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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Manapság egyre azt hangsúlyozzák a deviza-
hitelek kapcsán is, mennyire fontos a felcse-
peredõ nemzedéket megfelelõ pénzügyi is-
meretekkel ellátni, már egészen fiatal kortól.
Látni a televízióban kifejezetten e célt szol-
gáló rajzfilmeket. Gyakorló szülõként én is
nevelésem zászlajára tûztem a nemes felada-
tot, hogy átadjam többek között édesapám
legfõbb tanítását: nem kell félni a pénztõl,
nem érdemes se túl könnyelmûen venni, se
túlságosan ragaszkodni hozzá. Csak lazán!
Ennek fényében gyermekeim segédkeznek
nekem a postán, a bankban és az üzletben.
Ám a legjobb marketingleckét két lótól kap-
ták.
A csemeték kikönyörögtek ugyanis egy-egy
lufit maguknak egy rendezvényen. A legki-
sebb egy méretben hozzá illõ traktort kapott
1000 Ft-ért, a nagyok két termetes lovat, me-
lyek darabja 2000 Ft-ot kóstált. Szívtam a fo-
gam, de miután minden lehetséges ellenér-
vem vereséget szenvedett a gyereksereggel
szemben, fizettem, mint a katonatiszt. Per-
sze, egy idõ után csatlósként már én vittem a
lovakat…
Betuszkoltuk nagy nehezen a héliummal töl-
tött állatokat az autóba. Otthon ki-ki fogta a
saját paripáját, s indult befelé. Egyszerre ék-
telen sírásban tört ki elõször a legnagyobb,
majd a középsõ gyermek. Egymás után röp-
pentek magasba a lovak, s vágtattak a szél há-
tán távoli, ismeretlen vidékre.
– Látjátok, kincseim, ott repül 4000 Ft! –
mondtam nekik, miután úrrá lettem a belõ-
lem féktelenül kitörni készülõ nevetésen. –
Ebbõl a tanulság, hogy legközelebb olyan lu-
fit veszünk, mint Matyié, ami kisebb ugyan,
de levegõvel van töltve, így nem száll el, és fe-
leannyiba kerül.

Hargitai–Kiss Virág DK–MSZP jelöltbemutatóDK–MSZP jelöltbemutató
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VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselõk és polgár-
mesterek 2014. október 12. napjára kitûzött választására nyilvántartásba vette a polgármesterjelölteket és az egyéni választó-
kerületi jelölteket.
A jelöltek névsora – a választási bizottság általi nyilvántartásba vétel sorrendjében – az alábbi:

Polgármesterjelöltek:

Dr. Sükösd Tamás FIDESZ–MAGYAR POLGÁRI
SZÖVETSÉG (FIDESZ)

Árgyelán János JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT
MOZGALOM (JOBBIK)

Szilveszterné Nyuli Ilona DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ–
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
(DK–MSZP)

01. számú választókerület:

Hérincs József FIDESZ
Gerlai Zsolt JOBBIK
Juhász János FÜGGETLEN BALOLDALI

EGYESÜLET SÁRBOGÁRD (FÜBE)
Majláth Tünde FÜGGETLEN
Horváth Mihályné DK–MSZP

02. számú választókerület:

Ébl Zoltán FIDESZ
Horváth András JOBBIK
Varga Istvánné FÜBE
Soós Andrea FÜGGETLEN
Schmidt Loránd Lajos DK–MSZP

03. számú választókerület:

Aranyos Attila József FIDESZ
Wéber József JOBBIK
Nedoba Károly FÜBE
Tóth Attila DK–MSZP
Bõdi József FÜGGETLEN

04. számú választókerület:

Novák Kovács Zsolt FIDESZ
Bódai Gábor FÜGGETLEN
Árgyelán János JOBBIK
Etelvári Zoltán FÜGGETLEN
Boros Zoltán János FÜBE
Molnár Imre József DK–MSZP

05. számú választókerület:

Tóth Béla FIDESZ
Farkas Ferenc JOBBIK
Szántó Gáspár FÜBE
Rigó József DK–MSZP
Huszár Lajos FÜGGETLEN

06. számú választókerület:

Erõs Ferenc FIDESZ
Gyõri János JOBBIK
Rigó István Ferenc FÜBE
Szilveszterné Nyuli Ilona DK–MSZP

07. számú választókerület:

Dr. Sükösd Tamás FIDESZ
Körmendiné Kazsoki Ildikó JOBBIK
Szabó Attila FÜBE
Varga László DK–MSZP

08. számú választókerület:

Érsek Enikõ FIDESZ
Ellenbruck Imre JOBBIK
Kapoli Zoltán FÜBE
Pekács Pál FÜGGETLEN
Harangozó Ferenc DK–MSZP
Bíró Ferenc FÜGGETLEN

A roma nemzetiségi önkormányzati választás jelöltjei:

Szecsõdi Edit ANOSZTRU
Országos Cigány Egyesület

Lakatos Péter ANOSZTRU
Országos Cigány Egyesület

Sztojka István ANOSZTRU
Országos Cigány Egyesület

Csányi Zoltán „LUNGO DROM” Országos Cigány
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

Sárközi Rudolf MCF
A Magyarországi Cigányok Fóruma

Ifj. Sárközi Rudolf MCF
A Magyarországi Cigányok Fóruma

Sárközi Katalin Rozália MCF
A Magyarországi Cigányok Fóruma

Kovács János „LUNGO DROM” Országos Cigány
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

Ifj. Kovács János „LUNGO DROM” Országos Cigány
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

Kolompár Zsuzsanna „LUNGO DROM” Országos Cigány
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

Demeterné dr. Venicz Anita HVI-vezetõ
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DK–MSZP jelöltbemutató
Sajtótájékoztató keretében mutatta be hi-
vatalosan is bejegyzett jelöltjeit a Demok-
ratikus Koalíció és a Magyar Szocialista
Párt.
Ecsõdi László, a DK választókörzeti elnö-
ke arról szólt bevezetõként, hogy a két párt
összefogásával meg szeretnék mutatni,
hogy közös célokért, Sárbogárd felemelé-
séért, az itteni emberek gyarapodásáért je-
löltjeik kezet nyújtanak egymásnak, az itt
élõ embereknek. Céljuk, hogy a város a ha-
gyományoknak megfelelõen fejlõdjön,
vonzó legyen a beruházások számára, gaz-
dasági, szellemi kapacitások települjenek
ide, szerethetõ legyen, ne a megye lesajnált
térsége, ahonnan nem vándorolnak el a fi-
atalok, és ahol pezsgõ társadalmi élet zaj-
lik. Köszönik az állampolgároknak, hogy a
szükségesnél jóval több aláírással támo-
gatták õket. Olyan jelölteket kerestek,
akik eddigi életükkel bizonyították, hogy
tisztességes, a közösségért tenni akaró pol-
gárok. Hogy – megválasztásuk esetén – el-
lenzéki önkormányzatként mit tudnak
tenni? A programok döntõ többsége uniós
forrásokból van, amik megfelelõ pályáza-
tok kidolgozásával megnyerhetõk. A tér-
ség országgyûlési képviselõjét pedig rá
fogják bírni, hogy az esküjének megfelelõ-
en Sárbogárdért is dolgozzon, ne csak más
településekért.
Dr. Szabadkai Tamás, az MSZP helyi el-
nöke szerint érdemes a választópolgárok-
nak összevetniük az elmúlt ciklust, amikor

a kormányzat, az országgyûlési képviselõ
és a testület többsége is jobboldali volt, il-
letve a 2002 és 2006 közti idõszakot, ami-
kor baloldali irányítás volt, amiben jómaga
is részt vett. Az õ idõszakukban a város-
központ térkövezésre került, 30 utcát újí-
tottak föl, befejezték a csatorna-beruhá-
zást, megújították a város összes temetõ-
jét, minden városrészben fejlesztették a
játszótereket, virágosították a várost. Ab-
ban a ciklusban a képviselõ-testület aktív
szerepet töltött be a város életében. Vol-
tak viták – akár még stílusban nem megfe-
lelõk is –, de volt gondolkodás abban, hogy
a város miként fejlõdik. Most inkább a fá-
sultságot és unalmat tapasztalja.
– Ébresztõ Sárbogárd! – mondta dr. Sza-
badkai. – A mi jelöltjeink azért indulnak,
hogy ezen is változtassanak. Jelöltjeinknek
három jellemzõjük van: mindannyian balol-
dali emberek értékrendben, felfogásban;
mindannyian sárbogárdiak; nem a képvi-
selõi tiszteletdíj és a hatalom motiválja õket,
hanem az, hogy a város sorsán javítsanak.
Ezt követõen elsõként a DK–MSZP pol-
gármesterjelöltje, Szilveszterné Nyuli Ilo-
na mutatkozott be röviden és vázolta fel
legfõbb célkitûzéseit, majd a többi jelöltet
is megismerhettük.
A jelöltek bemutatkozását a Bogárdi
TV-ben megtekinthetik, lapunkban pedig
a kampány során külön közöljük.

Hargitai–Kiss Virág

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város

Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2014. szeptember 12-én
(pénteken)

9 órakor ülést tart.

Az ülés helye:
a polgármesteri hivatal díszterme,

Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fonto-
sabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról.

2. Jelentés a lejárt határidejû határoza-
tok végrehajtásáról.

Elõadók: a végrehajtásért felelõsök.

3. Tájékoztató Sárbogárd Város Ön-
kormányzata 2014. évi gazdálkodásá-
nak elsõ félévi alakulásáról.

Elõadó: polgármester.

4. Az önkormányzat 2014. évi költség-
vetésérõl szóló 4/2014. (II. 18.) önkor-
mányzati rendelet módosítása.

Elõadó: jegyzõ.

5. A közterületek elnevezésérõl és a
házszámozás rendjérõl szóló rendelet
módosítása.

Elõadó: jegyzõ.

6. Egyes rendeletek hatályon kívül he-
lyezése.

Elõadó: jegyzõ.

7. Sárbogárd város közigazgatási terüle-
tén bérüzemeltetett ivóvíz-, szennyvíz-
elvezetõ és szennyvíztisztító víziköz-
mû-rendszerek 2015–2029. évi Gördülõ
Fejlesztési Terve.

Elõadó: polgármester.

8. Önkormányzati lakások bérleti díjá-
nak megállapítása.

Elõadó: jegyzõ.

9. Bursa Hungarica Felsõoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázat 2015.
évre.

Elõadó: polgármester.

10. A Városi Bölcsõde Szervezeti és
Mûködési Szabályzatának módosítása.

Elõadó: polgármester.

11. A képviselõ-testület bizottságainak
beszámolója az éves munkáról.

Elõadók: a bizottságok elnökei.

12. Bejelentések.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Polgárõrök – együtt a két csapat

Vasárnap a mûvelõdési központban tartotta közgyûlését a Sárbogárdi Polgárõr Egyesü-
let. A pusztaegresi polgárõrszervezet megszûnésével annak elhivatott tagjai csatlakoz-
tak jelentõs számban a városi egyesülethez, s így megnõtt az együttes taglétszám is.
Kapoli Zoltán, az egyesület elnöke számolt be munkájukról. A közgyûlésen részt vettek
a rendõrség képviselõi, valamint Cseh István, a megyei polgárõrszövetség elnöke, aki el-
ismeréssel szólt a sárbogárdi polgárõrök munkájáról, s egyúttal méltatta a közrend és a
közbiztonság terén végzett munkát. Részt vett az eseményen dr. Sükösd Tamás polgár-
mester, s eljött és hozzászólt a legidõsebb polgárõr, a 82 éves Örsi Emil Márton is.
Az esemény után közös ebéden vettek részt a polgárõrök, majd délután közülük többen
szolgálatba mentek, hiszen a polgárõrök részt vesznek a hétvégi meccsek biztosításában
is.

Hargitai Lajos
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Kábítószer-kereskedõ
elõzetesben

Ahogy a rendõrségi hírekben is olvashatják: két sárbogárdi fiatalembert fogtak el a
rendõrök kábítószer-kereskedelem miatt: L. Gábort (35) és K. Gábort (30). Az ügy
részleteirõl Kiss Zoltán Edward, a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság szóvivõje
beszélt szerkesztõségünknek.

Kiss Z. Edward: – Az egyik fiatalembert
kábítószer-kereskedelem bûntette miatt
hallgatták ki gyanúsítottként, a másikat
kábítószer-birtoklás miatt. Múlt héten
szerdán a sárbogárdi kollégák a megyei
MEKTA-csoporttal együtt fogták el a két
férfit.
– Ezek szerint régóta figyelték a személyeket.
– Akinél a kereskedelem felmerült, annál
a férfinél valóban volt több jelzés, informá-
ció, ami a bogárdi kollégáinkhoz érkezett a
tevékenységével kapcsolatban. Hosszabb
feldolgozást igényelt, hogy az állampolgári
bejelentéseket leellenõrizzük.
– Milyen régóta volt megfigyelés alatt a fiatal-
ember?
– 2013 õszétõl–telétõl kezdtek érkezni
hozzánk az információk.
– Hol sikerült õt elfogni?
– Közútvonalon. A kollégáim rendõri jel-
zésekkel megállították az úriembert, meg-
kérték, hogy szálljon ki a kocsijából, meg-
fogták, megbilincselték testi kényszerrel,
és úgy vitték a két férfit a Sárbogárdi Ren-
dõrkapitányságra.
– A helyszínen találtak náluk kábítószert,
vagy házkutatást is kellett tartani?
– A helyszínen 32 db – az elsõdleges szak-
értõi vélemények szerint – Extasy tablettát
illetve több gramm amfetaminszármazé-
kot találtak, és további 8 gramm kábító-
szergyanús anyagot foglaltak le a házkuta-
tás során.
– Mit lehet tudni ezekrõl a fiatalemberekrõl,
milyen családi körülmények közül származ-
nak?
– A családi körülményeket a büntetõeljá-
rás szempontjából nem vizsgáljuk, ezért
ilyen információt nem tudok adni.
– Hozzánk az jutott el, hogy legalábbis az
egyik biztosan tisztességes család tagja.
– Ugyanúgy kell eljárni azzal szemben, aki
szegényebb sorból származik, mint azzal
szemben, aki jobb körülmények között él.
– Most hogyan áll az ügy?

– A 35 éves férfi, akit kábítószer-kereske-
delemmel gyanúsítottunk meg, elõzetes
letartóztatásban van. A másik férfi vonat-
kozásában az ügyészség úgy döntött, hogy
nem indítványozza a bíróság felé az elõze-
tes letartóztatást.
– Várható, hogy gyorsított eljárásban zajlik
majd ennek az ügynek a tárgyalása?
– A tárgyalás bírói szak, ezzel kapcsolat-
ban nem tudok nyilatkozni. Elõzetes letar-
tóztatás esetén mindig még gyorsabban
dolgozunk, mert nem vonhatjuk el több
ideig a szabadságát, mint amennyire az fel-
tétlenül szükséges. Prioritást élvez ez az
ügy.
– Reméljük, hogy rajtuk keresztül több ember-
hez is eljut a rendõrség, akik még szabad-
lábon próbálják learatni a kábítószer-keres-
kedelem gyümölcseit.
– Kollégáim minden körülményt vizsgál-
nak, és ha újabb gyanúsítható személyek
merülnek fel, megtesszük a szükséges in-
tézkedéseket. Továbbra is várjuk az állam-
polgári jelzéseket, melyek mindegyikét
vizsgáljuk.
– Milyen lakossági bejelentések segítenek?
Elég, ha valaki azzal megy oda a rendõrség-
hez, hogy szerinte xy ezzel foglalkozik, vagy
konkrét bizonyítékokat is kell vinni?
– Nem kell konkrét bizonyítékokat hozni,
de attól mindenkit óva intenék, hogy ilyen-
nel megvádoljon valakit érzések alapján,
mert van olyan, hogy hamis vád. Ha viszont
látom, hogy xy-hoz naponta 20 ember jön,
és a kerítésnél átcsúsztat valamit, a másik
meg ad egy kis pénzt, az már komolyabb
információ, és ki fogjuk vizsgálni.
– Tanúvallomásban kell rögzíteni, ha valaki
ilyet lát?
– Nem feltétlenül szükséges, vannak egyéb
lehetõségek, amikkel élni tudunk. Min-
denképpen köszönjük az ilyen jelzéseket.

Hargitai–Kiss Virág

Többszörös tilosban

A körzeti megbízottak 2014. szeptember
6-án 18 óra 35 perckor Vajtán, a Kossuth
Lajos utcában igazoltatták egy személy-
gépkocsi 42 éves vezetõjét, akirõl megálla-
pították, hogy a gépkocsival jármûvezetés-
tõl eltiltás hatálya alatt közlekedett, továb-
bá bûncselekmény elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt a Bajai Rendõrkapi-
tányság elfogatóparancsot bocsátott ki el-
lene. Sz. Attilát az egyenruhások elfogták
és a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra elõ-
állították, ahol a rendõrök szabálysértési
õrizetbe vették.

Drogkereskedõt fogtak

Két sárbogárdi férfit gyanúsítanak kábító-
szer-kereskedelemmel a rendõrök. A nyo-
mozók õrizetbe vették õket és kezdemé-
nyezik elõzetes letartóztatásukat.

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság kábító-
szer-kereskedelem bûntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt folytat bünte-
tõeljárást L. Gábor 35 éves és K. Gábor 30
éves sárbogárdi lakosokkal szemben. L.
Gábort 2014. szeptember 3-án a Mélységi
Ellenõrzési és Közterületi Támogató Al-
osztály közremûködésével Székesfehérvár
külterületén fogták el, míg társát szeptem-
ber 4-én lakásáról állították elõ. L. Gábor-
nál a rendõrök tablettákat és zacskókban
kábítószergyanús anyagokat találtak, me-
lyet lefoglaltak és szakértõi vizsgálatra
küldtek. A nyomozók mindkét férfit gya-
núsítottként hallgatták ki, majd bûnügyi
õrizetbe vették õket és kezdeményezték
elõzetes letartóztatásukat.

Bottal vert asszonyt

A Cecei Rendõrõrsön 2014. szeptember
8-án a délutáni órákban egy helyi asszony
tett feljelentést, mely szerint élettársával
összeveszett és a veszekedés során a férfi
egy bottal bántalmazta õt. A körzeti meg-
bízottak T. Károlyt a rendõrõrsre elõállí-
tották, ahol súlyos testi sértés bûntett kí-
sérlet megalapozott gyanúja miatt gyanú-
sítottként hallgatták ki.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK HÍREK

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl
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Hangulatjelentés Abáról
Nem vállalkozom arra, hogy részletes tu-
dósítást adjak a 2014. évi Aba Napok gaz-
dag programkínálatáról, inkább azt a han-
gulatot szeretném kedves Olvasóinkkal ér-
zékeltetni pár sorban, ami e – nemrégiben
várossá avanzsált – településre vonz ezre-
ket évrõl évre. Érdekes módon akkor is,
amikor éppen a helyi jellegét erõsítik a
szervezõk az Aba Napoknak.
Vannak, akik féltékenyen és értetlenül fi-
gyelik, miért mûködik az Abán, ami sok
helyütt nem – hiába próbálják utánozni.
Aki csak a realitások talaján mozog, nem
nyitott egy közösség lélekvilágára, annak
képtelenség is megmagyarázni, hogy nem
elég a forma tartalom, azaz szellem nélkül.

A közösség–ünnep–barátság kulcsszavak
köré fonódott a rendezvény. Erre a közös
szellemi síkra rárezegtek a fellépõk is. A
Quimby frontembere, Kiss Tibi felidézte
azt az idõt (úgy az ezredforduló környé-
kén), amikor az Aba Napokon még poros

talajon, kicsi sátorban táncoltunk a zené-
jükre. Most ugyanúgy egy lélek voltunk ve-
lük, csak megtöbbszörözõdve rajongtuk a
csapat kétórás koncertjét.
Péterfy Bori kisugárzása elõtt térdre bo-
rultunk. Amit a színpadon és onnan lesé-
tálva mûvelt az énekesnõ, attól teljesen ké-
szen voltunk. Bármit kért, megtettük, az
ujja köré csavart minket energikusságával
és zenéjével.
Különösen tetszett, hogy nemcsak a kis-
színpadon, hanem a Coop elõtt is „akciós”
lehetõséget kaptak a kisebb, tehetséges
együttesek a megszólalásra. A kultúrban
gazdag kiállítás nyílt helyi és környékbeli
mûvészek képeibõl, munkáiból.

Rendkívüli volt a Mátyás életét megörökí-
tõ csuhéalkotás. A Fórum környékét söté-
tedés után varázslatos színekkel „festet-
ték” meghitten otthonosra, illatos tüzeket
raktak itt is, ott is a hagyományõrzõk. Kel-
lemes kuckó volt a teázósátor, ahol puha,
vászonnal borított szalmazsákokra lehe-
tett leheveredni beszélgetni.

A sárbogárdi kézmûvesek és termelõk a
kovácsmûhely udvarán rendezkedtek be,
ahol örömmel üdvözöltük õket. Ötletes
volt tõlük, hogy egy csapatként telepedtek
ki a rendezvény idejére.

Minden zenei, gasztronómiai és kulturális
érdeklõdésre, ízlésre és korosztályra ké-
szültek az abaiak, hogy az ide látogatók
maximálisan kikapcsolódhassanak. A pén-
tek a nyitányé volt, a szombat megszámlál-
hatatlan programé, a vasárnap viszont a 20
éves jubileumát ünneplõ helyi fúvószene-
karé és mûvészeti iskoláé, no meg a Sárvíz
környékének legszebb lányaié.
Jó volt itt találkozni, csevegni, elmélkedni
a rég nem látott ismerõsökkel, és új bará-
tokra lelni.

Hargitai–Kiss Virág
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Cecérõl indultunk… 2. rész
Cecei munkamorállal az élre
„Nekem mindig a munkám volt a hobbim” – vallotta be dr. Menyhárt Ferenc a
beszélgetésünk során, mikor rákérdeztem, mivel is foglalkozik, mikor nem
dolgozik. Kezd úgy tûnni számomra, hogy van valami a cecei levegõben.
Mondhatni, az egy fõre esõ helyes munkamorálúak száma nagyon magas. Ol-
vasás közben, kérem, Önök is gondoljanak vissza a szülõfalujukra emlékezte-
tõ illatokra, színekre, emlékekre – sok érdekes dolog eszükbe juthat.

– Régen elkerültél Cecérõl, sokat dolgoztál
Dunaújvárosban, éltél is ott, majd nemrég
Kalocsára kerültél, oktattál a fõiskolán. Most
mégis Kulcson vagyunk, itt látsz minket ven-
dégül. Hogyhogy itt telepedtél le?
– Nehezen mondtad ki, én kimondom: au-
gusztus 8-án, pontosan 53 éve jött el a csa-
ládom Cecérõl. Nem önként, a történelmi
körülmények adták úgy, hogy elköltöztünk
Dunaújvárosba. Miután mérnöki diplo-
mát szereztem, elhelyezkedtem a Du-
naferr Dunai Vasmûben, és 38 évet töltöt-
tem ott. Közben a város levegõje, a Duna-
ferr technológiája eléggé kormos, füstös,
büdös volt, és úgy éreztük, hogy egy kicsit
jobb, falusi környezetbe kellene költözni.
Körbenéztük a falvakat – egy nagyon szép,
dimbes-dombos, Duna melletti falu Kulcs.
Volt itt egy ismerõsünknek, Orova Pali bá-
csinak (akit Árvai néven ismer a széles kö-
zönség) üdülõtelke, így költöztünk Kulcs-
ra, majd a házat egy kicsit késõbb, 17-18 év-
vel ezelõtt eladtuk, és helyette vettünk
szintén Kulcson egy telket, erre építettük
ezt a házat. Kalocsa munkahelyileg volt
egy szakmai kirándulás. Ott inkább dol-
goztam. Összességében 10 évet tanítottam
fõiskolai tanárként, abból 6-ot Kalocsán,
és abból 4-et konkrétan munkahelyként.
Naponta lejártam Kalocsára, 154 km-t au-
tóztam hóban, sárban, fagyban. Így kap-
csolódik nekem Dunaújváros, Kulcs és Ka-
locsa.
– Ha visszatérünk Cecéhez, az alapokhoz – ha
már a házról beszélünk –, akkor mondhatjuk,
hogy az életed alapja Cece, ugye?
– Mondhatjuk. És talán azt kell monda-
nom, hogy hangsúly-áthelyezõdés van.
Amikor 61-ben eljöttünk Cecérõl, az ben-
nem lelki törést okozott, hisz egy megszo-
kott környezetet, egy 14 éves koromig föl-
szedett kultúrát kellett otthagyni egy telje-
sen más szemléletû világért. Az õseim, a
nagyszülõk apai részrõl cipész-kisiparosok
voltak, anyai részrõl kisbirtokosok, tehát
teljesen más volt a vagyon iránti szeretet, a
vagyon gondozása, a vagyonból való meg-
élés szemlélete, az ahhoz kapcsolódó és az
emberek közti erkölcsi szokások, mint ha
eljössz egy nagy városba, ahol nem ismersz
senkit. Amikor ide költöztünk 61-ben, rá 2
évre meghalt édesapánk, amiben – mi úgy
éreztünk – közrejátszott az is, hogy el kel-
lett jönni az egész családnak új helyre.
Anyánk mind az ötünket félárvaként ne-
velt fel. Cecére nem sokat jártunk, csak ha-

lottak napján az apám illetve az ott lévõ
rokonaink sírjához. Aztán változtak az
idõk, és egyre közelebb került hozzám Ce-
ce.
– Mik azok a régi emlékek, ünnepek, érzések,
színek, amik elõjönnek benned, amikor azt
mondom, hogy Cece?
– Kisgyermekkoromban mindenütt virág
volt a kertben, még a hagyma meg a saláta
között is. A nagymamámnak talán 20 négy-
zetméteren is volt estikéje. Annak olyan
csodálatos illata volt, hogy nem lehet el-
mondani. Eszembe jut a tél, a szívós hideg.
10 évig jártam ministrálni. Talán 15 darab
15-ös villanykörte volt közvilágításként
Cecén. Hajnalban, szürkületben battyog-
tunk 6 óra elõtt a nem messze lévõ katoli-
kus templomba, fázósan. A templom
ugyanolyan hideg volt, de egy kis idõ után
gyerekfejjel az imák, a váróénekek és
Herlinda nõvér orgonálása felmelegítette
az embert, elvitték egy fantasztikumvilág-
ba. A húsvéti körmenet két részrõl volt
csoda. Egyrészt hogy felvonultunk, a litur-
gia, ami vele járt, és hogy este lehetett
sonkát bontani. Nagy élmény volt, hogy a
plébániára jártam 3 évig a nõvérekhez zon-
gorázni tanulni.
– Voltak meghatározó emberek, akikre még
talán most is jó szívvel emlékszel?
– Sok volt, de a legnagyobb tisztelettel
Horváth Laci bácsi katolikus pap iránt va-
gyok, aki az elsõ fõnököm volt. Nála mi-
nistráltam az öcsémmel, Palival. Sok min-
dent lehetett tõle tanulni. Megtanított
bennünket a latin misére, odafigyelt, ho-
gyan tanulunk. Temetéseken, esküvõkön
szerepeltünk, mindig felkészített bennün-
ket. Pontosságot követelt tõlünk ember-
séggel, barátsággal, viccel. Még jól emlé-
kezem Szabó László tanító bácsira, aki 3.,
vagy 4. osztályban tanított bennünket; õ is
korrekt, szigorú követelményrendszert
támasztó ember volt.
– Meséltél a családodról, de talán nem olyan
részletességgel, mint amilyennel tudnál me-
sélni. Van egy olyan okleveled, ami a vitéz-
séget tanúsítja.
– A családunkban az öt gyerek nevelésé-
ben az apánk, anyánk hite, becsülete, em-
berszeretete nagyon mérvadó volt, és ezt
visszük is magunkkal tovább. Karakterisz-
tikus személy volt az apai nagyapánk, vitéz
Menyhárt Pál, aki cipészmester volt. Be-
hívták katonának 12-ben, 14-ben mondták

nekik, hogy nem kellene leszerelni, hanem
majd felszerelik õket, és jön a front. 4 és fél
évet szolgált ott, ami alatt rengeteg kitün-
tetést kapott, a környezõ összes frontot vé-
gigharcolta, 3-szor nagyon súlyosan meg-
sebesült, de továbbra is felépülve ott ma-
radt, és még a nemzeti hadseregben is volt
katona, miután a tanácsköztársaságot le-
verték. Ennek elismeréseképpen 1924. jú-
nius 15-én beavatták a vitézségi rendbe.
Ennek a rendnek a szervezeti rendszere az
volt, hogy az elsõszülött fiú örökölheti a cí-
met, így ezt édesapám is örökölte, aki a II.
világháborúban az ukrán fronton szintén
katona volt. A rendszerváltás utáni idõ-
szakban nem forszíroztam e jussom meg-
szerzését. Talán azért sem, mert nagy-
apám meg apám tettek olyan hõsiességet a
kint létükkel, életükkel a hazáért, hogy azt
nem lehet felülmúlni. Ez legyen mind-
annyiunk öröksége.
– Noha a vitézi rend tagja papíron nem vagy,
egy másik rendé igen.
– A Szent György Lovagrendnek vagyok a
tagja. Kecskeméten avattak.
– A Cecérõl elszármazottak elsõ találkozóján
jelentettétek be a feleségeddel, Máriával, hogy
létrehoztok egy alapítványt azért, hogy tá-
mogassátok a Cecei Általános Iskola éppen
végzõs diákjait, egy-egy diákot minden évben.
Mikor volt ez a találkozó?
– 2002-ben, ha jól emlékszem, amikor erre
meghívást kaptunk az önkormányzattól.
Akkor éreztem elõször, hogy talán valami
változott a faluban, a falu szemléletében,
vezetésében, hogy az onnét eljötteket is
próbálja magáénak tartani, mint anya a
gyermekét. A kultúr udvarában volt egy
szép, táncos–mûsoros bemutató. Akkor je-
lentettük be, hogy létrehozzuk ezt az ala-
pítványt, hogy a szerényebb körülmények
között élõ, de jól tanuló, tehetséges gyer-
mekeknek valamilyen formában „megsi-
mogassuk a fejét”. Az évzárón adunk egy
nagyobb összeget, ami a következõ év ta-
nulmányaihoz segítséget ad.
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Feltétele, hogy jól kell tanulni, legyen az a
fiatal közösségépítõ, jó legyen a magavise-
lete. Megelõztük a mostani tanmenetet 10
évvel, mert belevettük azt is, hogy vegyen
részt hitoktatáson. 10 ilyen díjat adtunk ki.
Sajnos az ideit nem adtuk ki. A zsûriben a
tantestületet képviselõ igazgató és az
egyházak képviselõi vesznek részt.

– Tartod a kapcsolatot azokkal, akik megkap-
ták ezt a díjat?

– Igen. Tavaly volt egy júniusi összejövetel,
amikor elbeszélgettünk velük, sõt, még
írásban is tettünk fel kérdéseket, kikértük
a véleményüket. Nagyon aranyosak, ked-
vesek. Csak úgy, ahogy a 8. osztályosokra is
jellemzõ, azt írják, hogy szerettek itt. Ezek
a diákok már okosabbak, tanultabbak.
Van egy részük, aki visszapályázik, egy ré-
szük nem pályázik vissza, elsõsorban a
munkahely hiánya miatt. Számomra is
meglepõ, és talán a gondviselés kegyelme,
hogy van köztük egy, aki teológiára jár,
akibõl katolikus pap lesz. Szerintem ez kü-
lön jó dolog, szép teljesítmény a pedagó-
guskartól, az egyháztól, a szülõktõl, annak
a környezetétõl, ahonnét ez a fiú szárma-
zik.

– Mennyire örültél neki, hogy õ hittudományi
fõiskolára jár? Hiszen a te életedben is meg-
határozó a vallás. Jól tudom?

– Így van, meghatározó. Papot akartak be-
lõlem nevelni gyerekkoromban. Utána mi-
nistráltam, a faluban szerepeltem, sõt,
amikor eljöttünk Dunaújvárosba, akkor is
egy jó darabig még ministráltunk az öcsé-
immel. Késõbb, már nyugdíjaskorom felé
döntöttem úgy, hogy szolgálni fogom az
egyházat. Ebben segített a második vatiká-
ni zsinat, amikor a lelkipásztor-kisegítõi
lehetõséget megteremtette. Ezt az iskolát
elvégeztem.

– Ha rátérünk az életednek arra az idõsza-
kára, amikor már elkerültetek Cecérõl, mi-
lyen tanulmányokat végeztél onnantól kezd-
ve?

– Elõször is gépipari technikumot végez-
tem, az volt a középiskola. Utána mûszaki
pályán alakítástechnológus mérnökit, ez
Miskolchoz kötõdõ. Majd folyamatosan
képeztem magam európai menedzser-
ként, majd végeztem az MBA-t (Master of
Business Administration – a világ legran-
gosabb és legismertebb egyetemi fokozatú
végzettsége a menedzsment területén –
Szerk.), és a PhD. doktori fokozatot már
felnõttképzésben szereztem. Utána, folya-
matosan tanulván, elkezdtem dolgozni a
Dunaferrben, ahol éppen abban az idõben
fejlesztettek egy továbbfeldolgozó üzlet-
ágakból álló divíziórendszert. Ott minden
lépcsõfokot végigjártam, termelésvezetõ-
ként dolgoztam, majd a nyugdíj elõtti idõ-
szakban 13 évig ennek a rendszernek az
elsõ számú vezetõje voltam.

– Hogy kerültél Kalocsára?

– Ahogy képeztem magam folyamatosan,
szedtem össze a szakmai gyakorlatot, a
nyugdíjkorhatárom elõtt 5-6 évvel meghív-
tak tanítani, így délutánonként jártam Ka-
locsára.

– Közben még dolgoztál Dunaújvárosban.
– 6 évig ezt csináltam. Amikor elértem a
nyugdíjkorhatárt, felkértek, hogy marad-
jak ott tanítani, és a rektorhelyettesi pozí-
cióra. Akkor itt befejeztem az életemet, el-
mentem oda dolgozni. Amikor betöltöt-
tem a 65. életévet, akkor járt le ez a megbí-
zatás, abbahagytam a kalocsai munkát,
mert megterhelõ volt. A dunaújvárosi fõis-
kolán is oktattam 2 évet. A tantárgyaim,
amit oktattam: vállalatstratégia, vállalat-
gazdálkodás, projektmenedzsment, minõ-
ségbiztosítási rendszerek.
– Milyen volt a váltás? Amíg nem mentél el
Kalocsára, addig nem volt tanári tapasztala-
tod?
– Dehogyisnem. Amikor sokszor több száz
embernek vagy a fõnöke, több száz ember-
nek kell programot csinálni, feladatot ki-
adni, számon kérni, lelkesíteni õket. Volt,
amikor 1500 fõnek tartottam évindító, év-
értékelõ nagygyûlést. Ez egy akkora gya-
korlati tapasztalat, hogy szerintem a mai
fiataloknak sem ártana.
– Nagyon sok díjat kaptál életedben. Mik
azok, amikre a legbüszkébb vagy? Ha kiemel-
nél hármat, akkor melyik hármat emelnéd
ki?
– Amit 93-ban kaptam kiváló menedzser-
ként, és az egész vállalatcsoport, a vezetõ
szakmai elismerése volt; a Borovszky-élet-
mûdíj (õ volt a legelsõ vezérigazgatója a
vasmûnek még az 50-es években) a vasmû-
ben nyújtott teljesítményemért; a harma-
dik pedig az a szép oklevél és plakett, ami-
vel a 90-es évek közepén épült Krisztus Ki-
rály nagytemplom építésében való részvét-
elemet köszönte meg felszentelésekor a
megyés püspök.
– Mik a hobbijaid?
– Nekem mindig a munkám volt a hobbim.
Mindig keresem a lehetõségeket, hogyan
tudok dolgozni. Többek között Cecénél
csináltunk a nejemmel egy szociográfiai
felmérést a cecei létrõl, a cecei emberek-
rõl. Készül egy tudományos kutatási ered-
ményt összefoglaló munka. Azok az embe-
rek, akiket megkérdeztünk, nagy szeretet-
tel fogadtak, mindenhova beengedtek,
mindent megkérdezhettünk, mindent el-
mondtak õszintén. Úgy gondolom, hogy
egy jó, érdekes, de nem bántó tükör is lesz,
aggódó, szeretõ, atyáskodó vélemény,
amit közösen a cecei emberekkel csinál-
tunk. Kaptunk egy fél hasábot tavasszal a
Dunaújvárosi Hírlapban, ott írunk Levél
Nórinak címmel, a kis unokánk bevonásá-
val, minden szombaton, ami az aktualitá-
sokkal, a neveléssel, a gyermek–szülõ vi-
szonnyal, a világlátással kapcsolatos.
– Ez egy picit még mindig csak szakma. A
könyv is tudományos, ezek az írások is, de
még mindig nem beszéltünk arról, hogy ho-
gyan kapcsolódsz ki?
– Majdnem az egész világot beutaztuk.
Volt olyan hobbink, hogy végigjártuk a
Szûzanyának az útvonalait, Szent Pál em-
lékhelyeit, a Szentföldet.
– Legutóbb hol jártatok?
– Elrepültünk Amerikába, ott fölszálltunk
egy nagy hajóra, és a Karib-tengeren min-
den éjszaka ment a 3000 fõs, hatalmas ha-

jó, nappal meg mindig megálltunk egy-egy
szigeten, és bejártuk azokat.

– Ha már beszéltünk az õsökrõl és a család
idõsebb tagjairól, mi a helyzet a család fiata-
labb tagjaival?

– A mi családunk elég szerteágazó. Kb.
40-en vagyunk, akik napi kapcsolatban va-
gyunk. A 40-ben 6-8 gyerek van, másfél
évestõl 6 évesig. Most körülöttük forog a
világ. A mi kis unokánkat katolikus, illetve
ferences óvodába járatjuk Budapesten. Az
ókorról rengeteget tud már most a Biblia
kapcsán, olyanokat, hogy az embernek oda
kell rá figyelni, hogy mit és hogyan tudja.
Az egy dolog, hogy tud imádkozni, meg
tudja azt, hogy ki teremtette a világot, és
össze tudja kapcsolni az Isten teremtését,
azt, hogy a Samut meglátogatjuk Vértes-
szõlõsön.

– Máriával ketten írtatok könyveket. Mik
azok, amiket szívesen megemlítenél közülük?

– Van olyan, amit a nejem írt, a Jótékony-
ság a pénzeddel címû mû. Nekem van mû-
szaki összefoglaló könyvem, mert alapve-
tõen mûszakiként indultam. Ehhez kap-
csolódóan vannak szakcikkek és van fõis-
kolai jegyzetként használt 4 könyvem, ami
elég vastag, amibõl tanítottam és a diákok
tanultak. Aztán sok apró van, amit nem is
tudok hirtelen összeszedni.

– Milyen lehetõségeket látsz Cecében?

– Szabadon gondolkodva és idézve a Bibli-
ából: mikor Krisztus urunk hazament Ná-
záretbe és elkezdett ott is tanítani, a hall-
gatóságban elkezdtek pusmogni a jóembe-
rek, hogy ki ez, honnét jött ez az ember.
Nem annak a József ácsnak a fia? Így
mindjárt lejjebb akarták süllyeszteni azt a
tudást, amit õ adni akart feléjük. Felénk
meg divatos az, hogy: „Pénzt hoztál? Mert
ész itt is van.” Ezek után nem merek olyan
nagy okosságokat mondani. Az ott élõk
sokkal jobban látják. Próbálkozni kellene
elõre gondolni, innovatívnak lenni, fejlõd-
ni. A cecei nép szorgalma, okossága mel-
lett a földhöz, a kertészeti mezõgazdaság-
hoz, az állatokhoz ért; a feldolgozásban, a
piacolásban, ennek a kereskedelmében
kellene továbbfejlõdni. Mindehhez a gye-
rekeket egy idõ után úgy kellene nevelni,
hogy ne csak emlékezzenek Cecére, ha-
nem legyenek ott és örüljenek, hogy
ceceiek és Cecén lakhatnak. A falut tegyék
szebbé, kellemesebbé! Mert a belsõ részek
szebbek, de a külsõ nagyon elhanyagolt.
Kevés a virág, kertek nincsenek megmû-
velve. Vannak régi házak, amikre oda kell
majd figyelni, esetleg pályázatok során le-
het belõlük valami hasznot hozni. A csa-
patépítésre, az együttmûködésre is gon-
dolnék, mert nem olyan nagy ez a falu; eb-
be vonják be a katolikus meg a református
egyházat is! Nagyon sokat tudnak tenni az
õ sajátos módszereikkel. Hallgassák meg
az ott lévõ emberek búját-baját! Ezeket
betartva Cece még nagyon sokáig virágoz-
ni fog, nagyon sok boldog ember lesz ott.
Ehhez kívánok jó egészséget mindenki-
nek.

Menyhárt Daniella
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Térítésmentesen kérhetõ a HPV elleni védõoltás
Ezekben a napokban kérhetik a szülõk 7. osztályos leányaik számára a térítésmentes, önkéntes HPV-védõoltást. A kormányzat jelen-
tõs költségvetési támogatást biztosított arra, hogy idén õsszel bevezetésre kerülhessen az átfogó méhnyakrák-megelõzési program ré-
szeként a humán papillomavírus elleni védõoltás.
A HPV-védõoltást a 12. életévüket betöltött, az általános iskola 7. osztályát a 2014/2015. tanévben kezdõ leányok kaphatják. A
HPV-védõoltás térítésmentes, önkéntes oltás. A szülõk egy számukra eljuttatott tájékoztató és beleegyezõ nyilatkozat segítségével
kérhetik leányuk számára a védõoltást. Válaszukat az általános iskolák iskola-egészségügyi szolgálatai, az iskolavédõnõk és iskola-
orvosok szeptember 15-éig várják, hogy a védõoltások az állami programban megjelölt idõben, rendben megtörténhessenek. Az elsõ
védõoltás beadására ez év októberében, a második oltásra 2015 áprilisában kerül sor, iskolai kampányoltások keretében.

Mi a HPV?
A HPV a humán papillomavírus rövidítése. A HPV-nek több
mint 130 típusa ismert. Ezek között vannak alacsony kockázatú,
nem rákkeltõ vírusok, amelyek a bõrön, nyálkahártyán, külsõ ne-
mi szerveken okozhatnak szemölcsöket. Vannak azonban daga-
natképzõ tulajdonságuk alapján magas kockázatú típusok is,
amelyek méhnyakrákot okozhatnak. Közülük kettõ, a 16-os és a
18-as típus tehetõ felelõssé a méhnyakrákok mintegy 70 %-áért.
A felajánlott, térítésmentes védõoltás e két típus ellen nyújt
védelmet.
A humán papillomavírus leggyakrabban a fertõzött testfelületek
közvetlen érintkezésével vihetõ át egyik emberrõl a másikra. A
HPV a szexuális úton is terjedõ vírusok közé tartozik. A vírus a
bõr, szájüreg, végbélnyílás és nemi szervek hámrétegében szapo-
rodik.
A szexuális életet élõ nõk kb. 80 %-a átesik a fertõzésen, többsé-
gük egyáltalán nem is tud róla. A fertõzések 90 %-a az immun-
rendszer segítségével magától gyógyul. A fertõzöttek kb. 10
%-ánál azonban tartós fertõzés alakul ki, amely több év elteltével
rosszindulatú daganattá fajulhat.

Mi a méhnyakrák?
A születendõ gyermek az anyaméhben fejlõdik. A méhnyak az
anyaméh alsó elkeskenyedõ része, amely az anyaméhet köti össze
a hüvellyel, ennek a keskeny résznek a rosszindulatú daganatos
megbetegedése a méhnyakrák.
2012-ben a méhnyakrák a világon a nõk körében a negyedik leg-
gyakoribb rosszindulatú daganatos megbetegedés és a 9. leggya-
koribb rákos halálok volt. Magyarországon évente 30-35 ezer em-
ber hal meg különbözõ rosszindulatú daganatos megbetegedés
következtében. 2008 és 2012 között évente átlagosan 1490 új
méhnyakrákos megbetegedést diagnosztizáltak. A betegség idõ-
ben felfedezve gyógyítható, mégis hazánkban évente több mint
400 méhnyakrák okozta haláleset fordul elõ. A nõi daganatos
halálokok sorában jelenleg a negyedik helyet foglalja el.
A méhnyakrák, illetve a rákelõzõ állapot szûrõvizsgálattal idõben
felfedezve, megfelelõ orvosi ellátással jól gyógyítható. A magas
halálozás hátterében az áll, hogy az elváltozás nagyon sok esetben
késõi stádiumban kerül felismerésre, amikor már a gyógyítás le-
hetõségei korlátozottak.
Lényegében valamennyi méhnyakrák-megbetegedés összefüg-
gésbe hozható a HPV-fertõzéssel, de az esetek kb. 70 %-ában
mindössze két típus, az oltóanyagban is megtalálható HPV 16 és
HPV 18 tehetõ felelõssé a rosszindulatú megbetegedésekért.

Hogyan elõzhetõ meg a méhnyakrák?
A súlyos következményekkel járó méhnyakrák védõoltással és
rendszeres szûrõvizsgálatokkal megelõzhetõ. A HPV elleni védõ-
oltás védelmet nyújt a magas kockázatú HPV-típusok okozta
méhnyakrák, méhnyakrák-megelõzõ állapot és a tartósan fennál-
ló fertõzés ellen. A megelõzés akkor a leghatásosabb, ha a leá-
nyok 9-15 éves korban védõoltásban részesülnek. A védõoltás
azoknál a lányoknál a leghatékonyabb, akik még nem fertõzõdtek
HPV-vel. A vakcina a HPV-fertõzések gyógyítására nem alkal-
mas.
A hazai oltási programban a 12 életévüket betöltött, 7. osztályos
lányok számára a kétkomponensû, méhnyakrák elleni Cervarix

oltóanyag biztosított. A védettség eléréséhez 15 éves korig két,
hat hónap idõközzel beadott oltásra van szükség, a 15 éves kor
elérése után 3 oltásra van szükség.
A méhnyakrák korai felismerésének hatékony eszköze a rendsze-
res szûrõvizsgálat, célja a vírus okozta kóros sejtelváltozások, rák-
elõzõ állapotok minél korábbi felismerése. A vizsgálat a méh-
nyakról vett sejtkenetvételbõl és annak laboratóriumi vizsgálatá-
ból áll. A szûrõvizsgálat nem fájdalmas. A 25 és 64 év közötti nõk
számára évente javasolt a szûrõvizsgálat elvégzése.
A méhnyak sejtjeiben végbemenõ rákképzõdés igen hosszú folya-
mat. Így a rendszeres szûrõvizsgálat eredményes módja a megelõ-
zésnek.

Vannak-e mellékhatásai
a HPV-védõoltásnak?

Az oltóanyag biztonságos, a HPV adott típusainak tisztított fe-
hérjéit tartalmazza. Nem tartalmaz élõ vírust, amely szaporod-
hatna a szervezetben, genetikai anyagot sem, amely sejtbe épülve
megváltoztathatná a sejt mûködését és rosszindulatú elváltozás-
hoz vezethetne.
A HPV elleni védõoltással már több millió nõt oltottak be a vilá-
gon. Az Európai Unió tagállamainak többsége rendelkezik védõ-
oltási programmal. A klinikai vizsgálatok által kimutatott leggya-
koribb mellékhatás az oltás helyén kialakuló enyhe duzzanat,
bõrpír, múló fájdalom, esetleg fejfájás. Az esetek 1-10 %-ában fi-
gyeltek meg émelygést, viszketést, ízületi fájdalmat, illetve hõ-
emelkedést. Ezek a kellemetlenségek rövid idõ alatt maguktól
megszûnnek. Fontos hangsúlyozni, hogy a védõoltással járó eset-
leges múló kellemetlenségek jóval kisebb kockázatot jelentenek,
mint a védõoltás hiányában esetlegesen kialakuló daganatos
megbetegedés.

Kihez fordulhatnak
a szülõk kérdéseikkel?

A szülõk a HPV elleni védõoltásokkal kapcsolatos kérdéseiket
föltehetik az általános iskolákban, szülõi értekezleteken, vala-
mint az iskolaorvosnak és az iskolavédõnõnek, akik szakszerû
tájékoztatást nyújtanak.
További információ: www.antsz.hu.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
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Ezekért soha ne kérj
bocsánatot!

Saját magadnak te vagy a legfontosabb

Ha nem törõdsz a saját testi-lelki egészségeddel, nem tudsz gondos-
kodni azokról sem, akiket szeretsz. Vészhelyzetben az a szabály, hogy
elõször te vedd fel a gázálarcot, majd ezután segíts a gyerekeknek,
idõseknek, betegeknek felvenni azt. Sokan követik el azt a hibát, hogy
úgy próbálnak mást az erejükön felül támogatni és szolgálni, hogy
közben õk maguk súlyos nehézségekkel küzdenek. Ez szinte mindig
katasztrófához vezet: csak teli pohárból adhatsz inni másnak úgy,
hogy egyikõtöknek se kelljen szomjaznia.

Idõrõl idõre hangot adsz az érzelmeidnek

A férfit évszázadokon keresztül úgy szocializálták, hogy keménynek
és határozottnak kell lennie, a könnyeit pedig a legjobb, ha elrejti. Ter-
mészetesen ettõl még a férfiak ugyanúgy lehetnek érzékenyek és se-
bezhetõek életük bizonyos szakaszában, mint a nõk. Ha képes vagy
felvállalni az érzéseidet, és lehetõség szerint nyíltan kommunikálni a
szükségleteidet, nem gyenge vagy, hanem erõs, és mindenekelõtt
bölcs. Az elfojtások sajnos két sötét zsákutcába vezetnek: az egyik az
agresszió és az erõszak, a másik pedig a betegségek világába visz.
Ne kérj bocsánatot azért, mert nem gépként, hanem emberként visel-
kedtél egy nehéz helyzetben, egy fontos pillanatban.

Túl furcsa vagy

Nincs ember a világon, aki ne lenne furcsa valamiért. Nézd meg a hí-
rességeket a tévében, õket is mennyi kritika éri. A tudósok, a mûvé-
szek, a lángelmék mind furcsák voltak a többség szerint – mindez per-
sze nézõpont kérdése. Valószínûleg egyszerûen csak önmagad vagy:
egy egyéniség, aki azon dolgozik, hogy a lehetõ legjobbat hozza ki
magából. Ne szégyelld, hogy nem a nagy átlagot képviseled: ha ki-
állsz az elveid mellett és hiszel az értékeidben, az mindig pozitívum.

Kivonod magad az értelmetlen harcokból,
vitákból, helyzetekbõl

Egész életünkben azt tanultuk, hogy soha nem szabad feladni, és az
utolsó csepp vérünkig érdemes küzdeni az igazunkért. A valóságban
persze számos olyan helyzet van, amikor nem érdemes felvenni a
kesztyût, mert senki sem nyerhet az ügyön. Ne akarj mások elvárásai
szerint élni: sokkal jobban jársz, ha csak a számodra fontos emberek
véleménye számít, s az is csak addig, amíg önálló döntést nem hozol
úgy, hogy az 1-es pontban megfogalmazott gondolatot veszed alapul.

Volt, hogy bohém, õrült dologra
ragadtattad magadat

Hemingwaytõl azt kérdezték egyszer, hogy fél-e a haláltól. Azt mond-
ta, egyáltalán nem, de régen, pattanásos, anorexiás, kócos kamasz-
ként attól félt, hogy a viselkedése miatt kinevetik. Aztán rájött: fölös-
leges aggodalmaskodni, a korábbi tévedései nélkül nem válhatott
volna azzá a tudatos emberré, aki ma hálás minden apróságért a ne-
héz helyzetekben is.
Nem akarsz megfelelni mindenki elvárásainak
Noha már minden osztálytársad házasságban él és gyerekei vannak,
te még nem tetted meg ezt a lépést. Esetleg nem is akarod, mert más
az utad. Mindenki nyaggat a rokonságból, sokan tesznek rád meg-
jegyzéseket az idegenek közül.
Nagyon helyes, hogy nem kéred meg csak azért a barátnõd kezét,
mert ezt várja a család, s mert a középvezetõi székre is jobb esélyeid
vannak családos emberként. Azzal törõdj, hogy mit diktálnak az érzé-
seid és a kapcsolatotok dinamikája: ez sokkal fontosabb, mint a külsõ
elvárások.
Természetesen ez nem csak a házassággal, hanem az élet minden te-
rületével így van: a saját életedet te építed, ezért soha ne kérj bocsá-
natot azért, mert nem felelsz meg mindenki elvárásainak.

Forrás: internet

KÖZLEMÉNY
A Központi Statisztikai Hivatal a KSH Elnöke által engedélyezett
2014. évi adatgyûjtési program szerint önkéntes adatszolgáltatáson
alapuló felmérést hajt végre.
Az európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2014) ötévenkénti vég-
rehajtását az Európai Parlament és Tanács 1338/2008/EK rendelete ír-
ja elõ az Európai Unió tagállamai számára. A nemzetközi összehason-
lítást is lehetõvé tévõ adatfelvétel Magyarországon

2014. szeptember 15-étõl december 15-éig tart,

célja a lakosság egészségi állapotának, életmódjának és az egészség-
ügyi szolgáltatásokkal való elégedettségének vizsgálata. Ezek az infor-
mációk – az uniós adatszolgáltatási kötelezettségünk teljesítésén túl –
hozzájárulhatnak az egészségpolitikai intézkedések meghozatalához
és az egészségügyi ellátórendszer minõségének javításához.
A válaszadó személyeket, az ország 532 településérõl összesen 9479
fõt, véletlen mintavétellel választottuk ki. A felvételben részt vevõk
névre szóló értesítõ levelet kapnak, majd a KSH összeírója a fent jel-
zett idõszakban felkeresi õket. Az adatgyûjtést végrehajtó kérdezõk
hivatalos igazolvánnyal rendelkeznek.
Információkérés, kapcsolatfelvétel: Európai lakossági egészségfelmé-
rés (ELEF2014)
Honlap: www.ksh.hu/elef. E-mail: elef@ksh.hu
Telefonszám: 06 (1) 229 8829 (h–cs 8–16 óra; p 8–14 óra)
Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag statisztikai célra, összesít-
ve, egyedi azonosítás lehetõségét kizáróan használjuk fel, pontosan
követve a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, valamint az in-
formációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény elõírásait.
A felmérésbõl származó összesített eredmények a nyilvánosság szá-
mára is hozzáférhetõvé válnak, az elsõ adatközlésekre várhatóan 2015
tavaszán kerül sor.
Az együttmûködõk értékes válaszait apró ajándékkal köszönjük meg.

KÖZLEMÉNY
A Központi Statisztikai Hivatal a KSH Elnöke által engedélyezett
2014. évi adatgyûjtési program szerint önkéntes adatszolgáltatáson
alapuló felmérést hajt végre.

2014. október 20. és december 7. között

kerül sor a háztartások életkörülményeinek feltárását célzó, a háztar-
tások pénzügyeire és fogyasztására vonatkozó európai adatfelvételre.
A felmérést az Európai Központi Bank koordinálja és az Európai
Unió tagországai vesznek részt benne. Az európai felméréssel kapcso-
latos részletes leírás a www.ecb.europa.eu/home/html/researcher_
hfcn.en.html internetes oldalon található.
A Magyarországon felkeresendõ 18 ezer háztartás kijelölését véletlen-
szerû kiválasztással hajtottuk végre. Az adatfelvételre kétféle módon:
interneten, illetve kérdezõ személyes közremûködésével lehet vála-
szolni.
Információkérés, kapcsolatfelvétel: „Mibõl élünk?” felmérés
Honlap: mibolelunk.ksh.hu. E-mail: mibolelunk@ksh.hu
Telefonszám: 06 (80) 200 766 ingyenes zöldszám (h–cs 8–16 óra; p
8–14 óra)
A kérdõívet kérdezõ segítségével kitöltõ háztartásoknak ajándékként
egy 1.000 Ft összegû Erzsébet-utalvánnyal mondunk köszönetet, míg
az interneten válaszoló háztartások között összesen 10 darab iPad
mini táblagépet sorsolunk ki.
Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag statisztikai célra, összesít-
ve, egyedi azonosítás lehetõségét kizáróan használjuk fel, pontosan
követve a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, valamint az in-
formációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény elõírásait.
Az adatgyûjtést végrehajtó kérdezõk hivatalos igazolvánnyal rendel-
keznek. Kérem, segítse munkájukat!

Központi Statisztikai Hivatal
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„Lelõhetetlen vagyok,
és nem ismerem a lehetetlent!”

Bár gyerekkorában unatkozott a templomban, érettségire már csak a teológia járt a
fejében. Egy hónapja vette át lelkészi diplomáját Balogh Róbert, akit elsõsorban az
életútjáról kérdeztünk: hogyan lett lelkész, mi motiválta, hogy tanuljon és teológiá-
ra menjen, mit szeretne megvalósítani. Kíváncsiak voltunk, mit gondol a mai fiata-
lokról, miben segítette õt a hite, az egyház, mik a tervei, milyen lehetõségei, felada-
tai vannak egy cigány származású diplomásnak.

– Mesélj magadról egy kicsit! Honnan jöttél?
– Egy kis szatmári falucskában, az ukrán
határ melletti Tiszabecsen nõttem fel. Szü-
leim gyerekkoromban folyamatosan dol-
goztak. Mindkettõjüknek nyolc általános
végzettsége van. Gyerekkoromban apu
Pesten és Esztergomban dolgozott. Kéthe-
tente járt haza, vagy ahogy tudott. Anyu
otthon dolgozott a harisnyagyárban, a
tsz-ben, kisebb közmunkaprogramban.
Ennek ellenére szerintem nagyon jó nevel-
tetést kaptunk a bátyámmal. Fõleg most
látom ezt, ha egy kicsit szétnézek a mai vi-
lágban.
– Mit értesz „a mai világon”?
– Más a cél (ha egyáltalán van) egy gyerek-
kel kapcsolatban. Más az az attitûd, amivel
hozzáállnak a neveléshez. Szerintem egy
alap-értékrendet kell megadni egy gyerek-
nek, hogy ennek keretein belül eldönthes-
se, mit akar majd az életben. Legyen vala-
mi táptalaja. Ez az, amit manapság nem
nagyon látok. Úgy érzem, én ezt megkap-
tam. Amikor a szüleim találkoztak a ke-
reszténységgel és Istennel, onnantól kezd-
ve volt egy éles váltás abban, hogy hogyan
gondolkodtak az életrõl, a világról, rólunk,
a családról. 11 éves lehettem ekkor. Ko-
rábban sok perpatvar volt otthon, anyu
kórházba került, és a kórházlelkész igehir-
detése és a lelki gondozói beszélgetések
nyomán megtért, és egy év múlva apa is.
Ettõl kezdve szinte alig hallottunk hangos
szót, és minket is hitre neveltek.
– Miben hisznek a mai fiatalok?
– Hisznek valami olyan boldogságban, ami
a földön megragadható, ugyanakkor mégis
van benne valami transzcendens. Nekik is
mindenféleképpen kell, mint minden em-
bernek, hogy az élet aprópénzre váltható
legyen, kézzel foghatóvá váljon az, amiben
hisznek. Minden prédikációmban arra fi-
gyelek, hogy ne általános keresztyén dol-
gokat, hanem olyan példákat mondjak,
amiket a való életben, a boltban, otthon, a
munkában megtapasztalunk. Úgy kell be-
szélni, hogy azt, amit az emberek hallanak
a templomban, zsebre tudják tenni. Mind-
emellett az örömhír és az evangélium
magasztalása mindig ott van a mondaniva-
lómban.
– Református lelkész lettél. Nemrég vetted át a
diplomádat. Hogyan alakult ki benned ez a
hivatás? Kiskorodban is rendszeres templom-
ba járó voltál?

– Jártam templomba, de borzasztóan un-
tam az istentiszteleteket. Kötelezõ jelleg-
gel elmentem, mert a szüleim elvittek.
Végtelenül hosszúnak tûntek az istentisz-
teletek. 13 éves koromban egy baptista
hátterû cigánymisszió tartott házi isten-
tiszteleteket a faluban, udvarokon hirdet-
ték Isten igéjét, ahová eleinte azért men-
tem, hogy kinevessek mindenkit. Aztán
egyszer valaki azt az igét mondta a Bibliá-
ból, hogy „aki Krisztusban van, új teremtés
az, a régiek elmúltak, ímé, újjá lett min-
den!” Akkor értettem meg, hogy nem szá-
mít, mit rontottam el vagy mi nyomja a lel-
kemet, Istennél mindig lehet újat kezdeni,
és ezt folyamatosan át lehet élni. Onnantól
kezdve jártam önszántamból templomba.
Volt egy kis kék Bibliám, ami a zsebemben
elfért, és ez mindig velem volt, vittem ma-
gammal az iskolába. Szünetekben elõvet-
tem és olvastam.
– A többiek, amikor látták, nem nevettek ki?
– Nem. Volt ugyan egy-két olyan ember,
aki furcsán nézett, de akkoriban egy ébre-
dési hullám volt nemcsak Tiszabecsen, ha-
nem az egész környéken. Az embereket ér-
dekelte Isten, a kereszténység és a Biblia.
Így kezdtem el aktívan gyakorolni a vallá-
somat. A konfirmáció idején végtelen sok
kérdésem volt az akkori lelkészem felé.
Akkor is ugyanaz érdekelt, mint most,
hogy a hétköznapokban hogyan lehet meg-
élni a kereszténységet. Hogyan lehet egy
lázadó tinédzser keresztény? Mit jelent,
hogy mi szegények vagyunk, és hogyan le-
het így élni? Mire kell törekedni? A konfir-
mációi fogadalomtételem valódi bizony-
ságtétel volt a hitemrõl. Nagyon szerettem
tanulni a kátét. Abból, amit én akkor meg-
tanultam a Bibliából és a kátéból, szinte
megéltem a teológián az elsõ évben.
– Hogyan jutottál el a teológiáig?
– A szüleim születésem óta nyüstöltek a ta-
nulással. Anyukámnak nagyon sokat kö-
szönhetek, õ volt az, aki folyamatosan fog-
lalkozott velem. Már óvodában megtaní-
tott olvasni, verseket tanított, együtt jár-
tunk szavalóversenyekre kisdiák korom-
ban. Hatalmas élmények ezek, jó rájuk
visszaemlékezni. A középiskolát Máté-
szalkán végeztem el, az Esze Tamás Gim-
náziumban, humán tagozaton. A magyar
és a töri ment, de a matematika, a kémia
nagyon nem érdekelt. Gimnáziumban
nem voltam jó tanuló. Az irodalom- és a
történelemórákon mindig odafigyeltem,

és abból éltem, amit az iskolában megje-
gyeztem. Kollégistaként lázadtunk min-
den és mindenki ellen. A tanáraim csodál-
koztak is, amikor bejelentettem, hogy
egyetemre akarok menni. Azt látták, hogy
tehetséges vagyok, csak azt is, hogy bor-
zasztó lusta és végtelen rossz. Sokat lóg-
tam, ha meg bejártam, akkor zavartam a
rendet, folyton elültettek az osztályban. 18
évesen döntöttem el, hogy teológiára me-
gyek, és úgy voltam vele, ha oda nem vesz-
nek fel, akkor nem megyek egyetemre.
Csak a debreceni teológiára adtam be a je-
lentkezésemet, mert amikor nyílt napon
voltam, megfogott az egész intézmény
szellemisége. Ekkor döntöttem el, hogy
mindent megteszek az érettségin, aztán
sikerült is úgy levizsgáznom, hogy felvettek
a teológiára.
– Milyenek voltak az egyetemi évek?
– A legnagyobb lökés számomra az elsõ gö-
rög zh volt. Nagyon sokat tanultam rá. Hi-
bátlanra írtam meg a dolgozatomat, és ak-
kor kapcsoltam, hogy ezt az egyetemet
nemcsak kettessel lehet végigcsinálni. On-
nantól kezdve szinte csak ötöseim voltak.
A másik nagy élményem a héber nyelvvizs-
ga megszerzése volt. Középiskolában azt
mondták a tanárok, hogy nincs nyelvérzé-
kem – és ez mégis sikerült. Az egyetemi
évek alatt én is tagja voltam a virtuális ro-
ma szakkollégiumnak. Buzgóság volt ben-
nem, úgynevezett „naiv álmok”, hogy ha-
talmas dolgokat fogunk véghezvinni. Ak-
kor a legnagyobb álmunk az volt, hogy lét-
rehozzuk a bentlakásos szakkollégiumi há-
lózatot, ami végül is megvalósult. Bár most
úgy gondolom, a szakkollégiumok túl nagy
felelõsséget raknak a kollégisták nyakába.
18-20 évesen azt hallják, hogy nekik kell
majd megoldani a cigányság helyzetét –
ami irreális elvárás.
– Elégedett vagy azzal, amit elértél?
– Néha úgy érzem, igen. Még nagyon sok
minden van elõttem, amit szeretnék meg-
valósítani. Nem azért, mert én meg aka-
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rom mutatni másnak, hogy egy hátrányos
helyzetbõl jövõ cigánygyerek le tud diplo-
mázni. Nem! Ez sablon. Magammal szem-
ben vannak igényeim és elvárásaim – elsõ-
sorban szellemi, erkölcsi és etikai téren.
Nem azért szeretnék ezeknek eleget tenni,
hogy másoknak megfeleljek, elõször is ön-
magamnak akarok megfelelni. Azt tapasz-
taltam meg eddig, hogy amikor a teljesít-
ményedrõl van szó, akkor nem azt nézik,
hogy honnan jöttél, hogy cigány vagy és
mennyit küzdöttél. Egyetlen dolog számít:
amit rád bíznak, azt meg tudod-e csinálni.
– Mi a küldetésed a földön? Cigány lelkész-
ként tudod, mit kell mondani a cigány hívõk-
nek?

– Megszereztem a diplomát, de nekem
nem ez a lényeg. Ez csak papír. Cigányként
azt tartom fontosnak, hogy szolgáljak a ci-
gányok között. Volt bennem egyfajta cso-
davárás, de aztán rájöttem, hogy szorgos,
kemény munkával lehet elérni nagyon sok
mindent, és a csoda nem abból származik,
hogy én, egy ugyanolyan cigánygyerek oda
tudok állni a cigányok elé. Ettõl egy cigány
sem fog bukfencet vetni, és törni magát,
hogy jönni akar templomba. Aki ezt gon-
dolja, az nagyon távol van ettõl a témától,
az még nem volt kint terepen. Hogy a cigá-
nyoknak mit lehet mondani? Sokszor fo-
galmam sincs. Ezt csak az érti, aki benne él
a cigánymisszióban. A gyerekeket, akikkel
foglalkozunk, a megélhetõ valóságra kell
felkészíteni, arra, ami vár rájuk odakint, a
templomon kívül. Ha ez sikerül, akkor
tudtunk nekik adni valamit.
– Milyen embernek tartod magad?

– Ugyanazok a hibáim vannak, mint min-
den embernek. A misszió kulcsa, hogy a
lelkész így mutassa meg magát a gyüleke-
zetnek és a többi embernek. A lelkész az
emberek elõtt megy, de ha elkezd közöttük
menni, az sokkal sikeresebb szolgálatot
eredményez.
– Melyik az a három szó, amivel tudnád ma-
gad jellemezni?

– Mindenekelõtt elhivatott vagyok. Ha va-
lamit elkezdek, akkor azt mindenáron
megcsinálom. Szerintem végtelenül lelki-
ismeretes is vagyok. Más problémája az én
problémám is. Szeretem mélységében lát-
ni a dolgokat. Szerintem örökké változó
vagyok, hozzáállásban, gondolatiságban,
mindenben. Magamból és a többiekbõl is a
legjobbat akarom kihozni. Örökké változ-
nak a gondolataim, a terveim, a legnagyob-
bakat kivéve, mert azokat megtartom. So-
ha nem bírok egy helyen ülni: lelõhetetlen
vagyok, és nem ismerem a lehetetlent!
– Mik a terveid?

– Szeretnék szakmailag fejlõdni, ezért is
megyek Svájcba egy évre. Muszáj tanul-
nom, de emberileg is kell még sokat fejlõd-
nöm. Genfben fogok tanulni az ökumeni-
kus intézetben egy posztgraduális képzé-
sen, és emellett a genfi magyar gyülekezet-
nek leszek lelkésze.

Kivonat Balogh Krisztina interjújából

Forrás: ciganymisszio.reformatus.hu

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk

minden zenekedvelõt

2014. október 10-én (pénteken)
18 órakor kezdõdõ

hangversenyünkre
a sárbogárdi József Attila
Mûvelõdési Központba

Mûsoron:

A. Vivaldi: Gloria

W. A. Mozart: A-dúr zongoraverseny

J. Haydn: C-dúr gordonkaverseny

Közremûködnek:

Várdai István gordonkamûvész

Bali Dávid zongoramûvész

Radics Éva, Palócz Réka – szoprán

Balogh Eszter – alt

Anima Musicae Kamarazenekar – mû-
vészeti vezetõ: G. Horváth László

Huszics Vendel Kórus – karigazgató:
Huszics Vendelné

Vezényel: Várdai István

Bogárd-Dal Egyesület

Kedvcsináló
A tavalyi zajos sikerû hangverseny a kétkedõk
számára is bizonyította, hogy Sárbogárdon sze-
retik az igényes zenét. Megtelt a nézõtér, a fellé-
põ rangos zenészek ünneppé varázsolták azt a
felejthetetlen estét.

„Ezt folytatni kell!” – lelkesedtünk többen aznap
este. Nem túlzás, de szinte már másnap neki-
fogtunk az idei koncert szervezésének. Úgy
gondoljuk, hogy a mûsor, a közremûködõ mûvé-
szek a tavalyihoz hasonló élményt ígérnek. Újra
itt üdvözölhetjük kedvenceinket: Várdai Istvánt
és Bali Dávidot. Várdai István gordonkajátéká-
ban ezúttal is gyönyörködhetünk majd, de új ol-
daláról is bemutatkozik: õ lesz az est karmeste-
re. Az Anima Musicae Kamarazenekar 2010-
ben alakult a Zeneakadémián tanuló vagy ott
végzett hallgatókból. Európai szintû hangzás,
igényesség, szakmai alázat jellemzi tevékeny-
ségüket. Énekkarunk számára nagy megtisztel-
tetés és egyben kihívás, hogy Vivaldi Gloria cí-
mû mûvét három kitûnõ szólista: Radics Éva,
Palócz Réka, Balogh Eszter és az Anima Musi-
cae Kamarazenekar közremûködésével, Várdai
István vezényletével énekelhetjük.

A koncert szervezésére és rendezésére ezúttal
is kérjük támogatásukat! A tavalyihoz hasonló-
an támogatói jegyeket bocsátunk ki. A jegyeket
az énekkar tagjaitól lehet megvásárolni. Bízunk
abban, hogy erre a kivételes hangversenyre ré-
gi és új hallgatóink megtöltik a színháztermet!

Szabados Tamás

Érdeklõdni lehet: 06 (30) 619 7710

Könyvajánló

Graeme Simsion:
A Rosie-projekt –
Ésszerû szerelem

„Egész életemben azért kritizáltak, mert állító-
lag nincsenek érzelmeim – mintha ez valami
végzetes hiányosság lenne.”
Don Tillman, az Asperger-szindrómás, furcsa,
mégis elbûvölõ és igen sikeres genetikuspro-
fesszor számos kudarc után arra a következte-
tésre jut, hogy agya nincs romantikára „drótoz-
va”, noha szerinte logikusan „nõk széles skálá-
ját kellene vonzania”. Ám amikor idõs szom-
szédasszonya, Daphne meggyõzi, hogy értékel-
je át a lehetõségeit, Don a maga rendezett, té-
nyekre építõ módján belefog a feleségprojekt-
be. Kidolgoz egy kérdõívet, amelynek segítsé-
gével megtalálhatja a tökéletes társat: azt a
megbízható, absztinens, nem dohányzó nõt, aki
beleillik fegyelmezett életébe…
A Rosie-projekt egy végtelenül szórakoztató
utazás az enyhén autisztikus Don világába, aki
egyszerre kacagtató és szívszorító csetlés-bot-
lása során többet tud meg önmagáról, mint
amennyit valaha lehetségesnek gondolt.
Graeme Simsion új-zélandi születésû ausztrál
író megható és ironikus regénye immár több
mint 40 országban ejti rabul a humoros kalan-
dokra éhes olvasókat.

MEGHÍVÓ
A Madarász József Városi Könyvtár

szeretettel meghívja
Önt és családját

2014. szeptember 15-én
(hétfõn) 17 órára

Csapó Istvánné Andi
„Természetesen csodálatos”

címû kiállítására.
A kiállítást megnyitja:

Varga László hitoktató.

A belépés ingyenes.
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Zsebes karaj
Hozzávalók: 1,5 kg csont nélküli karaj egyben, 10 dkg szeletelt
bacon, 1 húsleveskocka, 20 dkg trappista sajt, 1 szál kolbász, 1
vöröshagyma, 1 piros kaliforniai paprika. Pác: olaj, magyaros
sültek fûszerkeverék, vegeta, só, õrölt bors, pirospaprika.
A karajt 1-1,5 cen-
tinként bevagdos-
suk úgy, hogy az alja
egyben maradjon.
Az olajból és a fû-
szerekbõl pácot ké-
szítünk, mindenütt
jól bekenegetjük
vele a húst, fõleg a
zsebecskéket, becsavarjuk alufóliába, légmentesen lezárjuk és
éjszakára a hûtõbe tesszük érlelõdni.
Másnap a zsebecskékbe vastagabbra szelt sajtot, bacont, kolbász-
karikákat és vöröshagymaszeleteket rakosgatunk, majd az egé-
szet beletesszük az elõzõleg 1/2 óráig hideg vízben áztatott cse-
répedénybe. A tetejét még csíkokra vágott kaliforniai paprikával
kirakosgatjuk, aláöntünk 2 dl vizet, melyben feloldunk 1 húsleves-
kockát. Hideg sütõbe tesszük, folyamatosan emeljük a hõfokot és
kb. 2 óra hosszat sütjük. Mikor a hús puha, levesszük az edény te-
tejét és pirosra sütjük. A húst ferdén szeletelve, a saját szaftjával
meglocsolva, krumplipürével tálaljuk.

Sült rakott csirkemell
Hozzávalók: 80 dkg csirkemellfilé, 50 dkg csirkemáj, 20 dkg
kolozsvári szalonna, 30 dkg edami sajt, 10 ek napraforgóolaj, só
és bors ízlés szerint, 1
kk majoránna.
A csirkemellet kisebb
szeletekre vágjuk, sóz-
zuk, borsozzuk és ola-
jon megsütjük. A csir-
kemájat szintén ola-
jon, bors és majoránna
hozzáadásával lesüt-
jük. A szalonnát szele-
tekre vágjuk, a sajtot lereszeljük. Sütõpapírral kibélelt tepsibe
tesszük a melleket, rápúpozzuk a májat, rá egy szelet szalonnát és
végül a sajtot. Sütõben addig sütjük, míg a sajt ráolvad.

Tojáslikõrös–almás sütemény
Hozzávalók: 1,2 kg alma (kis darabok), 3 ek citromlé, 3 db tojás,
12 dkg cukor, 2 csomag vaníliás cukor, 1 csipet só, 150 ml napra-
forgóolaj, 150 ml tojáslikõr, 18 dkg finomliszt (+1 ek), 1 csomag
sütõpor, 0,5 ek vaj (a forma kikenéséhez), 1 teáskanál porcukor.
Egy 26 cm átmérõjû kapcsos
tortaformát vajjal kike-
nünk. Az almákat meghá-
mozzuk, magházát kivág-
juk, citromlével meglocsol-
juk, 45 dkg-nyit négybe vá-
gunk, a többit összekockáz-
zuk. A tojásokat a cukorral,
sóval és 1 csomag vaníliás
cukorral habosra keverjük. Apránként, egymás után hozzákavar-
juk az olajat és a likõrt. A végen hozzákeverjük a sütõporral elke-
vert 18 dkg lisztet. Az almakockákat elkeverjük a maradék 1 ek
liszttel, majd a tésztához kavarjuk. A tésztát az elõkészített for-
mába simítjuk. Az almanegyedeket elosztjuk a tetejére. 180 fokra
elõmelegített sütõben kb. 75 percig sütjük. Még forrón megszór-
juk a maradék vaníliás cukorral, hûlni hagyjuk. Tálalás elõtt meg-
szórjuk a porcukorral.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Heti idõjárás
A Skandináv-félsziget felett kialakuló, magas nyomású rendszer
alatt, közép-Európa felett megrekedõ ciklonális mezõ a jövõ hét
elejéig kedvezõ feltételeket teremt a további csapadékképzõdés-
hez. Így hétfõig sok lesz a felhõ hazánk felett, és többfelé valószí-
nû esõ, zápor, helyenként
zivatar. A hõmérsékleti
kettõsség szinte végig
megmarad a nyugati és
keleti megyék között, a
Dunántúlon alig 17 és 22
fok, ezalatt a Tiszántúlon
25 és 28 fok várható. Szá-
mottevõ javulás csak hét-
fõ-keddre érkezhet.

www.metnet.hu

GÓLYAHÍREK
„! Milyen volt a gólyatábor, öcsém?
! Hát… Nem is tudom. Nemigen volt ott másról szó, mint a piálás-
ról, alkoholról.”
Az idézett párbeszéd valóban elhangzott a közelmúltban. Mert
mire való egy gólyatábor? Nyilván a szeszes italok kereskedelmi
forgalmának fellendítésére. Továbbá láthatólag a leendõ alkoho-
lista tanárok, mérnökök, orvosok számának gyarapítására.
Nem tudom, mióta és miért nevezik az elsõéves egyetemistákat
gólyának, de ez az elnevezés országosan elterjedt. A tanév kezde-
tekor ezeket a gólyákat összecsõdítik egy romantikus helyre, és tá-
bort tartanak nekik. Mi célból? Mi az értelme ezeknek a táborok-
nak? Hogy torzult lelkû örökegyetemista fickóknak legyen hol
megerõszakolniuk a naiv leányt? Hogy romlott, felelõtlen önkor-
mányzati tagoknak legyen hol marháskodniuk az új hallgatókkal?
Hogy legyen hol hülye kérdõíveket kitöltetni velük, ahol például
ilyen kérdések szerepelnek, hogy közösült-e már állattal a fiatal?
Uramisten, ehhez biztosítanak megfelelõ költségvetést illetéke-
sek! Pénzeljük, tenyésztjük a rothadást? A kezdõ egyetemisták
nem akárkik. Az ország jövõjének letéteményesei. Õk fogják
nemsokára tanítani a gyerekeket, õk gyógyítják a betegeket, ter-
vezik a hidakat. A társadalom azt várja tõlük, hogy munkában, er-
kölcsben, életvitelben mintát adjanak. Hogy lehet minta az, akit
tizenkilenc-húszéves korában teljesen elbizonytalanítanak erköl-
csi téren, és elveszti a tájékozódó képességét arról, hogy mi a jó és
mi a rossz? Ahol intézményesen szervezik évrõl évre ezeket az
összejöveteleket, ott valami baj van, ez világos.
Maga a gólyatábor intézménye sok évtizedes, vagy talán még ré-
gebbi. Vagy hatvan évvel ezelõtt én is részt vettem egy ilyen tábo-
roztatásban. Az egyetem üdülõtelepén laktunk egy hûvös hegyi
patak mellett. Éjjel is hallottuk a víz csobogását. Délelõtt elõadá-
sok voltak. Fiatal oktatók elmagyarázták, mi az egyetem, miben
különbözik a középiskolától, hogyan jegyzeteljünk az elõadáso-
kon, milyenek a vizsgák. Az egyik elõadást maga az egyetem rek-
tora tartotta. Az egyetem jövõjérõl, terveirõl beszélt. Nagyon em-
lékszem az egyetemi énekkar nemzetközi hírû karnagyának elõ-
adására. A modern zene titkaiba próbált bevezetni bennünket.
Délután játszottunk, röplabdáztunk, sétáltunk a hegyek közt.
Nem emlékszem alkoholizálásra. Tényleg nem emlékszem. Való-
színûleg nem is volt ott kocsma vagy büfé. Az akkori egyetemisták
zömmel szegény emberek gyerekei voltak, meg kellett becsülni a
forintot. Nem tudom, most miért piálnak az egyetemisták. És azt
sem tudom, hogy miért züllött le a gólyatábor intézménye.
! Fiatalok, hadd mulassanak! – mondja valaki.
! „Viva, viva la liberta” – éneklik Mozart operájában, vagyis hogy
éljen a szabadság. Igaz, hogy ezt Don Giovanni buliján dalolják,
ahol az erkölcsi szétesésrõl kapunk képet. A szabadságot meg kell
tudni különböztetni a szabadosságtól.

L. A.
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Oly korban éltünk 33.
Beszervezõk 5.

Folytatás.

Nem hagy nyugodni a történet. Ma van a népmûvelõk õszi to-
vábbképzésének utolsó napja, délután hazautazom. Éjjel rémál-
mok gyötörnek. Reggel kótyagosan ébredek. Jól esik a hideg zu-
hany, ami felfrissít. Nyomott hangulatban megyek be a kultúrház-
ba.
– Mi van veled? – néz rám az arcomat fürkészve Béla. – Olyan sá-
padt vagy, mint a háromnapos vízi hulla.
Legyintek, és nem szólok semmit. Aztán mégis meggondolom
magam, és keserû daccal elmesélem neki a történetet. Tudja meg
a hatalom rajta keresztül, hogy tudjuk, mi történt.
Néhány nap múlva telefonon hív a rendõrségrõl a belsõ elhárítás
õrnagya, és szûkszavúan csak annyit mond:
– Hargitai elvtárs, azonnal jöjjön be hozzám a rendõrségre!
A torkomban dobog a szívem, amikor kopogok az ajtaján. A he-
lyiségben vágni lehet a füstöt. Rajta kívül két ismeretlen civil
ruhás embert látok.
– Kérem, foglaljon helyet! Az elvtársak az elhárítástól jöttek. Ma-
gával akarnak beszélni – feláll, és kimegy az irodából.
– Legyen szíves, mesélje el nekünk azt az erdélyi históriát! – for-
dul felém minden bevezetés nélkül az egyik elhárító tiszt.
Míg beszélek, õ figyelmesen hallgat. A másik jegyzetel. Amikor
befejezem a történetet, int jegyzetelõ társának, és rövid idõre ki-
mennek az irodából. Visszatérve leülnek velem szemben. Hosz-
szan hallgatnak, aztán az egyik végre megszólal.
– Igen komoly ügybe keveredett az elvtárs – elém tesz egy doboz
cigarettát. – Dohányzik?
– Köszönöm, nem – hárítom el a kínálást. – Ha igaz, amit elmond-
tam, akkor az egy aljas bûncselekmény, amit Magyarország nem
hagyhat szó nélkül – jegyzem meg.
– Ha jót akar magának, akkor az ügy tisztázása érdekében együtt
kell velünk mûködnie – szól hangjában fenyegetõ hangsúllyal.
– Engem csak az érdekel, valóban letaposták-e a magyar diákokat
Erdélyben – kötöm az ebet a karóhoz csökönyösen.
– Azért kell velünk együttmûködnie, hogy ez kiderüljön – feleli.
– Jó, akkor mit kívánnak, mit tegyek?
– Ha eljön az ideje, majd értesítjük.
Feláll, kezet nyújt, jelezve ezzel, hogy vége a „kihallgatásomnak”.
– Viszontlátásra! És ne feledje, errõl senkinek nem beszélhet! –
köti a lelkemre még búcsúzóul.
Szorongásom ettõl a figyelmeztetéstõl csak erõsebb lesz. Kábán
hagyom el az irodát. Zavaros gondolatok keringenek a fejemben.
Megnyerõ, szimpatikus, iskolázott fiatalembereknek látszanak az
elhárító tisztek, de ez egyáltalán nem nyugtat meg. Az ismeretlen,
titkos hatalom emberei, akik olyasmibe akarnak belerángatni,
amit nem akarok. Dühös vagyok magamra. Miért járt a szám Béla

elõtt? Azokon a diákokon már úgyse segíthetek, ha mindez igaz.
És a szüleik miért hallgatnak? Mi történt egyáltalán?
Egy hét múlva telefonon hív az egyik elhárító tiszt, hogy menjek
föl Budapestre, ahol az Astoria aluljáróban fogok találkozni „vé-
letlenül” azzal a közeli ismerõsömmel, akitõl az információ köz-
vetlenül származik. Nincs más dolgom, beszélgessek vele.
Az elsõ találkozó nem jön össze, pedig órákon át járatnak le s föl
az aluljáróban. Lehet, hogy csak engem figyelnek meg, hogy
nincs-e a háttérben esetleg másvalaki is. Átkozom magam: hogy
lehettem ilyen hülye! Egy ismeretlen gépezet játékszere lettem.
Hogy mászok én ki ebbõl?
A második találkozóra eljön ez az ismerõsöm. Nyugtalanul kap-
kodja a szemét, nem mer rám nézni. Aztán rögtön a közepébe
vág, és az erdélyi históriáról kezd beszélni. Erõsödik bennem a
gyanú, hogy õ se „véletlenül” van itt.
– Te ugye nem véletlenül találkoztál most velem? – szakítom félbe
zavaros mondatáradatát.
Elhallgat. A szemében rémület ül. Aztán halkan suttogva azt
mondja:
– Jobb, ha ebbe nem keveredsz bele. Nem tehetsz semmit se azo-
kért a gyerekekért, se értem. Senki nem fog tenni semmit!
Megdöbbenek. Tehát valóban igaz! Már csak azon jár az agyam,
hogyan mászhatnék ki ebbõl.
Kelenföldön az állomás éttermében kell találkoznom vonatindu-
lás elõtt az elhárító tiszttel.
– Mit tudott meg, Hargitai elvtárs? – kérdezi.
– Nem tudtam meg semmit. Lehet, hogy ez az egész csak pletyka –
válaszolom kitérõen. – Rövidesen indul a vonatom – állok föl sie-
tõsen, s elbúcsúzom.
Hidegen, de nem ellenségesen nyújtok neki kezet.
– De Hargitai elvtárs! Ne siessen már annyira. Maga okos, intelli-
gens ember. Kulturális téren sok mindenben segítségünkre lehet-
ne, ha együttmûködne velünk.
– Sajnálom, de ez nekem nem megy.
– Nagyon sajnálnánk, ha ez így lenne. Legalább azt engedje meg,
hogy az eddigiekkel kapcsolatos költségeit megtérítsük. Mondjon
egy összeget.
– Nem merültek föl költségeim – hárítom el az újabb csapdát.
Isten ments! Még valamit aláíratnának velem! Fölállok, és egy
újabb barátságos kézfogás után elsietek, hogy még elérjem a
délutáni vonatot.
Soha többet nem kerestek.
Folytatom.

Hargitai Lajos
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Velencei ponthullajtás
Elszenvedte idénybeli elsõ vereségét a Sárszentmiklós. Sárai gárdája Velencén maradt
alul nagy csatában. A mérkõzés elején a 4. percben kaptuk az elsõ gólt szögletrúgásból,
amit a rövidre érkezve értékesített a hazai csapat. A mérkõzés folyamán mindkét oldalon
veszélyes helyzetek, ziccerek maradtak ki, izgalmas, párharcokban gazdag támadások
után. A nagy iramú találkozón Bezerédi a hosszabbításban egyenlített, egy bal oldalról
érkezõ labdát helyezett az alsó sarokba, tizenhat méterrõl a kapuba. Mindössze egy perc-
cel késõbb, a mérkõzés utolsó momentumaként újra vezetést szereztek a tópartiak. Egy
nagy bedobás után Szabó Gergõrõl levágódó lövés után az ismétlés már a hálóban kötött
ki. Szoros küzdelemben nem volt velünk a szerencse.

Ifi: Velence–Sárszentmiklós 0-3
U15: Sárszentmiklós–Káloz 2-3

Megye III.: Sárszentmiklós–Dég 3-0
Öregfiúk: Lajoskomárom–Sárszentmiklós 4-1

Sárszentmiklósi SE

Az AGÁRDI TERMÁL
csoport eredményei és állása

Aba-Sárvíz–Nagykarácsony 6-0
Baracs–Mezõszilas 4-0
Káloz–Kulcs 4-0
Nagylók–Sárosd 1-4
Adony–Soponya 2-4
LMSK–Enying 2-0
Szabadegyháza–Seregélyes 1-0
Pusztaszabolcs–Lajoskomárom 3-2
1. Sárosd 4 4 0 0 31 2 29 12
2. Aba–Sárvíz 4 4 0 0 15 3 12 12
3. Baracs 4 3 1 0 11 2 9 10
4. Lajoskomárom 4 2 1 1 14 6 8 7
5. Pusztaszabolcs 4 2 1 1 8 4 4 7
6. Nagylók 4 2 0 2 16 9 7 6
7. Enying 4 2 0 2 9 7 2 6
8. Káloz 4 2 0 2 9 11 -2 6
9. Szabadegyháza 4 2 0 2 7 11 -4 6
10. Soponya 4 2 0 2 8 13 -5 6
11. Kulcs 4 1 1 2 6 8 -2 4
12. LMSK 4 1 1 2 6 10 -4 4
13. Mezõszilas 4 1 1 2 7 16 -9 4
14. Adony 4 1 0 3 7 10 -3 3
15. Seregélyes 4 0 0 4 1 17 -16 0
16. Nagykarácsony 4 0 0 4 2 28 -26 0

A HORFER SERLEG
csoport eredményei és állása

Sárszentmiklós II–Dég 3-0
Rácalmás–Vajta 4-2
Sárszentágota–Alap 3-3
Nagyvenyim–Kisapostag-DASE 5-2
Perkáta–Elõszállás 3-3
Sárbogárd–Cece 1-1
1. Nagyvenyim 4 4 0 0 21 3 18 12
2. Rácalmás 4 3 1 0 13 9 4 10
3. Sárszentmiklós II. 4 3 0 1 10 4 6 9
4. Kisapostag–DASE 4 3 0 1 15 12 3 9
5. Cece 4 2 1 1 20 6 14 7
6. Alap 4 1 2 1 14 13 1 5
7. Elõszállás 4 1 1 2 14 10 4 4
8. Dég 4 1 1 2 7 9 -2 4
9. Sárbogárd 4 1 1 2 5 11 -6 4
10. Sárszentágota 4 0 2 2 7 22 -15 2
11. Perkáta 4 0 1 3 5 21 -16 1
12. Vajta 4 0 0 4 6 17 -11 0

A VISLO TRANS
csoport eredményei és állása

Martonvásár–Dunafém-Maroshegy 0-0
Velence Bericap–Sárszentmiklós 2-1
Mezõfalva–Iváncsa 1-5
Szár–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ 1-1
Kisláng–Tordas 5-1
Puskás FC Kft. II.–Bicske 0-6
Polgárdi Vertikál–Ercsi 0-4
Mór–Dunaújváros PASE Kft. II. 1-1
1. Iváncsa 4 4 0 0 17 5 12 12
2. Velence Bericap 4 3 1 0 11 2 9 10
3. Gárdony–Agárd 4 3 1 0 11 6 5 10
4. Sárszentmiklós 4 2 1 1 12 3 9 7
5. Polgárdi Vertikál 4 2 1 1 5 6 -1 7
6. Ercsi 4 2 0 2 11 7 4 6
7. Bicske 4 2 0 2 8 4 4 6
8. Mór 4 1 3 0 4 3 1 6
9. Kisláng 4 1 2 1 6 4 2 5
10. Dunaújváros 4 1 2 1 6 5 1 5
11. Martonvásár 4 1 1 2 7 9 -2 4
12. Szár 4 1 1 2 6 15 -9 4
13. Tordas 4 1 0 3 6 15 -9 3
14. Dunafém–M. hegy 4 0 2 2 4 9 -5 2
15. Puskás FC Kft. II. 4 0 1 3 2 12 -10 1
16. Mezõfalva 4 0 0 4 2 13 -11 0

Hasznos tanácsok
Sütõporral a penész, a foltok
és a kellemetlen szagok ellen

Ahelyett, hogy drága tisztítószerekre költenél, ke-
ress elõ néhány zacskó sütõport a konyhából, mi
pedig eláruljuk, hogyan alkalmazd a takarításnál.
A sütõpor hatékonyan pusztítja el a nedvesség ha-
tására megjelenõ penészgombákat és az általuk
keletkezett foltokat. Ha a ruhák lettek penészesek,
mert túl sokat álltak nedves helyen, egyszerûen vi-
zezd be a foltokat, majd dörzsöld át sütõporba már-
tott, nedves szivaccsal. Öblítsd át a foltos részeket
vízzel, vagy ecettel, majd mosd ki a ruhákat mosó-
gépben. A foltoknak nyomuk sem lesz.
A sütõport úgy is használhatod a penész ellen, hogy
a nagyon nedves helyiségekben, így a konyhában
és a fürdõszobában egy-egy tálban elhelyezel né-
hány adagot. A por magába szívja a levegõben lévõ
nedvességet, ezáltal nem ad lehetõséget a penész-
gombáknak az elszaporodásra.
Ha a mosógépben jelent meg a penész, akkor se fe-
ledkezz meg errõl a csodaszerrõl. Ráadásul azért
se, mert a használatával két legyet üthetsz egy csa-
pásra: a ruhákat is fehérítheted, és a mosógépet is
tisztíthatod. A sok mosástól elszürkült ruhákat úgy
mosd, hogy csak feleannyi mosóport teszel a gép-
be, és a hiányzó mennyiséget sütõporral pótolod ki.
Ha így indítod el a mosógépet, akkor a mosási
program alatt a ruhák is fehérednek, és a mosógép
belsejében lévõ szennyezõdések is eltûnnek.

Praktikák és ötletek
a szagok ellen

A lakásban lévõ kellemetlen szagok ellen a sütõport
önmagában, illatos keverékben vagy házi tisztító-
szer formájában is bevetheted. Utóbbi formában a
takarításban és a szagtalanításban is hatékony. El-
készítéséhez elõször önts egy pohár háztartási am-
móniát, fél pohár mosószert és két evõkanál sütõ-
port egy régi, szórófejes palackba. Engedj rá vizet,
és adj hozzá tetszés szerinti illóolajat. Jól zárd be a
palackot, majd erõsen rázd fel. A szert permetezd a
tisztítandó felületre, öblítsd le, és a kosszal együtt a
szag is eltûnik. Ne felejtsd el, hogy vegyszerek
használatakor mindig nyiss ablakot és viselj gumi-
kesztyût!
Ha a hûtõben keletkeztek nemkívánatos aromák –
annak ellenére, hogy tisztán tartod –, eltüntetésük-
höz vesd be a sütõport szénnel és fûszerfélékkel

együtt: elõbbiek magukba szívják a kellemetlen
szagokat, utóbbiak pedig illatosítanak. Vágd le egy
nejlonharisnya ujjrészét, hogy kis zsákot kapj. He-
lyezd a zsákocskát kis szövetnégyszögre, és tegyél
bele egy evõkanál széntablettát, egy evõkanál sü-
tõport és egy nagy csipetet két-három fûszer vagy
gyümölcshéj (pl. déligyümölcsök héja, fahéj, vaní-
lia) keverékébõl. Húzd fel a szövetdarab négy sar-
kát, a zsákot kösd össze zsineggel, és tedd a hûtõ-
szekrénybe. A zsák két hónapra eltünteti a kelle-
metlen szagokat. Ha nincs kedved a keverék elké-
szítéséhez, akkor az is jó, ha egy kis adag sütõport
tálkában tartasz a hûtõben, ezt viszont hetente ér-
demes cserélned.

A mikrohullámú sütõ szagát is elveheted a követke-
zõképpen: egy pohár vízben oldj fel két kis zacskó
sütõport, tedd a mikróba és forráspontig mele-
gítsd. A keletkezõ pára elpusztítja a szagokat okozó
baktériumokat. Ezután vedd ki a poharat, majd eny-
he mosogatószeres vízzel töröld át a mikró belse-
jét.

Sütõporral a vízkõ és a
zsíros szennyezõdések ellen

A sütõport vízkõoldóként és súrolószerként is hasz-
nálhatod. A fürdõszobai terrakotta- és kerámia-
csempék hamar elveszítik a fényüket a rájuk rakó-
dott vízkõ miatt, de szerencsére kevés ecetbõl és
némi sütõporból készült pasztával ismét fényessé
varázsolhatod õket. Kend a pasztát a homályos
csempefelületekre és hagyd hatni egy órán át. Ez-
után távolítsd el, töröld át a csempét, majd öblítsd
le tiszta vízzel. Ezt a módszert a kád tisztításánál is
bevetheted. A zuhanyzó mûanyag faláról úgy tün-
tetheted el a vízkõnyomokat, hogy erõteljesen át-
dörzsölöd a nedves felületet.

A sütõpor súroló hatásának a konyhában is hasznát
veheted. Legyen szó a tûzhely vagy a sütõ tisztítá-
sáról, fogj egy nedves szivacsot, önts rá egy kis ta-
sak port, majd kezdheted is a súrolást.

A por hatékonyan elbánik a zsíros szennyezõdések-
kel is, miközben óvja a felületet, nem hagy karcolá-
sokat. Súrolóporként a sütõport a fürdõszobában a
fugák fehérítésére is használhatod – ekkor érde-
mes a szivacsot elõször ecetbe mártani, majd utá-
na rászórni a port.

Forrás: internet
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Az elásott pénz
Vásárba indult három kereskedõ. Rengeteg nagy erdõn kellett át-
menniük, s amint mentek, mendegéltek, rájuk esteledett. Hiszen
ha csak rájuk esteledett volna! Olyan sûrû, vastag sötétség eresz-
kedett le, hogy fejszét lehetett volna rája akasztani. Persze hogy
nem látták egymást, s egyszerre csak azon vette észre magát az
egyik kereskedõ, hogy egymaga tapogatódzik a vaksötétségben, a
másik kettõ, isten tudja, hová, merre kalandozott el mellõle. Na,
most mit csináljon szegény feje? Sok pénz volt nála, félt, hátha
rablókkal találkozik, s mind azon tûnõdött, hová rejthetné el a
pénzét.
Végre kivirradott, csakhamar ki is jutott az erdõbõl, s egy rétre
ért, ott jól körülnézett, s mert hogy közel és távol embert, de még
házat sem látott, nagy hirtelen gödröt ásott, s a pénzt abba rejtet-
te. Hiszen igaz, hogy õ senkit sem látott, de azért ott volt ám a rét
gazdája, egy nagy szénaboglya mögül leste, hogy mit csinál a ke-
reskedõ, s amint ez jó messzire távolodott a betemetett gödörtõl,
azonnal odament, s a pénzt kiásta.
Bezzeg, hogy mikor a kereskedõ visszatért, hûlt helyét találta a
pénznek. Hej, sírt-rítt a kereskedõ: most már mit csináljon?
,,Lám, lám – kesergett magában –, senki lélek nem látta, mikor a
pénzt elrejtettem, s mégis ellopták a pénzemet!”
Gondolt erre, gondolt arra, hogy s mint tudná visszaszerezni a
pénzét, s végül abban állapodott meg, hogy elmegy a királyhoz,
aki bölcs is, igazságos is volt, s elpanaszolja neki az õ nagy búját-
baját.

Meghallgatta a király a kereskedõ panaszát, és aztán azt mondta
neki:
– Elõször is tudakold meg, fiam, hogy kié a rét, ahol a pénzedet el-
rejtetted; aztán menj hozzá, s mondjad neki: ,,Kedves atyámfia,
én igen sok pénzzel indultam útnak, s abbeli félelmemben, hogy
elrabolják tõlem, egy részét elástam, de a pénz nagyobb része még
nálam van. Most azon tûnõdöm, hogy hová ássam el a nálam levõ
pénzt: a többi mellé-e vagy más helyre, vagy tán egy megbízható
embernek adjam át?” Te csak tedd azt, amit a rét gazdája taná-
csol.
A kereskedõ megfogadta a király tanácsát, elment a rét gazdájá-
hoz, és szóról szóra ismételte a király szavait.
– Igen egyszerû a dolog – mondotta a gazda. – Minek rejtenéd két
helyre a pénzedet? Legjobb, ha mind egy helyre rejted.
Persze a gazda azt hitte, hogy a kereskedõnek sejtelme sincs a lo-
pásról, s úgy okoskodott, hogy majd ezt a pénz is kiássa. Míg a ke-
reskedõ pihent, azaz hogy úgy tett, mintha pihent volna, térült-
fordult a hamis gazda, a lopott pénzt visszatette a helyére, hogy a
kereskedõ észre ne vegye a lopást; aztán megvárta szép nyugodal-
masan, míg a kereskedõ eltávozik, ment egyenest a gödörhöz,
hogy a rengeteg sok pénzt megkaparintsa.
Hej, uram, teremtõm, hogy leesett az álla, s hogy lefittyent az orra
gazduramnak, mikor egy nagy üres gödörnél egyebet nem látott!
Hát ez így éppen jó volt, ahogy volt.
Itt a vége, fuss el véle!

Népmese

Filmajánlók

Szuper – Hipochonder
A 39 éves Romain Faubert egyedül éli hétköznapjait, nincsenek
gyerekei és felesége. Fotósként dolgozik egy internetes orvosi en-
ciklopédiának, amely foglalkozás nem segít csillapítani egyébként
is elõrehaladott hipochondriáján. Félelmei és neurózisa teljesen
átalakítja a hétköznapjait, és egy egészen egyedi életvitelt ered-
ményez: lakásában könyvek helyett gyógyszerek, vitaminok sora-
koznak.

Romain egyetlen igaznak vélt barátja az orvosa, Dimitri, aki egy-
ben lelki támasza is. Barátjának, akinek lassan már pokollá teszi
az életét a betegségektõl való rettegésével, meggyõzõdése, hogy
ha Romain megtalálná álmai asszonyát, az egész nyavalygását
hátrahagyná. Ezért a legkülönfélébb módszerekkel igyekszik a
bogaras férfit összeboronálni a nõkkel. A terápia felállításakor
még nem sejti, hogy orvosi javallata milyen nem várt helyzetbe so-
dorja mindkettõjüket.

Postás Pat – A mozifilm

Postás Pat egy kisváros köztiszteletnek örvendõ tagja, szeretõ csa-
ládja mellett a helyi lakosok is nagy becsben tartják. Pat barátsá-
gosan, szívélyesen végzi teendõit, amelyben legnagyobb segítsé-
gére macskája, Jess van. Egy nap jelentkezik a népszerû tehetség-
kutató versenybe, ahol nagy meglepetésre kiderül: kiváló ének-
hangja van. Bejut az élõ adásban sugárzott döntõbe, amitõl a kis-
városi postást elragadja a média és a hírnév. Mire észbe kap, már
egy marketinggépezet reklámarca lesz, és egyre ritkábban látja
szeretteit és barátait. A postacég egyik hataloméhes vezetõje
eközben a vezérigazgatót is megvezetve gépesíteni akarja az
egész postaágazatot, és Postás Pat robotokkal akarja helyettesíte-
ni az embereket. Szerencsére Patnek a kulcspillanatban helyén
van a szíve, és Jess is a segítségére siet.
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Szeptember 13., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Az Este 6.00 Magyar gazda 6.25 Elégia Huszárik
Zoltánról 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Történetek a nagyvilágból 9.35 Vágtass
velem! 10.10 Zack és Cody egy ikerkísérletben 11.30 Aranymetszés 12.00 Hírek
12.05 Szabadság tér ’89 12.50 Van berekfa, nincsen rét 13.50 A gyerek sztárgyár
14.45 Rocktábor 2. – A záró buli 16.25 Budapest Honvéd–Szombathelyi Haladás
labdarúgó-mérkõzés 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek
20.20 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán 21.30 Rob Roy 23.50
Ál(l)omás 0.05 Tökéletes másolat
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.25 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.45
Teleshop 10.40 XXI. század – A legendák velünk élnek 11.10 Házon kívül 11.40
Trendmánia 12.10 A’la Car 12.45 Kung-fu 13.45 Tökéletes célpont 15.50 A szom-
széd nõje mindig zöldebb 18.00 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.30 X-Faktor 21.10
Másnaposok 2. 23.15 Utazás Dardzsilingbe 1.10 Egy botrány részletei 3.00 Az éden
titkai 4.00 Tuti gimi 4.40 Ezel – Bosszú mindhalálig
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 9.40 Asztro-világ 10.45 Otthon a kertben
11.15 Állatõrség 11.45 Babavilág 12.15 Apák gyesen 13.15 Monk – Flúgos nyomo-
zó 14.30 Édes élet 17.00 Napló 18.00 Tények 19.00 A majmok bolygója: Lázadás
21.15 A hihetetlen Hulk 23.30 Kegyetlen játékok 3. 1.15 Így készült: Utóélet 1.45
Sportos 1.55 Sue Thomas – FBI 3.25 Franklin és Bash 4.10 Briliáns elmék 4.55
Hazugságok gyûrûjében
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Ka-
barématiné 9.30 Szellem a fazékból 11.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22
Sportvilág 12.30 Horizont 13.05 Kabaré 14.05 Világóra 14.35 A tudomány hangjai
15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 18.30 Határok nélkül – A kultúráról 19.05 Sportvilág 19.30 Családi
sáv 19.40 Mese 19.50 Zene 20.05 Népzene határok nélkül 20.30 Megújuló értéke-
ink 20.50 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 21.57 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Kabaré 0.10 Éjszaka

Szeptember 14., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szem-
mel 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Kérdések a Bibliában 9.15 Református maga-
zin 9.40 Evangélikus ifjúsági mûsor 9.50 Református egység – Vajdaság 10.15 Ka-
tolikus krónika 10.55 Görög katolikus liturgia 12.00 Hírek 12.15 Virágzó Magyaror-
szág 12.40 TS – Sport 7 13.10 Ybl 200 13.20 DTM Futam 14.50 Kereszthegy 15.50
Fõzni úton-útfélen 16.25 Videoton FC–Újpest FC labdarúgó-mérkõzés 18.50 A Lé-
nyeg 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 22.20 Levelek Júliának 22.10 MR2 Akusztik+
a Müpából 23.25 Egy veszedelmes viszony
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.55 Egészségkalauz 10.25 Teleshop
11.20 Kalandor 11.50 4ütem 12.25 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
13.00 Agymenõk 13.35 Tru Calling – Az õrangyal 15.35 Piedone Hongkongban
18.00 Híradó 18.55 Taxi 20.00 Alkonyat – Hajnalhasadás 2. 22.05 12 menet 0.15
Portré 0.55 A szerelem bõsége 2.45 Apa-csata 3.05 Taxi 4.00 Reflektor 4.10
Barátok közt 4.45 Vadmacskák
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 9.35 Asztro-világ 10.40 Stílusvadász
11.10 Stahl konyhája 11.40 Több mint testõr 12.10 Édes élet 15.55 A majmok boly-
gója: Lázadás 18.00 Tények 19.00 Sztárban sztár 21.40 Anyám nyakán 23.45
Stephen King: Halálsoron 3.05 Sportos 3.15 Eureka 4.00 Szellemdoktor 4.45 Napló
5.15 Waikiki páros 6.00 Csapdába csalva
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 XX. századi történelem 6.00 Vasárnapi új-
ság 8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.04
Ortodox liturgia közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Har-
minc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 A sportriporter je-
lentkezett 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A Met-
ró Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.30 Regényes történelem 19.05 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40
Mese 19.50 Zene 20.05 Irodalmi újság 20.30 Rendszerváltók – 1989 20.50 Vers
napról napra 21.05 Rádiószínház 21.57 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Szeptember 15., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 A Lényeg 5.50 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 10.00 Fõzni úton-útfélen 10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Napirend elõtt 12.55 Roma magazin 13.25 Domovina 14.00 Magyarlakta –
vidékek krónikája 14.50 Zorro 15.35 Charlie, majom a családban 16.20 Jövõ-idõ-
ben 17.30 Híradó+ 16.45 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.45 Ridikül 18.35 J.A.G. –
Becsületbeli ügyek 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Kékfény 21.20 Római
helyszínelõk 21.20 Az Este 22.55 Híradó 23.05 Sporthírek 23.10 Aranymetszés
23.45 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 0.35 Szívtipró gimi
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Fókusz 13.45 Éjjel-nappal Budapest 15.00 A
konyhafõnök 16.10 Az örökség 17.25 Fókusz 18.00 Híradó 19.00 A konyhafõnök
20.05 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05 Dr. Csont 23.05 Híradó
23.40 Reflektor 0.00 Az elszánt diplomata 2.25 Apa-csata 3.10 Az éden titkai 4.00
Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 Vadmacskák
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 17.30 A macska 18.00 Tények
19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Zsaruk 21.15 Édes élet 22.30 A hihetetlen Hulk 0.45

Tények 1.30 Aktív 1.50 Sportos 2.00 Zsaruvér 3.00 Maricruz 3.25 A macska 3.50
Családi titkok 4.50 Aktív 5.15 Waikiki páros 6.00 Csapdába csalva
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.35 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.24 Zene 13.30
A görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Rendszerváltók – 1989 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30
Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális ma-
gazin 21.30 Rádiószínház 21.51 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap
történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka

Szeptember 16., KEDD
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 10.00 Sophie szerint a világ 10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.30 Örkény lovas tábor 14.00 II.
Erzsébet gyémántjubileuma 14.55 Zorro 15.40 Charlie, majom a családban 16.30
Híradó+ 16.45 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.45 Ridikül 18.35 J.A.G. – Becsület-
beli ügyek 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Cédrusliget 21.10 Grand Hotel
22.00 Az Este 22.35 Híradó 22.50 Sporthírek 22.55 És a levelek lehullottak 23.55
J.A.G. – Becsületbeli ügyek 0.40 Szívtipró gimi
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Fókusz 13.45 Éjjel-nappal Budapest 15.00 A
konyhafõnök 16.10 Az örökség 17.25 Fókusz 18.00 Híradó 19.00 A konyhafõnök
20.05 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05 A mentalista 23.05 Híradó
23.40 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.15 Reflektor 0.30 A fõnök 1.30 A
Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 2.10 EgészségKalauz 2.40 Apa-csata
3.00 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 Eastwicki boszorkák
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 17.30 A macska 18.00 Tények
19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Zsaruk 21.15 Édes élet 22.30 Anyám nyakán 0.35 Té-
nyek 1.20 Aktív 1.40 Sportos 1.50 A rózsa énekei 3.25 Maricruz 3.50 A macska
4.15 Családi titkok 5.15 Waikiki páros 6.00 Csapdába csalva
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.20 100 éve történt 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádió-
színház 13.24 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 XX. századi történelem 15.35 Közelrõl 16.40
Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Hatá-
rok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról
napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport
23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 17., SZERDA
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 10:00 Sophie szerint a világ 10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.30 Hrvatska krónika 13.00 Ecranul nostru 13.30 A rejtélyes XX. század 14.00
Cédrusliget 14.50 Zorro 15.35 Charlie, majom a családban 16.20 Jövõ-idõben
16.30 Híradó+ 16.45 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.45 Ridikül 18.35 J.A.G. –
Becsületbeli ügyek 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Szabadság tér ’89 21.10
Rámenõs páros 22.00 Az Este 22.35 Híradó 22.45 Sporthírek 22.50 Vaddisznók
23.50 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 0.35 Szívtipró gimi
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Fókusz 13.45 Éjjel-nappal Budapest 15.00 A
konyhafõnök 16.10 Az örökség 17.25 Fókusz 18.00 Híradó 19.00 A konyhafõnök
20.05 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05 Szulejmán 23.25 Híradó
23.55 Házon kívül 0.30 Reflektor 0.50 Elfelejtve 1.50 Kémpárbaj 2.50 Apa-csata
3.10 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 Eastwicki boszorkák
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 17.30 A macska 18.00 Tények
19.30 Jóban-Rosszban 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.15 Zsaruk 21.15 Édes
élet 22.30 Frizbi Hajdú Péterrel 23.30 Hawaii Five-0 0.30 Tények 1.15 Aktív 1.35
Sportos 1.45 Táncfilm 3.00 Maricruz 3.25 A macska 3.50 Családi titkok 4.50 Aktív
5.15 Waikiki páros 6.00 Csapdába csalva
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30
A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10
Megújuló értékeink 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap törté-
netei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka
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1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

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

Szeptember 12., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hit Gyülekezete 13.00 és 18.00
Lapszemle 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Lapszemle

Szeptember 13., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. osztályú lab-
darúgó-mérkõzés (90p), Megyei III. osztályú labdarúgó-mérkõzés (90p)
13.00 Lapszemle 14.00 Testületi ülés 18.00 Lapszemle 19.00 Dana Lon-
donban (ism. 25p), Interjú Sárbogárd díszpolgárával, Tóth Gyula bácsival
(67p), Sáregres hazavár 1. rész (66p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Szeptember 14., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi ülés 14.00 Dana Lon-
donban (ism. 25p), Interjú Sárbogárd díszpolgárával, Tóth Gyula bácsival
(67p), Sáregres hazavárt 1. rész (66p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet: Hár-
fa- és orgonakoncert a Szent László római katolikus templomban (ism.
80p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Szeptember 15., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Hárfa- és orgonakoncert
a Szent László római katolikus templomban (ism. 80p) 13.00 és 18.00 Heti
híradó 19.00 A Demokratikus Koalíció sajtótájékoztatója (30p), Szántóver-
seny 1-2. rész (2x60p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Szeptember 16., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei I. osztályú labda-
rúgó-mérkõzés (90p), Megyei III. osztályú labdarúgó-mérkõzés (90p)
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Heti híradó

Szeptember 17., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Demokratikus Koalíció sajtó-
tájékoztatója (30p), Szántóverseny 1-2. rész (2x60p) 13.00 Heti híradó
18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: VAX Kézilabdatábor 2014 (68p), Me-
gyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés (90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Szeptember 18., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: VAX Kézilabdatábor
2014 (68p), Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés (90p) 13.00 és 18.00
Lapszemle 19.00 Hitélet: Hárfa- és orgonakoncert a Szent László római ka-
tolikus templomban (ism. 80p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozás-
ról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szerep-
lõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

Szeptember 18., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 10.00 Sophie szerint a világ 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.30 Rondó 13.00 Alpok–Duna–Adria 13.30 Átjáró 14.00 Vágtass velem!
15.30 Útravaló 14.45 Zorro 15.30 Charlie, majom a családban 16.20 Híradó+
16.35 Rex felügyelõ 17.20 Szerencse Híradó 17.30 Híradó 17.45 Ridikül 18.35
J.A.G. – Becsületbeli ügyek 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Fábry 21.45 Az
Este 22.20 Híradó 22.30 Sporthírek 22.35 Barangolások öt kontinensen 23.10
J.A.G. – Becsületbeli ügyek 23.55 Szívtipró gimi
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Fókusz 13.45 Éjjel-nappal Budapest 15.00 A
konyhafõnök 16.10 Az örökség 17.25 Fókusz 18.00 Híradó 19.00 A konyhafõnök
20.05 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05 Ölve vagy halva 0.00 Híradó
0.30 Brandmánia 1.10 Reflektor 1.30 Sötét zsaruk 2.30 A’la Car 2.55 Az éden titkai
4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 Eastwicki boszorkák
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 17.30 A macska 18.00 Tények
19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Zsaruk 21.15 Édes élet 22.30 NCIS 23.30 22-es kör-
zet – A bûn utcái 0.30 Tények 1.15 Aktív 1.35 Sportos 1.45 Grimm 2.35 Hawaii
Five-0 3.25 Maricruz 3.50 A macska 4.15 Családi titkok 5.15 Waikiki páros 6.00
Csapdába csalva
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.23 Zene 13.30
A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek
15.05 Alma és fája 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap törté-
netei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éj-
szaka

Szeptember 19., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 10.00 Sophie szerint a világ 10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.30 Roma Életkerék 13.00 Esély 13.30 Szeretettel Hollywoodból 14.00 Rá-
menõs páros 14.50 Zorro 15.35 Charlie, majom a családban 16.20 Jövõ-idõben
16.30 Híradó+ 17.45 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.45 Ridikül 18.35 J.A.G. –
Becsületbeli ügyek 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Fleming – Rázva, nem ke-
verve 22.00 Az Este 22.35 Híradó 22.50 Sporthírek 22.55 Bûnösök és szentek 0.35
J.A.G. – Becsületbeli ügyek 1.25 Szívtipró gimi
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Fókusz 13.45 Éjjel-nappal Budapest 15.00 A
konyhafõnök 16.10 Az örökség 17.25 Reflektor 18.00 Híradó 19.00 A konyhafõnök
20.05 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05 CSI: A helyszínelõk 23.05
Híradó 23.40 Reflektor 23.55 Kemény motorosok 1.00 Kalandor 1.30 CSI: A helyszí-
nelõk 2.25 4ütem 2.50 Apa-csata 3.10 Az éden titkai 4.00 Tuti gimi 4.40 Ezel –
Bosszú mindhalálig
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 17.30 A macska 18.00 Tények
19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Zsaruk 21.15 Édes élet 22.30 Mint a kámfor 0.55 Té-
nyek 1.40 Aktív 2.00 Sportos 2.10 Grimm 3.00 Maricruz 3.25 A macska 3.50 Csalá-
di titkok 4.25 Waikiki páros 5.05 Babavilág 5.30 Super Car
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.20 100 éve történt 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádió-
színház 13.25 Zene 13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Történet hangszerelve 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár
17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nél-
kül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra
21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826

Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)

Városközpontban albérlet kiadó. 06 (30) 225 2067
(2174578)

Mezõgazdasági-telephelyi munkára munkatársat
keresek 06 (30) 997 4127 (2174648)

Eladó Sárbogárdon, fõ út mellett, kétszobás, össz-
komfortos, gázfûtéses, cserépkályhás családi ház.
Érdeklõdni: 06 (20) 929 8716, 06 (30) 281 1809

Vegyes borszõlõ eladó. 06 (20) 911 4711 (2174584)

Sárszentmiklóson, Csaba út 7. hosszú parasztház
eladó. 06 (25) 462 572 (2174583)

Futár, egyben pultos munkakörbe nõi munkatársat
keres a Cosa Nostra Pizzéria. Jelentkezés helyben.

Eladó 3,5 ha szántó Szarvasban, 155 ak. Érdeklõd-
ni telefonon a 06 (20) 343 1420-as számon.

5 db gázkonvektor alig használt állapotban eladó.
06 (20) 502 8979

Szivárvány Szépségszalon (Kossuth u. 9. tiszti-la-
kótelepen). Szolgáltatásaink: fodrászat, kozmetika,
manikûr-pedikûr, mûköröm, masszázs, szolárium
(Ergoline) 06 (30) 3808 330

Tollpaplan-készítés, Sárszentágota, Pákolicz Ár-
pádné 06 (25) 476 051 (2174593)

FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása 06 30 440 5790

AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS.
06 70 5397882

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS. 06 20 3426 091

Kisméretû, falra szerelhetõ IKEA-S EDÉNYSZÁRÍTÓ,
eredeti csomagolásban 1.300 Ft-ért eladó. 06 20 405 7366

Elsõ emeleti, egyedi gázfûtéses, erkélyes
LAKÁS SÜRGÕSEN ELADÓ. Irányár: 4,3 millió Ft. 06 70 391 1330

INTIMISSIMI ROMANTICA és INTIMISSIMI INNOCENTE
50 ml Eau de Toilette BONTATLAN CSOMAGOLÁSBAN; DKNY WOMAN

50 ml Eau de Parfum, alig használt, eladó, 9.000 Ft/darab. 06 30 34 83 320

Drámát Shakespeare írt, PATKÁNYT KEGLOVITS IRT LEGJOBBAN!
06 20 352 7363 www.keglotox.hu

TÛZIFAVÁSÁR! Cser hasított: 2050 Ft, akác kugli: 2400 Ft, hasított: 2500 Ft.
Vegyes tûzifa: 2300 Ft. Házhoz szállítással! 06 20 406 9267

Munkalehetõség! SZÓRÓLAPOZÁSRA munkatársakat keresünk,
állandó munkavégzésre. MOZGÓBOLTI ÁRUSÍTÁSRA MUNKATÁRSAT

FELVESZÜNK. B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõk elõnyben.
Érdeklõdni: 06 30 612 1480

A FLÖRT DIVAT ÜZLETBEN, Sárbogárd központjában,
VÉGKIÁRUSÍTÁS 50 % KEDVEZMÉNNYEL.

M6-os autópályán, Dunaújvárosnál OMV TÖLTÕÁLLOMÁS
NÕI ÉS FÉRFI MUNKATÁRSAKAT KERES.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a sárbogárdi OMV-nél.

www.facebook.com/sarbogardipiac

KAMILLAVIRÁG-TEA AKCIÓ!
50 gramm: 250 Ft!

SÁRBOGÁRDI PIAC. SZERDA, SZOMBAT: 7-17 óráig.
BIOSTAND – A természet erejével!

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

SHOTOKAN
KARATEEDZÉSEK

indulnak szeptember 8-ától
Németh Attila,

6o danos mester vezetésével.
Mészöly Géza Általános Iskola

tornaterme

06 (20) 9270 985

VIRÁGVÁSÁR
50 %-kal

OLCSÓBBAN
ÖRÖKZÖLD TUJÁK –

KERTI CSERJÉK

LEVENDULÁK 500 Ft-tól

KIWI-, FÜGEFA 900 Ft

TULIPÁNFÁK 699 Ft-tól

SZEPTEMBER 15-ÉN, HÉTFÕN
Sárbogárdon

a mûvelõdési házban.
Nyitva: 8-11 óráig.

FELHÍVÁS
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület az elsõ világ-
háború kitörésének centenáriuma alkalmából
kiállítást szervez az õsz folyamán. Arra kérünk
mindenkit, hogy akinek van a háborúhoz kap-
csolódó tárgyi emléke (fénykép, levelezõlap, ki-
tüntetés, katonai eszköz stb.) és szívesen meg-
mutatná másnak is, jelentkezzen a

sarbogardimuzeum@gmail.com címen,
vagy a https://www.facebook.com/

sarbogardimuzeumegyesulet oldalon,
vagy a Bogárd és Vidéke

szerkesztõségében!
Emlékezzünk közösen

a száz évvel ezelõtti történésekre!

HARGITAI
NAGYMAMA

SZAKÁCSKÖNYVEI

kaphatók a Bogárd és
Vidéke Lapkiadóban
és az újságot árusító

boltokban!

Kis szakácskönyv: 1.500 Ft
Nagy szakácskönyv: 2.500 Ft
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SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,

06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.

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

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (22) 311 104.

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

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

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

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Csanádi József háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 12-15.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 10.30-12.00.

Dr. Farkas János háziorvos

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

Dr. Horváth Endre háziorvos

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

Dr. Jarabin János háziorvos

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
11.30-15.30, P: 8-12.

Dr. Nemes Mária háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. H-P: 8-11.30. Csütörtökön terhestanácsadás: 12-13.

Dr. Oroszlány László háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 460 165. H-K-Sze: 8-12, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13-ig, P:
12-15.

Dr. Somogyvári Katalin háziorvos

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

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos

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

hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. Ist-
ván u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.; 11.00–
12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96. Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda: 13.00–14.00, Ady E. út 126.

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573
4908. Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K:
9.30-10.30, tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy azonnal fel-
tesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím, egy név, egy tele-
fonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet.
Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta közreadjuk itt azokat a legfontosabb
közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet. Hova fordul-
junk...?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tömegközlekedés

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

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

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

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

KÖZPONTI ÜGYELET MINDEN NAP 15.30 órától

Ady Endre út 79-83., 06 (22) 311 104
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Forgókotrókkal, döngölõbékákkal

épül a csatorna Enyingen
Tavasz óta volt idejük megszokniuk az enyingieknek a csatornaépítéssel együtt járó, kényszerû kellemetlenségeket. De remélhetõleg már nem
sokáig teszi próbára a türelmüket az utak felbontásával járó munka. Különösebb mûszaki probléma nélkül, jól haladnak a kivitelezõ szakemberei
a csõfektetéssel és a járulékos egyéb munkákkal. Eddig elkerülték õket a más helyszíneken viszonylag gyakran elõforduló „rendkívüli esemé-
nyek” is: a markológépek munkája során elõkerülõ robbanótestek, gránátok. A kivitelezést egyébként az Enying 2013 nevû konzorcium végzi,
amelynek tagjai a KÉSZ Építõ és Szerelõ Zrt., a Signum Alfa Team Kft. és a Bau Team Kft. A konzorcium vezetõ társasága a KÉSZ Építõ és
Szerelõ Zrt.

Ez azt jelenti, hogy a tervezett „léptekkel” tudnak haladni, és – a tervek szerint – 2015 augusztusára várhatóan
befejezõdik nemcsak a bontás, hanem az utak helyreállítása is. Ez utóbbi a 64. sz. fõút egy 300 méte-
res szakaszán már meg is történt, a többi érintett útszakaszon pedig szeptembertõl folyamato-
san zajlik, hogy mire beköszöntenek a kemény fagyok, elkészülhessenek a burkolatokkal.

A csatornaépítéshez komoly arzenálra van szükség. Enyingen az árkokat 18 db forgó
felsõvázas kotrógéppel és 20 traktor-kotrógéppel ássák. Ez utóbbiak dolga –
„vállvetve” 26 darab ún. „döngölõbékával” – a visszatöltés is. Mintegy tíz teher-
autó végzi a szállítást, ami nem kis feladat, akár csak arra gondolva, hogy
mintegy 50 ezer köbméter földet kellett eddig megmozgatni.

A csatornaépítésnek mindig a csövek a fõszereplõi: az itt beépítendõ
gravitációs csövek 400 illetve 200 mm átmérõjûek, az 5 méteres dara-
bok tokos gumigyûrûvel csatlakoztathatók egymáshoz. A mûszaki
„mûhelytitkokhoz” tartozik, hogy a nyomott szakasz vezetékei
110-40 átmérõjûek, ún. elektro-fittinges hegesztéssel csatlakoz-
nak egymáshoz, a DN110 jelû csövek 12 m-es egységekben, a
DN90-40-esek pedig tekercsben érkeznek a munkaterületre.


