételrendszeré-
nek kialakítását – és négyen az intézmény-
közi kapcsolatrendszerek kialakítását, 15–
15 órában.
Mindezen megszerzett ismeretek, tapasz-
talatok és tudás birtokában bízunk abban,
hogy az intézményünkben folyó oktató
–nevelõ munka példaértékû lesz a nálunk
tanítási gyakorlatot végzõ pedagógusjelöl-
tek számára.

Óvodából iskolába

Iskolánk elsõ, második osztályait múlt hé-
ten nagy meglepetés érte. Egykori óvodá-
jukba, a Cecei Kincskeresõ Óvodába meg-
hívást kaptak egy zenés-táncos délelõttre.
Az óvodából az alsó évfolyamokba felke-
rülõ tanulók könnyebb beilleszkedését se-
gíti elõ a Cecei Általános Iskola az óvo-

da–iskola átmenet programja, amelyet az
intézmény integrációs nevelése is támogat.
Az „Ez a lábam, ez, ez, ez, jobban járja,
mint emez” címû programon az óvó nénik
és tanár nénik is beálltak a körjátékba, kör-
táncba, az éneklésbe és a vonatozásba. A
délelõtt folyamán testvérek és barátok
együtt mókáztak.
Ez a rendezvény remek alkalmat adott ar-
ra, hogy a gyerekek emlékében az ovi ak-
kor is ott legyen, ha már iskolába járnak.

Vigyázz! Kész! Víz!

„A víz az élet!” elnevezésû pro-
jekthét veszi kezdetét szeptem-
ber 24-én a Cecei Általános Isko-
lában. A már hagyománnyá vált
programsorozat, mely mindig egy
adott téma köré épül, újra sok ér-
dekességgel kecsegteti a kicsiket,
nagyokat egyaránt.
Többek között részt vehetnek a
tanulók kézmûves-foglalkozáso-
kon, délutánonként izgalmas sor-
versenyeken, és különféle felada-
tok megoldásában jeleskedhet-
nek. A második osztályosok Ta-
másiba, míg a harmadikosok
Paksra kirándulhatnak. Pénte-

ken lesz a témahét tetõpontja: az akadály-
verseny és családi nap. A családi napon az
elsõ és a második osztályosok és szüleik ve-
hetnek részt, a többi évfolyam diákjai jó
idõ esetén a cecei határban küzdhetnek le
különféle akadályokat.
A tartalmas szórakozás mellett a tanórá-
kon elkészített munkákkal még az iskola
dekorálásához is hozzájárulnak a tanulók.

Ferenczi Roland

Tanévnyitó
szülõi értekezlet

A Cecei Általános Iskolában a tanév elsõ
szülõi értekezletének fõ témája a 8. osz-
tályban a továbbtanulás volt. Ennek kere-
tében a szülõk (köztük a 7. osztályos ér-
deklõdõ szülõk is) elõadást hallgattak meg
a paksi Munkaügyi Központ Kirendeltsé-
gének vezetõjétõl, Feiglné Szommer Csil-
lától. Az elõadás felhívta a figyelmet a kö-
rültekintõ középiskola-választásra és a
megfontolt szakmaválasztás fontosságára;
diagramok segítségével mutatta be a mak-
rogazdasági tendenciákat és a várható
munkaerõ-piaci elvárásokat. Remélhetõ-
leg sok hasznos információt sikerült az ér-
deklõdõknek kapniuk.

Ráczné Pincési Julianna

Cecei iskola
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Vándorlásaim
6. rész

A Duna–Tisza-csatornán evezni álom. Hajózhatónak építették a
múlt század elején, s torzó maradt. Pénz híján nem jutottak el vele
a Tiszáig. A mély mederben a csepeli Dunából letisztulva, csende-
sen folyik a Duna vize Dabasig, ahol táplálja a Duna-völgyi Fõcsa-
tornát. Látom a mélyben cikázó halakat. Nagy a halbõség ebben a
tiszta vízben. Idõnként kiugrik egy-egy méretes potyka, s nagy
hullámot vetve csobban vissza. Semmi más nem zavarja meg a
csöndet. Aztán váratlan dolog történik. A messzire kinyúló evezõ-
lapát surrogásától megriadt nagy vadponty ugrik ki a vízbõl, s
egyenesen a csónak aljában landol. Itt aztán nagy ribilliót csapva
bekeveredik a lábam alá.
– Jaj, mit csináljak? – jön az elsõ ijedt kérdés, aztán hamar meg-
születik a döntés. Az evezõket elengedve próbálom megfogni a
halat. Többször is kicsúszik a kezembõl, mire elkapom, és vissza-
dobom a vízbe. Gondolom, ezt olvasva sokan kérdezik: hát bo-
lond ember, miért nem sütötted meg? Jó ebéd lett volna belõle!
Nem horgászni, sütni-fõzni jöttem erre a vándorútra, hanem a
természet magányában elmerülve önmagamra találni. A lélek
csendes megnyilvánulásairól elterelné a figyelmet, ha engedek a
bennem is meglévõ vadászösztönnek és átadom magam a gyomor
uralmának.
Most, hogy már napok óta evezek, döbbenek rá, hogy milyen ke-
vés táplálékkal beéri az ember, ha nem azon jár az esze, hogyan
tömje meg a hasát. És valóban, elég csak kétszer ennem napjában.
A meglévõ kenyér, szalonna, hagyma kiegészül a partról itt-ott
behajló vad gyümölcsfák termésével és a mindenhol termõ vad-
szederrel. Mivel kevés a pénzem, be kell osztanom. Kicsi kenyér,
kicsi szalonna, mint a háborús szegényvilágban. Így elcsendesed-
ve, a természet rezgésébe olvadva olyan dolgokat is észreveszek,
amik fölött máskor elsiklik a figyelmem.
És van is mit észrevennem, hiszen a világtól elzárt, õslápokkal kö-
rülvett vidéken át vezet az utam. A Kiskunság hajdani lápvilága itt
beláthatatlan területen érintetlenül õrzõdött meg a Duna hajdani
vízjárásain. Hatalmas fák hajolnak a víz fölé, a part beleolvad a
lápba. A fák vízben állnak, ahogy egy rendes láperdõhöz illik.
Köztük zsombékokon ugrálva lehet bejutni a lápvilág rejtett belsõ
szigeteire. És milyen különösek ezek a fák! Mintha a bibliai idõk-
bõl maradtak volna itt. A gyökereik lábakként veszik körül a tör-
zset. Lábas égernek, mocsári égernek, vízi égernek, fekete éger-
nek is hívják ezeket, amelyekbõl itt hatalmas erdõt látni. Szülõfa-
lum, Fülöpszállás határában is van egy ilyen láp, éppen ilyen fák-
kal, csak az a láp egészen kicsi, alig egytized négyzetkilométernyi
területen fekszik. Gyerekkorunkban oda jártunk ki számhábo-
rúzni.
Ez az érintetlen õsláp Ócsától mintegy 5-10 km-re van a vadboró-
kás homokpuszták között. Kihúzom a partra a csónakot, és teszek
egy sétát a láperdõben. Persze aligha lehet sétának nevezni azt,
hogy zsombékról zsombékra ugrálva jutok elõre, idõnként mellé-
lépve, derékig merülve a vízbe. Aztán ritkulni kezdenek a fák, és
egy nagy tisztásra érek. Az erdõ itt egy fekete vizû mocsári tavat
ölel körül. Sehol emberi nyom. Ez a terület csak így, a vízen ke-
resztül közelíthetõ meg. A tó békés, tiszta, belenézve látom a
mélyben ingadozó vízinövényeket. Ellenállhatatlan vágyat érzek,
hogy megfürödjek. Mélyen beszívom a tó illatát. A mocsári liliom
édeskés, buja illata keveredik a vad, kesernyésen fûszeres lápi nö-
vények illatával. S mindezt belengi a korhadó vízbe hullott lomb,
elhalt nádtorzsák bomlásának szaga. Szagot írtam megkülönböz-
tetésül, de igazából ezt is illatnak élem meg. Az élet nászának va-
gyok most részese. Annak a folyamatnak, ahogy a lebomlóból, az
elmúlóból éppen sarjad ki a megújuló jövõ virága. S teljes lényem-
mel átélem e nászt, ahogy minden idõpillanatban egyszerre van
jelen a kívül és belül, a halál és a kiteljesedõ szerelem. Belebújok a
tó vizébe. Hagyom, hogy körülöleljen, s lebegjek benne, mint
Földanya magzata, s így szülessek újjá, e víztõl megtisztítva. Mi-
csoda befogadó asszonyillat vesz körül! Elszorul a szívem. Ó, hogy
hiányzik egy szeretõ, befogadó asszonyi ölelés! A vízen ringatózva

lassan megvigasztalódom. Egy vers sorai formálódnak zenévé a
szívemben:

„Csak ami nincs, annak van bokra,
csak ami lesz, az a virág,
ami van, széthull darabokra.” (József Attila: Eszmélet)

– Engedj el mindent, engedj el mindent! – mintha a fák levelei sut-
tognák, a parti nád zizegné, a szívemnek súgná a víz ezeket a sza-
vakat. Nem igazán értem még ezt az üzenetet, túl nagy a fájdalom,
túl fiatal, nyugtalan a szív, s erõsen kapaszkodik bennem, ami ki
akar szakadni. Veszek egy nagy levegõt és lemerülök. A fejemben
lüktet a vér. Ott lebegek a tófenéken a vízi tündérek hínárhaját át-
karolva idõtlen idõkig, míg az élni akarás a felszínre nem vet. Erõ-
teljes karcsapásokkal úszom, teljes erõvel csapok a vízbe minden
tempónál, míg el nem fáradok. Leheverek a tõzeges, mohos part
ezerillatú pázsitjára. Zihálva szedem a levegõt. Nézem azt a kis
bogarat, ahogy araszol föl egy farkasalma levelén. Különleges,
vad illata van ennek a növénynek, és csábító, halált hozó a termé-
se. Összedörzsölök egy levelet, s mélyen beszívom az illatát.
– Ne félj tõlem! – suttogja.
A homlokomra terítem a megtört, hûs levelet, s hagyom, hogy át-
járja a testem a növény gyógyító ereje. Nem tudok igazán még er-
rõl a növényrõl semmit. Ehhez bölcsülni, öregedni kell. Így lep
meg a könnyû álom. A Nap már meredeken áll, mire föleszmélek.
Hirtelen azt se tudom, hogy hol vagyok. Csak hosszas tévelygés
után találok vissza a folyóhoz, ahol a csónakot hagytam.
Egy szál egyedül vagyok e vidéken. Jó a magány. Könnyedén siklik
a vízen a hajóm. Az erõteljes evezõcsapások gyorsan repítik elõre.
Estefelé megpillantok egy hidat. Rajta autók, teherautók jön-
nek-mennek. A híd után ott a vasúti híd. Rajta vonat robog át a fõ-
város felé. Dunaharaszti határában vagyok. Aztán hirtelen kinyí-
lik a nádtenger, és ott van elõttem a soroksári Duna nagy vízfelü-
lete. Ezt a Duna-ágat alul-felül zsilip õrzi. Alul a tasi, felül a Kvas-
say-zsilip. A víz szinte áll. A parton hétvégi vityillók, amelyektõl
stégen lehet lejutni a vízre. Nem evezek partközelben, mert sok a
horgász, akik halra lesve jó messze bedobják a horgot, és némelyik
közülük mogorva, haragos, nem fogadja a köszönésemet sem.
Könnyedén evezek egészen napnyugtáig. Ez itt már Budapest.
Hallani a város folyamatos zihálását. Mint almon heverõ beteg ál-
lat, úgy fújtat, hörög, sóhajtva nyöszörög ez a világváros. Különös
így, vízen át megközelíteni. Végletes a kontraszt. A parton rozs-
dás iparterületek, zaj, por szemét, a nádasba borított hulladék, s
vele szemben a természet csendes nyugalma. A város, mint rákos
daganat elpusztít maga körül mindent. Lakói rettegnek a holnap-
tól, az elmúlástól, s itt, a városon kívül az öngyógyításra állandóan
kész természet mindezt derûs semlegességgel szemléli, és magába
öleli ezt is a születés és halál örök körforgásában.
Lefelé hajlik a Nap, amikor egy néptelen helyen kikötök. Kihú-
zom a nádba a csónakot úgy, hogy az a parthoz simul. Gyalogös-
vény vezet egy távoli nyaralótelephez. Nem megyek el odáig. A
parton ülve figyelem, ahogy bukik le a Nap a túloldali hegyek mö-
gé. A takarómba burkolózva heverek le a csónakban a szalmára.
Alig virrad, amikor csattogó hang riaszt fel álmomból. Két rendõr
veri gumibotjával a csónak oldalát.
– Rendõrség! Keljen fel és igazolja magát! –reccsen a hangja a hi-
vatalos közegnek.
Folytatom.

Hargitai Lajos
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Kézilabda

Ismét gyõzelem idegenben
Martonvásár–VAX Sárbogárd

Szeptember 16-án, vasárnap, a kora délelõtti szabadtéri mér-
kõzésen kicsit álmosan kezdett a csapat.
VAX: Németh II. (kapus), Nacsa, Balogh 2, Pluhár 1, Rehák 1,
Bodoki 11, Németh II. Csere: Borostyán, Sohár, Baki,
Goldberger, Suplicz.
A 15. percig fej fej mellett haladt a két együttes, de ekkor nyi-
tott védekezésre váltottunk, ami megzavarta a hazaiakat. Így a
félidõben 13-10-es elõnnyel mehettünk egy kis pihenõre.
A második félidõben végig mi vezettünk, a 13. percben például 4 góllal.
Martonvásár eléggé kellemetlen stílusú játékot játszik, a múlt hétvégén Sere-
gélyest 12 góllal verték meg.
Ebben a játékrészben sajnos többet hibáztak játékosaink (kimaradt hétméte-
res, ziccerek, eladott labdák).
Németh Tamás kapusunk szerencsére régi önmagát igazolta, a mezõnyjátéko-
saink közül pedig ifj. Bodoki György teljesítménye volt kiemelkedõ, aki kevés
hibaszázalékkal, majdnem a lõtt gólok felével járult hozzá a gyõzelemhez. Né-
meth Tamás II. szellemesen játszott, védekezésben pedig az egész csapat di-
csérhetõ, kiemelve Pluhár Tamás és Suplicz István védõmunkáját.
A gólkülönbség lehetett volna nagyobb is, de a megszerzett 2 pont a lényeg.
Örömteli, hogy ismét egy fiatal játékost igazolhattunk Sohár János Máté sze-
mélyében.
A mérkõzés végén köszönthettük Balogh Viktort, aki 26. születésnapját ünne-
pelte. Sok eredményes évet kívánunk Viktornak csapatunk körében!
Következõ meccsünk már hazai pályán lesz Bicske ellen szeptember 22-én,
szombaton, 18 órakor a Mészöly csarnokában.
Várjuk kedves szurkolóinkat a fontos összecsapásra!

Bodoki György edzõ

A Road Masters csoport
eredményei

Velence–Sárszentmiklós 4-0
Polgárdi Vertikál–Kápolnásnyék 2-1
Szabadegyháza–Baracs 2-3
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ–
Dunafém-Maroshegy 1-0
Bakonycsernye–Mezõfalva 3-1
Szár–Bicske 6-0
Martonvásár–Sárosd 1-0
Iváncsa–Kisláng 3-3

A Road Masters csoport állása

1. Velence 5 5 0 0 15 2 13 15
2. Gárdony–

Agárdi Gyógyfürdõ 5 5 0 0 7 1 6 15
3. Iváncsa 5 4 1 0 19 8 11 13
4. Szár 5 4 1 0 10 1 9 13
5. Martonvásár 5 4 0 1 8 5 3 12
6. Bicske 5 3 0 2 12 13 -1 9
7. Bakonycsernye 5 2 1 2 13 13 0 7
8. Kisláng 5 2 1 2 8 9 -1 7
9. Polgárdi 5 1 2 2 5 11 -6 5
10. Sárosd 5 1 1 3 11 10 1 4
11. Baracs 5 1 1 3 7 9 -2 4
12. Kápolnásnyék 5 1 1 3 7 14 -7 4
13. Szabadegyháza 5 1 0 4 10 11 -1 3
14. Mezõfalva 5 1 0 4 5 11 -6 3
15. Dunafém–

Maroshegy 5 0 1 4 4 9 -5 1
16. Sárszentmiklós 5 0 0 5 4 18 -14 0

A Zöldharmónia csoport
eredményei

Mezõfalva II.–Rácalmás 1-2

Kisapostag–Elõszállás 1-1

Zichyújfalu–Nagyvenyim 4-1

Alap–Perkáta 7-2

Dpase–Sárszentágota 2-1

Cece–Nagykarácsony 1-0

Mezõkomárom–Szabadegyháza II. 1-3

A Zöldharmónia csoport állása

1. Cece 5 5 0 0 15 2 13 15

2. Szabadegyháza II. 5 4 1 0 15 8 7 13

3. Alap 5 3 1 1 21 7 14 10

4. Dpase 4 3 0 1 10 5 5 9

5. Nagykarácsony 4 3 0 1 10 8 2 9

6. Sárszentágota 5 2 0 3 12 10 2 6

7. Perkáta 5 2 0 3 8 15 -7 6

8. Kisapostag 5 1 2 2 9 9 0 5

9. Zichyújfalu 5 1 2 2 7 12 -5 5

10. Rácalmás 5 1 2 2 7 12 -5 5

11. Mezõfalva II. 5 1 1 3 7 14 -7 4

12. Nagyvenyim 5 1 1 3 6 14 -8 4

13. Mezõkomárom 5 0 2 3 6 10 -4 2

14. Elõszállás 5 0 2 3 5 12 -7 2

Az Agárdi Termál csoport
eredményei

Kulcs–Ercsi 4-2
Mezõszilas–Káloz 2-0
Dpase II.–Vajta 7-0
Pusztaszabolcs–Sárszentmihály 0-1
Adony–Dég 5-0
Aba-Sárvíz–Seregélyes 3-1
Sárbogárd–Lajoskomárom 2-1
Nagylók–Baracska 2-2

Az Agárdi Termál csoport állása

1. Dpase II. 5 5 0 0 22 7 15 15
2. Ercsi 5 4 0 1 31 4 27 12
3. Aba–Sárvíz 5 3 2 0 13 5 8 11
4. Nagylók 5 3 2 0 11 7 4 11
5. Pusztaszabolcs 5 3 1 1 12 5 7 10
6. Adony 5 3 1 1 12 6 6 10
7. Sárbogárd 5 2 2 1 9 9 0 8
8. Seregélyes 5 2 1 2 9 9 0 7
9. Kulcs 5 2 1 2 7 11 -4 7
10. Mezõszilas 5 2 0 3 8 9 -1 6
11. Sárszentmihály 5 2 0 3 10 18 -8 6
12. Vajta 5 2 0 3 6 21 -15 6
13. Baracska 5 0 2 3 6 15 -9 2
14. Lajoskomárom 5 0 1 4 4 9 -5 1
15. Káloz 5 0 1 4 9 15 -6 1
16. Dég 5 0 0 5 4 23 -19 0

SÍC – Hírek,
eredmények

A 2012–2013. versenyévadban a
diákolimpiai versenysorozat SULI
Íjászbajnokság elnevezéssel mû-
ködik tovább. A szervezõk a baj-
nokságot tanévre hozták létre,
szeptembertõl június elejéig.
A versenysorozat elsõ versenye a Dél-Alföld régió-
ban, Lakitelken került megrendezésre.
Egyesületünkbõl a serdülõkorú Stadler Balázs, vala-
mint két „újonc”, elsõ versenyes gyermek: Somogy-
vári Bence és Szénási Benedek nevezését adtuk le.
A „rutinos” Stadler Balázs – 50-40-30-20 m-en –, ez
évi teljes távú országos bajnokunk, csaknem elfelej-
tette, miért is mentünk Lakitelekre. Úgy gondolta,
talán neki elég a pályán megjelenni, és meg is nyerte
már a versenyt. Verhetetlensége teljes tudatában la-
zára vette a versenyt, annak is az elsõ 20 méteres táv-
ját. Hiába teljesítette elfogadhatóan a második tá-
vot, az kevés volt az elsõségéhez, leszorították a má-
sodik helyre.
A gyermekek mezõnyében Somogyvári Bence a 4.,
Szénási Benedek a 6. helyezést érte el. Az elsõ íjász-
megmérettetésükön várakozáson felül teljesítették a
2x10 méteres távot. Mindhárom versenyzõnk a Mé-
szöly Géza Általános Iskola tanulója.
Egyesületünk mindenki számára nyitott, várjuk az
íjászsport iránt érdeklõdõket és a sportolni vágyókat.
Felszerelést biztosítunk!

Sárréti Íjász Club Egyesület (SÍC),
Gilicze László, 06 (30) 387 6842
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Anyák a Bibliában

Rebeka
Rebekáról sok jót olvasunk a Bibliában.
Már ifjúkorában bebizonyította segítõ-
készségét és szorgalmát, és Eliézernek
csak egyetlen pillanatra volt szüksége meg-
figyelni tetteit, és máris tudta: ez az Izsák-
nak való feleség. A Példabeszédek könyve
31. fejezete „ideális háziasszonyának” illa-
ta száll felénk abból a jelenetbõl.
Ezt a viruló, szép Rebekát vette Izsák fele-
ségül és szerette… ez nem is csoda!
Lehet, hogy voltak a korabeli keleti asszo-
nyok között olyan nõk, akik úgy gondol-
koztak, mint a mai feleségek, hogy inkább
egy sem, de lehetõleg kevés gyermek le-
gyen… Rebeka azonban nem volt ilyen,
mert férjével együtt gyermekekért imád-
kozott. Ez házasságuk kezdetén volt. Az a
gyanúm, hogy késõbb megromlott ez a hit.
Nem tartom valószínûnek, hogy Izsák és
Rebeka házasságuk késõbbi éveiben is
ilyen õszintén imádkoztak.
Imádságára Rebeka anya lett. Mily nagyon
sokat elérhet az imádság! És Rebeka, sok
gyöngesége ellenére is, hívõ anyja lett gyer-
mekeinek.
Ez meglátszik abból, hogy bánkódott a
hettita asszony miatt, akiket Ézsau hozott
a házhoz. Helytelenítette ezt, és soha nem
nyugodott bele. A mai szülõk sajnos enge-
dékenyebbek. Rebeka szíve vérzett a fia
miatt, akirõl látta, hogy elszakadt a szövet-
ségtõl.
Hite meglátszik abból is, hogy Izsáknál
jobban ragaszkodott az Úr Jákobról mon-
dott ígéretéhez, hogy a nagyobb szolgál a
kisebbnek, és hogy ezen a legkisebb fiún
nyugszik az Úr megváltó kegyelme.
Csak sajnos sok gyarlóság társult a hittel.
Lelki látása jó volt, de az eszközök, ame-
lyeket használt, hogy az ígéretet elnyerje,
rosszak voltak. A nyomorúság, melyet ez-
zel családjának okozott, olyan óriási, hogy
azt mondhatjuk, hogy Rebeka, mint anya,
hibázott – hite ellenére!
Az elõbb volt szó róla, hogy Rebeka köny-
nyek között látta, hogyan szakadt el Ézsau
a szent vonaltól. Bár ezt a szót, hogy
„szent”, az ember szinte nem tudja szána-
kozó mosoly nélkül olvasni.
„Nálatok az egyházban sincs minden rend-
jén, söpörjetek elõször a magatok háza
elõtt!” – mondják a világi emberek, sok-
szor joggal. Ugyanezt el lehet mondani a
„kegyesek sátoráról” is, ahol Izsák és Re-
beka lakott fiaival.
Ami ott történt, teljesen zavaros volt.
Izsák sátorában még a „szent nép” forrásá-
nál állunk, de ez a forrás olyan zavaros,
hogy csodálkozva nézzük, vajon lesz-e be-
lõle valami.
Minden olyan szentségtelen, amennyire
csak lehet.
Ézsau kedves, tagbaszakadt fickó, a patri-
archális sátor védõje, egyszerû jellem, akit
lehet szeretni. De mégis, ahogy a Zsidók-

hoz írt levél följegyzi, szentségtelen abban
az értelemben, hogy érzéketlen a szent
iránt. Nem érték számára, nem érdekli.
„Jákobot szerettem, Ézsaut gyûlöltem” –
mondja az Írás. De ha õszinték vagyunk,
inkább rokonszenvezünk Ézsauval, mint
Jákobbal. Jákob alávaló fickó, alattomos
csaló. Õ is „szentségtelen”, mert ahelyett,
hogy testvérét figyelmeztetné közömbös-
ségére, még mélyebbre taszítja, és semmi
lelkiismeret-furdalást nem érez azért,
mert csalással veszi el annak elsõszülöttsé-
gi jogát.
Íme, ilyenek voltak Izsák gyermekei.
És a szülõk?
Bár Izsák tudta, hogy Jákobé a kiválasztás
ígérete, és látta, hogy Ézsau ezt az ígéretet
megvetette, mégis saját kedve szerint ezt
az áldást Ézsaunak akarta adni. Mert
Izsák, az õsatya nem törõdött az Úr Igéjé-
vel – azért nem volt szent.
És akkor a „szentségtelen” Rebeka avat-
kozik bele a dolgokba. Kihallgatta az Izsák
és Ézsau közötti beszélgetést. Látja a ve-
szélyt, amely Jákobot fenyegeti. És most
nem beszélt nyíltan a férjével. Nem emlé-
kezteti õt az Úr szavára, amelyet még szü-
letésük elõtt mondott a gyermekekrõl. Ez
a nyíltság ebben a családban nyilvánvalóan
már rég eltûnt.
A házastársak, akik egykor együtt borultak
le Isten elõtt és imádkoztak gyermekei-
kért, most nem tudnak többé Istenrõl és
ígéretérõl beszélni. És gyermekeikkel sem
tudnak már errõl õszintén beszélni. Min-
denkinek van titka a másik elõtt. Minden
csupa ravaszság és cselszövés. Rebekától,
az anyától indul ki a kezdeményezés, hogy
Izsákot és Ézsaut becsapják. Ahelyett,
hogy az ígéret beteljesedését Istentõl vár-
nák, nyíltan és õszintén járnának el, ügyes-
kednek.
Tele van a kegyesek sátora csalással, em-
beri cselszövéssel és ördögi ravaszsággal!
Izsák családjában (és milyen sok család-
ban) lelkileg reménytelenül eltávolodtak
egymástól a családtagok. Nem volt szó egy-
más között a legfõbb dolgokról õszintén és
nyíltan, sem a szülõk között, sem a szülõk
és gyerekek között. Minden leplezetten
folyt. Aggasztó zárkózottságban éltek. Re-
beka, az anya szomorkodott Ézsau miatt,
de az embernek az az érzése, hogy kedven-
céért, Jákobért mellõzi. Nem mer nyíltan
beszélni Ézsauval. Rebeka, az anya hisz Is-
tenben és Jákobra vonatkozó ígéretében,
de ez nem vezet el együttes imádkozáshoz
és beszélgetéshez. Hite ravaszság mögé
van rejtve és temetve.
Jákob és Ézsau szívében gyûlölet marad.
Amikor életük késõbbi szakaszában visz-
szagondolnak gyermekéveikre, ez a gon-
dolat mardossa õket: miért nem beszélt er-
rõl apánk és anyánk nyíltan!
És ehhez járul még valami.

Tudjuk, hogy Jákob elõször kissé megbor-
zadt, amikor a ravasz összeesküvés tervét
meghallotta, amelyet anyja szõtt. De félel-
me mindjárt elszállt, mert az ilyesmi tulaj-
donképpen tetszett neki. Jákob is, mint
anyja, ravasz volt. A csalásban anya és fia
csodálatosan egyetértett egymással. Rebe-
ka, aki természetesen nagyon jól ismerte
fiát, valószínûleg számolt is egy kicsit ezzel.
Egy ilyen hajlamú fiú engedelmes eszköz
volt az õ ravasz terveihez.
És így Jákob jellemének rossz hatását, a
csalást, nemhogy lemetszették volna a ke-
gyes anyai kezek, hanem még ápolták!
Jákob késõbb is csalt és ravaszkodott.
Nagybátyja, Lábán is tudna errõl beszélni.
Istennel való kapcsolata is többször kisik-
lott gyenge jelleme miatt. Hite tulajdon-
képpen keresés volt. Bételben is, Penuél-
ben is.
Emiatt a jellembeli fogyatékossága miatt
rossz az emberekkel való viszonya is. Külö-
nösen Ézsauval.
Jákob csalásának az volt a következménye,
hogy Ézsau bosszút forralt. Nemcsak õ, ha-
nem leszármazottjai, az edómiak is. Edóm
kárörvend a pusztulás miatt, amely Izraelt
(Jákobot) éri. Ámosz és Abdiás próféta
mindent tudnak errõl.
„Még az edomita Heródesben (Ézsau le-
származottjában) is, aki a fájdalmak Férfi-
ját gúnyolta, a megkeseredett vér bosszúja
mûködött.” (Kuyper)
Ó, ha Rebeka tudta, vagy tisztán látta vol-
na, hogy milyen nehézzé teszi Jákob és
nemzetsége életét, megmetszette volna
azt a palántát!
Igen, Rebeka Isten gyermeke volt, mert Is-
tennek különc gyermekei is vannak. Rebe-
ka hite nagyon elfogyott a testi gondolatok
miatt.
Ha a mai anyák Rebeka történetét figye-
lemmel kísérik, akkor talán eljutnak erre a
következtetésre: semmi esetre sem szabad
így!
Anyák, oly kevés ideig vannak otthon gyer-
mekeitek! Gondoljatok arra, hogy egyket-
tõre elkerülnek a háztól. Mit tehettek
gyermekeitekért? Isten kezeket adott nek-
tek. Dolgos kezeket, hogy munkálkodja-
tok. Imádkozó kezeket, hogy küzdjetek.
De nyitott kezeket is, hogy a metszõollót
átvegyétek Isten kezébõl, hogy lenyessétek
a bûn rosszindulatú hajtásait, amelyek
gyermekeitek életét oly reménytelenül el-
ronthatják.

H. Veldkamp



Bogárd és Vidéke 2012. szeptember 20. KÖZÖSSÉG 13

Ö T V E N É V E I N D U L T E L
S Z E R E N C S É T P R Ó B Á L N I

Kedves levelet kaptunk világjáró ha-
zánkfiától, lapunk hûséges olvasójától,
dr. Sándor Pál simontornyai gyógysze-
résztõl.
Idézem levelét:
„Kedves Hargitai Család!
Ma van pont 50 éve, hogy elindultam
nagy Budapestre szerencsét próbálni.
Fél évszázad!!
Mint Ti is tudjátok jól, azóta bejártam az
egész világot. De most, ötven év után is
nekem Sárbogárd a világ közepe…!!!
Ezt nagy részben köszönhetem a Bogárd
és Vidéke kedvenc lapomnak és kedves
munkatársainak.

Örök és õszinte hívetek:
Sándor Pali
Simontornya, 2012. szeptember 6.”
Meghatott bennünket Pali levele és a le-
vélben írt vallomás Sárbogárddal és la-
punkkal kapcsolatban. Ez is erõsíti ben-
nünket, hogy szeressük, legyünk büszkék
városunkra és erre a tájra, ahol élünk.
Ezúton is köszöntöm munkatársaim és
családom nevében városunk „szerencsét
próbáló fiát” és alkalmasint egészségére
koccintunk azzal az egri borral, amit leve-
léhez mellékelt.

Hargitai Lajos

Orgonahangverseny
Sárkeresztúron

Szeptember 16-án a délutáni órákban Fekete Nándor orgonamû-
vész hangversenyt adott a sárkeresztúri református templomban.
A mûvész a nyáron kereste meg Szilágyi Dénes református lel-
készt azzal a kéréssel, hogy olyan templomokat látogat végig az
országban, ahol nincs, vagy pedig használhatatlan állapotú az or-
gona. Így került sor erre a hangversenyre Sárkeresztúron.
Fekete Nándor iskoláskorában ismerkedett meg a templomi or-
gonával, majd tanulmányait ez irányban folytatta. 2007-ben dip-
lomázott a Debreceni Egyetem Zenemûvészeti Karán, és ezután
határozta el, hogy az orgonairodalom remekeit szeretné népsze-
rûsíteni az ország templomaiban.
Mivel sok-sok rossz állapotú hangszerrel találkozott, egy pro-
fesszionális digitális orgonával próbálkozott, ami akkor a legmo-
dernebbnek számított. Több mint 100 szólókoncertet adott, leg-
gyakrabban teltházzal. 2010 nyarától a világ legmodernebb digi-
tális orgonájával koncertezik.
Vasárnap Sárkeresztúron is megtelt a református templom a he-
lyi illetve a környezõ településekrõl érkezett érdeklõdõkkel. A
hangverseny elején a helyi kamarakórus elõadásában szólalt meg
Handel Rinaldó címû operájából a Csordul a könnyem címû ária
orgonakísérettel, majd Fekete Nándor a világ zeneirodalmának
klasszikusaitól játszott szebbnél szebb orgonadarabokat. A kö-

vetkezõ mûveket hallhattuk: J. S. Bach: D-moll tokkáta és fúga,
D-dúr szvit; T. Albinóni: Adagio, J. S. Bach–Gounod és F. Schu-
bert: Ave Maria, J. Mendelssohn: B-dúr szonáta, C. Franck:
A-moll korál. Láthattuk a mûvész szenvedélyes orgonajátékét,
mivel a templom közepén volt elhelyezve a hangszer.
A koncert végén a már megjelent lemezekbõl vásárolhattak a
megjelentek. Az orgonamûvész a bevétel 25 %-át felajánlotta a
templomfelújítás javára.

Kovács Györgyné

Változatlan Aba-érzés
A változások ellenére, hogy az Aba Napok nem nyáron van, hanem
õsszel, és volt olyan is, hogy elmaradt, az Aba-érzés változatlan. Meg-
mutatkozik ez abban is, hogy a háromnapos, nagyszabású rendezvény-
sorozat népszerûsége, látogatottsága töretlen – az Aba Napok úgy-
mond kötelez: minden évben el kell menni rá. Mert itt sok-sok rég
nem látott ismerõssel találkozhat, beszélgethet az ember, s emellett
élvezheti a fesztiválhangulat finom, látványos, szórakoztató és hazavi-
hetõ velejáróit: a változatos ételeket, programokat, zenét, vásárfiát.
Vonzóvá teszi a választékot, hogy sok benne a magyar hagyományokat
õrzõ, tovább vivõ, megmutató „elem”, ezen kívül minden korosztály
és érdeklõdési körû ember megtalálhatja a számára legérdekesebbet.
Aki nem tudott eljönni, annak íme fotón egy kis ízelítõ az Aba-
érzésbõl. További felvételeket a Bogárdi TV-ben vetítünk majd.

Hargitai–Kiss Virág
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Szüreti kacsapecsenye

Hozzávalók: egy egész pecsenyekacsa (kb. 2-2,5 kiló), 8 dkg vaj, 2
dl száraz fehérbor, 2 dl must, 3 evõkanál étolaj, 30 dkg szõlõ, 12
dkg dióbél, törött bors, só, 1 dl narancsszörp.

A kacsát kívül-belül sózzuk meg és dörzsöljük be a törött borssal.
Egy lábasban a felforrósított vajon süssük elõ a kacsát, lehetõleg
úgy, hogy minden oldala megpiruljon. Öntsük rá a bort, a mustot,
egy kevés vizet, és fedõ alatt pároljuk puhára. Ha elfõtte a levét,
pótoljuk musttal, vagy vízzel. Amikor a kacsa puhulni kezd, önt-
sük rá a sûrû narancsszörpöt. Ezután többször forgassuk meg,
hogy a hús egyenletesen magába szívhassa az ízes mártást. Mikor
a kacsa megpuhult, emeljük át egy olajjal megkent tepsibe, tegyük
mellé a megmosott, kiszemezett szõlõt és a dióbelet. Sütõben süs-
sük pirosra. Tálaljuk a szõlõvel és a dióval, és öntözzük meg a le-
szûrt pecsenyelével.

Rizses pecsenyekacsa-aprólék

Hozzávalók (4 fõre): 1 kg, vagy 80 dkg pecsenyekacsa-aprólék
(farhát, nyak, szárnyközép+vég, máj, zúza), 20 dkg vegyes
zöldség (sárgarépa, fehérrépa, kis zeller, paradicsom ), 25 dkg
rizs, fél fej hagyma, 1 csomó zöldpetrezselyem, só, néhány szem
egész bors, 1 ek zsír (ha van, legjobb hozzá a kacsazsír).

Az aprólékot megtisztítjuk, megmossuk, ha szükséges, kisebb da-
rabokra vágjuk. Feltesszük fõni úgy, mintha húslevest fõznénk.
Tisztított, darabokra vágott vegyes zöldséggel, néhány szem egész
borssal, sóval, és puhára fõzzük. A rizst megmossuk, lecsepegtet-
jük, és a zsírban üvegesre pirítjuk. A hagymát reszeljük, vagy ap-
róra vágjuk, a rizshez tesszük, majd a szintén apróra vágott zöld-
petrezselymet is, és jól elkeverjük. 1-2 percig pirítjuk. Felöntjük
az aprólék levével (kb. fél literrel, a többibõl levest készíthetünk).
Megsózzuk, és fedõ alatt puhára pároljuk. Amikor a leves elké-
szült, az aprólékot óvatosan kiszedjük. Összekeverjük a rizzsel.

Kacsamell hagymasalátával

Hozzávalók (4 fõre): 2 db kacsamellfilé, 2 fej vöröshagyma, 2 fej
lilahagyma, 1 csokor újhagyma, 2-3 gerezd fokhagyma, 1 fej sa-
láta, balzsamecet, olívaolaj, barna cukor, só, bors.

A kacsamellet sózzuk, borsozzuk és beirdaljuk. Olívaolajon elõ-
ször a bõrös felével kezdve kérgesre sütjük. Amíg a kacsamell sül,
a hagymákat felszeleteljük (a hagymából ki-ki ízlése szerint te-
gyen a salátába), a felszeletelt hagymát keverõtálba tesszük, bal-
zsamecetet és olívaolajat teszünk rá, sózzuk, borsozzuk, majd egy
kevés barna cukrot teszünk hozzá.

A salátát megmossuk, majd összetépkedjük (a fejes saláta helyett
használhatunk jégsalátát, vagy lollo rossot, vagy akár mindhár-
mat), majd a hagymához adjuk. A megsült kacsamellet vékonyra
szeleteljük, majd a salátával tálaljuk.

NAGYMAMA RECEPTJEI GASZTROKULTÚRA
Uram, mit szól a sok finomsághoz a képernyõn? A gasztrokultúra
sosem látott magasságokba tört nálunk. Konyhamûvészet! Azok
a sosem hallott fûszerek, ízesítõk, kombinációk, serpenyõk, ötle-
tek! Ahogy a szakács ördöngös gyorsasággal szeleteli a hagymát,
keveri, pörgeti az anyagot a tûz fölött! Õ vitathatatlanul korunk
egyedülálló sztárja, napjaink Leonardo da Vincije, Shakespeare-
je. De mit Shakespeare! Manapság több vacsoracsata, fõzési ta-
nácsadó, ínyencbuli van a televízión, mint Shakespeare-, Moli-
ére-, Csehov-dráma összesen. Más világ van már, uram. De az sú-
lyos tragédia, hogy nálunk nem lehet igazán jó alapanyagot sze-
rezni. Ha az ember tényleg jó húsokat, zöldségeket akar felhasz-
nálni, legalábbis Ausztriába kell utaznia, de legjobb, ha meg sem
áll Párizsig. Sokat kell még fejlõdnünk, bár vannak kedvezõ jelek.
Volt valaha ennyi fõzõverseny Magyarországon? Vetélkednek
mindenfelé a halászléfõzõk, a palacsintasütõk, a különféle pör-
költek mesterei, épp most hirdették meg a fehérvári lecsófeszti-
vált. Szóval hajrá!
Persze maga az ételkészítés csak az érem egyik oldala. Eszünk is,
táplálkozunk. Mit ér a legremekebb kaja is, ha nem fogyasztódik
el? A múltkor várakoztam az egyik szupermarket bejáratánál,
unalmamban számolni kezdtem a kijövõket. Tíz érkezõbõl hatan
túlsúlyosak voltak. Bizonyos életkoron felül szinte mindenki.
Tudja, mit mondok magának? Megint hülyének bizonyultunk mi,
emberek, mint már annyiszor. Ez az egész gasztrokultúra valami
helyett van. Én is szeretem a finomságokat, szeretem a hasamat,
egy jól terített asztal, szép porcelántálban gõzölgõ húsleves és
mondjuk töltött káposzta, utána valami formás édesség megmoz-
dít valamit a lelkemben. Az élet egyik értéke a jó étkezés. Aki va-
lami miatt nem részesül ebben, annak a számára jóval szegényebb
ez a földi lét. Na de tényleg ennyire fontos ez? Sokkal különbek
vagyunk ebben a tekintetben, mint az a disznó a vályú mellett,
amint szürcsöli a moslékot? Hát félek, hogy nem. Nekünk, embe-
reknek a falatozásnál sokkal gazdagabb bánataink, szereteteink,
vágyakozásaink vannak, amelyekrõl képtelenség lemondani.

Egyébként tudja, hogy mi volt az életemben az egyik legremekebb
lakoma? Ifjú legénykeként aratásban vettem részt. Szinte égett a
búzatábla a napsütésben, mocskos és izzadt voltam, fájt az izom-
zatom a fáradtságtól. Ebédszünetben a kezembe nyomtak egy kö-
csög hideg aludttejet és egy karéj kenyeret. Hát ennél ízesebbet,
zamatosabbat, életesebbet nem tudtam elképzelni. Minden ka-
nálnyi azonnal vérré vált bennem. Egy másik eset. Permeteztünk
a szõlõben. Jó messzirõl, a völgybõl kellett hordanom a vizet, fá-
radt voltam. Felhangzott a hegyre a déli harangszó, mikor leül-
tünk a pince elé a kõasztalhoz. Az apám kicsomagolta a szalvétá-
ból a kenyeret meg a szalonnát, én az oda ültetett paradicsomból
hoztam néhány épp frissen pirosodott példányt. Hát ezeket az íze-
ket megint nem tudom elfelejteni fél évszázad távolából sem.
Érti, mit akarok mondani a korunk lenyûgözõ szakácsmûvészeté-
vel kapcsolatban?

(L. A.)

A szerdán érkezõ hidegfront
mögött hûvös, váltakozó nedvességû léghullámok érkeznek a
Kárpát-medencébe a következõ napokban. Csütörtökön dél-
elõtt a front csapadékzónája elhagyja térségünket, ezt követõ-
en szombaton lehetséges újra esõ, záporesõ. A jövõ hét elejé-
nek idõjárása még nagyon bizonytalan.

www.metnet.hu

IDÕJÁRÁS
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A hétszépségû királykisasszony
II. rész

Azzal elváltak egymástól. A szegény em-
ber ment hazafelé, Bandi is ment az õsz
öregemberrel ellenkezõ irányba, keresztül
a rengeteg erdõn. Három nap s három éjjel
folyvást mentek, meg sem állottak. Meg-
szólal egyszer Bandi.
– Öregapám, adjon ennem, mert amióta
hazulról eljöttem, még egy befaló falást
sem ettem.
– Jól van, fiam – mondotta az õsz öregem-
ber.
Azzal benyúlt a zsebébe, kivett onnét há-
rom kenyérmorzsát, s Bandi úgy jóllakott
abból, mintha három nagy kenyeret evett
volna meg, akkorát, mint egy taligakerék.
Tovább mentek, mendegéltek, hát egyszer
jön velük szembe két oroszlán. Megijedt
Bandi szörnyûképpen; azt hitte, hogy most
vége az életének. De az õsz öregember
csak egyet pisszentett, s az oroszlánok egy-
szeribe visszahúzódtak a sûrûségbe. Aztán
ismét felkerekedtek s tovább mentek,
mendegéltek, rengeteg erdõbõl nagy pusz-
taságba értek; nagy pusztaság szélén ten-
gernek partjára. Tengernek partján volt
egy nagy nyárfa, arról leszakasztott az õsz
öregember egy levelet, belédobta a tenger-
be, s ím, halljatok csodát, a nyárfalevél egy-
szeribe csónakká változott. Szépen beleül-
tek a csónakba, hét nap s hét éjjel foly-
ton-folyvást eveztek a tengeren, úgy értek
a másik partjára, s amikor oda kiléptek, a
csónak ismét visszaváltozott nyárfalevél-
nek. A tengernek ezen a partján is volt egy
nagy nyárfa, s az õsz öregember a nyárfale-
velet feldobta a többi levél közé. Innét is

továbbmentek, s egy rengeteg nagy szikla
hasadékába értek, ott volt két mohaágy,
abba szépen lefeküdtek.
Mondotta az õsz öregember:
– Feküdj le, fiam, aludj, mert reggel korán
kelünk, s kezdõdik a tanítás.
Lefeküsznek, s még alig pitymallott, fel is
kelnek. Aztán az õsz öregember elõszedett
mindenféle nagy könyveket. Azokból há-
rom nap s három éjjel folyton olvasott, ma-
gyarázgatott, de olvashatott, magyarázgat-
hatott, Bandi éppen olyan bolond, éppen
olyan kolontos volt, mint annak elõtte.
Mondotta az õsz öregember:
– No, látom, fiam, hogy így semmire sem
megyek veled, majd másképp próbálom.
Elõvett egy aranykalapácsot, s azzal min-
dennap koppintott egyet Bandi fejére. Ez
így tartott fél esztendeig, s hát Bandiból
olyan okos ember lett, hogy alig fért az
okosság a fejébe. Megtanította az öregem-

ber mindenféle tündérigékre, de még arra
is, hogy kell a nyárfa ágából mindenféle
drága süteményeket csinálni. Mikor aztán
mindenféle mesterkedésre kitanította, azt
mondotta az õsz öregember:
– No most, fiam, eredj isten hírével, pró-
bálj szerencsét.
Három kenyérmorzsát adott Bandinak, s
azzal útnak eresztette.
Megy, mendegél Bandi erdõkön-mezõkön
által, s mikor megéhezett, csak megevett
egy kis morzsát, s úgy jóllakott, hogy egy
hétig mehetett vígan tovább. Mikor aztán
megette mind a három morzsát, csak levá-
gott egy nyárfaágat, földre csapott vele, s
annyi drága jó sütemény volt elõtte, hogy
meg nem gyõzte enni. No, telt-múlt az idõ.
Talán már egy esztendeje is elmúlt, kettõ
is, három is, hogy Bandi elvált az õsz öreg-
embertõl. Egyszer, amint egy rengeteg er-
dõn menne keresztül, lát egy kicsi házat.
Be akar menni, de nincs az ajtón kilincs.
Hát ha nincs, az sem baj. Eszébe jutottak a
tündérigék, amelyekre az õsz öregember
tanította, s azt mondta az ajtónak:

„Gingalló,
Szent ajtó,

Nyílj fel magadtól!”
Felnyílik az ajtó, bemegy a házba, s hát ab-
ban a házban nincs egyéb, csak egy asztal s
az asztalon egy nagy könyv. Az volt írva a
könyv táblájára tündérbetûkkel:
„A hétszépségû királykisasszony könyve”
(folytatjuk)

Benedek Elek

„Ez a lábam, ez, ez, ez, jobban járja, mint emez”

Táncház a cecei óvodában
Múlt hét kedden (szeptember 11-én) délelõtt
táncház megrendezésére került sor óvodánk ud-
varán. A Fejér Megyei Mûvelõdési Központ által
nyert pályázat keretében nyílt lehetõségünk e
program lebonyolítására, ahol az iskola két alsó
osztálya és a szülõk is részt vettek.
Laczkó Krisztina néptáncpedagógus népi gyer-
mekjátékokat tanított a gyerekeknek. A Szedte-
vette zenekar Juhász Zsófia vezetésével húzta a
talpalávalót. A soralkotó és kapus játékokba a
legkisebbek is szívesen bekapcsolódtak. A na-
gyobbak jókedvûen játszották a páros játékokat.
A népi játékok tanulása után megpihenve játékos
daltanítás következett. Mindenki lelkesen éne-
kelt és utánozta a mozdulatokat. A táncház végén
a gyerekek megismerkedhettek a nagybõgõvel,
hegedûvel.
Igazán tartalmas délelõttöt tölthettünk együtt,
amiért köszönet Juhász Zsófiának és Kiss Ágnes-
nek a program megszervezéséért.

Cecei óvoda
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Szeptember 22., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Az Este 6.00 Magyar gazda 6.30 Hétvége
9.00 Kerékpártúra 9.30 Vízitúra 10.00 Noé barátai 10.30 Aranymetszés 11.25
Kortárs 12.00 Hírek 12.05 A Nemzeti filharmonikusokkal Erdélyben 12.35 Zöld
Tea 13.05 Tetõtõl talpig 13.35 A megújuló Esterházy-kastély 14.10 Boxutca
14.40 Forma-1 16.20 Fertõ-táj 16.40 Doc Martin 17.30 Gasztroangyal 18.30 Sze-
rencseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Jane Eyre 22.15 Angyali
szemek 0.00 Nagyon zene 0.50 A kínai
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 A tini nindzsa teknõcök új ka-
landjai 10.30 Asztroshow 11.25 XX. század – A legendák velünk élnek 11.55 Há-
zon kívül 12.30 Autómánia 13.05 Steven Seagal – Az igazságosztó 14.50
Kung-fu 16.00 Menekülés a gyõzelembe 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30
X-Faktor 21.15 i. e. 10 000 23.20 88 perc 1.00 Döglött akták 2.20 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 9.50 Ezo.tv 10.20 Babavilág 10.50
9 hónap 11.20 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 12.20 Duval és Moretti
13.20 Autóguru 13.50 Sheena, a dzsungel királynõje 14.50 Bûbájos boszorkák
15.50 Áldott jó nyomozó 16.50 Sas Kabaré 17.55 Activity 18.30 Tények 19.00
Aktív Extra 19.35 Marie Antoinette 21.55 Orvlövész 0.15 A katedrális 2.40 Ezo.tv
3.15 Kalandjárat 3.40 Teleshop 4.05 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 Regényes történe-
lem 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Sportvilág
20.30 Esti séta 20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Mentés másként – Mûvészeti
figyelõ 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 23., VASÁRNAP
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.35 Magyar gazda 6.00 Esély 6.30 Hétvége 9.00
Kérdések a Bibliában 9.15 Evangélikus magazin 9.40 Ortodox ifjúsági mûsor
9.45 Balla Péter portré 10.05 Unitárius jövõ 10.20 Katolikus krónika 11.00 Római
katolikus szentmise közv. 12.00 Hírek 12.05 Múlt-kor 12.35 Angi jelenti 13.05 A
kanadai sarkvidék 13.30 Forma-1 16.25 Videoton FC–Gyõri ETO FC labdarú-
gó-mérkõzés 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Magyaror-
szág, szeretlek! 21.30 Egyszer volt, hol nem volt 22.15 Játsz/ma 0.25 Müpart
Classic – Donizetti: Szerelmi bájital
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 15.15 True Calling – Az õrangyal 16.20 Tûzoltó kutya 18.30 Híradó
19.00 Cobra 11 20.00 Szex és New York 22.50 Halálra jelölve 0.45 A határvonal
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 10.00
Beyblade 10.25 Egészségmánia 10.55 Ezo.tv 11.25 Kalandjárat 11.55 Borkul-
tusz 12.25 Stahl konyhája 12.55 Több mint testõr 13.25 A kiválasztott – Az ame-
rikai látnok 14.25 Monk – Flúgos nyomozó 15.25 Bûbájos boszorkák 16.25
Marie Antoinette 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 A vasember 22.20 Frizbi Haj-
dú Péterrel 23.20 Szellemekkel suttogó 0.20 Összeesküvés 1.20 Ezo.tv 1.55
Napló 2.45 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 Baptista 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 Sportvilág 18.30 Irodalmi újság
19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Határok nélkül
– A kultúráról 20.30 Esti séta 20.53 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 22.00
Krónika 22.20 Sporthírek 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Szeptember 24., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok
útján 9.05 Magyarország, szeretlek! 10.20 Családbarát magazin 11.30 Napirend
elõtt 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.30
Magyarlakta – vidékek krónikája 14.25 Capri – Az álmok szigete 15.25 A korona
hercege 16.30 MM 17.30 Jövõ-idõben 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Hacktion újratöltve 21.10 Kékfény 22.10 Az
Este 22.45 Átok 23.15 Kortárs 23.45 Aranymetszés 0.45 Maradj talpon! 1.40
MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.45 Reggeli –
Csak csajok 8.25 Mindörökké szerelem 10.30 Top Shop 12.00 Híradó 12.10
Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.20 Ikerpárbaj 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 22.30 Hazudj, ha tudsz! 23.35
Pokerstars.net – Big Game 0.30 Reflektor 0.50 A hatalom hálójában
TV2: 5.20 Teleshop 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.55 Stahl konyhá-
ja 10.05 Babapercek 10.15 Teleshop 11.20 Ezo.tv 12.25 A Jetson család 14.00
Tények 15.00 Marina 15.30 Rejtélyes vírusok nyomában 16.30 Hal a tortán

17.25 Update Konyha 17.30 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 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 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 Kultúr-
kör 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 25., KEDD

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok
útján 9.05 Hacktion 10.00 Kerékpártúra 10.30 Családbarát magazin 12.00 Hír-
adó 12.15 Sporthírek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.30 Poén
péntek 14.25 Capri – Az álmok szigete 15.25 A korona hercege 16.35 MM 17.40
Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Párizsi
helyszínelõk 21.10 Borvacsora 22.05 Az Este 22.40 Borgiák 23.35 Barangolások
öt kontinensen 0.05 Maradj talpon! 1.00 MM

RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.45 Reggeli –
Csak csajok 8.25 Mindörökké szerelem 10.30 Top Shop 12.00 Híradó 12.10
Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.20 Kölyökvilág 16.20 Marichuy – A szere-
lem diadala 16.50 Riválisok 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 A gyanú árnyéká-
ban 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 9.40 Stahl konyhája
9.50 Babapercek 10.00 Teleshop 11.05 Ezo.tv 12.10 Vadak ura 3.: Braxus szeme
14.00 Tények 15.00 Marina 15.30 Rejtélyes vírusok nyomában 16.30 Hal a tor-
tán 17.25 Update konyha 17.30 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05
Jóban-Rosszban 21.20 Banki meló 23.25 Aktív 23.55 Tények 0.30 Ezo.tv 1.05
Szerelem utolsó vérig 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 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórá-
ja 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 Kultúr-
kör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 26., SZERDA

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok
útján 9.00 Párizsi helyszínelõk 9.55 Zöld Tea 10.25 Családbarát magazin 11.30
Átjáró 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul
nostru 13.30 Borvacsora 14.25 Édes élet olasz módra 15.15 A korona hercege
16.30 MM 17.30 Jövõ-idõben 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Hír-
adó 20.00 Sporthírek 20.15 Bosszú 21.00 On The Spot: Harcosok 22.00 Az Este
22.35 Mirõl van szó? 23.05 Múlt-kor 23.35 Történetek a nagyvilágból 0.05
Maradj talpon 1.00 MM

RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.45 Reggeli –
Csak csajok 8.25 Mindörökké szerelem 10.30 Top Shop 12.00 Híradó 12.10
Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.25 A múlt titkai 16.20 Marichuy – A szere-
lem diadala 16.50 Riválisok 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 A gyanú árnyéká-
ban 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Dallas 22.30 Házon kívül 23.10 Ref-
lektor 23.25 War – Bosszú mindenáron 1.25 Döglött akták

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.40 Stahl konyhá-
ja 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop 11.05 Ezo.tv 12.10 Parányi varázslat 14.00
Tények 15.00 Marina 15.30 Rejtélyes vírusok nyomában 16.30 Hal a tortán
17.25 Update Konyha 17.30 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 19.50
Skandinávlottó-sorsolás 20.05 Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Szü-
letett feleségek 23.20 Aktív 23.50 Tények 0.25 Ezo.tv 1.00 Doktor House 1.55
Született 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 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium 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 Kultúr-
kör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Zámbó Tibor és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
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leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók,
illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók
le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz
szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4
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Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENT-
MIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es
frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián.

Szeptember 21., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Varga Zsolt: Rúth könyve 3. rész
(ism. 52p), ZMC: Az anyaméh gyümölcse 1-2. rész (ism. 102p) 13.00 és
18.00 Lapszemle 19.00 Szántóverseny, Kertészet Cecén (10p) 3.00 és 0.00
Lapszemle

Szeptember 22., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei II. oszt. futball
(90p) 13.00 Lapszemle 14.00 Szántóverseny, Kertészet Cecén (10p) 18.00
Lapszemle 19.00 Szüreti mulatság Pálfán (25p) és Sárszentmiklóson (25p),
Nagy Dezsõ köszöntése (10p), A 95 éves alapi Juliska néni köszöntése
(38p), Fejlesztések Sárszentágotán (28p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Szeptember 23., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Szántóverseny, Kertészet Cecén
(10p) 13.00 Heti híradó 14.00 Szüreti mulatság Pálfán (25p) és
Sárszentmiklóson (25p), Nagy Dezsõ köszöntése (10p), A 95 éves alapi Ju-
liska néni köszöntése (38p), Fejlesztések Sárszentágotán (28p) 18.00 Heti
híradó 19.00 REND (ism. 90p), Szent László-napi koncert (ism. 105p) 23.00
és 0.00 Heti híradó

Szeptember 24., H: 7.00 Heti híradó 8.00 REND (ism. 90p), Szent Lász-
ló-napi koncert (ism. 105p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Szüreti felvo-
nulás Tinódon (15p), Ízelítõ az Aba Napokról (40p), Gerlóczy Márton Sárbo-
gárdon (ism. 70p), Szotyi 2 (25p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Szeptember 25., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei II. oszt. futball
(90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Interjú Varga Zoltán nyug. tûz. pa-
rancsnokkal (ism. 60p), Jákob Zoltán elõadása (ism. 95p) 23.00 és 0.00
Heti híradó

Szeptember 26., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Szüreti felvonulás Tinódon
(15p), Ízelítõ az Aba Napokról (40p), Gerlóczy Márton Sárbogárdon (ism.
70p), Szotyi 2 (25p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport:
Megyei I. oszt. futball (90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Szeptember 27., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. oszt. futball
(90p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 REND (ism. 90p), Szent László-napi
koncert (ism. 105p) 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 27., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok
útján 9.00 Gasztroangyal 10.00 A mi erdõnk 10.30 Családbarát magazin 11.40
Útravaló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Kvartett
13.30 Mindenbõl egy van 14.25 Édes élet olasz módra 15.15 A korona hercege
16.25 MM 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 Fábry 21.35 Munkaügyek – Irreality Show 22.05 Az Este 22.40 Négy szel-
lem 23.40 Angi jelenti 0.10 Maradj talpon! 1.05 MM

RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.45 Reggeli –
Csak csajok 8.25 Mindörökké szerelem 10.30 Top Shop 12.00 Híradó 12.10
Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.20 Vadnyugati történet 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 Halálos fegyver 2. 23.45
Brandmánia 0.15 Totál szívás 1.15 Reflektor 1.30 Infómánia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.40 Stahl
konyhája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop 11.05 Ezo.tv 12.10 Rex felügyelõ
14.00 Tények 15.00 Marina 15.30 Rejtélyes vírusok nyomában 16.30 Hal a tor-
tán 17.25 Update konyha 17.30 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05
Jóban-Rosszban 21.20 Amerika kedvencei 23.20 Aktív 23.50 Tények 0.25
Ezo.tv 1.00 Amerika kedvencei 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 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórá-
ja 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 Kultúr-
kör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 28., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok
útján 9.00 Fábry 10.20 Családbarát magazin 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.30 Négy szellem 14.25 Édes élet olasz módra
15.15 A korona hercege 16.25 MM 17.30 Jövõ-idõben 17.40 Heartland 18.30
Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Poén péntek 21.10 Minden-
bõl egy van 22.10 Az Este 22.45 Sikersorozat 23.20 Mi ketten 1.05 Maradj
talpon! 2.00 MM

RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.45 Reggeli –
Csak csajok 8.25 Mindörökké szerelem 10.30 Top Shop 12.00 Híradó 12.10
Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.25 Kutyakomédia 16.20 Marichuy – A szere-
lem diadala 16.50 Riválisok 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 A gyanú árnyéká-
ban 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 CSI: A helyszínelõk 22.30 Gyilkos el-
mék 23.40 Odaát 0.35 Reflektor 0.55 Törzsutas 1.25 Döglött akták 2.20
Autómánia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.40 Stahl
konyhája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop 11.05 Ezo.tv 12.10 Rex felügyelõ
14.00 Tények 15.00 Marina 15.30 Rejtélyes vírusok nyomában 16.30 Hal a tor-
tán 17.25 Update Konyha 17.30 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05
Jóban-Rosszban 21.20 Ne szórakozz Zohannal 23.35 Aktív 0.05 Tények 0.40
Ezo.tv 1.40 Ne szórakozz Zohannal 3.35 Alexandra pódium 4.00 Magyar versek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az unitárius egyház félórája
14.05 Alma és fája 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hely 15.30 Közel-
rõl 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 Arany-
alap 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/m2-tõl,
7 cm-es 1699 Ft/m2-tõl,
10 cm-es 1999 Ft/m2-tõl.

Garanciával,
ingyenes szállítás és állvány.

06 74 675 530

Egyszemélyes, ágynemûtartós
HEVERÕ 5000 FT-ért ELADÓ.

06 20 405 7366

Árpád-lakótelepi elsõ emeleti
LAKÁS, igényesnek KIADÓ.

06 70 314 6424

SZABOLCSI JONATÁN
ALMAVÁSÁR

2012. SZEPTEMBER 22-ÉN
A SÁRBOGÁRDI VÁSÁRBAN.

KIRÁNDULÁS PRÁGÁBA
2012. OKTÓBER 20-23-IG.

Részvételi díj: 52.000 Ft/fõ félpanzióval.
Jelentkezés: Kaszás Károly

06 30 927 9596

Fiatal VÖRÖS JÉRCÉK,
saját nevelésûek, eladók.

1000 Ft/db.
Sárbogárd, Vörösmarty utca.

06 30 685 3772

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

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

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

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

Kirándulás a Móri Bornapokra, október 7-én. Úti-
költség 2500 Ft/fõ. 06 (70) 334 9149
Rakodómunkást felveszek. Érdeklõdni telefonon:
06 (30) 382 4133
Hízósertést vásárolnék. 06 (30) 542 1675 (4508000)

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, ha-
sítva 2150 Ft. Házhoz szállítással. Telefon: 06 (20)
406 9267 (4507472)

Hat szeretõ kiscica gazdákat keres. 06 (30) 769
4241
Albérlet kiadó a központban. 06 (30) 384 0228
(4507430)

Fûszerpaprika szárítást vállalok garanciával. 06
(70) 459 2328 (4507429)

Szántóföldet bérelnék, 3 ha felettieket. Elõleget fi-
zethetek. 06 (70) 227 6268 (4507428)

Eladó: 2db 1400x1550-es bukó-nyíló, kétszárnyú
felújításból megmaradt ablak, 250 cm3-es Jáwa mo-
torkerékpár. 06 (70) 330 8698 (4507426)

Felszolgálót felveszünk. Telefon: 06 (30) 5600 259
(4507422)

Sárbogárdon háromszobás családi ház eladó. 06
(30) 389 6903, 06 (30) 916 4842
Családi ház eladó Árpád utca 25., lakást beszámí-
tunk. 06 (30) 557 8672, 06 (20) 561 3605 (4507420)

Tollpaplan készítés, kész paplanok kaphatók.
Pákolicz Árpádné, Sárszentágota, 06 (25) 476 051
(4507419)

Ady-lakótelepen második emeleti, felújított 2 szo-
bás lakás eladó. 06 (30) 623 0356 (4507340)

Sárbogárdon felújításra váró, bútorozott parasztház
melléképülettel, gyümölcsfás kerttel eladó. Telefon:
06 (30) 423 6849 (1372029)

Bútorkárpitozást, -áthúzást, -javítást vállalok. 06
(30) 662 5355 (1372027)

Kezdõ hastánctanfolyam indul október 1-jén a sár-
bogárdi mûvelõdési házban. Érdeklõdni: iriszori-
entalis@citromail.hu, telefon: 06 (20) 229 0783
(1372025)

Üzlethelyiség kiadó. Sárbogárd, Szent István u.
101. 06 (20) 543 0514 (1372024)

Otelló szõlõ eladó. 06 (30) 532 9990 (13720018)

Ezúton szeretnék tájékoztatni minden sportszeretõt, hogy edzéseink megkezdõdtek a
Mészöly Géza Általános Iskola tornatermében hétfõn és szerdán 18.00 és 19.00 óra
között.
Aki szeretne csatlakozni a sportegyesülethez, ne tétovázzon, jöjjön el edzéseinkre, és
nem bánja meg! Várjuk új és régi karatékák jelentkezését! Az edzéseket Németh At-
tila 6 danos mester, a sportegyesület elnöke tartja.
Gyertek el egy edzésre, nem fogjátok megbánni!

Információ a helyszínen vagy a 06 (20) 9270 985-ös telefonszámon.

CECÉRE MOST NYÍLÓ
élelmiszer- és vegyiáru-diszkontba

ÜZLETVEZETÕT
keresünk

a megfelelõ végzettséggel,
vagy képesítéssel.

Elõnynek számít: számítógépes pénz-
tárgép-kezelési ismeretek, nyelvtudás,
B-kategóriás jogosítvány, saját gépjár-
mû, cecei lakhely, boltvezetõi múlt és
tapasztalat.

Amit nyújtani tudunk: versenyképes fi-
zetés, hosszú távú biztos munkahely,
elõrelépési lehetõség és családias lég-
kör.

A munkáról bõvebben
e-mailben: sales@vinerltd.com,

illetve telefonon: 06 (20) 462 6346
lehet érdeklõdni.

KARATEKARATE

Közérdekû közlemény

Varga Gábor országgyûlési képviselõ

FOGADÓÓRÁT TART

2012. szeptember 20-án,
csütörtökön

Nagylókon 14.00-15.30 óra között a pol-
gármesteri hivatal tanácstermében
(Hunyadi u. 1.), Hantoson 16.00-17.30
óra között a mûvelõdési házban (Köz-
társaság tér 5.) és Sárosdon 18.00-19.30
óra között a mûvelõdési házban (Per-
kátai u. 10.).

Tisztelt Ceceiek!
Ezúton szeretnénk köszönetet monda-
ni mindenkinek, aki részvételével, kíná-
lással, támogatással segítette a cecei
2012. évi szüreti felvonulást és mulatsá-
got.

Cecéért Köszhasznú Egyesület

Sárbogárdi
KÉPESLAPOK

kaphatók szerkesztõségünkben
40 Ft-os áron.

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.
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25 éves találkozón jöttek újra
össze a sárszentmiklósi iskola
1987-ben végzett a és b osztá-
lyai, Pribék Miklósné és
Koncz Ferencné diákjai. Saj-
nos Koncz Ferencné egészsé-
gi okok miatt nem tudott
részt venni az eseményen.
Egy közös osztályfõnöki óra
keretében névsor szerint
mindenki beszámolt a volt
társaknak az elmúlt évek tör-
ténéseirõl, majd vacsora kö-
vetkezett a Korona étterem-
ben.
Azért is volt különleges ez a
találkozó, mert a 25 évvel ez-
elõtti ballagás óta nem talál-
koztak még a volt diákok.

Tudósítóinktól

Felfelé az íven
Bizonyára sokakat érdekel, mi az a felfordulás, építkezés Sárbo-
gárdon az Ifjúsági parkban. Ez egy elég hosszú története annak,
hogyan találnak otthont az „otthontalanok”: a Sárbogárd utcáin
guruló fiatalok. Sárbogárdon görpálya épül!
Skatepark, avagy görpálya – ez a megnevezése annak a helynek,
ahol a „kerekes” extrém sportok szerelmesei zavartalanul ûzhetik
kedvenc sportjukat, a BMX-et, gördeszkázást és görkorcsolyá-
zást. Jómagam igen fiatalon kezdtem gördeszkázni többedma-
gammal. Skatepark híján Székesfehérvárra vagy Budapestre jár-
tunk fejleszteni magunkat.
Az akkortájt gyûjtött aláíráskupac és levél az testületnek felesle-
ges erõpróbálkozás volt, ugyanis egyikre se történt reagálás.
Jóval késõbb, 2011 nyarán az egyik BMX-es, Arany Zoltán kezde-
ményezett aláírásgyûjtést, melyre október elején kaptunk vissza-
jelzést, s ekkor fordult a kocka, hiszen dr. Sükösd Tamás csapatá-
val pályázatot nyújtott be a Leader-csoport egyik kiírására, mely-
ben közremûködésünket is kérte a pálya kialakításával kapcsola-
tosan. Az Orangeramp (akkor még Görland) által készült tervek
elfogadása után október 10-én került beadásra a pályázat.
Az idei tavasz jó hírrel szolgált: nyert a pályázat. Attól kezdve a
várakozás az építkezés megkezdéséig szinte elviselhetetlen volt,
minden nap kérdezték tõlem a gördeszkások, BMX-esek, görkor-
csolyások: „Mikor lesz kész a park?” – Nem tudtam válaszolni,

mit mondani, én is csak arra vártam, hogy gurulhassak az íveken,
csúszhassak a korláton és készen legyen a park.
2012. szeptember 12-én elkezdték az alap elkészítését, majd asz-
faltburkolatot kapott a pálya. Nemsokára az elemek is a helyükre
kerülnek, akkor pedig már csak a megnyitóra kell várnunk. Ahogy
elkezdték, éreztem, hogy nagyon jó helyen leszünk, délután ár-
nyékot adó fákkal, egy nyugodt környezetben, ahol senki sem za-
var minket abban, hogy azt csináljuk, amit szeretünk: gurulni fel-
felé az íven!
Arra kérek mindenkit, hogy nagyon vigyázzunk erre a pályára, mert
ez nemcsak a mi értékünk, hanem a közösségé is!

Hargitai Gergely

25 év után együtt25 év után együtt

TÁJÉKOZTATÓ
FÖLDGÁZ-ÁRKEDVEZMÉNYRÕL

A nagycsaládosok földgáz-árkedvezmény iránti igénylõlapokat a Fejér Megyei
Kormányhivatal Integrált Ügyfélszolgálatain (Kormányablak) is be lehet nyújta-
ni 2012. szeptember 1-jétõl 30-áig.
A nagycsaládosok kedvezményére jogosult az a háztartás, amelyben a csalá-
dok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti olyan jogosult él,
aki legalább három gyermek után, illetve figyelembevételével részesül családi
pótlékban és egyetemes szolgáltatónál szolgáltatási szerzõdéssel rendelkezik.
A nagycsaládosok kedvezménye csak egy felhasználási helyen vehetõ igény-
be.
A kérelmet a Magyar Államkincstár bírálja el 2012. november 15-éig, és errõl
határozatban értesíti a kérelmezõt, valamint az egyetemes szolgáltatót.
A Kormányablakokban személyes ügyintézésre van lehetõség hétfõtõl pénte-
kig 8–20-ig az alábbi címeken:
Székesfehérvár, Piac tér 10. (munkaügyi kirendeltség épülete, földszint);
Dunaújváros, Vasmû út 39. (körzeti földhivatal épülete, elsõ emelet).

Meghívó
Szeretettel és tisztelettel meghívjuk

AZ „ALAPIAK KINCSEI” KIÁLLÍTÁS
MEGNYITÓJÁRA,

melynek idõpontja

2012. szeptember 22. (szombat) 15 óra,
helyszíne: alapi mûvelõdési otthon (emeleti terem).

Szervezõk
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Európai dobogó 2. fokán
2012. szeptember 15-én és 16-án került megrendezésre Szlovákiá-
ban, Besztercebányán az EUROPA SC DANCE CUP. Több or-
szág táncosa képviseltette magát ezen a rangos versenyen. Radnai
Zoltán és Szõke Fanni sárbogárdi versenytáncosok is indultak a
megmérettetésen, s a rendezvény mindkét napján ezüstérmet
szereztek.
Ráadásul, kitartó munkájuk, a sok-sok próba és szereplés eredmé-
nyeként a végsõ összesítésben – az eddigi versenyeik és pontjaik
alapján – magasabb osztályba kerültek.
Gratulálunk nekik, és további sok sikert kívánunk a C osztályban
is! Innen már csak fölfelé megy az út!

Tudósítónktól


