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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Földöntúli
hang

Egy hajdan megesett sárbogárdi történetet
szeretnék megosztani kedves Olvasóink-
kal, melyet a napokban hallottam. Íme.
Volt egyszer egy ember, aki a temetõnél
tett-vett. Arra ment egy falubeli lovas sze-
kéren, akit emez nem szívelhetett, bebújt
hát az egyik bokorba, hogy meg ne lássa õt
a szekéren ülõ atyafi.
De hopp, megakadt a szekér a sárban, nem
messze az embert rejtõ bokortól. Szitkozó-
dik nagyon a lovas, hajtaná a paripákat, ám
meg se moccan a kocsi. Vakarja a fejét a
gazda, s mivel mocorgást lát a temetõben,
odakurjant:
– Jöjjön má’ ide valaki segíteni!

Mire a közeli bokorból sejtelmes hang szól
ki:
– Oszt hányan jöjjünk?
Kiszállt a vér a szekéren ülõ emberbõl, s lá-
ba a nyakában, menekülõre fogta, hátra-
hagyva kocsit, lovat. Nem akar õ a holtak
martalékává lenni!
Elégedett mosollyal a bajszán kászálódott
ki a bokorból a mi emberünk, s utána-
kajabált a hanyatt-homlok inaló atyafinak.
– No, jöjjön má’ vissza, itt a segítség.
Vége.
A mese tanulsága: ne félj a holtaktól, õk is
csak emberek…

Hargitai–Kiss Virág

„Tök jó” délután a Mészölyben„Tök jó” délután a Mészölyben

Kossuth-morzsákKossuth-morzsák



2 EMLÉKEZÉS 2012. november 8. Bogárd és Vidéke

Illyés Gyulára emlékeztek
Születésének 110. évfordulóján szavalóver-
sennyel, rajzpályázattal tisztelegtek a költõ
emléke elõtt a környezõ települések iskolái a
Pálfa községhez tartozó Rácegresen, a már
csak múzeumként szolgáló régi pusztai isko-
lában.
Az esemény házigazdája az 1988-ban alakult
Illyés Gyula Emlékbizottság (2011-tõl Szülõ-
földünk Nagyjai Emlékbizottság).
A rajzpályázatra nyolc település iskolájából
84 pályamunka érkezett. A legjobb rajzokból
kiállítást rendeztek a könyvtárteremben.
Az alsó tagozatosok kategóriájában elsõ he-
lyezettek lettek: Lang Dóra Tamásiból és
Schuicz Vivien Pincehelyrõl, második Szil-
ágyi Orsolya (Pálfa) és Szabó Janka (Hévíz),
harmadik helyezett: Bencze Hanna Enid

(Simontornya). Különdíjat kapott: Nyírõ
Anett (Pincehely).
A felsõ tagozatos kategóriában elsõ lett Ba-
logh Brigitta (Hévíz) és Závodszki Petra
(Pálfa), második helyezett Katona Anna Ta-
mara (Pálfa), harmadik helyezett Fülöp Zsó-
fia (Pincehely) és Radva Luca (Baja). Külön-
díjat kapott: Bor Melinda (Nagydorog).
A kiállítás megnyitójára és a díjkiosztóra a
szavalóverseny szünetében került sor.
Németh Jolán, az emlékbizottság elnöke ér-
deklõdésemre elmondta, hogy mindig nagy
érdeklõdés kíséri rendezvényeiket. Az idén is
sok látogató érkezett, többek között Szek-
szárdról és Pálfáról egy-egy busznyi tanuló
jött, akik részt vettek a koszorúzáson, és az
emlékmúzeum megtekintése mellett a szava-
lóverseny résztvevõinek is tapsoltak.
Az emlékbizottság megalakulása óta sok régi
írótárs, mûvész, jeles közéleti személyiség
tette már tiszteletét az emlékünnepeken úgy
mint vendég, illetve közülük többen részt vet-
tek a zsûri munkájában is. A teljesség igénye
nélkül csak néhány név e vendégek közül:
Ágh István, Bánffi György, Czine Mihály, Jó-
kai Anna, Kubik Anna, Lázár Ervin, Mako-
vecz Imre, Sinkovits Imre.

A szavalóverseny eredményei
Általános iskolás kategória:
1. Töreki Tilda (Hévíz) és Mátics Anna
(Bonyhád);
2. Fafka Borbála (Dunaföldvár).

Középiskolás kategória:

1. Mikulecz Mónika (Bonyhád);

2. Balogh Máté (Szekszárd – nagyapja, Ba-
logh András és felesége a felsõrácegresi isko-
lában tanítottak 1953-1959-ben);

3. Szakállas János (Tamási).

Különdíjjal jutalmazták Bogdán Tamást, a
gyönki gimnázium tanulóját.

A zsûri elnöke Tari István Csokonai-díjas
költõ volt Óbecsérõl (Délvidék, jelenleg
Szerbia). A zsûri tagjai: Bobory Zoltán költõ,
elõadómûvész, a Vörösmarty Társaság elnö-
ke, Endreffyné Takács Mária, a Simontor-
nyai Vármúzeum nyugdíjas igazgatója, az
Illyés-hagyaték ápolója.

Minden évben, így az idén is megkoszorúzták
az Illyés Gyula háza helyén álló kopjafát.

A rendezvény támogatói voltak: Paks Város
Önkormányzata, Vörösmarty Társaság (Szé-
kesfehérvár), Tari István (Óbecse, Délvi-
dék), Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd),
Pálfa Község Önkormányzata, Általános
Iskola Pálfa, Teleház Pálfa.

Hargitai Lajos

Herbszt Ferenc

Szabadság
rózsája

Mirõl írjak mostan,
mirõl énekeljek,
szép Magyar Hazánkról
történetet zengek.

Élte magyar népünk
a hallgatás korát,
a Rákosi-kormány ellen
indított csatát.

Szörnyû csata volt ez,
magyarok csatája,
szabadságért harcolt
hazánk ifjúsága.

Mi ez a nagy lárma,
miért ez a tömeg?
Fegyverek ropognak
Budapest utcáin.
Robognak a tankok
neki a tömegnek,
hazánk szabadságát
fegyverrel törik le.

Géppuska kelepel,
koktélbomba robban,
megálljt parancsol
a szovjet tankoknak.

Harcolnak az ifjak
magyar szabadságért.
Életüket adják
a szabad hazáért!

Géppuskák sortüze
hõsök vérét ontja,
sötét kockakõre
ifjak vére csorog.

A véres köveken
piros rózsa fogant,
kinyílott ebbõl
a Szabadság Rózsája.

Ragyogj és tündökölj,
Szabadság Rózsája,
Hõstettet vívott ki
hazánk ifjúsága!

1956

Az alábbi verset az 1956-os forrada-
lom emlékére közöljük, melyet no-
vember 4-én indított hadjáratukkal
vertek le a szovjet csapatok.
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Sárbogárdi Príma-jelöltek
Hetedik alkalommal rendezik meg a Fejér
Megyei Príma Díj átadóünnepségét no-
vember 24-én a székesfehérvári Szent Ist-
ván-teremben. A Vállalkozók Országos
Szövetsége Fejér megyei szervezete közel
kétszáz, arra érdemes személybõl, szerve-
zetbõl választotta ki azt a tizenkettõt, akik
jelöltként vehetnek részt a Prima Primis-
sima Fejér megyei gálaestjén.
A rendezvény arra hivatott, hogy elismerje
a megyében élõk munkásságát, teljesítmé-
nyét, elhivatottságát, s tiszteletét fejezze ki
a támogatók felé is – mondta Varga István,
a VOSZ megyei elnöke az október 31-ei
sajtótájékoztatón, a Megyeháza Címerter-
mében.
A 12 jelölt:
Magyar színház- és filmmûvészet: Burján
Zsigmond operatõr, szerkesztõ;
Magyar képzõmûvészet: FILEP SÁNDOR
festõmûvész;
Magyar tudomány: Gelencsér József nép-
rajzkutató, Csertáné Bohn Judit mentál-
higiénikus, dr. Orosz András szülész–nõ-
gyógyász orvos;
Magyar oktatás és köznevelés: Brakszátor
Istvánné (született Gede Teréz) óvónõ,
Teleki Blanka Gimnázium;
Magyar sajtó (írott és elektronikus): HAR-
GITAI LAJOS, a Bogárd és Vidéke fõszer-
kesztõje;
Magyar népmûvészet és közmûvelõdés:
Károlyi József Alapítvány, Fehérvárcsur-
gó – gróf Károlyi György;
Magyar zenemûvészet: Quimby zenekar;

Magyar sport: Fa Nándor és Gál József,
dr. Mezõszentgyörgyi László testnevelõ
tanár és kézilabda szakedzõ.
A jelöltekre szavazni lehet a Fejér Megyei
Hírlap, a Fehérvár hetilap és a Hírváró a
jóHírhozó havilap hasábjain megjelenõ
szelvényeken, továbbá a www.fmh.hu, a
www.hirvaro.hu és a www.fehervartv.hu
honlapokon.
A szavazók között Márfy Gabriella két
olajfestményét sorsolják ki (Kolibri és
Nyári zápor), továbbá a Vitál Club Sport-
áruház két darab 5.000 Ft-os utalványát.
A díjkiosztó gálán 12 különdíjat, 1 közön-
ségdíjat és 3 fõdíjat (egyenként 1 millió

Ft-os csekket) adnak át az arra érdemesek-
nek.
Díjazni fogják a közalkalmazottak munká-
ját, a közbiztonság különbözõ területein
nyújtott kiemelkedõ teljesítményt is. Az
Év Vállalkozója díjak pedig ipar, kereske-
delem, mezõgazdaság és szolgáltatás kate-
góriában kerülnek majd átadásra (köztük
lesz bankár, termelõ, kereskedõ is).
Forrás: www.fejer.hu, www.fmh.hu
Kérjük kedves Olvasóinkat, hogy támo-
gassák szavazataikkal a két sárbogárdi je-
löltet!

Szerkesztõség

A Kocsi
Színház

bemutatja…
Tavasszal alakult meg egy kis helyi
színitársulat, a Kocsi Színház, minden-
féle korosztályt felölelve, a játék örö-
méért. Elsõ hadiszállásuk a miklósi
klub volt, majd nemrég átköltöztek a
sárbogárdi kultúrházba, ahol péntek
délutánonként merülnek el a színját-
szás világában, a rendezõi gyakorlattal
rendelkezõ Illés Györgyi vezetésével.
A társulat három olyan tréfás darabot
dolgozott fel az elmúlt hónapok során,
melyek a régi utcai színjátékok hangu-
latát idézik fel.
Bemutatkozó elõadásukban november
9-én 18 órakor a sárbogárdi mûve-
lõdési házban H. Sacks A paradicsom-

járó diák valamint A pór, a fia és az osko-
lamester címû darabjait és Lope de
Vega A javasasszony címû darabját te-
kinthetik meg az érdeklõdõk.
Az elsõ mû egy eszes diák történetét
mondja el, aki elõször egy asszonyt,
majd annak urát is rászedi.
A második mû ékes bizonyítéka annak,
hogy a tudomány nem egy botban rejlik.
A harmadik mû pedig egy balul elsült
szerelmi fortély történetét tárja elénk.

Hargitai–Kiss Virág

Játékok:
H. Sacks:

A Paradicsomjáró diák
Diák: Tóth András
Parasztasszony: Illés Éva
Paraszt: Boda Donát

A pór, a fia és az
oskolamester

Pór: Boda Donát
Fiú: Müller Anna
Oskolamester: Tóth András

Lope de Vega:
A javasasszony

Sempronia: Bágyi Ágnes
Susanna: Illés Éva
Rosales: Boda Donát
Galvez: Tóth András
Hernando: Müller Anna

Rendezte: Illés Györgyi

Fotó: www.fmh.hu – Lovász Lilla
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
103.906.201 Ft-ból újul meg Sárbogárd központi területeinek
csapadékvíz-elvezetõ rendszere uniós pályázati támogatással.
(2012. november 6.)

Sárbogárd Város Önkormányzata (7000
Sárbogárd, Hõsök tere 2.) KDOP-4.1.1-
/E-11-2011-0018 azonosító számú, „Sár-
bogárd városközponti területeinek víz-
rendezése, csapadékvíz-elvezetõ rendsze-
rének fejlesztése” elnevezésû pályázatá-
val 93.515.581 Ft összegû támogatást
nyert, mely a projekt 103.906.201 Ft-os
összköltségének 90 %-a.
A támogatási szerzõdés aláírására 2012.
április 19-én került sor, mely 2012. július
10-én lépett hatályba.
A projekt tényleges megvalósítása 2012.
szeptember 17-én kezdõdött meg; befeje-
zésének tervezett idõpontja 2012. de-
cember 31.
Közbeszerzési eljárás révén a beruházás
kivitelezõjének az ÚTÉPPARK Útépítõ
és Mélyépítõ Korlátolt Felelõsségû Tár-
saságot (8000 Székesfehérvár, Sóstói út
7.) választotta ki az önkormányzat. A cég-
gel 2012. szeptember 17-én került alá-
írásra a vállalkozási szerzõdés.
A projekt keretében Sárbogárd központi
területén a belvízvédelmi szempontból
legkritikusabb területeken – a Hõsök tere
és a Németh sarok környékén, a Tinódi
út, Sövény utca és Nyíl utca egyes szaka-
szain – megtörténik a csapadékvíz-elve-
zetõ rendszer kialakítása, illetve a meglé-
võ szakaszok felújítása, továbbá sor kerül

a tinódi árok végén a vasút alatti áteresz
átépítésére, amely a város központi ré-
szének belvízelvezetéséhez járul hozzá.

A projekt keretében 1.404,4 m csapadék-
víz-elvezetõ árok építése, felújítása való-
sul meg, s ezáltal közel 200 lakóingatlan
vízkár-veszélyeztetettsége csökken je-
lentõs mértékben, illetve szûnik meg. A
csapadékvízkároktól megvédett lakosság
becsült száma 3.900 fõ – Sárbogárd köz-
ponti részének közel kétharmada. A bel-
és csapadékvízkároktól megvédett terü-
let nagysága 350 hektár.

A projekt eredményeként olyan infrast-
rukturális ellátottság jön létre, mely ked-
vezõen hat az új gazdasági beruházások-
ra, vonzóbbá teszi a környezetet a már ott
lakó és a bevándorló népesség számára.
Mindemellett nem elhanyagolható
szempont, hogy nemcsak a vízkárok
szûnnek meg a szóban forgó területen,
hanem az önkormányzat eddig kárelhárí-
tásra és rendbetételre fordított plusz
költségei is, amit eddig önerõbõl vagy vis
maior alapból finanszíroztak.

Gazdálkodók,
élelmiszer-

elõállítók kötelezõ
agrárkamarai
regisztrációja

Az augusztus 1-jétõl hatályos új agrárka-
marai törvény alapján a 2013. február
1-je és 21-e között tartandó országos ka-
marai választásokkal MEGALAKUL
AZ ÚJ NEMZETI AGRÁR- ÉS ÉLEL-
MISZERKAMARA. A törvény értel-
mében a hazai mezõgazdasági és élelmi-
szer-feldolgozó szektor összes szereplõ-
je, így a gazdasági társaságok mellett az
õstermelõk és az egyéni vállalkozók is
alanyi jogon tagjaivá válnak az új egysé-
ges köztestületnek. Az új kamara leg-
fõbb feladata a magyar agrárium meg-
erõsítése, versenyképességének növelé-
se és érdekeinek hatékony védelme lesz,
kibõvült közfeladatokkal és hasznos tagi
szolgáltatásokkal.
HATÁRIDÕ: 2012. NOVEMBER 30.
A törvény elõírja, hogy a leendõ tagok
2012. november 30-áig kötelesek beje-
lentkezni a nyilvántartásba az agrárka-
mara honlapján keresztül (www.agrar-
kamara.hu) és megfizetni az egyszeri
5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi díjat.
Eddig már közel 100 ezren teljesítették
ezt a kötelezettségüket.
Amennyiben Ön még nem tette meg,
mielõbb regisztráljon, mert a november
30-ai határidõ a kamarai választásokon
való részvételre nézve jogvesztõ!
Regisztráció: www.agrarkamara.hu
Most megéri minél elõbb regisztrálni: a
november 15-éig regisztrálók ingyene-
sen kézhez kapják az agrárkamara új
e-mailes szolgáltatását, a hetente frissü-
lõ KAMARAI PIACFIGYELÕT,
amely a növénytermesztési és állatte-
nyésztési ágazatok aktuális piaci híreit,
adatait gyûjti össze.
Segít a kamarai tanácsadó és a falugaz-
dász!
Ha technikai segítségre van szüksége a
regisztrációhoz, azt ingyenesen igénybe
veheti országszerte a 200 kamarai ta-
nácsadó-irodában (lista: umvp.agrarka-
mara.hu) és az országos falugazdász-há-
lózatnál is.
A kamara központi ügyfélszolgálata is
segíti a regisztrációt: 06 (80) 911 078
(zöld szám), illetve regisztracio@agrar-
kamara.hu.
Az agrárkamara ezen felül november
hónapban regisztrációs fogadóórákat is
szervez a vidéki településeken, ahol a ka-
marai tanácsadó segítségével kényelme-
sen, helyben intézheti el regisztrációját.
Figyelje a településekre kihelyezett pla-
kátokat!
Agrárkamarai tanácsadó-iroda Sárbo-
gárdon:
7000 Sárbogárd, Ady E. út 160., Varga
Lívia, 06 (30) 643 0075.

Õszi virágzás
A természet fotón látható csodáját Sár-
közy Zoltán örökítette meg. Az udvarukon
álló almafa ugyanis októberben virágot
bontott, nem is egyet.

Sárbogárdon járva-kelve mindenütt része-
sei lehetünk a virágok „jutalomjátéká-
nak”: nyílnak a rózsák, az ibolyák, van,
ahol az orgona, szépségesek a színpompás
mézvirágok, árvácskák, petúniák, muskát-
lik, nem beszélve a krizantémok özönérõl.

Az utolsó meleg, õszi napsugárig kitarta-
nak a kis növénykék, megörvendeztetve
bennünket pompájukkal. Látványukkal

feltöltekezhetünk az elõttünk álló hideg,
borongós hónapokra.

Hargitai–Kiss Virág

Sárbogárdi
KÉPESLAPOK

kaphatók
szerkesztõségünkben

40 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

tel.: 06 (25) 508 900.
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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2012. november 14-én (szerdán)
9.00 órakor ülést tart.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ese-
ményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átru-
házott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végre-
hajtásáról. Elõadók: a végrehajtásért felelõsök.
3. Az országgyûlési képviselõ beszámolója a
megválasztása óta eltelt idõszakban a beterve-
zett fejlesztések érdekében végzett munkájáról.
Elõadó: Varga Gábor országgyûlési képviselõ.
4. Döntés a város tulajdonában lévõ oktatási in-
tézmények mûködtetésérõl. Elõadó: polgármes-
ter.
5. Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdál-
kodásának idõarányos teljesítésérõl, az év végé-
ig várható teljesítések alakulásáról. Az önkor-
mányzat 2013. évi költségvetési koncepciója.
Elõadó: polgármester.
6. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésérõl
szóló 8/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet
módosítása. Elõadó: jegyzõ.
7. A talajterhelési díjról szóló 27/2004. (VII. 5.)
önkormányzati rendelet módosítása. Elõadó:
jegyzõ.
8. Sárbogárd Város Önkormányzata képvise-
lõ-testületének az állattartásról szóló 11/2004 (III.
25.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül
helyezése. Elõadó: jegyzõ.
9. A Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról
szóló 8/2005. (III. 30.) önkormányzati rendelet
módosítása. Elõadó: jegyzõ.
10. A közoktatási intézmények alapító okiratának
felülvizsgálata. Elõadó: polgármester.

11. A pedagógiai szakszolgálat létszámfejleszté-
se. Elõadó: polgármester.

12. A 2013. évi belsõ ellenõrzési ütemterv elfoga-
dása. Elõadó: jegyzõ.

13. A 2013. évi városi ünnepek és rendezvények
idõpontjainak és szervezõinek meghatározása.
Elõadó: polgármester.

14. A Sárbogárdi Kulturális Egyesülettel kötött
közmûvelõdési megállapodás módosítása. Elõ-
adó: polgármester.

15. A 0637 hrsz-ú bánya üzemeltetése. Elõadó:
polgármester.

16. Döntés az Országos Állat- és Kirakodóvásár
Országos Kirakodóvásárrá történõ minõsítésérõl
és a Kirakodóvásár új helyszínérõl. Elõadó: pol-
gármester.

17. A KÖZÉV Kft. Szabályozási Terv-módosítás
iránti kérelme. Elõadó: polgármester.

18. A LARA-THERM Kft. Szabályozási Terv-mó-
dosítás iránti kérelme. Elõadó: polgármester.

19. A víziközmûvek üzemeltetéséért fizetett
2012. I. félévi bérleti díj felhasználásáról szóló
döntés módosítása. Elõadó: polgármester.

20. Az aljegyzõ végleges áthelyezése. Elõadó:
polgármester.

21. Pályázati kiírás aljegyzõi munkakör betöltésé-
re. Elõadó: polgármester.

22. Tájékoztatás a vis maior pályázat elbírálásá-
ról. Elõadó: polgármester.

23. A képviselõ-testület 2013. évi munkaterv-
ének jóváhagyása. Elõadó: polgármester.

24. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásáról
és a tartalék alakulásáról. Elõadó: jegyzõ.

25. Bejelentések.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának képvise-
lõ-testülete, Hantos Község Önkormányzatá-
nak képviselõ-testülete és Nagylók Község

Önkormányzatának képviselõ-testülete

2012. november 13-án (kedden)
17.30 órakor együttes ülést tart.

Az ülés helye:
a polgármesteri hivatal díszterme,

Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:

1. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyermekjólé-
ti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költ-
ségvetésének módosítása. Elõadó: polgármes-
ter.

2. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás
2012. évi költségvetésének módosítása. Elõ-
adó: polgármester.

3. Tájékoztató a Sárbogárd–Hantos–Nagylók
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2012. évi költségvetési gazdálkodásának há-
romnegyed éves alakulásáról és az év végéig
várható teljesítésérõl. Elõadó: polgármester.

4. Tájékoztató a Sárbogárd–Hantos–Nagylók
Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásá-
nak háromnegyed éves alakulásáról és az év vé-
géig várható teljesítésérõl. Elõadó: polgármes-
ter.

5. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyermekjólé-
ti Intézményfenntartó Társulás és a Sárbo-
gárd–Hantos–Nagylók Szociális Alapszolgálta-
tási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költ-
ségvetési koncepciója. Elõadó: polgármester.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete és Nagylók Község
Önkormányzatának képviselõ-testülete

2012. november 13-án (kedden)
17.45 órakor együttes ülést tart.

Az ülés helye:
a polgármesteri hivatal díszterme,

Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:

1. A Sárbogárd–Nagylók Közoktatási Intéz-
ményfenntartó Társulás 2012. évi költségve-
tésének módosítása. Elõadó: polgármester.
2. Tájékoztató a Sárbogárd–Nagylók Közoktatá-
si Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költ-
ségvetési gazdálkodásának háromnegyed éves
alakulásáról és az év végéig várható teljesítésé-
rõl. Elõadó: polgármester.
3. A Sárbogárd–Nagylók Közoktatási Intéz-
ményfenntartó Társulás 2013. évi költségveté-
si koncepciója. Elõadó: polgármester.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

KÖZLEMÉNY KISHANTOSRÓL
A félreértések, téves híresztelések elkerülése ér-
dekében az alábbiakat szeretnénk a mezõföldi tér-
ségben élõk tudomására hozni.

A Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet (NFA) 2012.
október 10-én nyilvános pályázaton meghirdette
a Kishantosi Ökológiai Mintagazdaság területei-
nek bérleti jogát. Ennek oka nem az, hogy a
Kishantosi Vidékfejlesztési Központ nem folytatja
tevékenységét, hanem az, hogy az 1998-ban kö-
tött haszonbérleti szerzõdés 2013. október 31-én
lejár, és új szerzõdést kötni csak nyilvános pályá-
zat útján lehet. A Kishantosi Vidékfejlesztési Köz-
pont folytatni kívánja közhasznú tevékenységét,
a fenntarthatóság és a demokrácia érdekében
végzett oktató- és bemutatómunkát. Ennek érde-
kében vásárolta meg a mintagazdaság központjá-
ban levõ kúriát és majort, ahol egy fenntartható,
környezetbarát megoldásokat bemutató gazda-
sági központot kíván kialakítani. Ezért hoztuk létre
Kishantosi Csodakert néven a bemutatókertet is.
Kötelességünk is folytatni tevékenységünket leg-
jobb tudásunk szerint, hiszen a mintagazdaság
tervei egy német–magyar kormányközi együtt-
mûködésben készültek el. A szakértõi munkát a

német kormány finanszírozta. Az ökológiai minta-
gazdaság kialakítására és mûködtetésére ezen
tervek alapján kapta meg a területek bérleti jogát
a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Kht. 1998
novemberében. Az évek során a Kishantosi Köz-
pont hazai és nemzetközi elismertséget szerzett.
Az ökológiai mintagazdaság 20 éve vegyszerek
és mûtrágyák nélkül mûvelt területei jelentõs tu-
dományos és szakmai értéket képviselnek. Diplo-
mamunkák, doktori disszertációk készültek és
készülnek gazdaságunkban.
A Kishantosi Vidékfejlesztési Központ tehát foly-
tatni és fejleszteni kívánja közhasznú tevékeny-
ségét, melynek célja nem magánvagyonok növe-
lése, hanem a térség és az ország fenntartható
fejlõdésének elõsegítése oktatással, bemutatás-
sal, nemzetközi kapcsolatok kiépítésével.
A Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Közhasznú
Nonprofit Kft. ennek érdekében pályázni fog a
mintagazdaság területeinek további bérleti jogá-
ra.
Kishantos, 2012. november 7.

Ács Sándorné és Bolye Ferenc ügyvezetõk
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Vándorlásaim
13. rész

Míg kísérem vissza ezt a gyönyörû lányt,
motoszkál az agyam alján, hogy voltakép-
pen megint milyen barom vagyok. Nem
használom ki a kínálkozó lehetõséget. Ma-
gam elõtt látom nagybátyám rosszalló te-
kintetét. Szinte hallom a hangját: „Lali,
Lali! Szent Péter megbüntet a Mennyor-
szágban, ha elszalasztod ezt a jó kis nõt!
Hajts rá! Használd ki az alkalmat!”
Hát, ez az! Könnyen veszem, míg játék.
Elememben vagyok, amíg csak szédítem a
nõket. Amíg játszok, addig Don Juan va-
gyok. Don Juan arra vágyik, hogy leszakít-
son minden virágot, kiszívja kelyhükbõl a
nektárt, s szálljon tovább, új, virágos me-
zõkre. Minden virág más és más. Egyik
nektárja édesebb, a másiké illatosabb, de
mind bódító, csábító.
És amikor le kell tépni a virágot, nem visz
rá a lélek. Gyökértelenül ott hervadna el a
kezemben. Ezek a gyönyörû virágok itt,
körülöttem valójában nem is arra vágynak,
hogy leszakítsák, s utána eldobják õket, ha-
nem arra, hogy gyökerestül ültessem el a
kiskertemben közülük valamelyiket. Per-
sze titokban bizonyára mindben megvan
egy kis csiklandós vágy valami könnyû ka-
landra, szerelmeskedésre is. A piszkos fan-
táziámba belefér egy különleges erotikus
kaland. Nem tagadom, megfordult ben-
nem, mint lehetõség, ezekkel a lányokkal
kapcsolatban is, aztán ahogy egyre köze-
lebb kerülök hozzájuk, s belelátok mind-
jobban a lelkük mélyére, ettõl minden
megváltozik a hozzájuk való viszonyom-
ban. Hát igen, erre vonatkozott szerelmi
ügyekben tapasztalt nagybátyám bölcs fi-
gyelmeztetése: „Ha ráhajtasz egy nõre, ne
lelkizz, hanem cselekedj egy huszáros ro-
hammal. Mire észbe kap, már olyan
messze mentél vele, ahonnan már õ se akar
visszafordulni!” – Ez nekem nem ment so-
ha.
Most se megy. Itt van ez a gyönyörû lány a
karomon. Miért nem viszem el innen? De
akkor mi lesz a többivel? Nekem mind kell,
nem csupán ez az egy: a temperamentu-
mos Hajni a feje körül repkedõ hajával, az
egymással rivalizáló, kacérkodó Andi meg
Marcsi, és Kriszta, az óvó néni, akirõl elsõ-
re azt gondolná az ember, hogy szerelem
terén háromig se tud számolni. Micsoda
tûzokádó vulkánt rejteget a szívében! A
szemébõl apró kis lángocskák csapnak ki,
amikor mosolya szépségén elámulva kitá-
gult pupillával rácsodálkozom. És Marika
derûs szelídsége, asszonyosan telt alakja se
hagy hidegen.
– Mit szerencsétlenkedsz? – türelmetlen-
kedik sötét haraggal bennem a szívtipró
hódító árnyéka. – Ha mind kell, egy se a ti-
éd! Hogy is van ez? Mi az, ami mindbõl kell
neked? Na? Na? Felelj már, te hülye vesz-

tes! – ripakodik rám indulatosan ez a belsõ
hang.
– Hát, igen – vallom be töredelmesen ma-
gamnak –, igazából a becsülésük fonto-
sabb nekem, mint az, hogy csak egy éjsza-
kára magamévá tegyem õket. Nekem fon-
tosabb, hogy megõrizzem elõttük az arco-
mat. Fontosabb, hogy ne verjem át, ne
használjam ki õket, hogy szeressenek,
hogy szerethessem mindet.
– Na, ne gyere már ezzel a lila dumával!
Nem vagy te szerzetes – jegyzi meg csalfa
árnyékom gúnyosan.
– Nem vagyok szerzetes, de úgy nem kell a
szerelem, hogy utána azt érezze a másik,
hogy elloptam tõle valamit. És õk se vegye-
nek el semmit tõlem! Ne sajátíthasson ki
„-né”-ként se férjnek ez a bájos szõkeség,
nem leszek tulajdona egyiknek se, és én se
kötöm meg egyiket se feleségnek, de egyéj-
szakás szeretõnek se! Mert többet nem
hajtom a házasság igájába a fejem, ahol
egymást sajátítjuk ki, egymást használjuk
ki, egymást verjük át! Ebbõl nekem egy
életre elég volt!
– Ez nagyon keserûen hangzott, kisapám.
Gondolod te ezt még másképpen is! – ref-
lektál indulatos fogadkozásomra ciniku-
san bölcselkedve Don Juan-i árnyékom.
Most itt vagyok az Anna-bálban. Körülöt-
tem sugárzó lányok. Imádnak. Mind velem
akar táncolni. Mi kell most ennél több?
Hát folytassuk tovább a mulatságot! A ze-
nekar egy újabb sikerszámot, Chubby
Checker: Come on Let’s Twist Again-jét
kezdi éppen játszani.
– Lányok, ez a mi bulink, gyertek, tvisztel-
jünk együtt! – rikkantok hangosan egy na-
gyot, s máris elkapom Kriszta kezét, s vi-
szem táncolni. Még odaszólok a többiek-
nek: – Gyertek ti is!
S máris ott vonaglik körülöttünk az egész
csapat. Tvisztelni mindenki tud. Ki jobban,
ki kevésbé képes tekergetni a derekát eb-
ben a kemény tornagyakorlatnak is beillõ
táncban. Kriszta csillogó szemmel rám ne-
vet.
– Honnan sejtetted, hogy ez a kedvenc tán-
com? Tudod te, hogy a fõiskolán én voltam
a tvisztkiránynõ?
– Hát, ezt nem tudtam, de akkor rázd a de-
rekad, kisanyám, rendesen, mert ezt én is
nagyon komálom! – dobom vissza hanyag
lezserséggel a szót nevetve. – Dobjuk föl
ezt a bulit rendesen!
Villantok néhány látványos táncelemet:
vonaglás, tekergõzés közben leguggolni,
felugrani úgy, hogy közben a levegõben
360 fokos fordulattal érjek ismét talajt, az-
tán hátrahajlok az egyik lányhoz, aztán a
másikhoz, harmadikhoz. Miközben egy
pillanatra a kezemmel megérintem a föl-
det. Egyre többen kapcsolódnak be a tánc-
ba, már nagy kör járja körülöttünk, aztán
lesz még egy kör, és még egy. Ritmusra

tapsol, aki nem táncol, s biztatják a tánco-
lókat. Mikor vége a számnak, kifulladva
megállunk, s lelkesen megtapsoljuk a ze-
nekart.
A szaxofonos leteszi hangszerét, tangóhar-
monikát vesz a vállára, s belekezd egy pol-
kába.
– Na, lányok, ki vállalkozik egy jó sváb
táncra? – kérdezem.
A lányok kissé tanácstalanul néznek rám,
majd Marika megszólal.
– Lajos, te tényleg tudsz polkázni?
– Persze. Te is tudsz?
– Sváb lány vagyok, sváb vidéken éltem.
Nálunk a bálban ez volt a fõ tánc. Istenem,
de sokat polkáztam! – sóhajt nagyot. – Na,
vigyél el egy táncra, érezzem magam
megint tizennyolc évesnek! – áll föl. Szer-
tartásosan meghajolok elõtte.
– Szabad egy táncra, hölgyem? – s máris át-
fogom a derekát, s viszem sasszézva, pör-
getve be a tánctérre.
A polka igen látványos, lendületes tánc.
Vidékenként másképpen, és helyileg is
sokféleképpen táncolják. Aki volt már
sváb bálban, az tudja, milyen élmény har-
monikazenére, vagy fúvósokra polkázni.
Lehet öregesen, csoszogósan táncolni, és
nagyon szilajon. Marikával elõször ezt a
csendesebb, öreges, forgós-sasszézós pol-
kát járom. Ahogy vezetem, a csípõje ringá-
sából megérzem, sokkal többre vágyik a
teste. Belenézek a szemébe.
– Mutassuk meg, milyen az igazi sváb pol-
ka, jó? – biztatásként bólint, s megszorítja
a kezemet.
Adom a lendületet, és viszem szökellve, fo-
rogva végig a termen. Nagyon játékos ez a
tánc. Amikor az egyik sarokig érünk, egy
kurjantással jelzem: most egy hatalmas
lendülettel az átelleni sarokig sasszézunk
egymásnak szorított vállal, elõre tartva a
kezünket, aztán megint szökellve, forogva,
kinyitva, egymás vállába kapaszkodva kö-
zépre lendülve, majd vissza.

Ifjúkoromban
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Marika kipirult arccal adja át magát a tánc
lendületének.
– Lajos, ezzel a tánccal teljesen levettél a
lábamról – mondja pihegve, amikor vége a
zenének.
Jön a következõ szám, aztán még egy és így
tovább, így táncolok a lányokkal fáradha-
tatlanul hajnalig, amíg tart a bál. Ekkorra
kiderül, hogy az Anna-bál csak nevében az.
Nincs királynõválasztás, bár ennek ré-
szünkrõl egyébként se volt tétje, hiszen
nincs a lányok közt Anna egy se.
Már pirkad. Andalogva sétálunk a Du-
na-part felé. Leülünk még egy kicsit a parti
fövenyre, mielõtt elbúcsúzom tõlük. Kö-
rém telepszenek, nézzük a vizet. Sima tük-
rén fénycsíkot húznak a túlparti Nagyma-
ros lámpái. Ahogy világosodik, úgy halvá-
nyul el a fényük. Köd telepszik a vízre. Hû-
vös levegõt hoz a kelõ nap magával. Tündi
meg Hajni két oldalról fázósan hozzám bú-
jik. Átölelem õket. Kriszta hátulról öleli a
nyakam.
– Csodálatos volt ez az este, köszönök ne-
ked mindent! Soha nem felejtelek el! –
súgja a fülembe, s megcsókolja az arcomat.
– Milyen kár, hogy vége – szól sóhajtva
Tündi. – Te mégy tovább, mi meg itt mara-
dunk. Habár holnapután nekünk is vége a
nyaralásnak.
– Ne szomorkodjatok! – vigasztalom az el-
kámpicsorodott lányokat. – Csak ide me-
gyek szembe, a szigetcsúcsra. A nagy ho-
mokpadon töltök még egy napot, aztán in-
dulok tovább. Ha reggel kijöttök a partra,
átviszlek benneteket. Hozzatok fürdõru-
hát! Estig napozhattok, fürödhettek ve-
lem.
– Jaj, de jó, jaj de jó! – lelkesednek megvi-
dámodva a lányok.
– Lajos! – Szól közbe Hajni. – Még a köl-
csönzött báli ruha rajtad van, a te cuccod
meg az üdülõben maradt. Menjünk föl, át-
öltözünk, együtt megreggelizünk. Megbe-
széljük a konyhával, hogy adják ki egész
napra a hideg élelmet, aztán már mehe-
tünk is.
– Na, gyorsan, gyorsan! – intézkedik Mari-
ka. – Készüljetek össze, hogy mielõbb in-
dulhassunk! Én maradok a második fordu-
lóra, és megvárom, míg összecsomagolják
nekünk az ennivalót.
Folytatom.

Hargitai Lajos

A Bogárdi TV üzenõfaláról
2012-10-18 Hablaty
Suli, gyerekek verekednek, tanár néni az
iskola elõtt cigizik! Hogy is van ez? Amíg
az iskolában van a gyerkõc, addig a nevelõ
illetve tanár felelõs értük??? Vagy nem jól
tudom? Ha netán baj lesz a verekedésbõl,
ki lesz a felelõs érte??? A szülõk meg sze-
gények foghatják a fejüket???? Nagyon
megfordult ez a világ, mi vissza sem mer-
tünk szólni a tanárunknak.
2012-10-22 open-minded
Kedves Hablaty!
Mielõtt ilyeneket írogatsz, kicsit járj utána
a dolgoknak. Sugárzik belõled az abszolút
sárbogárdi rosszindulat. Te azt hiszed,
hogy a pedagógusnak 0–24 órás munka-
ideje van? Nem lehet 5 perc szabadideje,
amikor azt csinál, amit akar? Arról pedig,
hogy egy szülõ hogy fogja a fejét, inkább ne
beszéljünk. Némelyik gyerek addig van
biztonságban, amíg iskolában van, mert ha
hazamegy, ütik-verik a szülõk, jobb eset-
ben pedig nem foglalkoznak a gyerekkel.
2012-10-24 Szülõ
T. open-minded! Az én gyerekem tépett
frizurával jött a napközibõl haza, sápad-
tan, a tanár néni végignézte, hogy megté-
pik, nem avatkozott közbe! Szóltam, a gye-
rek lett megfenyegetve, hogy beírást kap
legközelebb! A lényeg: nem õ kezdte a ve-
rekedést, csak a másik gyerek szüleitõl
félnek a tanárok!!!!
2012-10-24 Egy anyuka
A pedagógus is egy munkahelyre érkezik,
feladatai vannak. Egy átlagember is a
munkahelyére érkezik s feladatai vannak,
s ha nem végzi rendesen, hát annyi. Ta-
pasztalom: a tanár néni nézi az órát, hogy
mikor mehet haza.
2012-10-30 MJ
Divat ma a magyar értékekre hivatkozni.
Pont ezért nem értem, miért van az iskolá-
ban kicsiknek-nagyoknak tökfesztivál, mi-
közben a magyar hagyományok szerint
ilyenkor mindenszentek és halottak napja
van emlékezéssel, gyertyagyújtással, teme-
tõlátogatással. Errõl miért nincs szó az is-
kolában, ne adj Isten, a NAT-ban? Ezek a
mi ünnepeink! Nem pedig egy angolszász
területrõl átvett farsang!
2012-11-01 Senki Alfonz
Egyetértek M. J.-vel, csak abban nem,
hogy baj az, ha a gyerekek töklámpást fa-
rigcsálnak. Sajnos én már nem vagyok fia-
tal, de amikor mi kissrácok voltunk (még
az idõk kezdetén), mi is csináltunk töklám-
pást, pedig nem tudtuk, hogy ezt Ameriká-
ban hallowennek hívják. Én magyar ember
vagyok! Nem szeretem, hogy mi mindig

utánozunk valakiket, esetleg olyanokat is,
akiknek még történelme sincsen!
2012-11-01 Finci
Azért, mert ezt a tökölést élvezik a gyere-
kek. (A halottak napja felnõtteknek való.
Kivéve a gyertyagyújtogatást. Azt szere-
tik.) Mindegy, honnan jött, ha jó marad-
hat. Mint a Bálint-nap. Nekem az is tetszik.
Nem foglalkozik vele a NAT? Munkaszü-
neti nap. Tudnak vele foglalkozni a szülõk.
(Tudom, ez így túl egyszerû, de a lényeg
valami ilyesmi.)
2012-11-03 Valaki
Nagyon jó volt a gyerekekkel töklámpást
vagy almát s más gyümölcsöt farigcsálni,
mint a temetõben azt kérdezi a gyerek:
„APA MÉRT NEM JÖN HAZA A VI-
RÁGOK ALÓL????”
2012-11-03 egy kis töri
Senki Alfonz: a halloween õsi kelta hagyo-
mányokon alapszik, angolszász szokás. Ki-
nek nincs történelme: a keltáknak vagy az
angolszászoknak? De ha az amerikaiakra
gondolt, akkor sem igaz az állítása. Azért,
mert Önnek nem tetszik ez a szokás, ne
nézzen le más népeket! Egyébként a ma-
gyarok is úgy foglaltak maguknak hazát...
2012-11-03 lakos
Én a 60-as évek végén, 70-es évek elején
voltam gyermek, és faragtam a tököt, bár a
halloween kifejezést akkoriban senki nem
emlegette... csak eljött a tökfaragás ideje.
De azt már akkor tudtam, mit jelent min-
denszentek és a halottak napja...
2012-11-05 Senki Alfonz
Egy kis töri-nek! Én az amcsikra gondol-
tam, nem a keltákra! A magyarok honfog-
lalását összehasonlítani az angolok, franci-
ák és spanyolok rabló-gyarmatosításával,
hát, nem nagy töritudásra vall! Nem az a
bajom, hogy a halloween van itthon, ha-
nem az, hogy nem mondják el a gyerekek-
nek a történetét! Az a bajom, hogy a Va-
lentin/Bálint-nappal együtt üzleti fogás
lett! Ez itt Amerika nyomorgó része!
Mi mindig utánozunk valakit vagy muszáj-
ból, vagy önszántunkból, vagy a nyugat
majmolásából. Sokan azt hiszik, hogy ak-
kor majd befogad bennünket a „mûvelt”
nyugat. Hát tévednek! Divat, divat! En-
gem a másság sem zavar, csak – Hofi után
szabadon – nehogy kötelezõ legyen!
2012-11-06 egy kis töri
Az óvodai, iskolai tökfaragásban mi az üz-
leti fogás? A tök megterem a kertben.

Szerkesztette: Hargitai–Kiss Virág

Köszönet
Sárbogárd Város Önkormányzata ne-
vében köszönöm a KÖZÉV, a Városi
Polgárõr Szervezet és a Pusztaegresi
Polgárõr Egyesület tevékeny közremû-
ködését a mindenszentek és a halottak
napi megemlékezések gördülékeny le-
bonyolításában.

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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Kossuth-morzsák
A tanévkezdés nehézségeinek leküzdése után aktív feladat végre-
hajtását tûztük ki diákjaink elé. A papírgyûjtés feladata hárult rá-
juk, amit szép és hasznos eredménnyel zártunk.
Hagyományteremtõ célzattal évszakonkénti szalvétagyûjtést hir-
dettünk meg tanulóink között, amihez legaktívabban Puskás Ju-
dit 9. osztályos tanuló járult hozzá, amiért külön dicséret illeti.
A Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Tanulmányi verseny a 2010/
2011-es tanévben indult útjára. Az tavalyi tanévben már régióra
kiterjesztve folyt az internetes tanulmányi verseny. A verseny ren-
dezõi a 2012/2013-as tanévben már országos versenyt hirdettek. A
tavalyi tanévben a 7-8. osztályosok versenyeztek szeptembertõl
júniusig. Részvételünk sikeres volt, számos helyezést értünk el az
elsõ helyezéstõl a harmadik helyezésig vegyesen. Az idén ezt a
csoportot már bõvítettük 5. osztá-
lyos tanulókkal is.
Októberi hónapunk mozgalmassá
vált. Megemlékeztünk az állatok vi-
lágnapjáról, iskolánk folyosóit álla-
tos poszterekkel, szalvétákkal díszí-
tettük.
Az aradi vértanúk napjáról osztály-
kereteken belül mécsesgyújtással,
korabeli zászlók színezésével emlé-
keztek meg tanulóink.
Ebben a hónapban két sportesemé-
nyen vettünk részt. Október 10-én Székesfehérváron atlétikai
versenyen képviselték iskolánkat: Varga Jakab, Jakab Zsanett,
Storch Brigitta, Bognár Georgina, Molnár István, Bartók Dávid,
Farkas Csaba, Szabó Roland. Három diák nyert elõkelõ helye-
zést: Bognár Georgina kislabdahajításban ezüstérmes lett, Bar-
tók Dávid kislabdahajításban ezüst-, súlylökésben és távolugrás-
ban aranyérmet szerzett. Szabó Roland 1500 m-es síkfutáson
bronzérmes lett. Szintén Székesfehérváron került sor arra a lab-

darúgó-tornára, ahol 11-13. osztályos fiúk rúgták a labdát. Sze-
replésüket harmadik helyezéssel és ezért járó jutalomlabdával dí-
jazták. A csapat tagjai: Bartók Dávid, Boros Márk, Kovács József,
Lakatos Szilveszter, Molnár István, Oláh József, Pogány Endre,
Szabó Roland és Zsemberi Tamás voltak. Gratulálunk Nekik!
Október 12-13-án a Székesfehérváron megrendezésre kerülõ
pályaválasztási kiállításon képviseltük szakiskolánkat.
Október 16-án tartottuk a tanév elsõ egészséges délutánját. A
program feladatai az õszi gyümölcsök, zöldségek, gabonák köré
csoportosultak. A délutánt három részre osztottuk. Elõször min-
den osztálynak meg kellett oldania egy háromoldalas feladatsort,
amely az elõbb említett témakörre épült. Elõzetesen lehetõséget
kaptak a diákok, hogy könyvekbõl, internetrõl készüljenek. Az al-
sósok ez idõ alatt kukoricát morzsoltak és terményképeket készí-
tettek. A 11. b osztály tanulói vendégelték meg egészséges ételek-
kel az aerobicban megfáradt társaikat.
A kézmûves szakkör gyönyörû csokrai, melyeket színes falevelek-
bõl kötöttek, még színesebbé varázsolják az iskola mindennapja-
it.
A 6-7-8-9. osztályos tanulók részt vesznek a Kossuth Lajos szüle-
tésének 210. évfordulója alkalmából kiírt pályázaton. Végigjárták
a vele kapcsolatba hozható helyeket, fényképeken megörökítet-
ték a sétát. A pályamunkában részletezik Kossuth Lajos kapcsola-
tát Sárbogárddal, amely húga és annak családja által igen szerte-
ágazó.
Az iskola õszi rajzversenyére – melynek témája a szüret volt – szép
számmal érkeztek szebbnél szebb diákmunkák. A kicsik munkái a
földszinten, a nagyobbaké az emeleten tekinthetõk meg. Felnõt-
tekbõl és diákokból álló zsûri választotta ki a legjobbnak ítélt há-
rom rajzot. Az elsõ helyezett Kovács Anita 9., a második helyezett
Bartók Dávid 12., a harmadik helyezett pedig Tóth Roland szin-
tén 9. osztályos tanuló lett. A rajzversenyen külön dicséret illeti az
igényes munkákért a magántanulókat.
Október 19-én a József Attila Mûvelõdési Házban méltóképpen
ünnepeltük a forradalom 56. évfordulóját. A 9. osztályosok ezen
idõszak nehézségeit, az emberek érzéseit igyekeztek érzékeltetni.
Végigvezettek a forradalom fontosabb eseményein. A kisebbek
számára is érthetõ, látványos és mozgalmas mûsor nagy hatást
gyakorolt az ünneplõkre.
Reméljük, a következõ hónapban is sok érdekes, színes program-
ról számolhatunk be iskolánk életével kapcsolatosan.

Bodokiné Szakács Beáta, dr. Pátzay Józsefné, Wolf Judit
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Cecei hírek
Iskolagyümölcs-program újratöltve

A Cecei Általános Iskola ökoiskolaként nemcsak a környezet vé-
delmével, a szelektív hulladékgyûjtéssel és a természetközeli
programszervezéssel próbál céljainak megfelelni, hanem az in-
tézménybe járó gyermekek egészségét is védi. Ebben nyújt segít-
séget az Európai Iskolagyümölcs-program, melynek keretében a
cecei és alapi alsó évfolyamos tanulók – elsõtõl negyedik osztályig
– heti háromszor kapnak gyümölcsöt, s egy alkalommal gyümölcs-
levet. A gyümölcsök természetesen az ak-
tuális idénynek megfelelõek. A szeptem-
bertõl decemberig tartó idõszakban al-
mát, körtét, februártól júniusig pedig al-
mát, illetve epret kapnak a gyerekek. Is-
kolánkba a gyümölcsöt a környezettuda-
tosságnak megfelelve a közeli Nagyve-
nyim egy kertészetébõl szállítják, heti
rendszerességgel. Ezzel a lehetõséggel is
próbáljuk gyermekeinket az egészséges
életmódra, a helyes étkezésre nevelni,
ugyanis a rostok, a gyümölcsben lévõ vita-
minok elengedhetetlenek fejlõdõ szerve-
zetük számára.

Duskáné Lábodi Eszter tanár

Bozsik Intézményi Program

A tavalyi tanévben került elsõ ízben megrendezésre a Magyar
Labdarúgó Szövetség által megszervezett Bozsik Intézményi
Program, amelynek célja azoknak a gyermekeknek az aktiválása,
akik eddig még nem vettek részt a több éves múltra visszatekintõ
Bozsik Egyesületi Programban. A rendezvény nyitányaként az
õszi tornákat a Cecei Általános Iskola szervezte meg a helyi sport-
egyesület labdarúgópályáján. Október 25-én, csütörtökön az I.
korcsoportos tanulók csapatai mérték össze tudásukat, akiket az
intézmények 1. és 2. évfolyamos tanulói közül válogattak a felké-
szítõ edzõk. A mezõnyt a Sárszentmiklósi ÁMK, a sárbogárdi Mé-
szöly Géza Általános Iskola, az Alapi Általános Iskola és a helyi
cecei iskola csapatai alkották. A legügyesebben a sárszentmiklósi
csapat játékosai szerepeltek, akik 3 gyõzelemmel nyerték meg a
tornát. Másnap, október 26-án a II. korcsoport küzdelmeire ke-
rült sor, ahol a 3. és 4. évfolyamos tanulók mérték össze futballtu-
dásukat. A fenti mezõnyhöz ebben a korcsoportban csatlakozott
a Nagykarácsonyi Általános Iskola csapata is. A korcsoportban a
legjobb eredményt holtversenyben az alapi és a sárszentmiklósi
csapat érte el. A rendezvénysorozat következõ állomása a téli te-
remtorna lesz, amelynek várhatóan a sárbogárdi központi általá-
nos iskola lesz a házigazdája.

Cecei iskola

„Tök jó” délután a Mészölyben
Minden évszaknak megvannak a maga jeles napjai, babonái és hi-
edelmei. Ez õsszel sincs másképp. Októberhez kapcsolódik az a
hagyomány, ami részben magyar eredetû, és láthatóan egyre nép-
szerûbb: a töklámpás, avagy tökvicsori.
Tökvicsorit faragni október közepén, a kukorica és a tök betakarí-
tásának idején szoktak. Tehát régi hagyomány az õszi töklámpás
és más tökös dekorációk készítése. Amint megjelennek a boltok-
ban és a piacokon az elsõ (sütõ)tökök, otthon elõtérbe kerülnek a
tökös csemegék, mint például a sült tök.
Az október 26-ai tökös délutánunk középpontjában is természe-
tesen a tök állt.

Az 1. a osztályosok verses, dalos köszöntõje után kezdetét vette a
„tök jó” délután.
Miközben töklámpásokat faragtak a gyerekek, tökbõl készült fi-
nomságokat kóstoltak.
Az aulában sokféle tökös díszt alkottak az ügyes kezû diákok:
origamit és PET-palack töklámpást, galacsintököt, hurkapálcás
tökös díszt, tökös ajtódíszt. Kavicsot festettek, csuhévirágot készí-
tettek, préselt levélbõl képet, rózsát kreáltak, dísztökökre mókás-
figurákat rajzoltak.
Köszönjük az anyukáknak és Szabóné Czuczai Katalin csuhéké-
szítõnek, hogy szabadidejüket feláldozva még színesebbé tették
tökös délutánunkat.

Toldi Lászlóné
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BOGÁRD és VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
városi teremlabdarúgó-bajnokság
III. forduló

Extrém–Toledó 2005 5:2 (3:0)
Vezette: Tóth Z.
Extrém: Németh – Dévényi, Flõgl, Hor-
váth D., Szabó.
Csere: Horváth T., Stix.
Toledó: Barabás B. – Dombi, Soós, Bara-
bás R., Rozgonyi.
Csere: Csuti, Kiss, Fésû.
3. perc: Németh lábbal hárította Barabás
R. lövését. 5. perc: Flõgl lõtt kapu mellé. 7.
perc: Dombi lövését Német hárította. 8.
perc: Szabó lövése akadt meg a kapuban.
Még le sem írtam a jegyzetfüzetbe, máris
ismételt Szabó. 9. perc: Dombi lövése ke-
rülte el a kaput. 12. perc: Dombi ziccer-
helyzetben magasan a kapu fölé lõtt. 15.
perc: a kidobott labdát Stix lekezelte, for-
dulásból leadott lövése a kapuban táncolt.
16. perc: Stix lõtt kapu mellé. 18. perc:
Rozgonyi lövését Németh lábbal hárította.
19. perc: Csuti lövését Németh biztosan
hárította. 21. perc: Soós tört elõre, lövésre
szánta el magát és a labda a hálóban tán-
colt. 22. perc: késõn ébredt a Toledó, mert
sorra hagyták ki a ziccerhelyzeteket. 25.
perc: szépen kidolgozott helyzet után Hor-
váth T.-nek nem volt nehéz dolga, növelte
az elõnyt. 26. perc: Szabó erõs lövését Ba-
rabás B. a mezõnybe rúgta. 29. perc: Soós
lõtt kapu mellé. 31. perc: Horváth T. toto-
jázott a kapu elõtt, amíg a helyzet odalett.
Nagy ziccer volt!!! 32. perc: Horváth D. lö-
vését védte Barabás B. 33. perc: Flõgl ordí-
tó helyzetet hagyott ki. 38. perc: Stix kilõtte
a bal felsõ sarkot. 39. perc: Rozgonyi erõs
lövését védte Németh. 40. perc: Dombi be-
állította a végeredményt.
Góllövõk: Szabó 2, Stix 2, Horváth T. ill.
Soós, Dombi.

Sárbogarak–Spuri 0:1 (0:1)
Vezette: Tóth Z.
Sárbogarak: Csuti – Kasza, Rigó, Hor-
váth, Németh.
Csere: Dizseri B., Dizseri P., Mondovics.
Spuri: Lajtos – Palásti, Gál, Huszár, Bodó.
Csere: Bereczki, Kiszl, Czeiner.
5. perc: Bereczki lövése magasan a kapu
fölött hagyta el a játékteret. Egyenrangú
csapatok gigászi küzdelme folyt a pályán.
8. perc: Dizseri P. lövését Lajtos a mezõny-
be ütötte. 9. perc: Czeiner lövését Csuti ka-
pu fölé tenyerelte. 11. perc: Palásti lövését
Csuti a mezõnybe rúgta. 12. perc: Bodó lö-
vése akadt meg a kapuban. 14. perc: Hu-
szár az eddig adódó legnagyobb helyzetet
hagyta ki. 18. perc: Dizseri P. kapu mellé
trafált. 19. perc: Horváth elesett a lövés pil-
lanatában. Egyenlítési lehetõséget hagyott
ki. 22. perc: Kasza erõs lövését Lajtos csak
kiöklözni tudta. 23. perc: Dizseri B. lövése

kerülte el a kaput. 31. perc: Dizseri P. pró-
bálkozása is csõdöt mondott. 33. perc: küz-
dött az egyenlítés reményében a Sárboga-
rak csapata. Horváth nem találta el a ka-
put. 35. perc: Lajtos ziccerhelyzetben óriá-
si bravúrral védet. 36. perc: Kiszl kapu mel-
lé fejelte a labdát. 38. perc: Bereczki
lövését Csuti a mezõnybe öklözte. 40. perc:
Kasza lövését Lajtos csak kirúgni tudta.
Sárga lap: Czeiner.
Piros lap: Bereczki.
Góllövõ: Bodó.

FLD Ászok Ásza–
Légió 2000, Pentagri 4:1 (3:0)

Vezette: Tóth Z.
FLD Ászok Ásza: Farkas – Lakatos, Ma-
gyar, Kuti, Bor.
Csere: Mihalkó, Vinkmann.
Légió: Szilágyi – Pálinkás, Németh, Kele-
men, Imre.
Csere: Csuti, Huszár Cs., Vereczkei, Baki,
Örkényi, Tóth.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV adá-
sában tekinthetik meg.
Sárga lap: Kuti.
Góllövõk: Bor 2, Kuti, Lakatos ill. Németh.

Twister Galaxy–Cece Old Boys
6:2 (2:0)

Vezette: Tóth Z.
Twister: Boros – Balogh, Killer I., Simon,
Kaló.
Csere: Bognár I., Szabó, Szántó.
Cece: Fülöp Gy. – Mikuli, Szikszai, Né-
meth, Fülöp T.
Csere: Király, Tar, Tóth, Szeip.
3. perc: Kaló lövését Fülöp kapus nagy ref-
lexszel kiütötte. 4. perc: Simon hagyott ki
nagy helyzetet. 8. perc: Kaló szerezte meg
a vezetést. Bár a kézilabdában menne így a
góllövés!!! 8. perc: Kaló késve rúgta el a
labdát, fölöslegesen reklamált, hogy bán-
tották. 9. perc: Boros kiütötte Tóth lövé-
sét. 11. perc: Szántó Kalótol kapott jó indí-
tást. Lövése kapu fölé szállt. 13. perc: Kaló
lõtt kapu fölé. 17. perc: Balogh használta ki
a védelem hibáját. 20. perc: Fülöp védte a
nagy helyzetben lévõ Simon lövését. 23.
perc: Szántó lõtt nagy gólt. 25. perc:
Szikszai lõtt hatalmas kapufát. Boros ka-
pus már verve volt. 26. perc: Mikuli átadá-
sát Németh a kapu mellé fejelte. 30. perc:
az elemében lévõ Kaló egymásután két-
szer is tesztelte Fülöp kapust. 31. perc: Ki-
rály szépen átemelte Boros kapuson a lab-
dát, szépített. 32. perc: Fülöp T. csökken-
tette a hátrányt. 34. perc: Kaló elé pattant
a kiütött labda, egybõl újabb gól. Itt elfo-
gyott a ceceiek ereje. 37. perc: Simon végre
kilõtte a hosszú felsõt. 39. perc: Killer I.
talált egy gólt, beállította a végeredményt.

Góllövõk: Kaló 2, Balogh, Szántó, Simon,
Killer, ill. Király, Fülöp T.

Sárkeresztúr Kike–
Sárszentmiklós Öfi 5:4 (3:3)

Vezette: Tóth Z.
Kike: Visi – Vörös, Hajdinger, Geiger, Sü-
tõ.
Csere: Kiss, Szauervein.
Sárszentmiklós: Plézer – Nagy, Palotás,
Killer G., Pintér.
Csere: Kiss, Derecskei, Szepesi, Deák.
2. perc: Geiger lövésébe Plézer belevetette
magát, a labda visszapattant elé, másod-
szorra gyengén lõtt. 4. perc: Hajdinger lö-
vése kerülte el a kaput. 5. perc: Killer lõtt
kapu fölé. 6. perc: Pintér lövését Visi ki-
ütötte. 7. perc: Deák lövése a kapuban kö-
tött ki. 8. perc: Killer lövését védte Visi. 10.
perc: Vörös kapu mellé durrantott, Deák
viszont nem hibázott. 12. perc: Geiger
egyéni alakítás után csökkentette a hát-
rányt. 13. perc: Kiss távoli lövése meglepte
Plézert, egyenlõ az állás. 14. perc: Szauer-
vein lövését Plézer lábbal hárította. 17.
perc: Hajdinger hagyott ki nagy helyzetet.
18. perc: Szauervein egy kidobás után ki-
lõtte a bal alsó sarkot. 19. perc: szöglet
után Kiss volt eredményes, így az elsõ fél-
idõ eredménye döntetlenül végzõdött. 21.
perc: Hajdinger lövését Plézer kitenyerel-
te. 22. perc: Deákot nem tudták tartani,
újabb gólt szerzett. Mesterhármas! 26.
perc: Geiger egyenlített. 28. perc: Geiger
hatalmas gólt lõtt. 33. perc: Palotás lõtt ka-
pu fölé. 36. perc: Deák elõl Visi merész ve-
tõdéssel hárított. 38. perc: Sütõ óriási hely-
zetet hagyott ki. Elszabadultak az indula-
tok! Sütõ és Kiss kakaskodott, így mind-
ketten végleges kiállításra kerültek, ami
azt eredményezte, hogy a következõ for-
dulóban kénytelenek lesznek pihenni.
Piros lap: Sütõ végleg ill. Kiss végleg.
Góllövõk: Geiger 3 (ez is mesterhármas),
Kiss, Szauervein ill. Deák 3, Kiss.

Tabella

1. Extrém 3 3 - -19:10 9
2. FLD Ászok Ásza 3 3 - - 18:1 9
3. Sárkeresztúr Kike 3 2 - 1 12:8 6
4. Légió 2000, Pentagri 3 2 - 1 9:8 6
5. Twister Galaxy 3 1 1 111:10 4
6. Toledó 2005 3 1 1 1 8:9 4
7. Sárszentmiklós Öfi 3 1 - 2 9:11 3
8. Spuri 3 1 - 2 5:11 3
9. Sárbogarak 3 - - 3 7:14 0
10. Cece Old Boys 3 - - 3 4:20 0

A tabellán a több rúgott gól számít.

Góllövõlista

1. Bor József – FLD Ászok Ásza, 7 gól.

Gróf Ferenc
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A Zöldharmónia csoport
eredményei

Kisapostag–Alap 1-3
Mezõkomárom–Zichyújfalu 1-3
Cece–Mezõfalva II. 4-0
Dase–Rácalmás 1-2
Sárszentágota–Nagyvenyim 4-3
Elõszállás–Nagykarácsony 1-0
Perkáta–Szabadegyháza II. 4-10

A Zöldharmónia csoport állása

1. Szabadegyháza II. 12 9 3 0 44 18 26 30
2. Cece 12 9 2 1 32 8 24 29
3. Alap 12 7 4 1 49 18 31 25
4. Nagykarácsony 11 7 1 3 27 20 7 22
5. Sárszentágota 12 6 2 4 36 23 13 20
6. Dase 11 6 2 3 25 14 11 20
7. Elõszállás 12 5 2 5 19 24 -5 17
8. Kisapostag 12 4 3 5 19 19 0 15
9. Mezõfalva II. 12 4 2 6 18 27 -9 14
10. Perkáta 12 4 1 7 24 39 -15 13
11. Zichyújfalu 12 3 2 7 15 25 -10 11
12. Rácalmás 12 2 3 7 18 34 -16 9
13. Nagyvenyim 12 1 3 8 13 35 -22 6
14. Mezõkomárom 12 0 210 14 49 -35 2

Az Agárdi Termál csoport
eredményei

Ercsi–Dég 9-0
Baracska–Káloz 2-2
Kulcs–Aba-Sárvíz 1-3
Nagylók–Sárbogárd 2-2
Sárszentmihály–Lajoskomárom 3-2
Vajta–Seregélyes 1-1
Dunaújváros Pase II.– Mezõszilas 5-0
Pusztaszabolcs–Adony 0-0

Az Agárdi Termál csoport állása
1. D.újváros Pase II. 12 12 0 0 61 10 51 36
2. Ercsi 12 9 1 2 55 11 44 28
3. Seregélyes 12 7 3 2 31 17 14 24
4. Pusztaszabolcs 12 7 2 3 36 11 25 23
5. Aba–Sárvíz 12 6 5 1 30 15 15 23
6. Mezõszilas 12 7 0 5 20 21 -1 21
7. Sárszentmihály 12 6 1 5 24 31 -7 19
8. Adony 12 5 4 3 21 19 2 19
9. Nagylók 12 5 3 4 26 25 1 18
10. Vajta 12 4 3 5 13 33 -20 15
11. Sárbogárd 12 3 5 4 17 26 -9 14
12. Kulcs 12 2 3 7 16 43 -27 9
13. Káloz 12 2 2 8 23 33 -10 8
14. Lajoskomárom 12 1 2 9 12 25 -13 5
15. Baracska 12 0 4 8 13 40 -27 4
16. Dég 12 0 210 9 47 -38 2

A Road Masters csoport
eredménye

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

A Road Masters csoport állása
1. Velence 12 9 2 1 28 11 17 29
2. Iváncsa 12 8 3 1 34 15 19 27
3. Sárosd 12 8 1 3 35 17 18 25
4. Bicske 12 8 0 4 34 22 12 24
5. Gárdony–

Agárdi Gyógyfürdõ12 7 1 4 25 23 2 22
6. Szár 12 6 4 2 28 8 20 22
7. Martonvásár 12 6 1 5 14 14 0 19
8. Mezõfalva 12 5 0 7 16 20 -4 15
9. Dunafém–

Maroshegy 11 4 2 5 14 16 -2 14
10. Kisláng 11 4 2 5 19 22 -3 14
11. Sárszentmiklós 12 4 2 6 21 30 -9 14
12. Bakonycsernye 12 3 4 5 16 23 -7 13
13. Kápolnásnyék 12 3 1 8 23 35 -12 10
14. Polgárdi Vertikál 12 2 4 6 10 28 -18 10
15. Szabadegyháza 12 2 2 8 15 26 -11 8
16. Baracs 12 1 110 13 35 -22 4

Óriási helyzeteket hagytak ki
Nagylók–LSC Sárbogárd 2:2 (1:1)

Nagylók: 150 nézõ. Vezette: Farkas I., Fehér M., Kecser L.

Nagylók: Jankovics–Salga, Bakos, Lendvai, Molnár, Strommer
(Simon), Kargl (Boros), Fodor, Killer (Szücs), Fülöp, Miskovicz
(Fazekas).

LSC Sárbogárd: Plézer–Barabás, K. Szabó, Szabó L., Sebestyén,
Bognár, Hegedûs, Marsovszki, Csendes, Böröndi (Szabó Gy.),
Márkovics (Szabó J. Zs. alias TOTÓ).

8. perc: a kaputól 20 m-re Csendest buktatták. A megítélt szabad-
rúgást Márkovics lõtte kapura, amely Jankovicsról kipattant, a
berobbanó K. Szabó értékesítette a helyzetet. Ezután a hazai csa-
pat átvette a játék irányítását, odaszegeztek a kapunkhoz. A véde-
lem Plézer kapussal az élen állta a sarat. Túl kinyíltak a hazaiak, a
legnagyobb helyzetet Böröndi hagyta ki. A kapussal állt szemben,
de a kapu mellé gurított. Az elsõ félidõ lefújása elõtt a 43. percben
szabadrúgáshoz jutott Nagylók csapata, kavarodás alakult ki
kapunk elõtt és sikerült egyenlíteniük.

A második félidõben a hazai csapat folytatta a letámadást. Labda-
szerzésbõl lekontrázta az LSC a védelmet, Márkovics óriási hely-
zetben a kapusba lõtte a labdát. Rá két percre Böröndi lemásolta
Márkovics teljesítményét. Barabás hátrafelé végezte el a bedo-
bást, melyet lefüleltek, és Bakos megszerezte a vezetést. A 77.
percben Csendes kiugrott a védõk közül, Fazekas lerántotta, ju-
talma piros lap. A megítélt szabadrúgást a sértett végezte el. Nagy
erõvel rúgta a labdát a bal felsõ sarokba, 2:2.
Továbbra is támadott a hazai csapat. Egy labdaszerzésbõl Csen-
des lefutotta a védelmet, egyedül állt a kapussal szemben, azon-
ban nagy helyzetben a kapu mellé gurított.
A látottak alapján igazságos eredmény született, bár mindkét csa-
pat óriási helyzeteket hagyott ki.
Jók: Jankovics, Bakos, Kargl, ill. Plézer, Hegedüs, K. Szabó,
Csendes.
Sárga lap: Bakos ill. Bognár, Böröndi. Piros lap: Fazekas.
Góllövõk: Kargl, Bakos ill. K. Szabó, Csendes.
Mb edzõ: Jakab Ferenc.

Gróf Ferenc

A Bozsik Gyermek Egyesületi Program 3. fordulóját
rendeztük 2012. november 3-án Cecén. A sárszent-
miklósi körzet egyesületei (Alap KSE, Cece PSE,
Kisláng SE, Sárszentmiklósi SE) 3 korosztályban
(U7, U9, U11) játszottak.

80 fiatal labdarúgó izgalmas, sportszerû mérkõzése-
ken mutatta meg tudását. A program lényege a játék,
az eredmény kevésbé fontos. Ennek szellemében
nem is hirdettünk végeredményt. A cecei egyesület-
tõl minden gyermek kapott ajándékot, a kiemelkedõ
egyéni teljesítményeket oklevéllel is jutalmaztuk.
Gratulálok a játékosoknak, edzõknek a nagyszerû
felkészüléshez, a szülõknek, szurkolóknak a sport-
szerû biztatáshoz!
A következõ torna tavasszal lesz.

Pajor László

Bozsik-torna CecénBozsik-torna Cecén



12 HITÉLET 2012. november 8. Bogárd és Vidéke

Anyák a bibliában

Ráhel
Valahányszor Ráhelre gondolunk, a szo-
morúság, és az anyai fájdalom áll elõttünk
életnagyságban.
Ráhel arcképe egy olyan arcot mutat, ame-
lyen mély ráncokat vésett az átélt fájdalom.
Szemében nincs öröm. Sok mindenen kel-
lett átmennie, és úgy tûnik, hogy alig volt
öröm az életben.
Elõször az okozott neki szenvedést, hogy
nem volt gyermeke. Sok férjes asszony sze-
mébõl fakasztott ez már könnyet. Könnyet,
amelyet nem látnak az emberek. Ezt a szo-
morúságot a kívülálló többnyire nem tudja
átérezni. A keleti asszony számára különö-
sen nagy csapás, ha meddõ, mert a gyer-
mektelenség egyenlõ volt a szégyennel és
megvetéssel.
Ez a szomorúság nem járt egyedül.
Ráhel nõvérének, Léának voltak gyerme-
kei. És Ráhel, irigységtõl hajtva, ágyasul ad-
ta rabnõjét, Bilhát Jákóbnak, hogy így le-
gyen neki is családja.
Ez sok szomorúságnak lett forrása.
Mindenki tudja, hogy a Jákób fiai közötti ci-
vakodások (gondoljunk csak József törté-
netére) nagyrészt a „rangkülönbségbõl”, a
„szabad nõ gyermekei” és a „szolgáló gyer-
mekei” közötti féltékenységbõl származ-
tak. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a fél-
tékenység uralkodott Izráel késõbbi törté-
nelmén. Részben az ország kettészakadása
is ennek a következménye volt, és Isten
népének pusztulását ez siettette. Az ember
csodálkozik, hogy a mai egyház ezt a példát
látva még mindig kölcsönös civódással
gyengíti magát, és nem akarja belátni, hogy
az Antikrisztus az egyház romjain építi föl
templomát!
Ráhel nem maradt gyermektelen. Két gyer-
mek anyja lett: Józsefé és Benjáminé. A két
fiú ismét csak versengés okozója lett, mert
õk voltak a dédelgetett gyermekek, nem a
megvetett Leáéi, hanem a szeretett Ráhe-
léi. Az az elõny, amelyben Jákób õket ré-
szeltette, Jákób leszármazottjai között to-
vábbi keserûséget okozott, nemzedékeken
keresztül.
De nem akarok ezzel tovább foglalkozni.
Inkább azzal a szörnyû tragédiával, amely
éppen az anyaság miatt keletkezett Ráhel
életében. Irtózatosan szenvedett a gyermek-
telenség miatt, de végül annak lett az áldoza-
ta, hogy gyermekei születtek.
Egyszer azt mondta Ráhel Jákóbnak: „Adj
nekem fiakat, mert ha nem, belehalok.”
Gyermekei lettek és éppen amiatt halt
meg!
Ráhel egyike ama számtalan anyának, aki a
saját életével fizet gyermeke születéséért.
És talán semmi sincs ennél szörnyûbb a vilá-
gon. Összeszorul a szívünk. A várt életöröm
helyett a halál jön. Így halt meg Ráhel is
Benjámin születésekor. Az utolsó szó, amit
ez a fiatal asszony, aki oly szenvedélyesen
vágyott a gyermek és az anyai öröm után,
mondani tudott, ez volt: Benóni, fájdalom

fia! Benjámin elsõ sírását túlharsogta a hal-
dokló anya halálsikolya: Benóni!
Nem csoda, hogy ez a Ráhel Izráel népének
emlékezetében úgy élt tovább, mint a „ma-
ter dolorosa”, a „fájdalmak anyja”.
Most forduljunk a kezdettõl Izráel törté-
nelmének végéhez.
A tíz törzs, amelyet gyakran József házá-
nak, vagy Efraimnak neveztek, már szám-
ûzetésbe ment. A szörnyû számûzetés
Efraim temetõje, sírja lett. József halott. De
a megmaradt rész, a két törzs sem kerülte el
ezt a sorsot. Júdát és Benjámint is belehají-
tották a babiloni fogság nemzeti sírjába. Je-
remiás próféta az, aki ezt a szomorú tragé-
diát leírta. Hogy a távoli országba való szo-
morú kivonulás drámai hatását még fokoz-
za, költõi megindultsággal megidézi Ráhel
alakját.
Júda egyik halmán, valahol Ráma szom-
szédságában áll sötét gyászruhában Ráhel
csöndes kis alakja, a két ország, József
(Izráel) és Benjámin (Júda) õsanyjáé. Vég-
telen sorban botorkálnak el mellette az
„erõtelen” zsidók, az õ gyermekei és uno-
kái! Körülbelül úgy, mint ahogy késõbb ci-
pelték õket Westerborkból Auschwitz gáz-
kamráiba. Így látja Ráhel, hogyan mennek
utódai közül a legutolsók a nemzeti sírba...
a számûzetésbe.
A tragédia teljes!
Elõször egy gyermek sem, azután gyerek-
szülések, amik halálát okozták, és most
minden gyermeke halott. Így látja a sírjából
elõhívott Ráhel a kárhozottak, a vágóhídra
vitt juhok, az õ gyermekei menetét! Mind-
nyájan Benónik lettek, fájdalom gyerme-
kei.
És Jeremiás panaszkodik: „Hangos jajgatás
hallatszik Rómában, és keserves sírás: Rá-
hel siratja fiait, nem tud megvigasztalódni,
hogy nincsenek többé fiai.” (Jer. 31, 15)
Általánosan ismert, hogy Máté hogyan látta
beteljesülni Jeremiás Ráhelrõl mondott
szavait a betlehemi gyermekgyilkosság al-
kalmával. Ez valóban a végleges beteljesü-
lés.
Mert az ember próbálhatja Ráhelt vigasz-
talni azzal, hogy azt mondja, a számûzetés
nem lesz a vég, és a bábeli sír melegágy lesz,
amelybõl egy megújult és újjászületett nép
fog feltámadni, mint ahogy az elhalt gabo-
namagból kibontakozik az élet, de ez a be-
széd hiábavaló, amíg az ember abban a ga-
bonamagban és abban a kidobott magban
csak Izráel magvát látja és nem az „asszony
utódját”, azaz a Krisztust.
Ez a Krisztus Betlehembe jött.
Ha Krisztus nem menekül meg a betlehemi
gyermekgyilkosság poklából, hogy késõbb
alászálljon az Istentõl elhagyottság poklá-
ba, akkor örökre vigasztalhatatlan maradna
Ráhel is, a betlehemi gyermekek anyja is, a
világ minden anyja, aki megérte, hogy el
kell temetnie gyermekét.

A sír, különösen a gyermeksír Krisztus nél-
kül a legnagyobb vigasztalanság, és az anyai
fájdalom, amelyen nem hatol át Krisztus
keresztjének fénye, elviselhetetlen fájda-
lom!
A vigasztalás, amelyet Ráhelnak, a „fájdal-
mak anyjának” mondhatunk, ez:
Síró Ráhel, vigasz ez neked,
Vértanúként hal minden gyermeked.
Mert nem ezek a betlehemi gyermekek hal-
tak meg mártírokként Krisztusért, hanem õ
halt meg értük és gyermekeinkért. Ez az
egyetlen vigasztalás életben és halálban.
Ráhel könnyeinek még egy üzenete van
számunkra.
Ráhel életrajzából nem csak az a tanulság,
hogy szomorúságával és fájdalmával gyer-
mekei és családja miatt bánkódik. Nem, õ
egész nemzetségét, népét siratja. Nemcsak
családjának szûk köre érdekli, hanem a nép
bukása, másképpen kifejezve: az Úr egyhá-
záé és az Isten egész népének fenyegetõ
pusztulása, amely kimondhatatlan szomo-
rúsággal tölti el õt.
És így Ráhel minden hibájával mégiscsak
hithõs, aki remélte népének jólétét, az egy-
ház virágzását és aki könnyeket hullatott az
egyház elhagyatott állapotáért.
Aggódnak-e mai hívõ anyák az Úr egyházá-
ért, vagy csak saját családjuk naponkénti
gondjaival, szomorúságaival törõdnek? Tu-
dom, hogy ezek a gondok gyakran mérhe-
tetlenül is nagyok. De mégis, talán joggal
kérhetem, hogy imádságuk körét terjesszék
ki az egész egyházra.
Nagy szükségünk van olyan anyákra (és
apákra), akik erõsen és hittel együtt élnek
és szenvednek az Úr egyházával, akik örül-
nek örömének és szenvednek az egyház ha-
nyatlása miatt.
Hogy a zsoltár szavaival mondjam:
„Összegyûlvén e szent helyre,
Szeressék köveit is.”
És ez a mi anyáinknak nem esnék nehezére,
ha arra gondolnának, hogy az õ gyermekeik
lesznek az egyház majdani tagjai, akiktõl
függ az egyház jó, vagy rossz sora.

H. Veldkamp
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Filmajánló
Albert Flórián

Színes, fekete-fehér, magyar dokumentumfilm (2012)
Egy minden szempontból rendhagyó film, az elsõ film a „Csá-
szárról”, a ferencvárosi legendáról, aki már életében legen-
dává vált. Köztudomású, hogy Franz Beckenbauer mellett Al-
bert Flóriánt is a „Császár” becenévvel illették rajongói. Õk
pedig sokan, nagyon sokan voltak. 1958-ban került a Fe-
rencvároshoz, más csapatban nem is szerepelt 1974-es
visszavonulásáig. 1967 óta õ az egyedüli magyar „Aranylab-
dás”. Magyarországon kétszer választották az év játékosá-
nak, többször szerepelt a Világválogatottban és az Európa-válogatottban. A Fradi sta-
dionja 2007. december 21-e óta Albert Flórián nevét viseli.
Rendezõ: Visontai Attila

John Lennon – A fiatal évek
Színes, magyarul beszélõ, angol–kanadai életrajzi dráma (2009)

John Lennon 15 éves, vágyakkal teli kamasz, aki
két nõ árnyékában nõtt fel a II. világháború utáni
Angliában. Ötéves volt, amikor az anyja, Julia a
nõvérére bízta gyermekét. Johnt így a nagynén-
je, Mimi nevelte fel Liverpoolban. A tini számára a
zene jelentette a menekülést, a kiutat a hétköz-
napok sivárságából, megigézte az Amerikából ér-
kezõ rock and roll. Zenekart alakít, és találkozik
Paul McCartneyval, akiben ideális zenésztársra,
barátra talál. Miközben John elindul az útján, egy balesetben elveszíti anyját. Fájdal-
mát és haragját a zenélésbe fojtja.
Rendezõ: Sam Taylor Wood

Tigris és sárkány
Színes, magyarul beszélõ, amerikai–tajvani–hongkongi–kínai kalandfilm (2000)

Azok a harcosok, akik a Vudan-hegy szer-
zeteseitõl tanulják a fegyverforgatás forté-
lyait, szinte legyõzhetetlenek: csodás ké-
pességeiket messze földön féltik és tiszte-
lik. Ám Li hátat szeretne fordítani az örök
harcnak, és elajándékozza híres kardját, a
Zöld Végzetet. A kardot azonban elrabol-
ják, és Li úgy érzi, az õ feladata, hogy ne
engedje illetéktelen kezekbe jutni a legen-
dás fegyvert. Társnõje, a testõr Shu Lien
kíséretében indul a rabló nyomába, aki – legnagyobb meglepetésükre – méltó ellenfe-
le a Vudan-hegy neveltjeinek. És még nagyobb meglepetésükre: nõ. A különös sorsú
lány becsapja mindkettõjüket: tanítványukul szegõdik, majd újra kereket old; egyikük
sem tudja, barátjuk, vagy ellenségük-e. Li azonban nemcsak azt képtelen eldönteni, ki
a halálos ellensége. Azt sem tudja, melyiküket, ellenségét, vagy szövetségesét vá-
lasztaná, ha végre tényleg felhagyhatna a katonáskodással.

Rendezõ: Ang Lee

Forrás: port.hu

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület meghívja Önt

Mészöly Géza halálának 125. évfordulója tiszteletére

a Mészöly-család emlékeibõl
összeállított

állandó tárlat megnyitójára.
Megnyitó: 2012. november 9-én (pénteken)

17.30 órakor

a régi községháza kiállítótermeiben.

Mindenkit szeretettel várunk!

Szeretettel meghívjuk Önöket

a Cecei Általános Iskolásokért Alapítvány
báljára, melyet

2012. november 10-én, szombaton,
19 órától rendezünk meg

a Cecei Mûvelõdési Házban.

Az est folyamán mûsort adnak
a Cecei Általános Iskola pedagógusai.

Belépõdíj 500 Ft, diákjainknak ingyenes.
Tombolaajándékokat szívesen fogadunk!

Mindenkit szeretettel várunk!

Könyvajánló
Vass Virág: Ringass, Amadeus

Mit lehetne elmondani Jonas és Bori szerel-
mérõl?
Hogy szinte gyerekek voltak még 1989-ben?
Hogy Jonas átment stoppal a berlini falon,
és Bori az egész világot felforgatta dühében?
Hogy meg volt írva elõre: szeretni, ismerni,
sajnálni és siratni fogják egymást?
Bori és Jonas húsz évvel késõbb egyszerre
lépnek egy berlini szálloda forgóajtajához.
Továbbmennek? Felismerik egymást?
A múltból felvillanó kamaszszerelem külö-
nös megvilágításában egy férfi, egy nõ és a
hozzájuk tartozó emberek kapcsolatának
rejtett dimenziói tárulnak fel.
Egy szerelmi történet, amely több évtizeddel a hõsök születése elõtt
kezdõdik… Mindannyiunk regénye, akik beleszülettünk egy, a felme-
nõink által megkezdett történetbe. A Ringass, Amadeus rólunk szól,
akik kíváncsiak vagyunk magunkra. Gyermekmagunkra. Felnõtt-
magunkra.
De legfõképp a szerelem szavatosságára.
„Az idõnek egyetlen oka van: minden nem történhet egyszerre.”

(Albert Einstein)

Rotraut Susanne Berner: Õszi böngészõ
A képeskönyv végtelen számú
mese lehetõségét rejti magá-
ban, bátran szabadon engedhet-
jük a fantáziánkat. A képek
mindegyikén egy-egy új hely-
szín tárul a szemünk elé a tár-
sasháztól a falusi környezeten át
a kisváros fõteréig és még so-
rolhatnánk. A szereplõk életé-
ben mindig történik valami. Sok
közöttük a visszatérõ karakter,
akiknek a kalandjait egy köny-
vön belül is, de akár a négyré-
szes sorozat egészén át is nyo-
mon követhetjük. A jelenetek
mindig az évszaknak megfelelõ-
ek, így a sorozatnak ebben az
õszi részében sütõtökfesztiválra készülnek az emberek, hullanak a fale-
velek, készül a sült gesztenye, és éppen szüreti bál zajlik a fõtéren.
Nincs is annál kellemesebb, mint amikor egy gyermek órákon át hasal
egy képeskönyv fölött, és lankadatlan kíváncsisággal böngészi a képe-
ket, melyeken rengeteg ismerõs dolgot és még több újdonságot fedez-
het fel minden egyes alkalommal.
Az alkotómûvész sok kedves, humoros történetet rejt el gondosan
megrajzolt, részletgazdag képein. Rotraut Susanne Berner korunk
egyik legnépszerûbb és legelismertebb gyermekkönyv-illusztrátora.

Forrás: bookline



Csütörtökön és pénteken változóan, idõn-
ként csak gyengén felhõs, csapadékmentes
idõ várható. Viszonylag hidegek lesznek az éjszakák, csütörtökön még
többfelé fordul elõ fagy. Péntektõl egy hazánktól északra, északkeletre
kialakuló anticiklon és egy tõlünk délre kialakuló mediterrán ciklon
együttesen határozhatja meg idõjárásunkat. A hõmérsékletben jelen-
tõs változás nem várható, esõ is valószínû, de az említett légköri kép-
zõdmények elhelyezkedésének bizonytalansága miatt a csapadék terü-
leti és mennyiségi elõrejelzése még bizonytalan.

www.metnet.hu
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Almás libamellcipó
Hozzávalók: 50 dkg libamell bõre nélkül, 2 savanykás, közepes
nagyságú alma, 1 zsemle (vagy 1 szelet fehér kenyér), 2 dl tej, 2
tojás, 2 evõkanál liszt, 2 gerezd fokhagyma, 1-1 mokkáskanál por-
cukor és õrölt fehér bors, fél citrom reszelt héja, 1-1 késhegynyi
õrölt szegfûszeg és õrölt fahéj, ízlés szerint só, a tepsihez 1-1 evõ-
kanál olaj és zsemlemorzsa.
A húst megmossuk, megszárítjuk (megtöröljük), ledaráljuk. Az al-
mát kicsumázzuk, meghámozzuk, almareszelõn lereszeljük. A
zsemlét apró kockákra vágjuk, tejjel leöntjük. Néhányszor átkever-
jük, hogy mindenütt nedves legyen. A fokhagymát összezúzzuk. A
darált húst, a reszelt almát, a nedves zsemlét, a megmaradt tejet, a
felveretlen tojást, a lisztet valamint a fûszereket jól összedolgozzuk,
és olajozott, morzsázott tûzálló tálba tesszük úgy, hogy a masszából
cipót formáljunk. A tálat lefedjük, és elõmelegített, forró sütõben
40 percig sütjük, majd a tetejét levéve még 10 percig pirítjuk. Tálalás
elõtt felszeleteljük. Tetszés szerint körettel tálaljuk.

Ludaskása
Hozzávalók: 80 dkg libaaprólék (szárny, zúza, nyak, szív, esetleg
máj), 4 nagy sárgarépa, 3 nagy fehérrépa, 10 dkg zeller, 15 dkg gom-
ba, 15 dkg zöldborsó (nem szükséges), 10 dkg zeller, 2 fej vörös-
hagyma, 5 dkg libazsír, 25 dkg rizs, petrezselyem, 5 gerezd fokhagy-
ma, 8 szem egész bors, só.
A libaaprólékot megtisztítjuk, hideg vízben, lassú tûzön feltesszük
fõzni. Megvárjuk, míg felforr, leszedjük a habját. Beletesszük a
hagymát, a fokhagymát, a borsot és sózzuk. Ha a hús félig, vagy még
jobban megpuhul, beletesszük a megpucolt sárga- és fehérrépát, és
a zellert. Az utolsó negyedórában beletesszük a gombát és a zöld-
borsót. Ha a leves kész, kivesszük a húst, a levest pedig leszûrjük. A
húst lefejtjük a csontokról, kockákra vágjuk a zúzával és a szívvel
együtt. A répát, zellert, fehérrépát szintén kockázzuk. A megtisztí-
tott rizst a libazsíron opálosra pirítjuk, majd felöntjük háromszoros
mennyiségû húslevessel. Nagyon kis lángon fõzzük félpuhára, majd
hozzákeverjük a felkockázott libahúst, a zöldségeket és az apróra
vágott petrezselymet. Lefedve, óvatosan rázogatva készre pároljuk.

Kakukkfüves töltött libacomb
Hozzávalók: 2 db libacomb, õrölt bors, só, 2 db zsemle, 1 tojás, 1 kis
fej vöröshagyma, apróra vágva, petrezselyem, kakukkfû, chili, olaj.
A combok bõrét felfejtjük, és sóval, borssal bedörzsöljük minden ol-
dalról. A töltelékhez a zsömléket tejbe beáztatjuk. Miután kinyom-
kodjuk, keverõtálban összekeverjük a tojással, a felaprított, vagy le-
reszelt vöröshagymával, petrezselyemmel, kakukkfûvel, chilivel,
sóval, borssal. A masszát a bõr alá töltjük és fogpiszkálóval megtûz-
zük. Kevés olajat öntünk a tepsibe, majd a combokat belefektetjük,
és alufóliával letakarjuk. Sütõben 180 fokon puhára pároljuk 1 óra
alatt, majd a fóliát levéve ropogósra sütjük. Tejszínben sült krump-
lival tálaljuk.

Tejszínben sült krumpli
Hozzávalók: kb. 75 dkg krumpli (pucolva, felkarikázva), 2 dl tej-
szín, 2 dl tej, 10 dkg vaj, 2 tojás, só, bors, õrölt szerecsendió, sajt a
tetejére.
Egy erre alkalmas edényt (jelen esetben egy pitesütõ kerámiatálat)
kivajazunk, és a felkarikázott krumplit belepakoljuk. Egy-egy réteg
között sózzuk, borsozzuk, és megszórjuk kevés szerecsendióval.
Amíg tart a krumpli, addig rétegezzük, de ne érjen túl az edény tete-
jénél, inkább alatta legyen egy centivel. Ha a krumplit az edénybe
rétegeztük, keverjük össze a tejet és a tejszínt. Jöhet bele a tojás és
az apróra vágott fokhagyma. Összekeverjük, és a krumplira öntjük.
180 fokos sütõbe (gázsütõ 4-es fokozat) kb. 50-60 perc alatt készre,
puhára sütjük. Ha szeretjük, a sütési idõ vége elõtt 10 perccel szór-
juk meg reszelt sajttal. Tehetünk bele szeletelt hagymát, répát,
paszternákot, sajtot és apró szalonnadarabokat is.

NAGYMAMA RECEPTJEI PRO MEMORIA
Ott tolongtunk vagy hatvanan az úszómedence körül. A szegény
testnevelõ tanárok izzadtak, ki nem vették a sípot a szájukból, irá-
nyították a próbáztatást. Mindenkinek le kellett úsznia az ötven
métert. Akinek ez nem sikerült, annak a könyvecskéjébe nem pe-
csételték be a teljesítést. Pár nap múlva ugyanez a futballpályán.
Futás, kislabdadobás. Már nem emlékszem, hány méterre kellett
elhajítani a marokba illõ, kis labdát, mennyit kellett futni meg-
adott idõ alatt, hogy a kiskönyvbe bekerüljön a bélyegzés.
Öt sportágban kellett elérni a megadott szintet.
Egy vacsora közben otthon apám, aki már bejárta a világháború
frontjait és a fogolytábor pokolköreit, mosolyogva mesélte, hogy
a gyárigazgató mellett trappolt a salakpályán az elõírt szint teljesí-
tése érdekében.
– Lehagytam a fõnököt – mondta önironikus büszkeséggel.
Volt idõ, amikor a kisiskolásoktól a gyárigazgatókig minden ép-
kézláb ember futott, hajigált, szuszogott a medencében szelve a
habokat.
Nagyon kevés ember van ma az országban, aki tudja, mi volt az az
emháká. Hatvan évvel ezelõtt még mindenki tudta. Helyesen úgy
kellett leírni, hogy MHK, és rövidítése volt egy mozgalom nevé-
nek: Munkára, Harcra Kész.
Elmagyarázták akkor nekünk, hogy egy öntudatos szocialista ifjú-
nak vagy felnõttnek kötelessége, hogy mindig legyen kész a mun-
kára, de ha kell, a harcra is. Mert az amerikai imperialisták és szö-
vetségeseik nem nyugszanak, és akármikor megtámadhatják a bé-
ketábor országait. (A béketábor mi voltunk, azaz a Szovjetunió és
a tõle függõ országok.) Hogy pedig ez a készenlét megvalósuljon,
kellõen edzettnek kell lennie mindenkinek, ami a futás, hajítás,
úszás, turistáskodás által valósulhat meg. Mindenkinek volt egy
kemény táblás kis igazolványa, ahova bekerültek a teljesítések.
Nem röhögtünk. Abban a rendszerben a képtelen dolgokat is ter-
mészetesnek fogadtuk el. Ha egy szónok kiejtette Sztálin nevét, a
hallgatóság teljes számban felpattant, és ütemesen tapsolva kia-
bálta, mégpedig jó sokáig, hogy „Éljen Sztálin”. Minek? Mi volt
ennek az értelme? Nem kérdeztük. Úsztunk, futottunk és tapsol-
tunk.
Valahol a levéltárak fenekén biztos van egy irat arról, hogy ki ta-
lálta ki ezt az „emhákát”. Valószínûleg a pártvezetés sötét bugy-
raiban sütötték ki ifjú, buzgó emberek. Vagy egyenesen Moszkvá-
ból jött az ukáz. Abban a diktatórikus berendezkedésben alapelv
volt, hogy mindent meg kell szervezni központilag. Értse meg a
jónép, hogy itt kormányzás van. Intézkedés folyik. Az emberek
vasárnap ne templomba menjenek, hanem sportpályára, ahol át-
élik az alattvalói lét gyönyörét. Viszont nem lehetetlen, hogy en-
nek a sportmozgalomnak volt szerepe a magyar sport akkori ki-
emelkedõ eredményességében. Volt olimpia, amelyen a magyar
versenyzõk pontszámaik alapján a harmadik helyezést érdemel-
ték ki az országok közötti vetélkedésben (1952., Helsinki: 42
érem, ebbõl 16 arany). Az országos, nagy merítés során jobban
kibukkantak a tehetségek. Talán.
…Volt egyszer egy „emháká”. Nem tudom, ma lehetne-e csinálni
ilyesmit Magyarországon.

(L. A.)

IDÕJÁRÁS
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A buták versenye
I. rész

Volt egyszer egy parasztember, meg annak egy nagy akaratú fele-
sége. Az mindent jobban akart tudni az uránál. Pedig már csak
azért sem tudhatott többet nála, mert kivételesen buta asszony
volt.
A parasztember, ahogy az már illik, maga szokta vásárba vinni a
gabonáját. Mert ott aztán még az okosnak is föl kell csavarnia az
eszét, mivel a kereskedõk igen hajlanak a szegények becsapására.
Kiváltképpen a gabonavásárló kereskedõk.
Elmúlt az aratás, a cséplés. Készült hát a szegény paraszt megint a
vásárba.
Hát a felesége, az a rövid eszû, de hosszú nyelvû, most is kezdi köt-
ni az ebet a karóhoz, hogy így-úgy, mért csak a férje megy minde-
nüvé. Hogy most már õ is megy egyszer a vásárba.
Azt mondja neki végül is az ura:
– Hát akkor menj te!
S azzal elengedte a szekér búzával s a kis szolgagyerekkel.
A falutól talán öt kilométerre lehettek, mikor az asszonynak eszé-
be jutott, hogy hát nem tudja, mennyit kell kérni a búzáért, elfe-
ledte megkérdezni az urától a búza árát! Mondja tüstént a kis
béresgyereknek:
– Eridj vissza, kérdd meg a gazdádtól, hogy adjuk a búzát!
A gyerek visszament, s bekiáltott az ablakon. A gazda ki sem jött,
õ is csak úgy az ablakon át mondta, adják õk is úgy, ahogy jár; va-
gyis, ahogy általában veszik.
Elérkeznek a vásárba, az asszony meg a gyerek. Hamarosan oda-
ment hozzájuk egy ravasz kereskedõ. Kérdi az asszonyt:
– Hogy adja a búzát?
– Ahogy jár – mondja egyszerûen az asszony.
A kereskedõ azt felelte, elmegy megkérdezni, hogy jár most a bú-
za. De közben azon gondolkozott, hogy csapja be ezt az asszonyt,
aki még alkudni sem akar. Amikor visszajött, azt mondta, hogy a
búza most úgy jár: felit adják hitelbe, felit meg várakozás fejibe.
– Jól van, ha úgy jár, hát úgy adom – mondta a buta asszony. – És
pénzt mikor kapok? – kérdezte.
– A legközelebbi vásárkor!
– Jó! De hogyan ismerünk egymásra? Mert az sokára lesz.
Feleli a ravasz kereskedõ:
– Én odaadom magára az én rossz kabátom, maga meg ideadja a
bundáját. Ki-ki megismeri a holmiját, így egymásra találunk.
A buta asszony ezt nagyon okosnak találta. Rögtön levetette a
bundát, átadta a kereskedõnek, a kereskedõ meg odaadta az
asszonynak az õ rossz kabátját. Kész volt a vásár! Elindultak haza-
felé. A kereskedõ vitte a búzát, a buta asszony vitte a nagy büszke-
ségét, hogy õ is tud vásárra járni.
A gazda megkérdi tõle, ahogy hazaért:
– Hogy adtátok a búzát?
– Ahogy járt! – feleli az asszony.
– Helyes! A pénz hol van? – kérdi az ember.
Mondja nagy gõgösen az asszony:
– Pénz nincs, mert a búza most úgy jár: fele hitelbe, fele várakozás
fejibe.
Csodálkozik az ember, de még kérdi:
– Mégis pénzt mikor kapsz?
– Legközelebbi vásárkor!
Néz az ember, most már haragosan, s kérdi:
– Honnan ismered meg a kereskedõt?
Feleli csípõre tett kézzel a butaságtól most már harcias asszony:
– Megcseréltem a bundámat az õ kabátjával!
Errõl találunk egymásra.
Az embert elhagyta a türelme. Azt kiáltotta:
– Jó! Megyek máris világgá, s addig haza se jövök, míg ilyen bo-
londra nem találok!

Elindult valóban az ember tüstént a világba. Lassan ment, mert
szentül hitte, úgyis sokat kell mennie, az õ feleségénél nehezen lel
butábbat.
Egy sötét erdõn ment által. Meglátott messzirõl valami világot, s
arra tartott. Bekopogtatott oda.
Beköszön:
– Adjon isten jó estét!
Egy vénasszony fogadta.
– Mi járatban van? – kérdezte az embert.
Az ember már megcsinálta a tervét a buta fejûek kipróbálására.
Tehát szép nyugodtan azt felelte:
– Most érkeztem a másvilágról!
A vénasszony egy cseppet sem csodálkozott.
– Nem találta ott véletlenül a fiamat? – kérdezte suttogva.
Az ember most már azon volt, hogy a butaság mélységét megis-
merje.
– Dehogyisnem! Csonttal s ronggyal kereskedik.
– Igazán? – kérdi kerek szemmel az asszony.
Az ember csöndesen folytatja a szót:
– Rongyos szegény, rossz a kabátja is, maga húzza a szekeret.
– Jaj, jó ember, visszamegy még maga oda?
– Vissza én, holnap reggelre már ott is kell lennem.
– Van egy szürke lovam, nem vinné el neki? Hogy ne magának
kelljen húzni azt a szekeret!
– Dehogynem! Elviszek én akármit.
– Maradt még vagy három kalácsom is az ünneprõl; aztán sütök
még három libát, meg gyûjtöttem egy kis pénzt, amirõl az uram
nem tud. Vigye el neki, hogy legyen mivel forgasson egy kicsit.
Meg most jut még eszembe: a férjem elcsalt a múlt vásáron egy
bundát egy buta asszonytól, vigye el szegénynek ezt is, hogy ne
fázzék.
,,Úgy látszik, ráakadtam, akit kerestem – gondolta az ember. –
Nem is kellett olyan messzire mennem.”
Folytatjuk.

Magyar népmese

Könyvtári esték 2012
A Madarász József Városi Könyvtár

szeretettel meghívja Önt és családját

november 12-én, hétfõn, 17 órára

Káliz Sajtos József:
„Énekmondónk nyomán” –
Adalékok a Tinódi-életrajz

kérdésköréhez

címû könyvének bemutatójára.

A szerzõvel Bakonyi István irodalomtörténész beszélget.

A belépés ingyenes.
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November 10., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Az Este 6.00 Magyar gazda 6.30 Család-barát
Hétvége 9.00 Kerékpártúra 9.30 Pecatúra 10.00 Noé barátai 10.30 Aranymetszés
11.25 Kortárs 12.00 Hírek 12.05 Történetek a nagyvilágból 12.35 Zöld Tea 13.05
Tetõtõl talpig 13.35 Úti célok 13.55 Szombathelyi Haladás–Újpest FC labdarú-
gó-mérkõzés 15.55 Séf: Meisterschueler galéria és bár 16.10 Én, József Attila
16.40 Doc Martin 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó
20.00 Sporthírek 20.15 Kalifornia királya 21.50 Szeretettel Hollywoodból 22.20
MR2 Akusztik+ a Mûpából: Kiscsillag 23.35 Gyújtóbomba
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Híradó 7.25 Kölyökklub 10.00 Lego Ninjago 10.25
Asztroshow 11.20 XX. század – A legendák velünk élnek 11.50 Házon kívül 12.20
Autómánia 13.00 112 – Életmentõk 14.10 Tengeri farkasok 16.35 Sötét vihar 18.30
Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-Faktor 22.05 Mell-bedobás 0.00 Kéjutazás 1.50
Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 9.30 Ezo.tv 10.00 Babavilág 10.30 9
hónap 11.00 Tûsarok 11.30 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 12.30 Duval és
Moretti 13.30 TopSpeed 14.00 Autóguru 14.30 Sheena, a dzsungel királynõje
15.30 Bûbájos boszorkák 16.30 Psych – Dilis detektívek 17.30 Irigy Hónaljmi-
rigy-show 18.30 Tények 19.00 Aktív Extra 19.35 Made in Hungária 21.50 Collateral
– A halál záloga 0.00 Holdtölte 1.40 Ezo.tv 2.40 Kalandjárat 3.05 Teleshop 3.35
Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05
Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika
12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.05 Világóra 14.35 G7 – Gazda-
sági magazin 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 18.05 Az én muzsikám 18.30 Regényes történelem 19.07 Sportvi-
lág 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

November 11., VASÁRNAP
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.35 Magyar gazda 6.00 Esély 6.30 Család-barát
Hétvége 9.00 Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre 9.15 A sokszínû vallás 9.25
Református magazin 9.50 Református ifjúsági mûsor 10.00 Huszár Gál 10.20 Kato-
likus krónika 11.00 Római katolikus szentmise 12.00 Hírek 12.05 Világ+Kép 12.35
Angi jelenti 13.05 Zegzugos történetek 13.35 Múlt-kor 14.05 TS – Sport7 14.45
Nulladik óra 16.25 Ferencvárosi TC–DVSC-TEVA labdarúgó-mérkõzés közv. 18.50
A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30
Egyszer volt, hol nem volt 22.15 A harcos 0.10 MüpArt Classic
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.40 Teleshop
11.40 Törzsutas 12.15 Theodora Vízilabda Magyar Kupa – döntõ 13.55 112 – Élet-
mentõk 15.05 True Calling – Az õrangyal 16.10 Isten megbocsát, én nem! 18.30
Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Harry Potter és a Fõnix rendje 22.40 A 23-as szám
0.35 Portré 1.05 Tudorok
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 8.45 Nagy
vagy! 9.40 Ezo.tv 10.15 Egészségmánia 10.45 Kalandjárat 11.15 Borkultusz 11.45
Stahl konyhája 12.15 Én is szép vagyok 12.45 Több mint testõr 13.15 A kiválasztott
– Az amerikai látnok 14.15 Monk – Flúgos nyomozó 15.15 Bûbájos boszorkák
16.15 Made in Hungária 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Johnny English 21.50
Frizbi Hajdú Péterrel 23.05 Szellemekkel suttogó 0.05 Összeesküvés 1.05 Ezo.tv
2.05 Napló 2.50 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi
újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katolikus szentmise közv.
11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 Nép-
zene 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 15.30 A Metró Klubtól a szige-
tig 16.00 Vasárnap délután 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 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hí-
rek, kenó 23.05 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

November 12., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok út-
ján 9.05 Magyarország, szeretlek! 10.15 Család-barát 11.30 Napirend elõtt 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.25 Jelfák 13.40
Magyar lakta vidékek krónikája 14.35 Édes élet olasz módra 15.25 A korona herce-
ge 16.35 MM 17.25 Jövõ-Idõben 17.35 Híradó 17.40 Heartland 18.30 Maradj tal-
pon! 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 Híradó 0.00 Aranymetszés 0.55 Maradj
talpon! 1.50 MM
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor 8.15
Reggeli – Csak csajok 9.00 112 – Életmentõk 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow
12.50 Fókusz Plusz 13.25 Fókusz 14.00 Pasik 14.40 Gálvölgyi-show 15.10 Bûnös
szerelem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 16.45 Riválisok 17.15 A gyanú ár-
nyékában 18.30 Híradó 19.10 A kód 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.30 Dr.
Csont 22.30 Showder Klub 23.40 Pokerstars.net – Big Game 0.40 Reflektor 0.55
Totál szívás

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.50 Stahl konyhája
10.00 Babapercek 10.10 Teleshop 11.15 Ezo.tv 12.20 Herkules a Minotaurusz út-
vesztõjében 14.00 Tények 14.55 Marina 15.25 Walker, a texasi kopó 16.25 Hal a
tortán 17.25 Update konyha 17.30 Hawaii Five-0 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05
Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 23.20 Bostoni halottkémek 0.20 Tények 0.55 Ezo.tv
1.55 NCIS 3.35 Aktív Extra 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 13.22 Zene 13.30 A görög katolikus egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rocktörténet
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 18.30
Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30
Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
23.00 Hírek, kenó 23.05 Kabaréklub 0.10 Éjszaka

November 13., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok útján
9.05 Hacktion újratöltve 10.00 Kerékpártúra 10.30 Család-barát 12.00 Híradó
12.15 Sporthírek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 A Szent Mi-
hály-kápolna 13.40 Van képünk hozzá 14.35 Édes élet olasz módra 15.25 A korona
hercege 16.40 MM 17.35 Híradó 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Hír-
adó 20.00 Sporthírek 20.15 Párizsi helyszínelõk 21.10 Borvacsora 22.05 Az Este
22.40 Borgiák 23.30 Híradó 23.45 Rejtélyes XX. század 0.15 Maradj talpon! 1.10
MM
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor 8.15
Reggeli – Csak csajok 9.00 112 – Életmentõk 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow
12.50 Törzsutas 13.25 Fókusz 14.00 Pasik 14.40 Gálvölgyi-show 15.10 Bûnös sze-
relem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 16.45 Riválisok 17.15 A gyanú árnyé-
kában 18.30 Híradó 19.10 A kód 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.30 Castle
22.30 Döglött akták 23.35 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.10 Reflektor
0.25 Ments meg!
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 TotalCar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.45 Stahl konyhája
9.55 Babapercek 10.05 Teleshop 11.10 Ezo.tv 12.15 Fiatal tehetségek 14.00 Té-
nyek 14.55 Marina 15.25 Walker, a texasi kopó 16.25 Hal a tortán 17.25 Update
konyha 17.30 Hawaii Five-0 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-Rosszban
21.20 Mission Impossible 3. 23.45 Aktív 0.15 Tények 0.50 Ezo.tv 1.50 Táncalak
3.00 TotalCar 3.25 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 félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Kabarématiné 15.30 Kö-
zelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 18.30 Határok
nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház
21.54 Zene 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

November 14., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok útján
9.05 Párizsi helyszínelõk 9.55 Zöld Tea 10.25 Család-barát 11.30 Átjáró 12.00 Hír-
adó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.30 Borvacso-
ra 14.25 Sophie szerint a világ: Andalúzia 14.55 Édes élet olasz módra 15.45 A férfi
a legjobb orvosság 16.35 MM 17.25 Jövõ-idõben 17.35 Híradó 17.40 Heartland
18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Bosszú 21.00 Bábel
22.00 Az Este 22.35 Határtalanul magyar 23.05 Múlt-kor 23.35 Híradó 23.50 Törté-
netek a nagyvilágból 0.20 Maradj talpon 1.15 MM
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor 8.15
Reggeli – Csak csajok 9.00 112 – Életmentõk 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow
12.50 Trendmánia 13.25 Fókusz 14.00 Pasik 14.40 Gálvölgyi-show 15.10 Bûnös
szerelem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 16.45 Riválisok 17.15 A gyanú ár-
nyékában 18.30 Híradó 19.10 A kód 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.30 Háza-
sodna a gazda 22.55 Házon kívül 23.25 Reflektor 23.40 Jackie Brown
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája
9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.00 Jackie Chan: Ikerhatás 2. 14.00
Tények 14.55 Árva angyal 15.25 Walker, a texasi kopó 16.25 Hal a tortán 17.25
Update Konyha 17.30 Hawaii Five-0 18.30 Tények 19.35 Aktív 19.50 Skandinávlot-
tó-sorsolás 20.05 Jóban-Rosszban 21.20 Született feleségek 22.20 Ügyféllista
23.20 Én is szép vagyok 23.50 Tények 0.25 Ezo.tv 1.25 Született feleségek 2.20
Ügyféllista 3.15 Babavilág 3.40 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 13.20 Zene 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 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház
21.54 Zene 22.00 Magyarország-Norvégia válogatott labdarúgó-mérkõzés 22.30
Krónika 22.50 Sportvilág 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka
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Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENT-
MIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es
frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián.
November 9., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Jákob János: Krisztus katonái (60p),
Avatás a katolikusoknál (60p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Emlékezés
Szabó Imrére és Szabó Évára (25p), Idõsek napja Alapon (144p) 23.00 és
0.00 Lapszemle
November 10., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõ-
zés (40p), Megyei I. oszt. futball (90p) 13.00 Lapszemle 14.00 Emlékezés
Szabó Imrére és Szabó Évára (25p), Idõsek napja Alapon (144p) 18.00 Lap-
szemle 19.00 Megújult sáregresi ovi (15p), Hetyei József: Szüreti felvonulás
Vajtán (120p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 11., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Emlékezés Szabó Imrére és Szabó
Évára (25p), Idõsek napja Alapon (144p) 13.00 Heti híradó 14.00 Megújult
sáregresi ovi (15p), Hetyei József: Szüreti felvonulás Vajtán (120p) 18.00
Heti híradó 19.00 Avatás a katolikusoknál (60p), Surjányi Csaba: Izrael sze-
repe, a közbenjárás fontossága (108p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
November 12., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Avatás a katolikusoknál (60p),
Surjányi Csaba: Izrael szerepe, a közbenjárás fontossága (108p) 13.00 és
18.00 Heti híradó 19.00 Fejlesztések Sárszentágotán (ism. 20p), Komlósiné
Sümegi Nóra: Misszió és bibliafordítás a beás cigányok közt (70p),
Kultúrkommandó: Csapda 1. rész (ism. 27p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
November 13., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés
(40p), Megyei I. oszt. futball (90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Táncház
Miklóson (20p), Varga Diána: Jézus a láthatáron (70p), Kultúrkommandó:
Csapda 2. rész (ism. 25p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
November 14., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Fejlesztések Sárszentágotán
(ism. 20p), Komlósiné Sümegi Nóra: Misszió és bibliafordítás a beás cigá-
nyok közt (70p), Kultúrkommandó: Csapda 1. rész (ism. 27p) 13.00 Heti hír-
adó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés (40p),
Kézilabda (60p), Megyei II. oszt. futball (90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 15., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés
(40p) Kézilabda (60p), Megyei II. oszt. futball (90p) 13.00 és 18.00 Lapszem-
le 19.00 Avatás a katolikusoknál (60p), Surjányi Csaba: Izrael szerepe, a köz-
benjárás fontossága (108p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és
a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a
képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtar-
tam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirde-
tésfelvétel 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.

November 15., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok útján
9.05 Gasztroangyal 10.00 A mi erdõnk 10.30 Család-barát 11.40 Útravaló 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Rondó 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.30 Mindenbõl
egy van 14.25 Sophie szerint a világ: Camargue 14.55 Édes élet olasz módra 15.45
A férfi a legjobb orvosság 16.35 MM 17.20 Szerencsehíradó 17.35 Híradó 17.40
Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 DTK 21.30
Munkaügyek – Irreality show 22.00 Az este 22.35 Négy szellem 23.30 Híradó
23.45 Angi jelenti 0.15 Maradj talpon! 1.10 MM

RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor 8.15
Reggeli – Csak csajok 9.00 112 – Életmentõk 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow
12.50 Autómánia 13.25 Fókusz 14.00 Pasik 14.40 Gálvölgyi-show 15.10 Bûnös
szerelem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 16.45 Riválisok 17.15 A gyanú ár-
nyékában 18.30 Híradó 19.10 A kód 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.30 Die
Hard 3. – Az élet mindig drága 0.00 Brandmánia 0.35 Reflektor 0.50 Ments meg!
1.40 Infómánia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.00 Rex felügyelõ 14.00
Tények 14.55 Árva angyal 15.25 Walker, a texasi kopó 16.25 Hal a tortán 17.25
Update Konyha 17.30 Hawaii Five-0 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05
Jóban-Rosszban 21.20 Üvegtigris 2. 23.35 Aktív 0.05 Tények 0.40 Ezo.tv 1.40
Üvegtigris 2. 3.30 Segíts magadon! 3.55 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 Kró-
nika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.22 Zene 13.30 A baptista egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rádiókabaré 15.30
Közelrõl 16.40 Hangtár 16.45 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 18.30 Határok
nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.05 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház
21.54 Zene 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

November 16., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok útján
9.05 DTK 10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma kultúra
12.55 Esély 13.30 Négy szellem 14.25 Sophie szerint a világ: Katalónia 14.55 Édes
élet olasz módra 15.45 A férfi a legjobb orvosság 16.35 MM 17.30 Jövõ-Idõben
17.35 Híradó 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 Poén péntek 21.10 Mindenbõl egy van 22.10 Az Este 22.45 Mezei–Pálfi–Szõ-
ke–Brestyánszki: Záróra 0.20 Híradó 0.35 Maradj talpon! 1.25 MM

RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor 8.15
Reggeli – Csak csajok 9.00 112 – Életmentõk 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow
12.50 Brandmánia 13.25 Fókusz 14.00 Pasik 14.40 Gálvölgyi-show 15.10 Bûnös
szerelem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 16.45 Riválisok 17.15 A gyanú ár-
nyékában 18.30 Híradó 19.10 A kód 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.30 CSI: A
helyszínelõk 22.35 Gyilkos elmék 23.35 Odaát 0.35 Reflektor 0.50 Törzsutas 1.25
Autómánia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.00 Rex felügyelõ 14.00
Tények 14.55 Árva angyal 15.25 Walker, a texasi kopó 16.25 Hal a tortán 17.25
Update Konyha 17.30 Hawaii Five-0 18.30 Tények 19.35 Jóban-Rosszban 20.30
The Voice – Magyarország hangja 22.05 Haláli zsaruk 23.15 Grimm 0.15 Tények
0.50 Ezo.tv 1.50 Alexandra pódium 2.15 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 Kró-
nika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.22 Zene 13.30 A zsidó vallási felekezet
félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hely 15.30
Közelrõl 16.40 Hangtár 17.06 Trend-Idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 19.07 Sport-
világ 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06
Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 21.54 Zene
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

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

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA. 06 30 440 5790

FENSTHERM nyílászáró-kereskedés
FÉRFI MUNKATÁRSAKAT KERES

irodai munkára.
Követelmény: minimum

érettségi+építõiparral kapcsolatos
technikumi végzettség, „B” kategóriás

jogosítvány, számítógépes ismeret.
Jelentkezni: 06 25 462 078,
e-mail: info@laratherm.hu

SÁRBOGÁRDON HÁZ ELADÓ.
Irányár: 6,3 millió Ft.

Telefon: 06 20 414 6409

SÁRBOGÁRDON, Tompa utcában
CSALÁDI HÁZ ELADÓ.

06 30 258 6665

CECE KÖZPONTJÁBAN
tehermentes,

építési engedéllyel rendelkezõ
TELEK ELADÓ! 06 30 258 6665

JOGOSÍTVÁNY!
Tanfolyam indul

2012. november 9-én, pénteken
18 órakor a sárbogárdi mûvelõdési

házban. Diákkedvezmény,
részletfizetés! Jelentkezni:

Fûrész József – 06 30 290 3744

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

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)

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

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826

Ültetésre fenyõk eladók. 06 (30) 548 4424
(1372150)

Hûtõszekrény kedvezõ áron eladó. 06 (70) 352
1217

Kiskertekben, 2 hektárig szántást vállalok. 06
(20) 436 0171

Nagy méretû, többféle színû leanderbokrok el-
adók. Sárszentágota, Ady E. út 11. 06 (70) 772
4838

FÉG gázkonvektor , kétaknás vegyes tüzelésû
kályha eladó. 06 (70) 334 9149

Árpád-lakótelepi garázs eladó. 06 (30) 645
7124

Némakacsák eladók. 06 (30) 318 6144 (1372484)

Kútásást, fúrást vállalok 160 mm-tõl 300
mm-ig. 06 (20) 437 4869 (1372481)

Tacskó jellegû szuka kölyökkutyákat elajándé-
koznék. 06 (70) 943 9338

Kétütemû Trabant eladó. Mûszaki 2014 máju-
sig. 06 (30) 566 7114 (1372289)

Tûzifavásár! Gyertyán hasított: 1950 Ft, akác
méter: 2150 Ft, kugli: 2280 Ft, hasított: 2380 Ft.
Vegyes tûzifa kugli: 2050 Ft, hasított: 2150 Ft.
Házhoz szállítással! 06 (20) 406 9267 (1372249)

Tollpaplankészítés! Kész paplanok kaphatók.
Pákolicz Árpádné, Sárszentágota 06 (25)
476 051 (1372248)

Eladó 1 db elektromos kerékpár féláron (70.000
Ft). 06 (25) 465 025

50 m2-es üzlethelyiség központi helyen, kedvezõ
feltételekkel eladó. 06 (30) 363 7533 (1372285)

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

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl

ÓRIÁSI KABÁT, ÖLTÖNY-,
KOSZTÜM-CSEREAKCIÓ!

Egy megunt kabátját, öltönyét most 5000 Ft-ért
BESZÁMÍTJUK, HA ÚJAT VÁSÁROL!

* nõi, férfi- szövetkabátok (36-60-as méret); * fiatalos és mama-
fazonok; * eredeti szõrmés kabátok; * öltönyök NORMÁL és
EXTRA méretben is; * kosztümök, zakók és szövetnadrágok!

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK – MAGYAR TERMÉK!

Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ

2012. november 9., péntek, 9-14 óráig.

Meghívó
A Sárbogárd–Sárszentmiklós

Borbarát Kör tisztelettel meghívja
a borosgazdákat

2012. november 17-én 10 órára
a Rádi-dûlõben lévõ,

Márkovics Lajos pincéjénél
tartandó borszentelésre.
Az ide hozott borok megáldása után

pincelátogatásokat teszünk.

A Sárbogárd–Sárszentmiklós Borbarát
Kör nevében: Szilveszter János elnök

ÕSZI DISZKÓ
A MÉSZÖLYBEN!

November 17-én
20 órától.

Belépõdíj: 800 Ft.

Szeretettel várjuk 18 év feletti
vendégeinket.

Az MGÁI Iskolaszéke,
Szülõi Munkaközössége

Meghívó
búcsúbálra

Az Alap Községi Sportegyesület

2012. november 10-én,
szombaton, 19 órai

kezdettel bált szervez.
Helye: Arany János Mûvelõdési Ház.

A zenét a cecei Boros zenekar
szolgáltatja.

Sok szeretettel várunk mindenkit!

Büfé, tombola
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Csokilopáson érték tetten

A sárbogárdi rendõrök az egyik sárbogárdi
áruházban intézkedtek egy 23 éves helybé-
li férfivel szemben 2012. október 30-án ko-
radélután. A boltból ugyanis a biztonsági
õrök jelezték, hogy a fiatalembert tetten
érték, amint fizetés nélkül akart távozni az
áruházból, miután magához vett egy 738
Ft értékû csokoládét. A rendõrök a férfit
elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányságra, ahol megindult vele szemben a
szabálysértési eljárás. A rendõrök meg-
hallgatását követõen szabálysértési õrizet-
be vették.

Poros volt az orruk

A körzeti megbízottak 2012. október 30-
án késõ este Abán a Kossuth utcában egy
Opel gépkocsit vontak ellenõrzés alá. A
gépkocsiban négyen ültek, három sárke-
resztúri, illetve egy németkéri fiatalember.
Kettõnek közülük fehér porral volt
szennyezett az orra. Amikor a rendõrök az
autót átvizsgálták, több helyrõl ismeretlen
eredetû fehér por került elõ, melyekkel
kapcsolatban a férfiak érdemben nem tud-
tak magyarázatot adni. Így a körzeti meg-
bízottak, valamint az idõközben odaérke-
zõ járõrök elõállították õket a székesfehér-
vári orvosi ügyeletre mintavételre, majd
onnan szállították át õket a kapitányságra,
ahol megtörtént elszámoltatásuk.

Szabad mozgásában
korlátozta

Abán egy középkorú férfi 2012. november
4-én élettársát elõzetes szóváltást követõ-
en tettleg bántalmazta, majd közös házuk-
ba be is zárta, hogy az asszony ne tudjon el-
menekülni, segítséget hívni. Késõbb a férfi
jobb belátásra tért, így az asszony segítsé-
get hívott. Ezt követõen a férfit a járõrök
elõállították a Székesfehérvári Rendõrka-
pitányságra és gyanúsítottként kihallgat-
ták. A nyomozati cselekmények végrehaj-
tását követõen szabadon engedték a nyo-
mozók.

KÉK HÍREKFigyelmetlenség – leleményesség
Szeretném megosztani a kedves olvasók-
kal a közelmúltban velem történt, hihetet-
lennek tûnõ történetemet, ami végtelenül
dühít. A közelmúltban egy nyugdíjasklub
szervezésében látogattunk el a rácalmási
tökfesztiválra egy tizenöt személyes kis-
busszal.
Kimondhatatlanul lenyûgözõ látványos-
ság részesei lehettünk e kellemes õszi nap
folyamán, ami számomra nem éppen bol-
dogan végzõdött. Ugyanis tartalékként vit-
tem magammal egy szatyorban egy szél-
dzsekit és egy kis mellényt, hátha hûvösre
fordul az idõ. Hála Istennek ki sem kellett
venni a buszból, mivel nagyon kellemes idõ
volt. Hazaérvén négyen a központban
szálltunk le a buszról, míg többi társunk a
kiindulási pontnál, a klubhelyiségnél. Nem
tellett el húsz perc sem, mikor észrevet-
tem, hogy a buszon felejtettem a szatyro-
mat, amely az ülés alatt a lábamhoz volt le-
rakva, így nem volt feltûnõ, hogy nem üres
ülõhelyet hagytam el a leszálláskor. Azon-
nal telefonáltunk a vezetõnknek, hogy ér-
tesítse a busz vezetõjét az ott felejtett sza-
tyorról. Õ ezt meg is tette.
Türelmesen vártam egy hetet, de semmi
üzenet nem érkezett – „elpárolgott” a gon-
datlan gazda otthagyott cucca. Telefonon
kérdeztem rá a buszvezetõre, hogy esetleg
nem találta-e meg a szóban forgó holmit a

busz takarítása közben. Teljes bizonyta-
lanság kerített hatalmába (tele kérdõje-
lekkel), mivel elutasító, nemleges választ
kaptam.
Számomra teljesen érthetetlen, hogy ilyen
megtörténhet, de itt már soha nem lehet
tudni. Mert ha menetrend szerinti utas-
szállítón történik az eset, az hagyján. Szin-
te kínálta magát a gazdátlan szatyor.
Levontam a kellõ tanulságot, ami részem-
rõl nem kis veszteség: valaki csak a tulajdo-
nába ve(he)tte a holmimat.
Nem szeretnék ezek után találgatásokba
és gyanúsítgatásba bonyolódni, de aki ilyet
képes megtenni, annak azt kívánom, hogy
tekintsen magába és kérdezze meg magá-
tól: „Milyen ember is vagyok én?”
Ez lett gondatlanságom végeredménye.
Ezek után biztosan nagyobb gondot fordí-
tok az értékeimre, de a kérdõjelek tovább-
ra is ott lapulnak a tudatomban, amíg vala-
ki az én cuccaimban „feszít” tiszta lelkiis-
merettel.
Tanulság leszûrve! Legyünk bármikor ha-
sonló helyzetben, legyünk végtelenül kö-
rültekintõek. Mert VELED is megtörtén-
het egyszer. E mondat egyben üzenet az új
tulajdonosnak is! Csak remélni tudom,
hogy megérzi magán, mikor felveszi, hogy
az a ruha másé volt.

Egy csalódott nyugdíjas

Csalómódi
Egy sárbogárdi hölgy mesélte, hogy valaki
felhívta õt telefonon, a vízmû munkatársa-
ként bemutatkozva, és azt kérdezte, mikor
található otthon, mert a vízminõséget
mennének ellenõrizni. Szerencsére a
hölgy résen volt, és felhívta a vízszolgálta-
tót, hogy valóban õk végeznek-e ilyen tevé-
kenységet. Mint kiderült, nem. Ezért felté-
telezhetõen csalók próbálkoztak így bejut-
ni az asszonyhoz.
Egy másik eset ugyan nem Sárbogárdon
történt, de jól mutatja, mire képesek a bû-
nözõk.
Egy idõs házaspárnál egy éve két hölgy
csöngetett, hogy az önkormányzattól jöt-
tek, szeretnének egy szeretetcsomagot át-
nyújtani, ehhez azonban szükségük van
néhány személyes adatra. A házaspár meg-
adta az adatokat. A két hölgy egy férfi kísé-
retében pár hét múlva visszajött, és valami-
lyen papírokat írattatott alá a házaspárral.
Csomagot nem kaptak.
Utólag gyanút fogott a házaspár, és beje-
lentést tettek a rendõrségen, szóltak a
földhivatalnál, az önkormányzatnál és a
bankban is. Szerencséjükre még idõben si-
került megakadályozniuk, hogy földönfu-
tóvá legyenek.
Azonban egy év után a két csaló hölgy kö-
zül az egyik a bolttól egészen a konyháig
követte a férjet, aki ezt nem vette észre.
Amikor a lakásban tartózkodó feleség ezt
észrevette, és kérdõre vonta, hogy mit ke-

res itt, kétféle néven mutatkozott be, és azt
mondta: azért látogatta meg õket, mert
már régen találkoztak. Aztán elment.
Most azon retteg az idõs pár, hogy milyen
újabb turpisságot eszelnek ki ellenük ezek
a csalók, akik láthatóan figyelemmel kísé-
rik õket és csak a megfelelõ alkalmat kere-
sik, hogy kifosszák õket vagyonukból.
A fentiek tükrében nagyon fontos, hogy le-
gyünk körültekintõek, inkább gyanakvók a
különféle indokokkal és módokon minket
felkeresõ idegenekkel szemben, ne tart-
sunk otthon nagy értékû tárgyakat, kész-
pénzt, gondoskodjunk otthonunk megfe-
lelõ védelmérõl, és figyeljünk oda az egye-
dül élõ vagy idõs embertársainkra, rokon-
ként, szomszédként, közeli ismerõsként
segítsük õket, hogy ne kerüljenek a csalók
markába.

Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

Kóborkutya-szezon
Az utóbbi idõben megszaporodtak az ut-
cán kószáló kutyák. Vannak köztük csak
egy körre elszökõk, vannak láthatóan gaz-
dátlan ebek, és nem kevés, amelyik a nyitva
hagyott kapuban ácsorog.

Persze, a járókelõkre még a legszelídebb
kutya is a szívbajt hozza, mert honnan is
tudhatná az ember, hogy harapós kedvé-
ben találja-e a négylábút, vagy se, a bicikli-
re harap-e, vagy a lábra. A méret szinte
mindegy (az én vádlimra egyszer három kis
tacskó akaszkodott egyszerre). Arról nem

is beszélve, hogy a barátságos ebek
mennyiféle betegséget adhatnak át egy ci-
rógatásért cserébe. No, és az alattomos he-
lyeken elpottyantott „bombákról” se fe-
ledkezzünk meg, amik szerencse helyett
inkább bûzt ígérnek csupán.
Hogy ne kelljen se gazdának, se járókelõ-
nek aggódnia a kutyák miatt, a gazdák fi-
gyeljenek oda jobban hûséges házõrzõik-
re. A figyelmetlenség ára ugyanis zsebbe és
életbe vágó.

Hargitai–Kiss Virág
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Dolgos kezek munkája nyomán újult és szépült meg iskolánk hir-
detõfala. Az õszi szünetben Ambróziné Mikuli Margit tervei
alapján Kovács Zoltán festett szemet gyönyörködtetõ alkotást. A
szervezés bokros teendõit Toldiné Tünde vállalta fel.
A megújult folyosórész forma- és színvilága is tükrözi az intéz-
mény ökoiskolai jellegét. A faliújság így már nem csupán informá-
ciókat közöl tanulóinkkal, hanem az elõtte töltött percek esztéti-
kai élményt is jelentenek.
Köszönjük!

Dicsérdi Józsefné

Mészölyhöz méltón…Mészölyhöz méltón…


