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Tudósítások szüreti
felvonulásokról több oldalon

Dudás szüreti Nagylókon
Nagylókon sem maradhatott el a szüret idén. Ebben az esztendõben kegyesek voltak az
égiek mind a szõlõsgazdákhoz, mind a felvonulókhoz. Szép idõben, s ennek is köszönhe-
tõen jó hangulatban járhatta be hát az utcákat (kihirdetve az esti bált) a menet szombaton
délután. A helyi ifjúsághoz hantosiak és sárbogárdiak is csatlakoztak többek között.
A kocsikon igyekvõ seregletet sokan lesték, várták a kapukban, a házak elõtt vagy a ke-
resztezõdésekben állva. S ahol csak végigvonult a menet, ott integetve köszöntötték õket.
A táncnál vonósok, az úton dudaszó kísérte a szüretiseket.

Hargitai Kiss Virág

Összetörték a kálozi
cigányok a gárdisták autóit

Szombaton délután Kálozra ment a gárdisták egy csoportja egy ba-
rátjukhoz közös vacsorára. Az egyik kisboltnál várták be a más-
honnan érkezõ társaikat, de néhány percen belül, mintha a földbõl
bújtak volna ki, szamurájkarddal, tõrökkel, kövekkel felfegyverke-
zett helyi cigányok csoportja vette körbe õket. Megrongálták az
autóikat, és betörték három autó szélvédõjét illetve ablakait, s
azzal fenyegetõztek, hogy megölik õket.

Részletek a 4. oldalon olvashatók.

Az õsz orkánszerû, viharos széllel köszöntött be. Sokfelé vitte a
tetõcserepet, s fákat is kidöntött. A Petõfi Sándor Gimnázium
parkjából az utcára döntött egy hatalmas fát. Azt a tûzoltók vág-
ták szét, s tették újra járhatóvá a József Attila utcát. /H/

LENGYEL ZOLTÁN
AKART ÖNGYILKOS LENNI?

Lengyel Zoltán sikertelen öngyilkosságot kísérelt meg, kórházba
szállították...

Írásunk az 5. oldalon olvasható.

GYÓGYSZERTÁRAK —
NINCS ÉJSZAKAI ÜGYELET!

Este 10 óra után Sárbogárdon október 5-e óta nincs egyik gyógy-
szertárban sem éjszakai ügyelet, mert nem éri meg...

Írásunk a 6. oldalon olvasható.

Fákat döntött a viharFákat döntött a vihar
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N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület 2009. október 13-ai nyílt ülésérõl —

Bódai Gábor napirend elõtti felszólalásra
jelentkezett, melyben azon észrevételének
adott hangot, hogy éppen kezdett végre
elõtérbe kerülni a kulturált hangvétel a
testületi üléseken, ám a szeptember 8-ai
ülésen, a tornacsarnok ügyében az MSZP-
frakció ismét hozta „ovis” formáját. „Jus-
satok egyszer már el odáig, hogy ne az
egyéni villongások és pártérdekek moti-
váljanak benneteket, hanem törekedjetek
a felelõs, közös döntések meghozatalára,
városunk fejlõdésének elõremozdítására”
— mondta. Szónoklatában a kormány
újabb megszorításait is bírálta.

Láthatatlan civilek

A civil szervezetek beszámolói kapcsán
Varga László rákérdezett: A megszólított
21 civil szervezetbõl miért csak 9 adott le
tájékoztatót? Fegyelmezetlenség, vagy va-
lami elleni tiltakozás? Nem igazán jó ez a
hangulat, amiben a civil szervezetek mû-
ködnek Sárbogárdon. Nyilvánvalóan bosz-
szant bennünket, hogy nem egészen átlát-
ható a civil szervezetek támogatása. Nem
látjuk azt, hogy a civil bizottság kellõ mély-
ségig foglalkozna a civil szervezetek életé-
vel. Nem látjuk azt, hogy a városban a civil
szervezeteket valóban a tevékenységük-
nek, az eredményüknek megfelelõen érté-
kelnék, sokkal inkább azt látjuk, hogy ér-
vényesül a protekcionizmus. Választási
kampányfogásokká alakult át a civil szer-
vezetek támogatása. Nagyon sokan tevé-
kenykednek Sárbogárdon, csak nem akar-
juk észrevenni. A Sárszentmiklósi Egyesü-
let valóban csak egy csepp a sárbogárdi ci-
vil életben. Sok hasonló, vagy még jobban
mûködõ civil szervezet van Sárbogárdon,
és a rájuk való odafigyelés, az anyagi meg-
becsülésük nem egészen az érdemeiknek
megfelelõen történik. Arra szólítanám föl
magunkat, a civileket, a civil bizottságot és
a testületet, hogy sokkal szakmaibb, mé-
lyebb találkozásokat is próbáljunk meg ki-
alakítani, hogy a civil szervezetek egyre
jobban érezzék magukat Sárbogárdon, és
egyre többet tudjanak tenni a városért,
magunkért.

Vak nem vezet
világtalant

A hatodik napirend témáját Juhász János
így foglalta össze: A nehéz helyzetbe ke-
rült, lakáshitellel rendelkezõ polgárok vé-
delme érdekében szükségessé vált tör-
vénymódosítás augusztus 21-étõl hatályos.
Ez lehetõségeket ad a helyi önkormány-

zatoknak arra, hogy elõvásárlási joggal él-
ve, a régi tulajdonost bérlõként meghagy-
va segítsen a bajba jutottaknak, amennyi-
ben az anyagiak ezt lehetõvé teszik. Nehéz
idõszak jön, egy ilyen vállalás az anyagi
erõnket messzemenõen meghaladná.
A pénzügyi bizottság ugyancsak amellett
tette le a voksot, hogy az elõvásárlási jog-
gal ne éljenek.
Dr. Szabadkai Tamás az elutasító határo-
zat szövegének pontosabb megfogalmazá-
sára tett javaslatot.
Etelvári Zoltán: Azért nem javaslom meg-
venni ezeket a lakásokat, mert úgyis segí-
tünk a szociálisan rászorultakon. Ha nem
tudja valaki fizetni a részletet, akkor a bér-
leti díjat sem tudja fizetni.
Dr. Krupa Rozália: A rászorulóknak eddig
is volt lehetõségük az adósságkezelési tá-
mogatással élni, ha például a lakáscélú hi-
teltörlesztéssel elmaradásuk volt. Nem tu-
dok róla, hogy bárki is jelentkezett volna.
A többség döntése alapján, a dr. Szabad-
kai által javasolt szövegezéssel, a testület
nem kíván elõvásárlási joggal élni a lakás-
hitellel zátonyra futott ingatlanok értéke-
sítése esetén.

Ebbe belezöldülünk
Tárgyaltak a zöldterület-fejlesztési tervrõl
is a városatyák.
Etelvári: Minden helyre, ahol faültetések
vannak, tegyünk nyírfát is, mert gyorsan nõ
és dekoratív.
Dr. Szabadkai: Beszéltünk a rózsatelepí-
tés folytatásáról, az például nem került be-
le ebbe a tervbe. Annak viszont különösen
örülök, hogy a MÁV-lakótelep és az Ady
Endre út közötti ingatlan parkosítása ben-
ne van. Ezt még azzal lehetne kiegészíteni,
hogy ha megfelelõ pályázat mutatkozik en-
nek a fejlesztésnek a megvalósítására, ak-
kor azt nyújtsuk be. Többször is fölvetet-
tem már a város beköszönõ részein a virá-
gosítást. Az északi részen a vasúti átjárótól
a benzinkútig tartó S kanyar virágosítása
közmunkásokkal kivitelezhetõ lenne. A
külsõ településrészeken is lehetne ilyen
szépítést megvalósítani, ami földobná a vá-
rost. A Mikes közben 4-5 évvel ezelõtt volt
egy vérszilvafa-telepítés. Abból egy darab
maradt meg. A hiányzókat érdemes lenne
pótolni. Az áruházaknál a parkolókat öve-
zõ zöldterületek nem méltóak sem a város-
hoz, sem az áruházakhoz. Valamit ki kelle-
ne dolgozni, hogy ezeket az áruházakat rá-
kényszerítsük arra, hogy tartsák megfele-
lõen karban a zöldterületeiket, és tényleg
fásítsák és virágosítsák. Valamilyen formá-
ban elevenítsük fel a „Tiszta udvar, rendes

ház” mozgalmat Sárbogárdon, de nem biz-
tos, hogy ezt az elnevezést kell használni.
Akár a kereskedelmi egységek, akár a la-
kosság között lehetne egy játékos versenyt
hirdetni virágosításban, szépítésben. Ebbe
a civil szervezeteket be lehet vonni. Le-
gyen egy olyan civil közösség, aki ezeket el-
bírálja. Az ügyrendi bizottság fölvállalná
ennek a kiírását, megszervezését.
Õri Gyula: Én azt hiányolom, hogy sem
Sárhatvan, sem Pusztaegres, sem Nagy-
hörcsök nincs beírva a tervbe.
Fülöp Sándor: Az Ifjúsági parkban a Lovas
Egyesülettel karöltve az õ pályájukat is be
lehetne tervezni ebbe a dologba. Ha már
tervet készítünk, ezzel mindenképpen fog-
lalkozzunk!
Szabadkai és Fülöp javaslatával kiegészít-
ve egyhangúlag fogadta el a testület a ter-
vet.

Tornacsarnok —
újabb mérkõzés

A civil bizottság a határozati javaslat A vál-
tozatát indítványozta elfogadásra, azaz
hogy a Mészöly nagy tornaterme oldal- és
hosszirányú bõvítésének vázlattervére és
kivitelezési munkálataira árajánlatot kér-
jen be a testület, és ennek fényében dönt-
senek a bõvítésrõl. Az elvárt paraméterek
a következõk: a küzdõteret szabványos
44x22 méteresre kell kialakítani, mini-
mum 300 fõt befogadó, könnyûszerkezetes
lelátóval, tévéközvetítõ, hangosító, világí-
tást vezérlõ fülkével. Az új küzdõtér új
padlót is kíván. Kiegészítésképpen a civil
bizottság javasolta: férfi-, nõi öltözõket,
szertárat, orvosi szobát, vizesblokkot, né-
zõket kiszolgáló helyiségeket, parkolót
kell építeni, és az akadálymentesítést is
meg kell oldani.
Õri: Ha közösségi ház megépítésére pá-
lyáznánk, ahol sporttevékenységeket, ren-
dezvényeket lehetne tartani, akkor na-
gyobb eséllyel indulnánk, több pénzt kap-
hatnánk.
Schmidt Lóránd: Parkolót nem kell építe-
ni, ott van mellette. Vizesblokk van, csak át
kell alakítani.
Fülöp: Azon kellene gondolkodni, hogyan
lehetne minél jobban, olcsóbban, össze-
fogva megcsinálni a csarnokot. Nem ér-
zem ezt az összefogást. Nem értem Bódai
Gábor napirend elõtti felszólalását.
Sinka Attila: Amennyiben lesz rá pénz, ak-
kor valósuljon meg. Ha nem lesz, akkor
olyan mértékû bõvítést vállal majd a testü-
let, amennyi belefér a költségvetésbe.

Here módra
Horváth Tibor: Ez éppen olyan dolog,
mintha bemennék egy autószalonba, ki-
néznék egy 10 milliós autót, és arról vitat-
koznék az szalonossal, hogy bõrülés legyen
benne, vagy szövet, az autóra meg nincsen
pénzem. Mirõl beszéltek, jók akartok len-
ni? Nem lesz ebbõl semmi sem. Jobb len-
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ne, ha odamennétek a Széles Gáborhoz,
hogy mikor hoz ide munkát. Felesleges itt
ülni, elég lenne ide két ember közülünk a
testületbe. Mi here módra ülünk a lakos-
ságnak meg az önkormányzatnak a nya-
kán, semmit nem ér a képviselõi munkánk.
A következõ ciklusban ide be nem teszem
a lábam.
Õri: Legalább a gondolat síkján próbál-
junk ez ügyben elõrelépni, aztán majd ki-
derül, hogy lesz-e pénz, vagy sem. Most fö-
lösleges egyik oldalról a másikra mutogat-
ni.
Juhász: A felsoroláshoz írjuk oda, hogy
amennyiben szükséges, akkor kell építeni
vizesblokkot, parkolót stb.
Nedoba Károly: A tervet a késõbbiekben
lehetne használni, ha lesz pályázat.
A civil bizottság kiegészítésével és Juhász
javaslatával ellenszavazat nélkül fogadták
el a képviselõk az határozati javaslat A vál-
tozatát.

Bejelentések
Sinka: A Posta közben jobb oldalt van egy
olyan ingatlan, aminek az állaga kifogásol-
ható, a tetõrõl hullik a pala és nagyon bal-
esetveszélyes.
Horváth: Miklóson a vasútnál a buszmeg-
álló fölszámolásra kerül-e?
Juhász: Nem. Volán-járatok is megállnak
ott.
Horváth: Állítólag a volt laktanya helyére
romákat akarnak betelepíteni.
Juhász: Oda nem akar betelepíteni senki
senkit.
Horváth: Mert akkor a lakosság lebontja
azt a létesítményt.
Juhász: Ki van jelölve értékesítésre, meg
van hirdetve. Nem kell senkinek, persze.
Horváth: Valami szervezet megveszi, és
akkor oda betelepít csavargókat.
Dr. Krupa: Ebbe az önkormányzat nem
szólhat bele, mert az Alkotmányban bizto-
sított a szabad mozgás, amihez a lakóhely
szabad megválasztása is hozzátartozik.
Juhász: Ekkora buta felvetésre kár szak-
szerû választ adni. Egyesek jó kedvükben,
vagy szándékosan szórakoznak, az üzenõ-
falon is.
Szakács Benõné: Köszönetet szeretnék
mondani a vezetésnek azért a csodálatos
ünnepért, ami az idõsek világnapján volt.
Nagyon nagy tömeget sikerült megmozdí-
tani, 160-an voltak.
Fülöp: Örömmel látom, hogy a csapadék-
víz-elvezetõ árkok tisztítása folyamatosan
zajlik.
Etelvári: A Kossuth utcát az egyik mezõ-
gazdasági vállalkozó parkolóhelynek hasz-
nálja, és ez balesetveszélyes is. A közmun-
kások kérdezzék meg a tulajdonosokat,
hogyan tegyék rendbe az elõttük lévõ terü-
letet, mert többen föl vannak háborodva,
hogy némely helyeken mit mûveltek. Kö-
szönet az Ifjúsági park rendbetételéért.
Pótolva lett a kuka is. A két kapcsolószek-
rényt kicsit rendbe kellene tenni, nehogy a

gyerekek hozzányúljanak. A HEMO tete-
jével foglalkozott-e valaki? Mert jön az
esõs idõ, nehogy befolyjon a víz, és még na-
gyobb kár legyen benne. Ha az E.ON a fa-
nyírást továbbra is így végzi, akkor én vide-
ofelvétellel feljelentést fogok tenni a kör-
nyezetvédelmi felügyelõség felé.
Schmidt: Az Asztalos utca ügyvédi iroda
felõli részénél van egy árok, vagy inkább
huppanás. Mélyítést szeretnének az ott la-
kók, mert a víz folyamatosan megáll. Töb-
ben is jelezték, hogy rengeteg ember nincs
megelégedve a közmunkások munkájával.
Nedoba: Kritizálni könnyû.
Schmidt: Többen úgy gondolják, hogy
nem megfelelõek a vezetõk, nem érzik úgy,
hogy kellõképpen ellenõrizve lennének.
Juhász: Ellenõrizve vannak. El is hiszem,
hogy vannak jogos kritikák.
Õri: Én pozitív véleménnyel vagyok a köz-
munkásokról, mert Sárhatvan csodálato-
san rendbe van téve. Akárcsak Puszta-
egres, bár hiányolom a fönti körforgó
rendbetételét. Ott gaztenger van. Már
több mint két éve jelzem a mûszaki osztály
felé, hogy a Rákóczi utca járdáját (ahol a
vízmû fölszedte a betont) nem állították
helyre, pedig nem egy nagy összeg.
Dr. Szabadkai: Szeptember közepén nyi-
tott meg Székesfehérváron egy diszkó, és
az összes buszmegállót kiplakátolta. Azt
szeretném kérni, hogy ebben az ügyben a
polgármesteri hivatal dolgozzon ki javasla-
tot, ami megfelelõen tudja szankcionálni
az ilyen eseteket. Büntetni kellene azt, aki-
nek az érdekében kitették, a leszedés költ-
ségét pedig rá lehet terhelni arra, akinek az
érdekében kitették ezeket a plakátokat.
Nedoba: Van egy kis hiányérzetem a város-
házával kapcsolatban. Jó lenne, ha kike-
rülne rá a „Városháza” felirat.
Horváth: A városházához város kell.
Etelvári: A bejárati ajtót le kellene festeni,
mert az kritikán aluli.

Hargitai Kiss Virág

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzata meghívja

az 1956. október 23-ai forradalom alkalmából tartandó
megemlékezésre.

Program

Megemlékezés és koszorúzás
a Hõsök terei emlékmûnél

2009. október 23-án 18 órakor.
Ünnepi beszédet mond:

Varga László, a Fejér Megyei Közgyûlés tagja.

Az ünnepi mûsorban közremûködnek:
Varga Júlia, az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

kamarakórusa és a Sárbogárdi Fúvószenekar.

Mécsesgyújtás és koszorúzás
a Hõsök terei emléktáblánál és a POFOSZ-emlékmûnél.

Közremûködik: Zelman Zsolt — trombita.

A rendezvényre mindenkit szeretettel várunk!

Pályázati felhívás
Sárbogárd város

polgármesteri hivatala
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.)

pályázatot hirdet

hatósági ügyintézõi
munkakör

helyettesítéssel történõ betöltésére az
ügyintézõ szülési szabadságának és fize-
tés nélküli szabadságának idejére, 6 hó-
nap próbaidõ kikötésével.

Ellátandó feladatok: Meghatározott ál-
lamigazgatási hatósági feladatok inté-
zése (hadigondozási ügyek, szociális
szolgáltató, szociális intézmény, gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi szolgálta-
tó tevékenység mûködésének engedé-
lyezése, a jogszabályszerû mûködés el-
lenõrzése, rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás /utazási támogatás/ kérel-
mek intézése, birtokvédelmi és telepen-
gedélyezési ügyek stb.).

A munkakör betöltésének feltételeirõl
érdeklõdjenek a polgármesteri hivatal-
ban.

A pályázat benyújtásának határideje:
2009. november 6.

A pályázat elbírálásának határideje:
2009. november 13.

A munkakör a pályázat elbírálását kö-
vetõen 2009. november 16-ától betölt-
hetõ.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ
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Összetörték a kálozi cigányok a gárdisták autóit
Szombaton délután lakásomon keresett
meg Herold János és Körmendi Józsi,
hogy Kálozra mentek négy autóval egy ba-
ráti vacsorára. A faluba érve 15 órakor az
egyik kisboltnál várták be a máshonnan ér-
kezõ többieket, s együtt indultak volna a
közelben lakó barátjuk házához, ahol már
javában fõtt a bográcsban a közös vacsora.
A vacsorából azonban nem lett semmi,
mert Józsiék elmondása szerint egyszerre
minden oldalról autók érkeztek, s szamu-
rájkardokkal, bajonettekkel, kövekkel föl-
szerelkezett cigánycsapat támadta meg
õket. Három autó szélvédõjét betörték,
berúgták az ajtókat. Két autó vezetõje
megsérült az ütlegelések következtében.
Azt kiabálták, hogy: „Kinyírunk bennete-
ket, meghaltok, szemét gárdisták!” Alig
tudtak elmenekülni a helyszínrõl. Vissza-
térve Sárbogárdra egyenesen a rendõrka-
pitányságra mentek, ahol feljelentést tet-
tek.
Idézet Körmendi Józsi tanúvallomásából:
„...egy ötven év körüli nõt biztosan felismer-
nék, akinél egy partvis volt... a P. néni fia, a
H., az dobta a követ valamelyik autóra... ott
volt még a T. fia meg a P. ... a támadók voltak
vagy 30-40-en, cigányok... az egész két perc
alatt zajlott le, és hihetetlen volt, hogy hon-
nan lettek annyian ilyen rövid idõ alatt...”
Késõbb jött a hír, hogy a kálozi cigányok
mentõt hívtak, hogy közülük is többen
megsérültek a verekedésben.
Herold János, a Jobbik szóvivõje elmond-
ta, hogy baráti vacsorára mentek. A ruha,
ami rajtuk volt, nem egyenruha, ráadásul
többen egyszerû utcai ruhát viseltek közü-
lük. Õk nem szóltak senkihez, csak bevár-

ták a többieket, akikkel együtt szerettek
volna eltölteni egy estét egy magánháznál.
Amikor a garázda tömeg nekik esett, azon-
nal beugrottak a kocsikba, és elmenekül-
tek a helyszínrõl. Nem igaz tehát az, hogy
õk bárkit megütöttek volna.
A megyei rendõr-fõkapitányság részérõl
Németh-Kész Mónika tájékoztatott az
esetrõl.
A rendõrségre szombaton 15.20-kor egy
kálozi nõ tett bejelentést, hogy Kálozon az
Ország út keresztezõdésénél, a hídnál a
Magyar Gárda tagjai bántalmazták a cigá-
nyokat. A 10 percen belül kiérkezõ járõr
azonban már senkit nem talált a helyszí-
nen.
Ezzel közel egy idõben a Sárbogárdi Rend-
õrkapitányságra négy személygépkocsival
12 fõ érkezett, akik a fenti bejelentéssel el-
lentétesen nyilatkoztak, s tettek tanúvallo-
mást.
A rendõrség eddigi megállapítása szerint a
csoportos garázdaságban négy fõ sérült
meg. A két kálozi nõt a székesfehérvári
kórházban látták el, közülük az egyiket
agyrázkódással, a gárdistákhoz tartozó két
sérültet pedig a sárbogárdi ügyeleten lát-
ták el. A vizsgálat során megállapítást
nyert, hogy három autót is megrongáltak.
Míg a tanúkihallgatások folytak, a rendõr-
ség elé érkezett még 11 gárdista egyenru-
hát viselõ személy, akiket a rendõrök távo-
zásra szólítottak fel. Õk a felszólításra el-
mentek. Ugyanakkor megállapítást nyert,
hogy a rendõrségen megjelent 23 fõ sza-
bálysértést követett el, mert egy feloszla-
tott szervezet, a Magyar Gárda formaru-
hájában jelentek meg. A megjelent 23 fõ
ellen ezért szabálysértési eljárás indult.
Jelenleg nincs gyanúsítottja a csoportos
garázdaságnak. A két egymással szembe-
kerülõ csoport ellentmondó nyilatkozatai
miatt külsõ szemtanúkat keresnek.
(Herold János a Jobbik elnökeként a fentiek-
kel kapcsolatban elmondta: nincs tudomása
arról, hogy a rendõrségnél megjelentekkel
szemben bármiféle szabálysértési eljárás in-
dult volna. Szerk.)

Weisengruber Imre kálozi polgármester-
rel többször is beszéltem az eset kapcsán.
Rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy ilyen
eset miatt kerül a falu az újságba. Vélemé-
nye szerint a rendõrségnek kell megtalálni
a garázdaság tetteseit, akik megtalálhatók,
s reméli és biztos abban, hogy sikerül is
majd megtalálni õket. Szerencsétlen do-
log, hogy a sértettek a Magyar Gárda
egyenruhájában jelentek meg a faluban, és
éppen azon a helyen gyülekeztek, amely a
helyi cigányság gyakori tartózkodási terü-
lete. Felhívta a figyelmemet, s egyúttal az
újságolvasók figyelmét is arra, hogy Ká-
lozon nem nagyobb a cigányság létszáma,
mint más faluban. A nyolcszáz ingatlanból
alig húsz a cigányoké. Majd hozzátette:
— Kálozon mûködik a legnagyobb létszá-
mú, legjobban szervezett polgárõrség, van-
nak településõrök, hegyõr, mezõõrök,
akik éjjel járõröznek. A határozott fellépés
következtében jószerével kiszorultak a bû-
nözõ elemek Kálozról. Természetesen itt
is vannak tyúklopások, itt is történnek
bûncselekmények, de nem több, mint más-
hol. Nem egy alkalommal 50-200 ezer Ft
nyomravezetõi díjat ajánlottunk fel egy-
egy bûncselekmény elkövetõjének kézre
kerítéséért. Sajnos nem sok eredménnyel,
de az a lényeg, hogy mindent megpróbá-
lunk annak érdekében, hogy a faluban nor-
mális viszonyok legyenek. A cigányságot
arra szorítottuk, hogy iskolába járassák a
gyerekeiket. A szülõket is elõvesszük, ha a
gyerek elkövet valamit az iskolában, s el-
mondhatom, hogy hosszú ideje nem volt
komoly rendbontás, ami a cigányság és a
magyarság között feszültséget okozott vol-
na. Nem az erõ mutogatása, nem a megfé-
lemlítés vezet eredményre, hanem az,
hogy így, vagy úgy elfogadtassuk a helyi ci-
gánysággal a többség által is elfogadott vi-
selkedési normákat. Persze, ez nem látvá-
nyos, és bizony sokszor igen kilátástalan-
nak tûnõ munka, de mondjon ennél valaki
jobbat. Ha a rendõrség és az állam a reális
törekvések megvalósításában partner,
sokkal jobb eredményt is elérhetnénk.

Hargitai Lajos
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Gondolatok a gárdistaverés kapcsán
Sok kérdés fogalmazódott meg bennem a
kálozi gárdistaverés hírei hallatán.
Most akkor van Magyar Gárda, vagy nincs
Magyar Gárda?
Az az egyenruha, amit hordanak, az egyen-
ruha, vagy nem egyenruha?
Miért éppen a kálozi „Cigány-hídnál” gyü-
lekezett az a civilnek mondott baráti társa-
ság, akik közül többen az (új, vagy a régi)
Magyar Gárda öltözékét viselték?
Egy civil baráti találkozóra illik, vagy egy-
általán szükséges politikai jelentést hordo-
zó egyenruhában megjelenni?
Nem tudják, hogy a cigányságot a jelenlegi
politika tudatosan tartja pánikban a ci-
gánygyilkosságoknak nevezett csuda tudja
mivel, s az ismeretlen, s így démonizált ci-
gánygyilkosokat a cigányság egybemossa a
Magyar Gárdával?
Kinek érdeke, hogy bizalom helyett félel-
met ébresszen a cigányságban?
Ez az egész cirkusz — bármelyik oldalról
nézzük is — nem az egyre hevesebb és egy-
re kíméletlenebb eszközökkel folyó politi-

kai kampánynak a része, ami az egész or-
szágban folyik?

Ennek az egésznek nem az a célja, hogy
még inkább összezavarják az embereket,
hogy utána a zavarosban továbbra is a gaz-
emberek halászhassanak?

Aki oda megy, ahol a pofonokat osztják,
miért csodálkozik, ha õ is kap belõle?

Gyerekek! Palira vesznek benneteket,
mint 1944-ben Feri bátyámat a nyilasok!
Az izsáki szabómesternek addig tömték az
agyát a zsidógyûlölettel, míg belépett a nyi-
laskeresztes pártba azzal a hittel, hogy a
hazát menti meg. A gazemberek elmene-
kültek, õt meg felakasztották.

Ez nem is olyan régen volt. Ilyen rövid len-
ne egy nemzet emlékezete?

Senki ne értse félre! A Magyar Gárdáról
nem a nyilasokra asszociáltam, csak a két
helyzet hasonló, azzal a különbséggel,
hogy most már nem az oroszok vannak a
spájzban, hanem az arctalan fehérgalléros
gazemberek.

Arról az állítólag agyrázkódást kapott nõ-
rõl 1994. jutott eszembe. Akkor Kálozon a
polgárõröket verték össze a cigányok, az-
tán az akkori politika Kálozra csõdítette az
újságírókat, tévéstábokat, akik aztán ott
begipszelt karú, bekötözött fejû cigányo-
kat filmeztek, s interjúvoltak, s a nap veze-
tõ híre az lett az országos sajtóban, hogy a
magyarok agyonverték a kálozi romákat.
Amikor elmentek az újságírók, a cigányok
levették a mûgipszet és a mûkötést a fejük-
rõl, és betértek a közeli kocsmába inni
egyet arra, hogy sikerült palira venni a ma-
gyarokat. Kellett akkor a balhé a politiku-
soknak, akik a kálozi balhé tüzénél sütö-
gették a politikai pecsenyéjüket. Akkor
már senki nem volt kíváncsi, hogy a lezá-
rult rendõrségi nyomozás teljesen mást
bizonyított, mint amit a politika a sajtón
keresztül a világnak kommunikált.
Politikus Urak! Nem gondoljátok, hogy
olyan tûzzel játszotok, ami a ti kezeteket is
megégetheti?

Hargitai Lajos

Lengyel Zoltán akart öngyilkos lenni?
Hétvégén jó néhányan hívtak azzal a hírrel, hogy öngyilkosságot
kísérelt meg Lengyel Zoltán országgyûlési képviselõ, de nem sike-
rült neki szándékát befejezni, s rövid kórházi kezelés után rövide-
sen hazaengedték.
A 6-os számú (sárbogárdi) választókerületben a Fidesz színeiben
három esetben is egyéni képviselõi mandátumot nyert Lengyel
botrányai miatt kényszerült elhagyni pártját, ahol az elõzõ ciklus-
ban még egy miniszteri szék várományosa is volt. Az ezt követõen
az MDF-frakcióba ülõ, jelenleg kisgazda színekben is megmutat-
kozó független országgyûlési képviselõ pénteken kísérelt meg ön-
gyilkosságot. Lengyel nyugtatókkal próbálta megölni magát, ám
partnere rátalált, s hívta a mentõket.
A politikus májusban nyolc hónap, két év próbaidõre felfüggesz-
tett börtönbüntetést kapott elsõ fokon a Budai Központi Kerületi
Bíróság nem jogerõs ítélete szerint, hivatalos személy elleni erõ-
szak, könnyû testi sértés és becsületsértés vétsége miatt. Az
ügyész súlyosbítást kért, Lengyel Zoltán pedig fellebbezett az
elsõfokú ítélet ellen.
Az öngyilkosság okaként a búcsúlevelében ezt a véleménye sze-
rint igazságtalan ítéletet jelölte meg.
Lengyel Zoltán ellen az I. kerületi rendõrkapitány 2007 júliusá-
ban tett feljelentést. Mint ismeretes, a nyomozás megállapítása

szerint 2007. július 8-án este Lengyel a budai vár alatti alagút kijá-
ratánál megütötte a vele szemben szabályosan intézkedõ rendõrt.
Az intézkedésre a rendõrök szerint azért volt szükség, mert az
autót vezetõ politikusnál nem voltak személyes iratok.
Lengyel viszont azt állítja, hogy az õt igazoltató rendõrök kirán-
gatták az autójából, majd sérüléseket okoztak neki.

Farkast kiáltott?
Nem tudni, hogy valóban komoly volt-e Lengyel Zoltán öngyil-
kossági szándéka, vagy ez a tette is része annak a politikai színjá-
téknak, amivel évek óta a sajtó figyelmének a felszínén próbálja
tartani magát egy bukott politikus. Ha ez a bírósági ítélet másod-
fokon jogerõre emelkedik, végképp derékba törheti egy sok éven
át látványosan sziporkázó politikus pályáját. S ez oly jellemzõ volt
az elmúlt két évtized magyar politikai életére — hisz nem õ volt, s
nem õ lesz az egyedüli a bukott politikusok sorában, akik méltat-
lanság, illetve alkalmatlanság miatt eltûnnek a politikai süllyesz-
tõben.

Hargitai Lajos

Szüreti felvonulás Vajtán
A vajtai fiatalok és idõsek közös összefogással rendezik meg minden
évben a szüreti felvonulást és az esti mulatságot. Szombaton délben
gyülekeztek a felvonulók, most is az iskola udvarán, ahonnan a közös
ebéd után, 13 órakor indultak a falut megkerülõ útjukra. Több helyen
terített asztallal, feldíszített kapuval várták a menetet. A menetben
egy kocsin felvonult a nyugdíjasklub s az énekkar, nótával kísérve a
menetet.

Este szüreti mulatságra várták a falu népét, s táncoltak hajnalig.

/H/
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Gyógyszertárak — nincs éjszakai ügyelet!
A múlt héten többen keresték meg szerkesztõségünket azzal,
hogy járjunk utána, miért szüntették meg a gyógyszertárak éjsza-
kai ügyeletét. Volt, aki aláírásgyûjtést helyezett kilátásba. Volt,
aki felháborodva fejtette ki, ugyan miért fizetjük a világ legmaga-
sabb egészségügyi hozzájárulását, ha már ezt is elveszik tõlünk.
Más számon kérte, hogy azt ígérte a kormány: a gyógyszertári li-
beralizálással javul az ellátás, olcsóbbak lesznek a gyógyszerek.
Úgy néz ki, mindez nem igaz. Nem lettek olcsóbbak a gyógysze-
rek, pedig a Tescoban lévõ patika már a negyedik, ami Sárbogár-
don megnyitott. Gyógyszerész lassan annyi lesz Sárbogárdon,
hogy Dunát lehet vele rekeszteni. Az egyik panaszos fölháborod-
va tett le az asztalra egy tájékoztató lapot e szavak kíséretében:
„Ezeket az se érdekli, ha mi éjjel megdöglünk?” Mint kiderült, a
lapot az egyik gyógyszertárnál tépte le a bejárati ajtóról dühében,
s azon az áll, hogy ezután este 22 óra után nem lesz gyógyszertári
ügyelet Sárbogárdon.

A kérdésnek utánajárva megtudtam, hogy a két sárbogárdi belvá-
rosi gyógyszertár még a nyáron kéréssel fordult az ÁNTSZ Kö-
zép-Dunántúli Regionális Intézetéhez, hogy az alacsony ügyfél-
forgalom miatt veszteséges és megterhelõ az éjszakai gyógyszer-
tári ügyelet fenntartása, s kérték: az ügyeletet korlátozza a ható-
ság este 22 óráig. Ennél a problémánál az új patika már szóba se
került.

Mint megtudtam, a gyógyszertárak közt amúgy sem volt teljes az
egyetértés a kérdésben. Korábban, míg csak egy gyógyszertár volt
Sárbogárd központjában, itt kevesebb szakemberrel is folyama-
tos éjszakai ügyeletet tartottak. Amikor megnyílt a második pati-
ka, elkezdõdtek a viták, hogy ki ügyeljen, és egyáltalán legyen-e
éjszakai ügyelet. A régi patikus számára sérelmes volt, hogy az
újak csak az üzleti szempontokat látják, és az egészségügyi ellátás
szempontjai mindinkább háttérbe szorulnak. Persze, ha csak a ke-
reskedelmi szempontokat veszik figyelembe, az éjszakai ügyelet
valóban veszteséges. A gyógyszertári ügyelet fenntartásánál ön-
kormányzati támogatásra se lehetett számítani úgy, mint teszik
azt az orvosi ügyelet esetében. A betegek érdekére is tekintettel
viszont mindenképpen szükséges lenne, hogy éjjel is hozzá lehes-
sen jutni a szükséges gyógyszerekhez. Sárbogárd 35 km-es körze-
tében nincs éjjeli ügyeletet is ellátó gyógyszertár. Ha belegondo-
lunk, látható, hogy vannak olyan települések Sárbogárd körzeté-
ben, amelyek lakói csak 70 km-re találnak ügyeletes gyógyszertá-
rat. Azt kérdezik többen is, hogy jutnak hozzá ilyen helyzetben a
betegek a sürgõsségi, vagy az életmentõ gyógyszerekhez.

Dobos Ferenc, a Rézkígyó Gyógyszertár tulajdonosa elmondta,
hogy szakmailag és a betegek szempontjait figyelembe véve való-
ban szükség lenne az éjszakai ügyelet fenntartására. Korábban
ezt a feladatot egyedül végezték. A nemrég megnyitott új Korona
gyógyszertár részt vesz ugyan az ügyelet ellátásában, de a tulajdo-
nos többször jelezte, hogy ez veszteséges, és ezen változtatni sze-

retnének. Ebbe ugyan belement Dobos úr, s együtt kérték a vál-
toztatást, de ettõl függetlenül úgy gondolja, ha a lakosság részérõl
aggodalmak merülnek föl az éjszakai ügyelet megszüntetése mi-
att, végsõ soron — tekintettel a lakossági igényre — hajlandó arra
is, hogy vállalja egyedül az éjszakai ügyeletet, ha ennek nincs
hatósági akadálya.
A regionális tiszti fõgyógyszerész határozata szerint október
5-étõl vezették be, hogy hétköznap 18.30-tól 22 óráig, szombaton
13–22-ig, vasárnap 8–22-ig tartanak ügyeletet egyenlõ elosztás-
ban a Rézkígyó és a Korona gyógyszertárak.
Érdeklõdésemre dr. Antal Csaba regionális tiszti fõgyógyszerész
elmondta, hogy a határozat meghozatalánál tekintettel voltak ar-
ra, hogy ha az egyébként mûködõ orvosi ügyeleti rendszer ellátja
a feladatát, az éjszakai gyógyszertári ügyelet megszüntetése nem
veszélyezteti a betegellátást, s nincs olyan életmentõ gyógyszer,
amivel az orvosi ügyelet ne rendelkezne. Arra is tekintettel kell
lenni, hogy míg az éjszakai orvosi ügyeletet finanszírozzák, a
gyógyszertári éjszakai ügyeletet nem támogatják. A gyógyszertári
éjjeli ügyelet költsége nagyon magas, miközben aránytalanul
alacsony az ügyelet igénybevétele.
Az éjszakai ügyelet visszaállításával kapcsolatban Dobos úr által
nekem tett kijelentésre a tiszti fõgyógyszerész úgy reagált: annak
semmi akadálya nincs, hogy a Rézkígyó Gyógyszertár egyedül is
vállalja a gyógyszertári éjszakai ügyeletet.
Érdeklõdéssel várjuk, hogy akkor lesz-e éjszakai gyógyszertári
ügyelet Sárbogárdon. Ezt indokolttá tenné a város regionális köz-
ponti szerepe is, de sajnos a tendencia mégsem ez.
Megkérdeztem távolabbi gyógyszertárakat, így Sándor Pál
simontornyai gyógyszerészt. Nála, de Tamásiban sincs éjszakai
gyógyszertári ügyelet. Elmondta: általános tendencia Magyaror-
szágon, hogy mind több helyen szûnik meg az éjszakai gyógyszer-
tári ügyelet, pedig az új, kereskedelmi patikák is csak úgy kaptak
mûködési engedélyt, ha vállalják az éjszakai ügyeletet, amire ké-
sõbb kérnek módosítást.
A jelenlegi szakmai vélekedésben úgy tartják, hogy az orvosi
ügyeleten megkapja a sürgõsségi ellátás keretében a beteg az élet-
mentõ gyógyszert, injekciót, súlyosabb esetben pedig kórházba
szállítják a súlyos eseteket.
Arra meg nincs szükség, hogy ha valakinek elfogyott a fájdalom-
csillapítója, a feledékenysége miatt zargassa a gyógyszertárat éj-
szaka. Szenvedjen reggelig, mint a lakodalmas kutya, aztán más-
kor majd meggondolja, hogy jó elõre bespájzoljon a jövõre gon-
dolva, mert magán kívül nem halálos ügyeiben senkire nem szá-
míthat. S mint a jövõ tendenciáiból megmutatkozik, halálos
ügyekben is egyre inkább korlátozottá válik a segítség (mentõk
központosítása, kórházak bezárása stb.)…

Hargitai Lajos

Meghívó
Szeretettel meghívjuk a tisztelt érdeklõdõket

a Cecei Iskolásokért Alapítvány létrehozását támogató
BÁLRA, melynek idõpontja

2009. október 17., szombat, 19 óra,
helyszíne a cecei mûvelõdési ház.

Várunk minden kedves vendéget, aki támogatná a cecei
iskolás gyerekek javát szolgáló alapítvány megvalósulását!

Belépõjegy: 500 Ft. Támogatójegyek vásárolhatók
az iskola titkárságán és a pedagógusoknál.

Tombolatárgyakat szívesen fogadunk!

Az est kezdetén a pedagógusok zenés mûsorral
szórakoztatják a vendégeket, utána Szabó László zenél.

Mindenkit nagy szeretettel várunk!
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Az idõseket köszöntötték Alapon
Hagyományosan minden évben színes gálamûsorral köszöntik
Alapon a falu idõs polgárait. Így volt ez az idén is.
Múlt szombaton a kultúrház nagyterme zsúfolásig megtelt. Az ér-
kezõk a program kezdetéig megtekinthették a kisteremben ren-
dezett kézimunka-kiállítást a beremendi asszonykör munkáiból, s
Rózsakerti Anita keramikus és szobrász munkáit. A nagyterem-
ben a falon körben láthatók voltak az iskolások és óvodások mun-
kái, amelyeket az idõsek napja alkalmából rendezett rajzpályázat-
ra készítettek a gyerekek. Közülük a legszebb rajzokat készítõk a
mûsor végén könyvjutalmat kaptak.
Méhes Lajosné, a település polgármestere köszöntötte a falu idõs
polgárait, majd az óvodások és az iskolások adtak kedves kis mû-
sort.

Meglepetés volt a Margaréta Nyugdíjasklub bemutatója, mely-
ben többek között egy vidám jelenetet adtak elõ, a Piroska és a
farkas címû mese mai témákra aktualizált változatát.
Bemutatkoztak a Radnai Zoltán és Rohár Anita szárnyai alatt
társastáncot tanuló gyermekek, majd színpadra lépett a gyerme-
kek néptánccsoportja s a Mezõföld Néptáncegyüttes, sodró erejû,
látványos mûsorával.
A szünetben étellel, itallal kínálták a vendégeket, a mûsor befeje-
zése után pedig minden vendég kapott egy cserép virágot.

Hargitai Lajos

Felvonultak a
töbörzsöki nyugdíjasok

Múlt pénteken hagyományos szüreti felvonulást rendezett a
töbörzsöki nyugdíjasklub, vezetõjük, Horváth Pista bácsi szerve-
zésében. Persze, nem volt nagy felvonulás, csak az orvosi rendelõ-
tõl a Patkó csárdáig sétáltak. Színesítették a menetet a gyermek
néptáncosok is. A menetben Simon Józsi tangóharmonikával kí-
sérte a nótázó felvonulókat.
A menetben ott volt Juhász János polgármester és felesége is,
szintén szüreti jelmezbe öltözve, valamint a klub egyik patrónusa,
Sárközi Anti a feleségével.
A szüreti mulatságra a Patkó csárdában került sor, ahol Simon Jo-
có zenéjére táncolt a társaság. Volt közös vacsora és tombolasor-
solás is, s részt vettek a mulatságon a sárbogárdi és a sárszent-
miklósi nyugdíjasklubok tagjai is.

Hargitai Lajos

U13 kiemelt bajnokság
2009. október 11-én 10.00 órakor hazai pályán játszottuk a ki-
emelt bajnokságban az 5. meccsünket. A várakozásnak megfele-
lõen az eddigi legerõsebb ellenféllel találkoztunk. A Dunafém–
Maroshegy (IKARUS) fizikálisan erõs, gyors, harcos focit játszó
csapatnak bizonyult, ezért egy nagyon jó mérkõzést láthatott a
csapatot buzdító nagyszámú szülõi csoport. Szakadó esõben is
biztatták a fiainkat, akik ezt nagyszerû labdarúgással hálálták
meg.

Sárszentmiklós SE I.–Dunafém-Maroshegy 9-2
Csapatunk: Simon Csaba, Szúnyogh Richárd, Freschli Barnabás,
Léhmann Balázs, Szente Márkó, Demeter Dávid, Luczek Ro-
land, Kovács Roland, Csendes Ádám, Lakatos Renátó, Sallai At-
tila, Kiss Roland, Kovács Kornél, Molnár Tamás.

TABELLA

1. SÁRSZENTMIKLÓS SE I. 5 5 0 0 59 5-54 15
2. DVSI (DUNAÚJVÁROS) 4 4 0 0 24 2-22 12
3. MEZÕFALVA 4 3 0 1 18 10-8 9
4. MUSTANG (MARTONVÁSÁR) 4 2 1 1 17 13-5 7
5. DUNAFÉM–MAROSHEGY 5 2 1 2 16 20-4 7
6. ABA–SÁRVÍZ 5 2 0 3 13 24-11 6
7. BARACS 4 1 0 3 7 25-18 3
8. PUSZTASZABOLCS 5 1 0 4 7 37-30 3
9. RÁCALMÁS 6 0 0 6 6 34-28 0
IVÁNCSA visszalépett.

A következõ mérkõzés 2009. október 18-án 10.00 órakor lesz Me-
zõfalván.

Pajor László, Sárszentmiklós SE

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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Kézilabda megyei I. o. — férfiak

Gyõztünk, de büntetnek minket
a csarnok méretei miatt

Sárbogárd–Szabadegyháza 25:20 (15:9)
Furcsa közjátékkal kezdõdött a mérkõzés. A játékvezetõk közöl-
ték, hogy a Fejér Megyei Kézilabda Szövetség játékvezetõi bizott-
sága úgy döntött, hogy a csarnokban a nézõk csak állva (a pado-
kon, meg ahol tudnak) nézhetik a játékot, mivel a terem annyira
keskeny, hogy ha ülnének, akkor belógna a lábuk a játéktérre. Így
számos érdeklõdõ hazaballagott, mivel nem fértek be a tornate-
rembe. Bebizonyosodott, hogy ez a terem alkalmatlan mérkõzé-
sek rendezésére, de a megyében kevés csapat nevezett, így könyö-
rületbõl azért engednek játszani bennünket, még ilyen körülmé-
nyek között is. Minden bizalmunk a képviselõ-testületben van!
Reméljük, a csarnokbõvítésre igent mondanak, és lesz egy megfe-
lelõ méretû, kulturált, a szerény anyagi keretek mellett is megva-
lósuló tornacsarnokunk.
De térjünk vissza a mérkõzéshez.
Sárbogárd: Németh I., Nacsa 3, Balogh 6, Takács 2, Suplicz, ifj.
Bodoki 5, Hegedûs 3. Csere: Borostyán, Németh II. 1, Baki,
Rehák, Szabó J. Zsolt 2, Botka 3, Bodoki P.
Nagyon jól kezdtük a mérkõzést, a 16. percben már 10-1 volt az
eredmény. A fiúk talán már elkönyvelték a nagyarányú gyõzel-
met, és ez megbosszulta magát. A lelkesen játszó vendégek feljöt-
tek, és szorossá tették a meccset. Azért a gyõzelmünk nem forgott
veszélyben, végigvezetve a végére ötgólos különbség alakult ki.
Egy jó hangulatú, sportszerû mérkõzésen múltuk felül Szabad-
egyháza csapatát. Köszönjük nézõinknek, hogy ilyen körülmé-
nyek között is kitartanak mellettünk!
Van még egy örömteli dolog, amit meg kell osztani az olvasókkal.
A férficsapatnak — és remélem, a nõinek is — egyre több támo-
gatója van. Szerelésünkön a fõ támogatók nevei olvashatók, de
vannak olyanok is, akik név és reklám nélkül is áldoznak ránk. Itt
szeretném megköszönni, hogy a képviselõ-testület sportbizottsá-
gától nyert összeg második részletét már a számlánkon láthatjuk,
amin megosztozunk testvériesen a nõi csapattal.
Szeretném nevesíteni a név nélküli támogatókat is: Gyõri Lajos
ezen a mérkõzésen adott át 4 db kiváló minõségû labdát, id.
Pluhár István az idegenbeli meccsek után biztosítja az innivalót, a
hazaiak után pedig a Németh-büfé italait fogyasztják a fiúk. Ezen
kívül még Plézer József, Gábris István, ifj. Pluhár István is áldoz a
csapatra, nem beszélve a Bodoki családról, akik talán a legtöbbet
teszik a csapatért. De maguk a játékosok is hozzájárulnak a költ-
ségvetéshez, a havi 1.000 Ft-os tagdíj befizetésével. Ha valakit
kihagytam, majd pótolom.
Az anyagiak után nézzünk elõre! Most egy szabadnap jön, utána
pedig október 24-én Rácalmás érkezik hozzánk.
Addig is szurkoljunk a lányoknak, akik október 17-én 18.00 óra-
kor Soponya csapatát fogadják!

Rehák Sándor

Krumplilopásra tanította a fiát
Október hetedikén délelõtt apát és fiát érték tetten burgonyalo-
pás közben Káloz külterületén. Személygépkocsival akarták a fel-
szedett krumplit elszállítani, amikor a mezõõr észrevette õket és
értesítette a rendõrséget. A fiatalkorú fiút nem, de apját õrizetbe
vették a sárbogárdi rendõrök.

Körözötteket igazoltattak
Mezõszilas belterületén igazoltattak egy jármûvet és annak utasa-
it. A sofõrrõl kiderült, hogy a Kecskeméti Városi Bíróság körözi.
A kecskeméti férfit õrizetbe vették.

Sárbogárd, Ady Endre úton a rendõrök szintén körözött személy-
be botlottak, amikor egy gyalogost igazoltattak. A sárkeresztúri
férfirõl megállapították, hogy a bíróság bv. csoportja körözi. Bör-
tönbe szállították büntetését letölteni.

Ittasan kistraktorral
a Sió hídján

Mezõkomárom felõl Szabadhídvég irányába tartott egy házi ké-
szítésû kerti traktor a hozzá kapcsolt utánfutóval, amikor a 30
éves vezetõ a Sió csatorna feletti hídon figyelmetlenségbõl balra
kormányozta jármûvét, aminek következtében szalagkorlátnak
hajtott. A vezetõ jobbra, a traktor mellé, az útra esett, utasa a sza-
lagkorláton átrepülve a csatorna füves töltésére repült. A vezetõ
könnyen sérült, utasa szerencsére puhára esett, így sérülés nélkül
úszta meg az esést. A vezetõvel szemben alkalmazott szonda a
szabálysértési értékhatár fölé színezõdött. A mintavételt végzõ
orvos közepesen ittasnak minõsítette a 30 éves vezetõt.

Sárbogárdon, a Nagy Lajos utca és az Ady Endre út keresztezõdé-
sénél jobbra kanyarodó személyautó egymásba karoló két gyalo-
gost lökött fel. Az egyik hölgy lába beszorult az úttest és a gumiab-
roncs közé, könnyû sérülést szenvedett. A másik gyalogos hölgy
nem sérült meg.

Halálos baleset
Az ütközésben a motoros és

utasa is meghalt
Október 11-én, vasárnap, 19.15-kor történt egy halálos baleset a
6228-as számú úton Sárosd és Hantos között. Egy motoros Han-
tos felé haladva ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, ahol
összeütközött egy Mercedes kisbusszal. A motorkerékpár vezetõ-
je és utasa a balesetben életét vesztette.

A megváltozott idõjárási körülmények miatt fokozott figyelem-
mel vegyenek részt a közlekedésben! Egyre több lesz az esõs nap,
s elkezdõdik a lombhullás, ami komoly veszélyt jelenthet a jármû-
vezetõknek a síkossá váló útfelület miatt.

A hét második felétõl már hajnali fagyokra is lehet számítani. Itt
van az ideje annak, hogy a nyári gumit télire átcseréljék. Ezt a mû-
veletet ne halogassák, mert a nyári gumik hideg idõben nem meg-
felelõen tapadnak, ami szintén baleseti forrás lehet.

KÉK HÍREK
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Hagyományõrzõ szüreti Pusztaegresen
Október 10-én délután a kultúrháznál gyülekeztek a szüreti részt-
vevõi, hogy egy utolsó táncpróba után kezdetét vehesse a felvonu-
lás. Több heti készülõdés, táncpróbák elõzték meg a szüreti
mulatságot.
Zeneszóra, csikósok ostorpattogtatása közepette vonultunk vé-
gig a falun, meg-megállva egy tánc erejéig. A hintókon és a fogato-
kon az idõsebbek és a gyerekek foglaltak helyet, a fiatalok pedig
gyalogosan tették meg az utat. A bíró és a bíróné (Szolga József és
Lorbert Andrea) hintója haladt a menet élén.
A kisbíró (Tóth Csaba) mondandója végén mindenkit szívélyesen
meghívott az esti bálba.
Több helyen süteménnyel és üdítõvel kínálták meg a felvonuló-
kat.

A hosszú gyaloglás és a táncok végeztével, a kultúrházba való
visszaérkezés után került sor a vacsorára. Volt virsli, pörkölt
krumplival, virslis rolád és természetesen sütemények és inniva-
lók.
Az esti bál a résztvevõk nyitótáncával kezdõdött, és hajnali 4 óráig
tartott. Közel 260 fõ érezhette jól magát a Kõrösi duó zenéjére.
Szeretnénk köszönetet mondani a hintósoknak, fogatosoknak
(Herczeg László, Farkas József, Gászler István, Mikulás Imre,
Bögyös János), csikósoknak (Farkas István, Lepsényi Gábor, So-
mogyi Ferenc), a pusztaegresi asszonyoknak, a sütemények és
ételek készítõinek, illetve a tálalásban, kínálásban segítõknek.
Köszönet mindenkinek, aki támogatójegy vásárlásával, tombola-
tárgy felajánlásával segítette a rendezvényt. Köszönet a felvonu-

lás biztosításáért a Sárbogárdi Rendõrkapitányságnak és a helyi
polgárõrcsoport tagjainak, a kenyérért Vagyóczki Gyulának, a
felvonulásban résztvevõknek, a Pusztaegresi Nyugdíjasklub tag-
jainak, akik korukat meghazudtolóan táncoltak, Forgács Lajos-
éknak, a Bogárd és Vidéke Lapkiadónak, a Sárréti Hídnak. Ter-
mészetesen köszönet illeti azokat az egyesületi tagokat is, akik a
szüreti mulatság szervezésében, lebonyolításában velem együtt
tevékenyen részt vettek (Fülöp Mária, Molnár Istvánné, Nagy
Orsolya, Szabó Diána, Holc Mónika, Molnárné Reng Zita, Varga
Beatrix, Für József, Magyar Balázs, Jencski Zsolt és Magyar Zol-
tán).

Az Összefogás Pusztaegres Jövõéért Egyesület nevében:
Magyar Ferencné

Író–olvasó találkozó

Október 7-én Schäffer Erzsébet
Pulitzer-díjas újságíró, a Nõk Lapja

fõmunkatársa volt a sárbogárdi városi
könyvtár vendége. Olyan sok volt az érdek-
lõdõ, hogy szinte egy tût nem lehetett vol-
na leejteni. A vendégek nem csalódtak. A
rendkívül színes egyéniséggel megáldott
újságírónõ közel két órán keresztül szegez-
te a székhez érdekes, szuggesztív erejû tör-
téneteivel hallgatóságát.
Az est meglepetéseként Sándor Pál simon-
tornyai gyógyszerész ajándékát, egy fali-

naptárt adtak át a vendégnek, amelyen egy
régi fotón Schäffer Erzsébet Lázár Ervin
társaságában látható. Az írónõ meghatott

szavakkal emlékezett vissza a nemrégiben
meghalt nagyszerû, régi barátra, írótársra.

Hargitai Lajos
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Légió 2000 Security–Gréta Bútor városi teremlabdarúgó-bajnokság
Az I. forduló eredményei

Horváth Ker.–BB. Truck
Elmaradt! A BB. Truck a mérkõzésen nem jelent
meg! Zobák Pál vasárnap délután az LSCS pályáján
jelentette be, hogy azért nem jelentek meg, mert
visszaléptek.

Alba Autósbolt Cece–
Sárbogarak

4:0 (2:0)
Vezette: Szakács I. Cece: Fülöp Gy., Klazer, Pintér,
Fülöp T., Kiss. Csere: Danicsek, Démuth, dr. Erdé-
lyi, Hegedûs, Takács, Tóth, Pudelya. Sárbogarak:
Csuti J., Gazdag, Gászler, Kiss L., Németh T. Csere:
Dizseri B., Dizseri P., Németh Cs. Jó iramú mérkõ-
zést vívott a két csapat. A kezdeti lámpaláz után a
Sárbogarak is felébredtek. Helyzet mindkét kapu
elõtt adódott. Az elsõ gólra tizenöt percig kellett
várni. Ekkor Klazer lövésébe Pudelka beletette a lá-
bát, és a labda Csuti mellett a kapuban kötött ki. Et-
tõl kezdve a nagyobb rutin érvényesült. Dr. Erdélyi
is bevetette a Sárbogarak kapuját. A második fél-
idõ elején Dizseri P. került nagy helyzetbe, de a ka-
pusba lõtte a labdát. Támadgatott a fiatalok csapa-
ta, kontrából Hegedûs lõtt gólt, tovább növelve az
elõnyt. Dr. Erdélyi lövésébe Csuti beleállt, róla pat-
tant a labda szögletre. Németh Cs. a bedobott lab-
dába kézzel ütött bele, a büntetõt Fülöp T. értékesí-
tette, beállítva a végeredményt. Sárga lap: Németh
Cs. Góllövõk: Pudelka, dr. Erdélyi, Hegedûs, Fülöp
T.

Twister Galaxy–Toledo 2005
2:4 (0:1)

Vezette: Szakács I. Twister: Bognár, Balogh,
Roszkopf, Szabó, Killer I. Csere: Bognár T., Gyöpös,
Paudics, Szántó, Vörös, Tóth. Toledo: Fûrész,
Dombi, Csuti T., Kiss A., Barabás R. Csere: Barabás
B., Horváth, Orbán. Küzdelmes mérkõzést vívott a
két csapat. Barabás R. zavarta Baloghot, aki öngólt
vétett. Killer hagyott ki nagy helyzetet, vagy Fûrész
védett? Sok pontatlan indítás után Bognár T. lõtt
kapu mellé kecsegtetõ helyzetben. Barabás B. lõ
kapu fölé. Roszkopf alig lõtt a kapu mellé. Szabó
szorongatott helyzetben kapu mellé lõtt. Kiss A.
elõbb a kapusba lõtt, majd a visszapattanó labdát

alig találta el, így az a kapu mellé vánszorgott ki. Jól
állta a sarat a Toledo. Vörös lövése a kapufáról kife-
lé vágódott. Csuti hibázott, Killer pedig lyukat rú-
gott. Egy szöglet után, a harmincadik percben nö-
velte elõnyét a Toledo Kiss révén. Fûrész 35 méte-
res kidobásába Barabás B. fejjel belecsúsztatott,
és a meglepett Bognár mellett a labda a kapuban
kötött ki. Kezdés után Bognár T. szépített. Szabó ki-
hagyott egy ziccerhelyzetet. Dombi távolról lövés-
re szánta el magát, a labda a bal kapufa mellett a
hálóban kötött ki. Killer dobott szögletet, a labdát
Bognár T. bólintotta a kapuba. A mérkõzés végén
Kiss A. azt mondta, hogy bajnokesélyes a csapat,
ezt írjam meg. Én nem bánom! De nehezen hiszem!
Piros lap: Bognár 2 perc, illetve Kiss A. 2 perc. Gól-
lövõk: Bognár T. 2, illetve Balogh öngól, Kiss, Bara-
bás B., Dombi.

Nyiki FC–Sárkeresztúr KIKE
1:6 (0:3)

Vezette: Tóth A. Nyiki FC: Huszti L., Felker, Oláh,
Huszti R., Kerestyén. Csere: Boros, Huszti P.,
Németh, Huszti N. KIKE: Visi, Szauervein, Haj-
dinger J., Geiger, Sütõ. Csere: Hajdinger Z.,
Madár. A két sárkeresztúri csapat öldöklõ küzdel-
met vívott a pályán. Nem kímélték egymást, ennek
ellenére sportszerû volt a küzdelem. A felsõházba
feljutott Nyiki FC nehéz feladat elé lett állítva,
mellyel nem is tudott megbirkózni. A hatodik perc-
ben Szauervein kapufára lõtte a labdát. Madár
egyedül vezette fel a labdát, melyet csõrrel megrú-
gott, és az a bal alsó sarokba kötött ki. Ezzel megad-
ta az alaphangot. Alig kellett pár percet várni,
Hajdinger Z. növelte az elõnyt. Sütõ–Geiger volt a
labda útja, utóbbi nem hibázott. A második félidõ
elején Sütõ nagy helyzetet hagyott ki. Ez volt a ne-
hezebb megoldás. Egy kontratámadás után Geiger
ismételt. Sütõ a kapufát találta telibe. Nem ment a
góllövés! Huszti R. szépíthetett volna, lövése elcsú-
szott a kapu elõtt, melyet megismételt. Hajdinger
Z. lõtt nagy gólt. Keresztyén szépített az eredmé-
nyen. A kegyelemdöfést Hajdinger J. adta meg.
Gyõzött a minden tekintetben jobb csapat. Góllö-
võk: Madár, Hajdinger Z. 2, Geiger 2, Hajdinger J.

Reál Margit–Bad Boys 2:3 (2:2)
Vezette: Tóth A. Reál Margit: Géczi, Kiss, Márton,
Fövenyi, Rozgonyi. Csere: Dani. Bad Boys: Porko-
láb, Mikuli, Juhász, Soós, Kuti. Csere: Horváth F.,
Horváth I. Jól indult a mérkõzés a Reál szempontjá-
ból, mert Fövenyi az elsõ támadásból gólt lõtt. Nem
sokáig örülhettek a vezetésnek, mert Soós jól elta-
lált lövése után a labda Géczi lábai között a kapuban
kötött ki. Kuti nagy lövését Géczi bravúrral hárítot-
ta. A kapu elõtti kavarodás után Dani újból vezetést
szerzett a Reálnak. Juhász lövése a kapuban kötött
ki a tizenkettedik percben. Újból egyenlõ. Elõbb
Rozgonyi, majd Mikuli nagy helyzetben hibázott. A
harmincötödik percig kellett várni az újabb találat-
ra, mikor is Soós betalált. Még Soós lövése csat-
tant a felsõ lécen. Az azonos képességû két csapat
küzdelmébõl a helyzeteit jobban kihasználó Bad
Boys került ki gyõztesen, s örülhet a három pont-
nak. Góllövõk: Fövenyi, Dani, illetve ifj. Soós 2,
Juhász.

Hörpintõ–Spuri 8:4 (5:2)
Vezette: Tóth A. Hörpintõ: Kis, Weiszhaár, Farkas,
Bácsi, Kéri. Csere: Falusi. Spuri: Schmidt, Huszár,
Lendvai, Nyikos, Varga. Csere: Kiszl. Késõbb kez-
dõdött a mérkõzés 15 perccel, mert a Spuri csapa-
tának létszáma nem volt meg. A kezdeti tapogató-
zás után beindult a gólgyártás. Egy-egyig volt ellen-

fél a Spuri. Az történt az elsõ félidõben, amit a Hör-
pintõ akart. Ha jobban odafigyelnek, nagyobb ará-
nyú is lehetett volna a gólkülönbség. A második fél-
idõre megérkezett Kiszl, a Spuri kapusa, aki állta a
rohamokat. A jobb csapat benyomását keltõ Hör-
pintõ megérdemelte a gyõzelmet, s a három pon-
tot. Góllövõk: Bácsi 3, Weiszhaár 2, Kéri 2, Farkas,
illetve Varga, Huszár, Schmidt 2.

OMV–Légió 2000-Fair Bútor
5:4 (1:2)

Vezette: Tóth Z. OMV: Plézer, Nagy, Herczeg, Luk-
ács, Deák. Csere: Derecskei G., Halasi, Killer.
Légió: Megyesi, Lakatos, Banda, Szilágyi F.,
Mondovics. Csere: Németh, Szilágyi Cs. Sárga lap:
Németh. Góllövõk: Deák 4, Halasi, illetve Banda,
Mondovics 2, Szilágyi Cs. A mérkõzést a Bogárdi
TV sportadásában tekinthetik meg.

Pentagri Kft.–Extrém 3:3 (1:3)
Vezette: Tóth A. Pentagri: Györök, Tóth, Palotás,
Kelemen, Bor. Csere: Domján, Sebestyén. Extrém:
Kiss, Oszvald, Dévényi, Juhász, Major. Csere:
Derecskei G., Hajnal, Horváth T. Góllövõk: Domján,
Kelemen, Hajnal öngól, illetve Dévényi, Derecskei,
Oszvald. A mérkõzést a Bogárdi TV sportadásában
tekinthetik meg.

Egy kis kitekintés
Vasárnap délután számos szülõ elõtt megvívott
egymással a város patinás két U11-es korosztálya
a labdarúgópályán. Az egyik oldalon Pajor László, a
másikon pedig Mondovics Zoltán buzdította csapa-
tát. Meglátszik a játék képe alapján, hogy a gyere-
kek szakmai szempontból jó kezekben vannak. A
városi televízió 12 percet vett fel a mérkõzésbõl
(bár többet érdemeltek volna a csapatok, de tech-
nikai hiba miatt erre nem volt lehetõség). Ekkor 2:0
arányban Sárbogárd csapata vezetett. Mint ké-
sõbb kiderült, a mérkõzést is 4:3 arányban meg-
nyerték. Az a magabiztosság, hogy legyõztük a ri-
vális csapatot, maradjon is meg a fiúkban. Mindig a
következõ ellenfél legyen a rivális, erre kell figyelni
az edzõknek, mert a bizonyítani akarás nemcsak a
játékosokban, de az edzõkben is benne volt.

G. F.

Tabella
Bogárd és Vidéke-csoport

1. Sárkeresztúr KIKE 1 - - 6:1 3
2. Alba Autósbolt Cece 1 - - 4:0 3
3. OMV 1 - - 5:4 3
4. Toledo 2005 1 - - 4:2 3
5. Pentagri - 1 - 3:3 1

Extrém - 1 - 3:3 1
7. Légió 2000-Fair Bútor - - 1 4:5 0
8. Twister Galaxy - - 1 2:4 0
9. Nyiki FC - - 1 1:6 0
10. Sárbogarak - - 1 0:4 0

Góllövõlista:
1. Deák Géza OMV 4 gól

Fair Bútor-csoport
1. Hörpintõ 1 - - 8:4 3
2. Bad Boys 1 - - 3:2 3
3. Spuri - - 1 4:8 0
4. Reál Margit - - 1 2:3 0
5. Horváth Ker. - - - 0:0 0

Góllövõlista:
1. Bácsi Hörpintõ 3 gól

Teremfoci-sorsolás

II. forduló

2009. 10. 18., VASÁRNAP

8.30 Extrém–Twister Galaxy
9.15 Horváth Ker.–Reál Margit

10.00 Légió 2000-Fair Bútor–
Sárkeresztúr KIKE

10.45 Toledo 2005–FC

2009. 10. 19., HÉTFÕ

18.00 Bad Boys–Hörpintõ
18.45 Sárbogarak–Pentagri Kft.
19.30 OMV–Autóbolt Cece
20.15 BB. Truck–Spuri
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A Femol-csoport állása:
1. Iváncsa 9 8 1 - 37-5 25
2. Szabadegyháza 9 8 - 1 38-12 24
3. Pusztaszabolcs 9 6 1 2 24-15 19
4. Adony 9 5 2 2 22-14 17
5. Mezõfalva 9 5 1 3 29-14 16
6. Cece 9 4 3 2 19-23 15
7. Sárbogárd 9 3 5 1 16-13 14
8. Seregélyes 9 4 1 4 19-15 13
9. Dég 9 4 - 5 13-19 12
10. Aba-Sárvíz 9 3 2 4 21-13 11
11. Mezõszilas 9 3 1 5 13-31 10
12. Rácalmás 9 3 1 5 9-28 10
13. Lajoskomárom 9 1 2 6 19-26 5
14. Enying 9 1 2 6 14-28 5
15. Nagyvenyim 9 1 1 7 15-29 4
16. LMSK 9 1 1 7 8-31 4

A Roneko-csoport állása:
1. Pálhalma 9 9 - - 37-6 31
2. Velence 9 6 1 2 18-7 19
3. Bicske 9 5 2 2 16-11 17
4. Csákvár 9 5 1 3 16-10 16
5. Dunafém-M. 9 5 1 3 17-17 16
6. Sárszentmiklós 9 4 2 3 15-14 14
7. Pusztavám 9 4 1 4 13-9 13
8. Kápolnásnyék 9 3 4 2 12-14 13
9. Bakonycsernye 9 4 1 4 10-14 13
10. Martonvásár 9 3 3 3 15-10 12
11. Baracs 9 3 3 3 12-12 12
12. Sárosd 9 4 - 5 9-11 12
13. Kisláng 9 3 1 5 13-15 10
14. Káloz 9 2 - 7 11-26 6
15. Polgárdi 9 1 2 6 10-21 5
16. Pákozd 9 - - 9 5-32 0

A Déli-csoport állása:
1. Sárszentágota 9 7 1 1 33-14 22
2. Perkáta 8 7 1 - 24-5 22
3. Vajta 9 6 1 2 21-13 19
4. Kulcs 9 5 2 2 27-17 17
5. Zichyújfalu 8 5 1 2 23-10 16
6. Alap 9 4 2 3 20-13 14
7. Nagylók 9 3 3 3 11-12 12
8. Mezõkomárom 9 3 2 4 13-17 11
9. Tác-Csõsz 9 3 2 4 14-21 11
10. Dunapentele 9 3 1 5 20-26 10
11. Elõszállás 9 2 2 5 19-21 8
12. Besnyõ 9 2 2 5 19-22 8
13. Soponya 9 - 3 6 7-21 3
14. Kisapostag 9 - 1 8 9-48 1

A Femol-csoport eredményei:
Mezõszilas SE–Lajoskomárom 1-9 (1-4)

Gólszerzõk: Nagy, illetve Kövecses (2), Reichardt
(2), Orosz (2), Kleiber (2), Schmikl. Kiállítva: Kutasi
(Mezõszilas). Ifjúsági mérkõzés: 2-1.

Pusztaszabolcs–Rácalmás 3-0 (2-0)
Gólszerzõk: Németh (2), Györök. Ifjúsági mérkõzés:
1-4.

Adony–Nagyvenyim 3-1 (2-0)
Gólszerzõk: Müller, Tamon, Glonczi, illetve Pap. If-
júsági mérkõzés: 8-0.

Cece–Seregélyes SE 1-4 (1-2 )
Gólszerzõk: Klazer, illetve Tömör, Belovai, Benczik,
Dezsõ. Kiállítva: Falvai (Seregélyes). Ifjúsági mér-
kõzés: 3-8.

Dég–Szabadegyháza 1-4 (0-2)
Gólszerzõk: Talkovics, illetve Vida, Kiss, Imre,
Gódány. Az ifjúsági mérkõzés félbeszakadt.

Sárbogárd–Aba-Sárvíz 0-0
Ifjúsági mérkõzés: 1-11.

Enyingi VSE–Iváncsa 2-3 (1-2)
Gólszerzõk: Molnár, Körmendi, illetve Kovács (2),
Orosz. Ifjúsági mérkõzés: 10-3.

Mezõfalva–LMSK 11-0 (4-0)
Gólszerzõk: Ivacs (4), Rajna (2), Szûcs (2), Tórizs
(2), Móricz. Ifjúsági mérkõzés: 21-0.

A Déli-csoport eredményei:
Elõszállás–Perkáta 1-2 (1-2)

Gólszerzõk: Felföldi, illetve Szaniszló (2).
Alap–Vajta 0-1 (0-0)

Gólszerzõ: Tóth.
Mezõkomárom–Nagylók 1-2 (1-2)

Gólszerzõk: Simon, illetve Horváth (2).
Kulcs–Zichyújfalu 2-5 (1-3)

Gólszerzõk: Dobos, Tóth, illetve Újfalusi, Kulcsa, Ri-
gó (2), Berki.

Dunapentele–Kisapostag 5-3 (4-1)
Gólszerzõk: Beretka, Virág, Berkes, Nagy (2), illet-
ve Domokos, Kriski, Schneider.

Sárszentágota–Tác-Csõsz 8-0 (7-0)
Gólszerzõk: Fazekas, Kuczi, Krajcsovics, Magyar
(2), Álló (2), Kalapács. Kiállítva: Pál, Kálmán (Tác).

Besnyõ SE–Soponya 1-1 (0-0)
Gólszerzõk: Becsári, illetve Babai.

Baracs–Sárszentmiklós 2:0 /1:0/
Baracs, 200 nézõ, vezette: Hajdú Balázs.
Baracs: Tóth N., Klér, Antal, Horváth, Vajda, Bar-
tók, Prókai, Auer /Bódi/, Timkó, Szabó G. /Právics/,
Csordás /Szurma/. Edzõ: Horváth Zoltán.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szarka, Szabó
G., Csanaki, Markovics /Vámosi/, Huber, Emperger
/Bakos/, Salga /Král/, Szabó L., Berényi. Edzõ:
Masinka László.
A szurkolók a biztos gyõzelem reményében kísér-
ték el csapatunkat, melyet már a 22. percben lehû-
tött Auer, aki védõink között kilépett, és a kapuba
lõtte a játékszert, 1:0. A félidõ hátralévõ részében
volt néhány erõtlen próbálkozásunk, melyekrõl ki-
jelenthetõ, hogy igazi veszélyt nem jelentettek az
ellenfél kapujára.
A második játékrészben támadólag léptünk fel, de
ismét csak helyzetig jutottunk, majd a 65. percben
Szurma mattolta védelmünket, és góljával ki is ala-
kította a végeredményt, 2:0. A továbbiak során ve-
zettünk néhány erõtlen támadást, de igazi veszélyt
nem jelentettünk a kapura, így kijelenthetõ, hogy
megérdemelten tartotta otthon a 3 pontot a hazai
csapat.

A mérkõzés nem is érdemel több szót, de ez talán
kijelenthetõ az egész csapatunk utóbbi idõben
nyújtott produkciójára. Valami történt a csapattal,
de hogy mi, ezt boncolgattuk már többen is, ám
nem igazán találunk érdemi választ.
Nézzük a tényeket, amikben mindenki egyetértett:
játékosállományunk a tavalyi dobogós helyezést
elért állomány, senki nem ment el, jött Salga Géza.
Védelmünk, amely messze a legmegbízhatóbb
volt, fölöttébb ingatag. Az idei bajnokság meglátá-
sunk szerint gyengébb, mint az elõzõ — de akkor
hol marad az eredmény? Nincs minõségi cserénk,
tavaly sem volt, akkor mégis jöttek az eredmények.
Vannak részemrõl olyan megállapítások, melyek
sok vitát váltottak ki, ám azoknak most itt nem
adok hangot. Ahol kellett, már elmondtam õket.
Nem is boncolgatom tovább a témát, de egy biz-
tos: a vetélytársak botladozásait most kellett volna
kihasználnunk, és akkor most ott lennénk a dobo-
gón.

Ifi: Baracs–Sárszentmiklós 2:2
Ifi csapatunknak, mely igazán jó erõkbõl áll, ezt a
meccset simán kellett volna hoznia.

Szabó Béla

DUNA-MOUNT U11
2009. október 11-én 17.00 órakor a sárbogárdi pá-
lyán játszott U11-es csapatunk a DUNA-MOUNT
bajnokság 5. fordulójában. Szülõk, gyerekek várták
már a helyi rangadót, amely igazolta is az elõzetes
várakozásokat. Végig harcos, nagy iramú mérkõ-
zést játszottak a gyerekek. Sportszerû mérkõzésen
nyert a hazai csapat, amelyhez emelt fejjel gratulál-
tak labdarúgóink.
A vereség ellenére minden dicséretet megérde-
melnek a fiúk. Ezen a délutánon a sárbogárdi csa-
pat egy góllal jobb volt. Második félidei teljesítmé-
nyünk bizakodásra ad okot.
LSC Sárbogárd–Sárszentmiklós SE 4-3
Csapatunk: Ratalits Dávid, Husvéth Tamás, Már-
kovics Dániel, Vagyóczki Patrik, Rohonczi Gergõ,
Juhász György, Molnár Márk, Buzás Ádám, Gyökér
Kristóf, Bartók Zoltán, Szente Máté, Wessely Adri-
án.

Pajor László, Sárszentmiklós SE

Meghívó

Október 17-én 12 órától

SZÜRETI
FELVONULÁST

rendezünk Sárbogárdon.

„Indulásunk Tinód lelke,
érkezésünk Bogárd szíve...”

15 órától a Hõsök terén
színes programokkal várjuk

az érdeklõdõket.

Este 20 órától a József Attila
Mûvelõdési Központban

SZÜRETI BÁL!
Belépõdíj: 500 Ft.

Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

Szervezõk
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Miklósi hírek
Az iskola újságíró szakköröseinek szerkesztésében: Tõke Ferenc,
Varga Júlia, Szabó Tünde, Boros Dóra, Szõke Fanni, Hegedüs
János, Zobák Dominika.
Iskolánk felsõ tagozatos tanulóinak tanulmányi kirándulásairól
olvashatnak beszámolókat, képekkel illusztrálva. Megfordul-
tunk többek között Gemencen, Szekszárdon, Veszprémben, sõt,
az Alföldön is.

Ötödikesek

2009. szeptember 18-án tanulmányi kirándulásra mentünk Szek-
szárdra.
Szekszárd Tolna megye székhelye, a Dunántúli-dombság és az
Alföld találkozásánál fekszik.
Kora délelõtt érkeztünk meg a mezõvárosba. Gyalog felmentünk
a kilátóhoz. A kilátónál tízóraiztunk meg, közben körbetekintet-
tünk a gondosan mûvelt szõlõterületeken. A kilátótól lefelé me-
net egy õzikét pillantottunk meg, ahogyan futott a fák közé.
A kirándulás következõ állomása a Szent János téren található
Wosinsky Mór Megyei Múzeum volt. A múzeum régi fegyvereket
és ékszereket mutatott be. A múzeum látogatása során betekint-
hettünk abba, hogy régen hogyan éltek az emberek.
A múzeum körbejárása után Decsre utaztunk, a Sárközi tájház-
hoz. A régi parasztháznak fehérre meszelt fala és tornáca van. A
házban elsõként a tisztaszobát néztük meg, melyben faragott és
festett bútorokat, szõtteseket és gyönyörû cserépkályhát láttunk,
amire le is ülhettünk. A szoba után a konyhát vettük szemügyre,
ahol sok mázas és máztalan cserépedény sorakozott. A konyha
után a lakószobát néztük meg, ahol az ablak mellett egy szövõszék
is volt. A további szobákban teljes népviseleti öltözeteket, köztük
a gyász idején viselt ruhát és különféle szõtt, hímzett terítõket lát-
tunk. Átmentünk a tájház másik épületébe is, ahol megnézhettük
mûködés közben a szövõszéket. Legnagyobb örömünkre itt lehe-
tett vásárolni különféle ékszereket és gyöngyöket. Én egy nagyon
szép gyöngybõl készült karkötõt vettem magamnak.
A kirándulás utolsó állomása a gemenci erdõ megtekintése volt.
Nekem nagyon tetszett a kirándulás. Amerre jártunk, mindenhol
vettem képeslapot, hogy otthon meg tudjam mutatni a szüleim-
nek ezt a csodás várost.

Koska Alexandra 5. a

Hatodikosok

Egy pénteki napon busszal indultunk a tanulmányi kirándulásra.
Az elsõ úti célunk a balácapusztai múzeum volt, ahol sok érdekes-
séget láttunk. A római villagazdaság központjában elhelyezett fõ-
épület a földbirtok tulajdonosának, vagy bérlõjének lakóháza le-
hetett. Ezek az I. sz. végén és a II. sz. elején épültek. Érdekesség,
hogy már ekkor ismerték a padlófûtést.
Ezután Veszprémbe mentünk, a Szentháromság térre. Ennek kö-
zepén áll a Szentháromság szobor és Veszprém jelképe: a tûzto-
rony. Majd bementünk egy szép templomba, ahol volt egy bácsi,
aki sokat mesélt az épület történetérõl. A templom mellett volt
egy nagyon mély kút, közel 41 méteres. Ebbe lehetett pénzt dobál-
ni és kívánni valamit. Végül elmentünk az állatkertbe, melyet
Kittenberger Kálmánról neveztek el, a híres Afrika-kutatóról. A
kertben rengeteg állatot láttunk, például majmokat, oroszláno-
kat, medvét, farkasokat, sõt, õzikéket is. Ráadásul megismerhet-
tük Böbe majmot, a park „mûvészét”, aki remekül bánik az ecset-
tel. Az is nagyon érdekes volt, amikor egy ott dolgozó bácsi a
kezében tartott egy sast, és ott röptette elõttünk.
Az állatkerti séta végére nagyon elfáradtunk, így indultunk is ha-
za. Az utazás alatt beszélgettünk, játszottunk és sokat nevettünk.

Juhász Fanni, Kovács Réka, Boros Bianka, Sipõcz Attila,
Kiss Adrienn, Orova Dániel, Molnár Krisztina 6. b

Hetedikesek

Szeptember végén tanulmányi kirándulásra ment a három hete-
dik osztály. Úti célunk Kaposvár és Szenna volt.
Kaposvár Somogy megye székhelye. Fontos gazdasági és idegen-
forgalmi központ. Itt a Vaszary János Emlékházat néztük meg.
Vaszary János festõmûvész és grafikus volt. Az õ festményeit, fo-
tóit, grafikáit csodálhattuk meg.
Ezután Szennára indultunk. Szenna a Zselic települése. Itt elõ-
ször a református templomot néztük meg. Ez a templom barokk
stílusban épült. Falai egyszerû fehérre voltak meszelve, de annál
szebb volt a mennyezete, amit fakazetták díszítettek. Ezekbe a fa-
kazettákba szebbnél szebb virágmotívumok voltak faragva, fest-
ve. A templomban leülhettünk a padokba, és egy néni mesélt a
templom múltjáról és jelenérõl.
Ezután Szenna nevezetességét, a falumúzeumot néztük meg, ami
a templom körül volt kialakítva. Itt öt nádfedeles, fehérre me-
szelt, fatornácos, muskátlis ablakos parasztházat láttunk, melyek-
be be is kukucskálhattunk. Megnéztük, hogy milyen volt régen a
konyha és a szoba berendezése. Az udvarokon is körülnézhet-
tünk. Itt gazdasági épületeket, istállót, pajtát, használati tárgya-
kat, sõt, még pincét és présházat is láthattunk. Olyan érzésem
volt, mintha dédszüleink idejébe mentünk volna vissza.
Innen a szentjakabi bencés apátság romkertjébe mentünk, ahol
kõfaragványokat és a kolostor oszlopfõit figyelhettük meg. Egy
távcsõvel körbenéztük a környéket, majd kis pihenés után fel-
mentünk a kilátóba, ahonnan beláttuk egész Kaposvárt és kör-
nyékét.

Kovács Dóra 7. b

Nyolcadikosok

2009. szeptember 18-án indultunk az ópusztaszeri kirándulásunk-
ra.
Végre a szemünk elé tárult a világhírû Feszty-körkép csodálatos
látványa. Mindenki egy kicsit a múltban érezhette magát.
A körkép megtekintése után sokféle, a magyarsághoz igen közel-
álló dolgot néztünk meg. Ilyen volt például az élet fája, amelyet
egy csaknem 1800 éves mamutfenyõ évgyûrûi alapján készítettek
el. Rengeteg mezõgazdasági és mindennapi munkáról tudhat-
tunk meg érdekes tényt. Az egyik házban almás pitét sütöttek,
másutt kismalacokat láthattunk, és hogy ne szakadjunk el nagyon
a mi hétköznapjainktól, egy falusi iskolát is meglátogattunk. Ez-
után egy klasszikus édességüzletben mindenki kedvére válogat-
hatott a különféle nyalánkságok közt. Majd az otthoniaknak
választhattunk egy kis apróságot az ajándékboltokból.
Hazafelé a soltvadkerti cukrászda tárt karokkal várt minket! A fa-
gyi ízével a szánkban, új élményekkel gazdagodva, vidáman tér-
tünk haza otthonainkba.

Varga Júlia, Szabó Tünde 8. b
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VIRÁGOT BONTÓ ECSET
Horváth Nándorné Etelka néni festmé-
nyei — sok év és sok más város után — is-
mét megtekinthetõk itthon, Sárbogárdon,
a városi könyvtárban berendezett kiállítá-
son.
Az amatõr festõ tájképei, portréi és csend-
életei csak egy apró szelete annak a meg-
számlálhatatlan képnek, amik Eti néni ke-
ze nyomán láttak világot tizenéves kora
óra. Habár nem tudta befejezni a képzõ-
mûvészeti középiskolát Budapesten, mert
másfelé irányította a sors, autodidakta mó-
don és a mûvészeti érdeklõdéssel, tehet-
séggel megáldott — alsószentiváni — csa-
ládi gyökerekbõl táplálkozva mégiscsak
szerves része lett az alkotás az egész életé-
nek. Szenvedélye a szûkösebb idõkben
még anyagilag is segítette, amikor például
tányérokat, vázákat, fûszertartókat festett
a székesfehérvári Skála részére.

Kedvenc témái a virágok — de nem csak a
vásznon, hiszen tele a kertje csupa nö-
vénnyel. S mint beszélgetésünkkor kide-
rült: Eti néni az alkotás más mûfajait sem
veti meg, olykor ugyanis például tollat ra-
gad, hogy rímekbe, novellákba öntse élmé-
nyeit, gondolatait.
A mûvészi véna és a növények szeretete bi-
ológus fiára, Andrásra és két unokájára is
továbböröklõdött, s a különös véletlen úgy
hozta, hogy szeretett menye is jó kézügyes-
séget hozott a családba, mivel kerámiákat
készít. Eti néni képeit pedig férje, Nándor
bácsi keretezi be.
Nézzék meg a kiállítást a könyvtárban, és
ha még többet szeretnének megtudni Eti
nénirõl, tekintsék meg a vele készült be-
szélgetést a Bogárdi TV-n!

Hargitai Kiss Virág

N O S Z T A L G I A D I S Z K Ó
2009. október 24-én, szombaton, este 8 órától

újra várjuk a Mészöly Géza Általános Iskola
aulájában azokat a 30 év felettieket,

akik szívesen elevenítenék fel a 80-as évek
diszkóinak hangulatát.

Jegyek elõvételben az iskola portáján 8–15 óráig
kaphatók, 700 Ft-os áron. Érdeklõdni lehet

a 06 (30) 384 2294-es telefonszámon.

Az est bevételét alapítványunk a gyermekek
sporttevékenységeinek támogatására ajánlja fel.

Mindenkit szeretettel várunk!

Az MGÁI szülõi munkaközössége, iskolaszék

Egyházzenei kórustalálkozó Mezõfalván
Hagyományteremtõ szándékkal
rendezték szombaton — a római ka-
tolikus templom felszentelésének
évfordulója alkalmából — Mezõfal-
ván az elsõ egyházzenei kórustalál-
kozót. A rendezvényt, amelynek fõ-
védnöke Márok Csaba polgármes-
ter volt, a nagyközség hajdani, nagy-
ra becsült plébánosáról, Dréta An-
talról nevezték el. A helyi nõi karon
kívül a Viadana kamarakórus és a
Dunaújvárosi Fõiskola Nõi Kara,
valamint a Sárbogárdi Szövetkezeti
és Városi Vegyes Kar énekelt. Az el-
sõ egyházzenei kórustalálkozóra
alapított vándordíjat (a Dréta An-
talt ábrázoló plakettet) a sárbogárdi
kórus kapta.

Hargitai Kiss Virág
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Amerikai oldalas
Hozzávalók (4 személyre): 2 kg oldalas, 1 kis
üveg ketchup, 100 ml akácméz, 150 ml ana-
nászlé, 3 gerezd fokhagyma, 1 csomag zöld-
fûszer-keverék.
Elkészítés: az oldalast megmossuk, szárazra tö-
röljük, és adagokra vágjuk. A ketchupot elke-
verjük a mézzel, az olajjal és az ananászlével. A
fokhagymagerezdeket megtisztítjuk, péppé
zúzzuk, majd a zöldfûszerekkel együtt a páclé-
hez adjuk. Az oldalast a páclében legalább 60
percig — de legjobb, ha egy éjszakára — állni
hagyjuk. Az oldalast kivesszük a páclébõl, rost-
ra helyezzük, és gyakran forgatva kb. 35-45 per-
cig sütjük.

Meggyes palacsintafelfújt
Hozzávalók (10 személyre): 18 db palacsin-
ta. Töltelék: 40 g vaj, 1 üveg kimagozott
meggybefõtt (350 g lével együtt), 150 g kris-
tálycukor, 60 g étkezési keményítõ, 1 db cit-
rom reszelt héja és leve, 200 ml tejszín, 4 to-
jássárgája. 50 g kristálycukor, 1 tk. vaníliás
cukor. Mártás: 800 ml tej, 6 tojássárgája,
150 g kristálycukor, 1 db citrom reszelt héja,
1 tk. vaníliás cukor, 1 ek. liszt.
Elkészítés: egy 2 literes tálban a keményítõt
300 ml vízzel simára keverjük. A meggybefõttet
a lével együtt, 150 g kristálycukorral, a reszelt
citromhéjjal és a citromlével egy 2 literes nye-
les lábasban felforraljuk. A forró meggyet a ke-
ményítõs vízre öntjük, közben kevergetjük, és
langyosra hûtjük. Egy nagyobb õzgerincformát
kivajazunk, majd 5 palacsintával kibéleljük úgy,
hogy a lelógó részeket majd a tetejére tudjuk
hajtani.
A többi palacsintát a meggyes krémmel betölt-
jük, és feltekerjük. A megtöltött palacsintákat a
kibélelt õzgerincformába egymásra helyezzük.
Egy kb. félliteres tálban habverõvel simára ke-
verjük a tejszínt, a tojások sárgáit, a cukrot és a
vaníliás cukrot, majd a formában lévõ palacsin-
tákra öntjük. Részletekben locsoljuk meg a pa-
lacsintákat ezzel a tejszínes lével, idõnként rá-
zogassuk meg a formát, hogy a palacsinták kö-
zé tudjon folyni. A palacsintaszéleket ezután a
tetejére visszahajtjuk, majd az egész formát
szorosan fóliába csomagoljuk. Mély tepsibe he-
lyezzük a fóliázott õzgerincformát, 1,5 l vizet ön-
tünk alá, és 150 fokos sütõben 1,5 óráig gõzöl-
jük. A sütõbõl kivéve 2 órát pihentetjük.
A mártáshoz 2 literes tálban 300 ml tejjel simá-
ra keverjük a tojások sárgáit és a lisztet. Egy
nyeles lábosban az 500 ml tejet kristálycukor-
ral, vaníliás cukorral és citromhéjjal felforraljuk,
és folyamatos keverés közben a tojássárgás
részhez öntjük. Még 5 percig lassan keverhet-
jük, hogy langyosra hûljön.
Tálalás: az õzgerincformáról levesszük a fóliát,
és vágódeszkára borítjuk a kipárolt meggyes
palacsintát. Hideg vízbe mártott késsel ujjnyi
vastag szeletekre vágjuk, vaníliamártással tá-
laljuk.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

Mennyi pénz kell a kampányra?
Eddig az volt leírva, hogy képviselõjelöl-
tenként egymillió. Ezt biztosítja is a költ-
ségvetés azzal a jelszóval, hogy a demokrá-
cia nem egy olcsó dolog. Akik kellõen in-
formáltak az ügyben, azt mondják, hogy
sokkal többet költenek a pártok. Hogy
honnan veszik, hogyan számolnak el vele,
azt nem tudjuk. Gyanakszunk, hogy mutyi-
zások vannak a háttérben. Amerikában
gazdag emberek nyíltan szép pénzeket
dobnak fel kedvenc pártjuk támogatására.
Ilyesmi biztos nálunk is megesik, csak nem
nyilvános. Erõs a gyanúm, hogy az adako-
zók nem járnak rosszul, mert a támogatási
összeg sokszorosát zsebelik be állami meg-
rendelések formájában. Már ha gyõz a
pártjuk. Ha ez nem volna, ma szegényeb-
bek lennénk például egy gyönyörû és feles-
leges viadukttal.
Most azt hallom, nemzetközi emberjogi
társaságok azt javasolják, hogy emeljék fel
a felhasználható összeg felsõ határát jelöl-
tenként ötmillióra. Akkor legalább átlát-
ható lenne a pénzügyi mérleg, nem kény-
szerülnének a pártok csalárdságokra. Ta-
lán ez is a költségvetésbõl menne? Nem
tudható. Ha igen, akkor a mi pénzünk
megy rá arra, hogy bepalizzanak bennün-
ket. Fizetjük a saját átverésünk költségeit.
Apáink idejében, az egypártrendszer korá-
ban a nyolcszázezer párttag fizette, ugye, a
párttagdíjat. Nem hiszem, hogy az elég volt
a hatalmas pártszékházak, üdülõk és az en-
ni-inni jól tudó apparátus fenntartásához.
Valamennyi ment propagandára is. Az ál-
lam tartotta el a pártját. Ez vitt le bennün-
ket a béka fenekéhez.
Hogy ma van-e párttagsági díj, és az meny-
nyi, azt õszintén szólva nem tudom. Ha

van, nem sok lehet. De ott a költségvetés és
az adományok. Mennyi pénz forog itt? Va-
laki suttogva azt mondta nekem a múltkor,
hogy ezermilliárdok. Majdnem leestem a
székrõl. Többe kerülne ez a végsõ soron fe-
lesleges, sõt, kártékony dolog, mint a gyer-
mekétkeztetés, vagy a cigányok felzárkóz-
tatása (amelybõl szintén lopnak)?
Megkérdezhetné valaki, hogy miért volna
felesleges. A polgárokat nem lehet sötét-
ben hagyni. Fel kell világosítani õket! Mi-
lyen szavazó állampolgár az, aki azt sem
tudja, kire, mire adja a szavazatát?
Felvilágosítás??? Maga az akkori nagyfõ-
nök mondta, hogy „hazudtunk”, és így si-
került kimásznia a pártjának a nem mon-
dom ki, mibõl. (Õ kimondta.) Jobb volna,
ha ezek a kampány-felvilágosítások nem
léteznének. Mert csak behülyítenek ben-
nünket ahelyett, hogy valóban okosabbá
tennének.
És hogy miért kártékony a kampány? Hát
mi más mérgezi itt évek óta a levegõt? Mi-
tõl vicsorítja a fogát magyar magyarra?
Mitõl lettünk elátkozott ország? Nem a
kampánynak nevezett politikai sárdobá-
lástól?
Szerintem nem kellenének kampányok.
Több pénz maradna iskolákra meg kórhá-
zakra. Becsületesnek, képzettnek, okos-
nak kellene lenni. Lehet, hogy többet érne
minden pártpropagandánál.
A kisördög megint pimaszkodik. Azt su-
tyorogja a fülembe, hogy lehet, hogy pár-
tok sem kellenének.
Sicc innen, kisördög!

(L. A.)

„...csilló véletlen szálaiból
törvényt szõtt a múlt szövõszéke...”

József Attila: Eszmélet

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
meghívja Önt

SZENTKIRÁLYI ATTILA
festõmûvész kiállítására.

Megnyitó:

2009. október 22-én 18 órakor
a régi községháza kiállítótermeiben.

A kiállítást megnyitja: Tóth Gyula tanár úr.

Heti idõjárás
A következõ napokban folytató-
dik a hideg idõjárás. Továbbra is
északi áramlással hideg léghul-
lámok érkeznek a Kárpát-me-
dencébe. A hét idõjárását alakí-
tó ciklon vasárnapra távolodik el
véglegesen, akkortól egyre ke-
vesebb felhõ lehet felettünk. A csúcshõmérsék-
let alig változik, a minimumhõmérséklet a felhõ-
zet függvényében alakul, bizony erõsebb fa-
gyokra is kell számítani a kevésbé felhõs hajna-
lokon.

www.metnet.hu

Köszönet
Az Alsótöbörzsöki Nyugdíjasklub nevében
megköszönöm a szüreti felvonulásunkon sze-
replõ gyermekek táncát, szüleiknek, hogy hoz-
zájárultak és segítettek, vezetõjüknek, Csilla
óvó néninek pedig a munkáját. Így forr egybe a
felnövõ ifjúság a kifelé ballagó idõsekkel. Még
egyszer köszönetet mond nektek, kis apró lábú
táncosaink, a ti vincelléretek:

Horváth Pista bácsi
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M É S Z Ö L Y - H Í R E K
Zenei világnap

Október elseje a zene világnapja. Aki ezt
nem tudta diáktársaim közül, az most már
biztosan megjegyzi, hiszen e tanítási nap
reggelén az iskolarádióban hallhattuk a
következõt: 1975-ben Yehudi Menuhin vi-
lághírû hegedûmûvész kezdeményezésére
és javaslatára az UNESCO október 1-jét a
zene világnapjának nyilvánította.
Ebbõl az alkalomból minden szünetben
szólt a zene, és Kecskés Andi néni érdekes-
ségeket mondott az elhangzott mûvekkel
kapcsolatban. Így betekintést nyerhettünk
nemcsak a modern zenébe, hanem a
klasszikus komolyzenébe is. Külön hang-
súlyt kapott Haydn, hiszen halálának idén
van a kerek évfordulója.
Furcsa volt a zenekavalkád, de érdekes is
egyben: megfért egymás mellett Vivalditól
kezdve Beethovenen át Ravelig rengeteg
zeneszerzõ sok-sok mûve.
Jó volt ez a nap! Reméljük, lesz még ilyen!

Deák Anna 6. b osztályos tanuló

Papírgyûjtés
Október 7-én reggel izgatottan, összekö-
tözött újságokkal a kezükben érkeztek kis-
diákjaink és szüleik az iskolába. Az ok a
szeptemberben meghirdetett papírgyûjtés
volt.
Mivel a kicsik egyedül nem tudták elhozni
a sok összegyûjtött papírt, ezért az anyu-
kák és apukák hozták õket a rengeteg
csomaggal.
A tanítás befejezésekor megkezdõdött a
mérés, majd azonnal konténerbe került új-
ság, régi tankönyv és szórólap egyaránt. A
felsõsök kicsit késõbb kezdtek méretni, hi-
szen nekik tovább tartott a tanítás.

Rengeteg súlyt mozgattak meg a szorgos
kezek: rakta a papírt szülõ, pedagógus és
gyerek egyaránt. A szállítóeszköz autó, ke-
rékpár, kiskocsi és erre az alkalomra össze-
állított alkalmatosság volt. Minden mérés
után lázas számolás következett: vajon há-
nyadik helyen állunk?
Szerencsénkre sikerült az iskolai mérleg
mellé szerezni még egyet, így gördüléke-
nyebben folyt a munka. Ezúton is köszön-
jük a Hüvely családnak a segítséget!
A munkakedvet megsokszorozta az a tény,
hogy most — már nem elsõ alkalommal —
minden pénzt megkapnak az osztályok,
amit a kirándulásuk költségeinek csökken-
tésére használnak majd fel. Az anyagiak
mellett természetesen az erkölcsi elisme-
rés még boldogabbá tette diákjainkat.

Bízunk benne, hogy tavasszal is hasonló
lelkesedéssel és eredménnyel zajlik majd a
gyûjtés!

Nagy Ferencné

Egy tök jó fesztivál

Jazzfesztivál, táncdalfesztivál, kórusfeszti-
vál… tökfesztivál?! Egy próbát megér!
Október 3-án három busz indult el, tele
mészölyösökkel a VI. Rácalmási Tökfesz-
tiválra. A település lakói tök(jó)fejekkel
fogadták a látogatókat: tökcsalád piknike-
zett a ház elõtt, tökpólyás feküdt a bölcsõ-
ben, tökpiramis épült a téren.
A Jankovich-kúria területén várt ránk az
igazi meglepetés. Lopótök, sütõtök, úri-
tök, dísztök, csillagtök kelt életre furfan-
gos alkotók keze munkájától. A tök jó al-
kotásokon kívül színpadi elõadások, kéz-
mûves-foglalkozások, és a Hankook cég
által felállított sátorban koreai ételek vár-
ták az érdeklõdõket. Érdemes volt a
hosszú sort kiállni; Bu Csim Ge, Kimchi,
Hu Bák Dzuk, Bul Go Gi — ugye, felkel-
tettem az érdeklõdést?
Igazi vásári forgatag volt: ajándéksátrak,
kiállítások, töklámpások. Népek gyerme-
keit, rajzfilmfigurákat, állatokat álmodtak
tökbe a szervezõk. Kicsik és nagyok mo-
zoghatták le felesleges energiájukat az ug-
rálóvárakban, trambulinon, tánctanulá-
son.
Élményekkel, új ötletekkel, apró ajándé-
kokkal, saját alkotásokkal gazdagodva in-
dultunk haza. Élménybeszámolónkban
gyakran fordult elõ a „tök jó volt” minõsí-
tés, ám ezért most senki sem róhat meg
bennünket!

Dicsérdi Ádám 8. a osztályos tanuló
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Október 17., SZOMBAT

MTV: 5.53 Hajnali gondolatok 6.00 Híradó 6.10 6 órai
tea 7.05 Fõtér 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10 A Méz-
ga család különös kalandjai 8.35 Spuri 9.05 A Black
Rose vár titka 9.25 Ókori kalandok 10.00 Autóguru
10.30 Stílus 11.05 Négy Alpok 12.00 Hírek 12.10 De-
sign 12.40 Egészség ABC 13.10 Régi idõk focija 14.35
Pom Poko – A Tanukik birodalma 16.35 Extra –
Kultúrháttér 17.05 Visszajátszás 17.40 TS – Sport 7
18.35 A vadon bûvöletében 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.05 Szerencseszombat – a Luxor, az
ötöslottó és a Joker sorsolása 21.05 Poirot történetei –
Randevú a halállal 22.40 Hírek 22.50 Sporthírek 23.00
Néma bölcsõk 23.35 A boldogság színe
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Infománia 6.25 A tini
nindzsa teknõcök új kalandjai 6.45 Kölyökklub 8.45 Dis-
ney-rajzfilmek 10.00 Így készült – Csiribiri 10.25 Játék
11.30 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.50
Doki 13.50 A dadus 14.15 Cobra 11 15.20 Rejtélyek vá-
rosa 16.10 Négyen egy gatyában 18.30 Híradó 19.00
Fókusz Plusz 19.30 Csillag születik 21.00 Mindhalálig
22.50 Forma 1 0.25 Jópofa kofa 0.55 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.35 414-es küldetés 10.15 Di-
noszauruszok – A föld urai 10.50 Babavilág 11.20 Ka-
landjárat 11.55 Charlie – Majom a családban 12.55
Hegylakó 13.55 Bajnokok Ligája magazin 14.25 A kivá-
lasztott – Az amerikai látnok 15.20 90210: Baleset
16.20 Rocksuli 18.30 Tények 19.05 Magellán 19.35
Sztárral szemben 21.40 A rettegés arénája 23.55 Élet-
fogytig 1.45 Drága testek 2.35 Kalandjárat 3.05
Teleshop
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 9.05 Smink nélkül 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókaba-
ré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05
Zöldövezet 15.35 Magyarországról jövök 16.04 Idõt ké-
rek! 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.04 Rendszerváltoztatók – 20 év után 18.30 Mentés
másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25
Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58 Zene
20.04 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 20.52
Zene 21.04 Rádiószínház 21.51 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Október 18., VASÁRNAP

MTV: 5.05 Hajnali gondolatok 5.10 TS – Moto GP 6.10
Híradó 6.15 TS – Moto GP 8.00 Híradó 8.05 A Mézga
család különös kalandjai 8.30 Spuri 9.00 „Így szól az
Úr!” 9.05 Engedjétek hozzám… 9.15 Katolikus krónika
9.40 Katolikus válaszok 10.05 Egyházi naptár 10.20 Re-
formátus magazin 10.45 Evangélikus ifjúsági mûsor
10.55 Útmutató 11.20 Református egység 11.45
„Amíg a gyertya ég…” 12.00 Hírek 12.10 TS – Moto GP
14.05 Feszti körkép 14.40 Légfrissítõ 15.10 Múlt-kor
15.40 Zanzibár 16.30 Halhatatlanok Társulata 17.25
Panoráma 17.55 Magyarország története 18.30
Yorkshire-i szívügyek 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.00 Zoltán Erika koncert 21.05 A szólás
szabadsága 22.10 Kultúrház 23.05 Hírek 23.10
Sporthírek 23.20 A meztelenség dicsérete 0.20 A
szólás szabadsága
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jackie Chan legújabb
kalandjai 6.20 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 6.40
Kölyökklub 10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.35 Me-
netrend 12.00 Híradó 12.10 Doki 13.10 Magyar Autó-
sport-magazin 13.25 Tuti gimi 14.20 A dadus 14.50
Míg a halál el nem választ 15.15 Szívek szállodája 16.15
Pasifaló 16.40 Titkos küldetés 17.35 Forma 1 20.00 Hír-
adó 20.30 Nemzetbiztonság Bt. 22.10 Heti hetes 23.25
Így készült – Spamalot – Gyalog galopp 0.10 Maffiózók
1.15 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében
6.45 TV2-matiné 10.00 Nagy vagy! 10.30 Joey 10.55
Két testõr 11.30 Stahl konyhája 12.00 Borkultusz – Bor-
kultúra magazin 12.35 Száguldó vipera 13.35 Psych –
Dilis detektívek 14.30 Smallville 15.30 Rex felügyelõ
16.30 Fergeteges forgatás 18.30 Tények 19.00 Napló
20.05 Csillagpor 22.35 A keresztapa 3 2.00 Chicago
Joe 3.45 Napló

KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül –
a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 „Tetszettek vol-
na…” – A rendszerváltozás évei 9.05 Kabarématiné
10.04 Unitárius istentisztelet közv. 11.05 Gondolatjel
11.32 Pro és kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc
alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35
Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.46 Zene 21.00 Rádiószín-
ház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélge-
tés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi
újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Október 19., HÉTFÕ
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 9.00 Bû-
völet 9.55 Nappali 10.55 Parlamenti napló 11.45 A sok-
színû vallás 12.00 Híradó 12.17 Sporthírek 12.30 Kár-
pát Expressz 13.00 Roma Magazin 13.30 Domovina
14.00 Záróra 14.55 Átjáró 15.25 Bölcsõdal 16.25 A fa-
gyos folyó lovasa 17.10 Prizma 17.30 Hírek 17.35 Kör-
zeti híradó 17.50 6 órai tea 19.00 Párizsi jó barátok
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Kék-
fény 21.10 Sztársáv 21.40 Hétfõ este 22.10 Memento
22.20 Ripacsok 23.55 Hírek 0.05 TS – Motorsport 0.35
Visszajátszás 1.05 Kékfény
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop
11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10 Játék
13.30 Fél kettõ 14.20 A tao harcosai 16.15 Második
esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsora-
csata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 CSI: Mia-
mi helyszínelõk 22.20 CSI: New York-i helyszínelõk
23.25 Szívem csücske 1.30 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20
Telekvíz 10.10 Teleshop 11.15 A titokzatos Chut 13.25
Kvízió 14.20 Parti nyomozók 15.20 Amy-nek ítélve
16.20 Bûbájos boszorkák 17.20 Joshi Bharat 18.30 Té-
nyek 19.05 Párbaj: Játssz agyban, játssz nagyban!
20.15 Jóban Rosszban 20.50 Hal a tortán 21.25 NCIS
22.25 Gyilkos számok 23.25 Különleges ügyosztály
0.25 100 csoda 0.30 Tények este 1.00 A törvény hevé-
ben 2.30 Holló – Út a mennyországba
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultú-
ráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a ház-
nál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádió-
színház 13.22 Október 13.30 A görög katolikus egyház
félórája 14.05 Kabaréklub 15.15 Közelrõl 15.45 Hétköz-
napi tudomány 16.15 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03
Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyerek-
sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23
Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Október 20., KEDD
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 9.00 Bû-
völet 9.55 Nappali 10.50 Szomszédok 12.00 Híradó
12.17 Sporthírek 12.30 Kárpát Expressz 13.00 Srpski
Ekran 13.30 Unser Bildschirm 14.00 Záróra 14.55 Átjá-
ró 15.25 Caravaggio Máltán 15.55 Múlt-kor 16.25 A fa-
gyos folyó lovasa 17.10 Prizma 17.30 Hírek 17.35 Kör-
zeti híradó 17.50 6 órai tea 19.00 Párizsi jóbarátok
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Üdí-
tõ 21.10 Sztársáv 21.40 Kedd este 22.10 Memento
22.20 Suttogások a sötétben 0.05 Hírek 0.15 Esti
beszélgetés Müller Péterrel 0.40 Üdítõ
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop
11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10 Játék
13.30 Fél kettõ 14.15 Harc San Sebastianért 16.15 Má-
sodik esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05
Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 A
tét az életed 23.15 XXI. század – A legendák velünk él-
nek 23.50 Reflektor 0.05 Fulltiltpoker.com Million
Dollar Chas Game 1.10 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20
Telekvíz 10.40 Teleshop 11.45 Csapatcsere 13.25
Kvízió 14.20 Parti nyomozók 15.20 Amy-nek ítélve
16.20 Bûbájos boszorkák 17.20 Joshi Bharat 18.30 Té-
nyek 19.05 Jóban Rosszban 19.40 Hal a tortán 20.15

Bajnokok Ligája 23.25 100 csoda 23.30 Tények este
0.00 Hamvadó cigarettavég
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultú-
ráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ világ 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magán-
hangzó 13.04 Rádiószínház 13.25 Október 13.30 A ró-
mai katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány
15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15
Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.24 Zene 20.30 Kul-
túrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.10
Sportvilág 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10
Éjszaka

Október 21., SZERDA
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 9.00 Bû-
völet 9.55 Nappali 10.50 Szomszédok 12.00 Híradó
12.17 Sporthírek 12.30 Kárpát Expressz 13.00 Hrvatska
krónika 13.30 Ecranul nostru 14.00 Záróra 14.55 Kor-
mányváró 15.25 Stílus 15.55 A pókok világa 16.25 A fa-
gyos folyó lovasa 17.10 Prizma 17.30 Hírek 17.35 Kör-
zeti híradó 17.50 6 órai tea 19.00 Párizsi jó barátok
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Élet-
képek 20.50 Sztársáv 21.40 Szerda este 22.10
Memento 22.20 Fekete és kék 23.50 Hírek 0.00 Beszé-
lõ fejek 0.30 Magyarország története 1.00 Életképek
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop
11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10 Játék
13.30 Fél kettõ 14.15 A képlet csapdája 16.15 Második
esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsora-
csata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Kísérleti
gyilkosság 0.00 A herceg haladéka 1.45 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20
Telekvíz 10.35 Teleshop 11.40 Õk sem voltak szentek
13.25 Kvízió 14.20 Parti nyomozók 15.20 Amy-nek ítél-
ve 16.20 Bûbájos boszorkák 17.20 Joshi Bharat 18.30
Tények 19.05 Párbaj: Játssz agyban, játssz nagyban!
20.15 Jóban Rosszban 20.50 Hal a tortán 21.25 Doktor
House 22.25 A Harper-sziget 23.25 A médium 0.25 100
csoda 0.30 Tények este 1.00 Szünidei gyilkosságok
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.04 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultú-
ráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a ház-
nál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádió-
színház 13.25 Október 13.30 A református egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl
15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30
Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Hatá-
rok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádió-
színház 20.24 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap törté-
netei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszél-
getés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Október 22., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 9.00 Bû-
völet 10.00 Nappali 10.50 Szomszédok 12.00 Híradó
12.17 Sporthírek 12.30 Kárpát Expressz 13.00 Rondó
13.55 Záróra 14.55 Átjáró 15.25 Sorstársak 15.55 Extra
– Kultúrháttér 16.25 A fagyos folyó lovasa 17.10 Prizma
17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradó 17.50 6 órai tea 19.00
Párizsi jó barátok 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.10 Szempont 21.10 Megemlékezés a
Magyar Köztársaság kiáltásának 20. évfordulóján
21.45 Csütörtök este 22.15 Memento 22.25 Titkok
háza 0.15 Hírek 0.25 Szempont
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop
11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10 Játék
13.30 Fél kettõ 14.35 Telt idomok 16.15 Második esély
17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata
20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Esti showder
Fábry Sándorral 23.15 Házon kívül 23.50 Európai idõ
0.10 Alias 1.00 Reflektor 1.15 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények
reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Babaper-
cek 9.20 Telekvíz 10.35 Teleshop 11.40 Õk sem voltak
szentek 13.25 Kvízió 14.20 Parti nyomozók 15.20
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A BOGÁRDI TV MÛSORA SÁRBOGÁRDON
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓSON,
ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN a Kábelsat és a Tarr Kft. rend-
szerén a O 05-ös csatornán, a 93,25 Mhz-es
frekvencián, valamint az EMW-hálózatán, a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián. FIGYE-
LEM! Cece környékének mûsora a bogárdi mûsor
alatt olvasható!
Október 17., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Foci: S.bogárd–Aba-Sárvíz (95’), Cece–Seregélyes (95’)
13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Vajtai buszátadás (20’),
Fejér Megyei Közgyûlés (30’), Szüret Sáregresen (15’),
Bácskai Júlia a párkapcsolatokról (80’), Zenei világnap
2009 (90’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Kóruskon-
cert Vajtán (90’), Kézi: S.bogárd–Sz.egyháza (60’), Te-
remfoci: OMV–Légió, Pentagri–Extrém (2x40’)
Október 18., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Vajtai buszátadás (20’), Fejér Megyei Közgyûlés (30’),
Szüret Sáregresen (15’), Bácskai Júlia a párkapcsola-
tokról (80’), Zenei világnap 2009 (90’) 13.00 Heti híradó
15.00 Testület ülés 19.00 Heti híradó 20.00 Berkes Sán-
dor teológus elõadása (kb. 90’), Dr. Makkos Norbert elõ-
adása 2009. 10. 12. (80’)
Október 19., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Kóruskon-
cert Vajtán (90’), Kézi: S.bogárd–Sz.egyháza (60’), Te-
remfoci: OMV–Légió, Pentagri–Extrém (2x40’) 13.00
Heti híradó 15.00 Foci: S.bogárd–Aba-Sárvíz (95’),
Cece–Seregélyes (95’) 19.00 Heti híradó 20.00 Schaffer
Erzsébet a könyvtárban
Október 20., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Berkes
Sándor teológus elõadása (kb. 90’), Dr. Makkos Norbert
elõadása 2009. 10. 12. (80’) 13.00 Heti híradó 15.00
Schaffer Erzsébet a könyvtárban 19.00 Heti híradó 20.00
Beszélgetés Horváth Nándorné Eti nénivel (35’), Szüret
Vajtán (20’) és Töbörzsökön

Október 21., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Beszélge-
tés Horváth Nándorné Eti nénivel (35’), Szüret Vajtán (20’)
és Töbörzsökön 13.00 Heti híradó 15.00 Idõsek napja Ala-
pon (90’), Móri bornapok (80’) 19.00 Sziréna 19.30 Lap-
szemle 20.00 Foci: S.miklós–Dunafém-Maroshegy (95’),
Kézi: S.bogárd–Soponya (60’), Teremfoci: Bad Boys–
Hörpintõ (40’), Hírek Halországból (29’)
Október 22., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Foci: S.miklós–Dunafém-Maroshegy (95’), Kézi: S.bo-
gárd–Soponya (60’), Teremfoci: Bad Boys–Hörpintõ
(40’), Hírek Halországból (29’) 13.00 Lapszemle, Sziréna
15.00 Beszélgetés Horváth Nándorné Eti nénivel (35’),
Szüret Vajtán (20’) és Töbörzsökön 19.00 Lapszemle, Szi-
réna 20.00 Berkes Sándor teológus elõadása (kb. 90’), Dr.
Makkos Norbert elõadása 2009. 10. 12. (80’)
Október 23. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Idõ-
sek napja Alapon (90’), Móri bornapok (80’) 13.00 Lap-
szemle, Sziréna 15.00 Berkes Sándor teológus elõadása
(kb. 90’), Dr. Makkos Norbert elõadása 2009. 10. 12. (80’)
19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Beszélgetés Horváth
Nándorné Eti nénivel (35’), Szüret Vajtán (20’) és
Töbörzsökön

***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ
internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu. A
rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság-
ban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtar-
tam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõ-
ségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház
mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Hiba esetén, kérjük,
hívják a következõ számokat: 06 (40) 200 718, 06 (40)
416 000, 06 (22) 503 259, 06 (20) 9440 445!

A BOGÁRDI TV MÛSORA CECE TÉRSÉGÉBEN
Az adás fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON,
CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁREGRESEN minden
programcsomagban az O 05-ös csatornán, a 93,25
Mhz-es frekvencián.
Október 15., Cs: (7-14 óra között mûsorfrissítés) 14.00
Sárbogárd–Aba focimeccs (97’), Sárbogárd–Szabad-
egyháza kézilabda (73’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna 20.00 Az új evangélikus gyülekezeti ház meg-
szentelése (83’), Cigány misszió (ism. 62’)
Október 16., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Lelkünkben dal — zenei világnap (79’), Melódia ze-
nekar (ism. 120’) 13.00 Heti híradó 14.00 Az új evangéli-
kus gyülekezeti ház megszentelése (83’), Cigány misszió
(ism. 62’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
Buszátadás Vajtán (19’), Fejér Megyei Közgyûlés (30’),
Sáregresi szõlõünnep (15’), Zenés mise Vajtán (79’)
Október 17., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Sárbogárd–Aba focimeccs (97’), Sárbogárd–Sza-
badegyháza kézilabda (73’) 13.00 Heti híradó 14.00
Bácskai Júlia pszichológus a párkapcsolatokról (79’),
Három és fél év a fenevaddal — dr. Makkos Norbert elõ-
adása (28’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
Lelkünkben dal — zenei világnap (79’), Melódia zenekar
(ism. 120’)
Október 18., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Bácskai Júlia pszichológus a párkapcsolatokról
(79’), Három és fél év a fenevaddal — dr. Makkos Nor-
bert elõadása (28’) 13.00 Heti híradó 14.00 Buszátadás

Vajtán (19’), Fejér Megyei Közgyûlés (30’), Sáregresi szõ-
lõünnep (15’), Zenés mise Vajtán (79’) 18.00 Lapszemle,
Heti híradó, Sziréna 20.00 Az új evangélikus gyülekezeti
ház megszentelése (83’), Cigány misszió (ism. 62’)

Október 19., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Lelkünkben dal — zenei világnap (79’), Melódia zenekar
(ism. 120’) 13.00 Heti híradó 14.00 Sárbogárd–Aba foci-
meccs (97’), Sárbogárd–Szabadegyháza kézilabda (73’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Bácskai Jú-
lia pszichológus a párkapcsolatokról (79’), Három és fél
év a fenevaddal — dr. Makkos Norbert elõadása (28’)

Október 20., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Az új evangélikus gyülekezeti ház megszentelése (83’),
Cigány misszió (ism. 62’) 13.00 Heti híradó 14.00 Bács-
kai Júlia pszichológus a párkapcsolatokról (79’), Három
és fél év a fenevaddal — dr. Makkos Norbert elõadása
(28’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Buszát-
adás Vajtán (19’), Fejér Megyei Közgyûlés (30’),
Sáregresi szõlõünnep (15’), Zenés mise Vajtán (79’)

Október 21., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Buszátadás Vajtán (19’), Fejér Megyei Közgyûlés
(30’), Sáregresi szõlõünnep (15’), Zenés mise Vajtán (79’)
13.00 Heti híradó 14.00 Lelkünkben dal — zenei világnap
(79’), Melódia zenekar (ism. 120’) 18.00 Lapszemle, Heti
híradó, Sziréna 20.00 Sárbogárd–Aba focimeccs (97’),
Sárbogárd–Szabadegyháza kézilabda (73’)

Amy-nek ítélve 16.20 Bûbájos boszorkák 17.20
Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Párbaj: Játssz
agyban, játssz nagyban! 20.15 Jóban Rosszban
20.50 Hal a tortán 21.25 Feketék fehéren 23.25
Jericho 0.25 100 csoda 0.30 Tények este 1.00
Csillagkapu
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél
perc a kultúráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ vi-
lág 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.25 Október 13.30 A római katolikus egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15
Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöld-
övezet 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magán-
hangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.22 Zene
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Október 23., PÉNTEK
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel
9.30 A Magyar Köztársaság állami zászlójának
felvonása 10.00 „Parancsolatlan tiszta szívvel”
10.55 Ünnepi megemlékezés 11.25 Unokáink
sem fogják látni 12.00 Hírek 12.10 Menekülõ em-
ber 13.25 Forradalmi szvit 14.05 Záróra 15.00 A
Nap utcai fiúk 16.35 Európai iskola 17.40 Hírek
17.50 Film – Szabadság ’56 19.28 Föld Tv 19.30
Híradó 19.55 Sporthírek 20.00 Szabadság, szere-
lem 22.05 Kémek a porfészekben – Rimner Gábor
története 23.05 Hírek 23.10 Memento 23.20 Is-
meretlenek 0.40 Útóirat – A XX. Század emlékére
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jackie Chan leg-
újabb kalandjai 6.20 A tini nindzsa teknõcök új ka-
landjai 6.40 Kölyökklub 9.05 Jónás és a zöldség-
mesék 10.35 Királynõpalánta 12.00 Híradó 12.40
Los Angeles-i tündérmese 14.25 Sheena, a
dzsungel királynõje 16.40 Fater élve vagy halva
18.30 Híradó 19.00 Harry Potter és a titkok kam-
rája 22.05 Puskás Hungary 0.40 A forradalom ar-
cai 1.00 Itthon
TV2: 6.00 Tv2 matiné 10.00 Borsószem herceg-
kisasszony 11.35 Túszból lett túsz 13.15 Kvízió
14.55 Nemo kapitány és a víz alatti város 18.30
Tények 19.00 Szindbád – A hét tenger legendája
20.30 A Mindenható 22.25 Rokonok 0.40 Csen-
des botrány
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.03 Magyar zenekarok felvételeibõl 6.00
Hírek 8.04 „A gyõztesek vesztesége…” 9.03 Rá-
diószínház 10.04 Forradalmi láz a fegyvergyárak-
ban 11.05 A hely 12.00 Krónika 12.30 1956 és a
nagyvilág 13.04 Rádiószínház 13.25 Október
13.30 A baptista egyház félórája 14.05 Arcvonás-
ok 14.35 Tér-idõ 15.04 A forradalom kohójában
15.30 Könyörtelenül 16.04 „Kívülrõl” 17.04 Lövé-
sek a falon 17.30 Krónika 18.02 1956 és a nagyvi-
lág 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene
20.30 Kultúrkör 21.04 Életmentõk 1956 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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Redõnyrendszerek! 06 (30) 507 3344. (323100)

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1860 Ft/q, cser kugli akáccal 1870 Ft/q, cser
aprított 1900 Ft/q, cser aprított akáccal 1900 Ft/q,
akác tûzifa kugliban 2110 Ft/q, akác tûzifa aprítva
2140 Ft/q. Füstölésre alkalmas fûrészpor kapható.
Telefon: 06 (30) 986 2623.
Használt, bézs színû fürdõszobai mosdókagyló,
szappantartók, polc, jó állapotban eladók kedvezõ
áron. 06 (30) 348 3320.
BUDAPESTEN a VII. kerületben, a Városliget és a
Dózsa György út közelében, jó tömegközlekedési
adottságokkal rendelkezõ 30 m2-es (1 nagyszoba,
konyha, fürdõ, külön WC, pincében külön tároló),
galériázható, összkomfortos ELSÕ EMELETI TÉG-
LAÉPÍTÉSÛ LAKÁS ELADÓ. Irányár: 10.150.000 Ft.
Telefon: 06 (30) 288 7239.
Szántóföldet bérelnék Pusztaegresen. 06 (20) 411
6669, 06 (70) 337 6669. (323045)

Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó
Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 774 0143.
Száraz tûzifa kugliba akác: 2100.- vegyes: 1800.-
Hasítás megoldható. Házhozszállítás ingyenes. 06
(30) 571 3618. (323070)

Sárbogárdon, Kígyó utcában összközmûves vá-
lyogház telekárban, irányár: 2 millió 300 ezer Ft-ért
eladó. 06 (30) 296 3375. (323099)

Németjuhász kölykök eladók. 06 (30) 916 5891.
(323425)

Pálinkafõzetõk figyelem! Az abai szeszfõzde rövid
határidõvel kedvezõ áron pálinkafõzést vállal. 06
(30) 927 5627. (323424)

Sárbogárd központjában lakás eladó. 06 (30) 354
4825. (323423)

Három szobás családi ház melléképületekkel, nagy
telekkel Pusztaegresen Petõfi u. 27. sürgõsen el-
adó. 06 (30) 740 6356. (323419)

Favágás-kuglizás! 06 (20) 437 4869. (323140)

Sárbogárdon családi ház eladó. 06 (30) 414 1545.
(323286)

Árvácska kapható Tinódi u. 21. 70 Ft/tõ (12.00
után)
Kukoricát, takarmánybúzát és tritikálét vásárolok!
Telefon: 06 (30) 382 4133. (323224)

Sürgõsen eladó Árpád-lakótelepen negyedik eme-
leti felújított lakás. 06 (20) 451 1128. (323223)

Lakás eladó! 06 (30) 209 9371.
Hízott, konyhakész májkacsák folyamatosan el-
adók. Telefon: 06 (25) 234 303 az esti órákban.

Sárkeresztúron kétgenerációs családi ház áron
alul sürgõsen eladó. 06 (20) 445 1882. (323444)

Kislókon 100 m2-es gázfûtéses, cserépkályhás
közmûvesített tégla családi ház eladó. Telefon: 06
(30) 175 0690, 06 (25) 464 737. (323443)

Ady-lakótelepen 4. emeleti lakás garázzsal eladó.
06 (30) 648 8824.
Családi ház olcsón eladó. 06 (70) 410 4917.
Sertéstelepre állatgondozót felveszek. 06 (30)
474 1423. (2073405)

Rántani való csirke kapható Tinódi u. 107. 06 (30)
660 9228, 06 (30) 466 3308. (2073404)

Lakás eladó József A. utcában. 06 (30) 536 1384.
Albérlet kiadó. 06 (70) 774 8486.
Eladó! Hantoson, Székesfehérvártól 30 km-re,
2160 m2-es telken, négy szobás, összkomfortos
családi ház, két garázzsal, parkosított kerttel. Ér-
deklõdni: 06 (25) 488 152. (323468)

Lakás eladó 4.900 ezer Ft-ért 06 (70) 244 4983.
Rántani való csirke kapható, tisztítva elõjegyeztet-
hetõ. Tinódi u. 52. 06 (30) 384 2294. (323466)

Forint alapú lakáshitelek, alacsony törlesztõ rész-
letek. Érdeklõdni: 06 (20) 323 6011. (323187)

Családi ház kiadó 20.000 Ft-ért a központban. 06
(30) 989 5861.
Trabant motor 2 db üzemképesen eladó. 06 (30)
434 1917. (323249)

Matematikából korrepetálást vállalok. 06 (70) 332
1446.
Sárbogárdon, Tompa Mihály utcában (Gréta bú-
torbolt mellett) ház eladó. 06 (30) 428 4483. (323247)

Lázár utcában családi ház eladó. Irányár: 800.000
Ft. 06 (70) 774 8486.
Eladó 2 funkciós babakocsi, 1 hónapig használt
(NUK) kézi mellszívó, új nem használt utazó ágy.
Telefon: 06 (30) 632 7249, 06 (25) 461 116.
Sárbogárd központjában társasházi lakás eladó.
Irányár: 4 millió forint. 06 (70) 774 8486.
Eladó Árpád-lakótelepen háromszobás, erkélyes,
szép állapotú, földszinti lakás. Irányár: 7 M 500 ezer
Ft. 06 (30) 645 7124, 06 (70) 940 8024. (323228)

Konvektorok olcsón eladók. 06 (30) 2099 371.
Sárbogárdon 25-én, Alapon 26-án biorezonanciás
állapotfelmérést tartunk. Jelentkezni: 06 (30) 2099
371.

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.

06 30 444 1602

AKÁC és EGYÉB kemény TÛZIFA eladó.
Telefon: 06 30 9470 899

GYÓGYMASSZÕR, Szakács Gábor, Cece.
ÜDÜLÉSI CSEKK beváltható.

06 (30) 568 9411

Eladó FÉG gyártmányú Siesta Pingvin falra
szerelhetõ infraégõs GÁZ HÕSUGÁRZÓ,

valamint TÉRDEPLÕS SZÉK.
Érdeklõdni: 06 30 993 3395

TELEK eladó Sárbogárdon 2400 m2.
06 22 369 598

MÛSZAKI VIZSGA, SZERVIZ,
ZÖLDKÁRTYA, KAROSSZÉRIAJAVÍTÁS

minden jármûtípusra. Szerviz esetén
az átvizsgálás INGYENES! Mindent

egy helyen: Pentagri Kft., Sárbogárd,
Széchenyi u. 2. 06 70 338 4954

Helyi képviselõket KERESÜNK
FELVÉTELRE a Generali-Providencia
Biztosító Zrt.-hez! Mások bezárnak,
mi nyitunk! Telefon: 06 20 450 4655

KÉZMÛVES ÉKSZEREK,
TIFFANY DÍSZTÁRGYAK

www.zsuzsikamdolgai.hu.
Rendelésfelvétel: 06 20 412 4559

TÛZIFA ELADÓ! Aprított cser, tölgy,
akác, ingyenes házhoz szállítással.

06 30 720 9100,
Horváth Sándor, Tamási.

D-KATEGÓRIÁS JOGOSÍTVÁNNYAL
rendelkezõ sárbogárdi lakosú

BUSZSOFÕRT keresünk, munkásjáratra,
azonnali kezdéssel. Érdeklõdni

a 06 30 688 8500 telefonszámon lehet.

ÚJ TURKA nyílt Sárbogárd, Ady E. út
204-ben (Csendes Fagyizó mellett)

Nyitva: H-P: 8-17, SZO: 8-12.

Idei nagytestû HÚSHIBRID TYÚKOK
4 kg-osak 1400 Ft/db, PECSENYEKACSA

3-3,5 kg-osak 1600 Ft/db,
TÖMÖTT KACSÁK 5-6 kg-osak

5500 Ft/db. 06 30 532 6507

KAZÁNOK 98.000 Ft-tól, lemez,
öntvény kivitelben, GARANCIÁVAL.

06 70 341 9532

LAMBÉRIA 998 Ft-tól, HAJÓPADLÓ
1598 Ft-tól, FA PARKETTA 2490 Ft-tól,
DESZKA 29.900 Ft-tól. 06 74 570 064

HÕSZIGETELÕ RENDSZEREK VÁSÁRA
TERRANOVA VAKOLATTAL!

5 cm-es 1299.-, 7 cm-es 1499.-,
10 cm-es 1899.- 06 74 570 064

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

OKJ-s BIZTONSÁGI ÕR,
TESTÕR ÉS VAGYONÕR

tanfolyam indul Enyingen. 

A tanfolyam elvégzése után állásajánlattal.

06-20/390-2270
Testõrmester Gold Kft.   Nysz.: 00313-2008
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FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és
Csatornamû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

Tájékoztatjuk érintett fogyasztóinkat,
hogy Sárbogárdi Üzemmérnökségünk munkatársai

Pusztaegresen

2009. október 20-án, 21-én és 22-én

(mindhárom napon)

9
00

-tõl 14
00

-ig

szivacsos csõtisztítást végeznek!

A csõtisztítási munkák során idõszakonként elõfordulhat a munkák vele-
járójaként idõszakos vízhiány, nyomáscsökkenés, és a víz zavaros lehet.

Kérjük, hogy a várható kellemetlenségekre készüljenek fel, gondoskodja-
nak elõre háztartásuknak elegendõ vízmennyiségrõl. A munkák befejez-
tével a kifolyókból még rövid ideig nem a megszokott tisztaságú víz folyik.
A vízben lebegõ vas- és mangánoxid az egészségre nem ártalmasak, a
víz ülepítés után felhasználható, iható. Az észlelhetõ tisztult állapot rövid
idõn belül kialakul. Javasoljuk, hogy mosásra csak ülepítés után használ-
ják a vizet, nehogy ruháik elszínezõdjenek.

Az okozott kellemtelenségekért megértõ türelmüket köszönjük.

FEJÉRVÍZ ZRt.

Pályázati felhívás
2009. december 7-e és 2009.
december 23-a között „Bet-
lehemi csillagunk” címmel
kiállítást tervezünk Sárbo-
gárdon a Helytörténeti
Múzeumban.
Pályázni természetes alap-
anyagok felhasználásával
készült, 2 népmûvészeti jel-
legû, a betlehemi jelenet
szereplõit ábrázoló alkotással lehet.
A pályázatra beadott alkotások nem automatikusan ke-
rülnek kiállításra!
Elismerés, díjazás: a kiállításra bekerült résztvevõk a decem-
ber 7-én tartandó ünnepélyes megnyitón oklevelet kapnak, a
zsûri által kiemelt alkotások készítõi pedig az oklevélen kívül
különbözõ díjakat vehetnek át.
A jelentkezés határideje: 2009. november 19.
A jelentkezéshez nevezési lapot kell kitölteni, és a fenti határ-
idõre visszaküldeni az alábbi címre: Szabóné Czuczai Katalin,
7000 Sárbogárd, Nagy Lajos u. 19. További információ ugyan-
itt, valamint a 06 (25) 460 501-es, vagy a 06 (30) 3762 361-es
telefonszámokon.
A nevezési lap tartalma: név, lakcím, telefon vagy e-mail cím,
életkor, az alkotás címe, darabszáma, anyaga.
Az alkotások beadásának idõpontja: 2009. november 26.,
8–16 óra.
Az alkotások beadásának helyszíne: Sárbogárd, Helytörténe-
ti Múzeum (ahol az ÁNTSZ van).
Az alkotások visszaadásának idõpontja: 2010. január 11.,
10–16 óráig.
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Nyílt tér

A buszközlekedésrõl
Tisztelt Levélíró!

A Vajta–Sárbogárd közötti közlekedésben az Alba Volán Zrt.
több autóbusza vesz részt. Az autóbuszvezetõk csak olyan autó-
busszal indulnak el, amelyekkel biztonságosan lehet közlekedni.
A levélíró által említett járaton közlekedõ autóbusz valóban meg-
hibásodott, amit a legnagyobb odafigyeléssel sem tudtunk kiküsz-
öbölni, a pótlását Székesfehérvárról oldottuk meg, természetesen
késéssel. Ez természetesen nem jelent életveszélyes állapotokat.
A mostani eset egyedi, hogy a felvett másik autóbusz is meghibá-
sodott. Ezen a területen az elõzõ eseteken kívül nem történt má-
sik olyan probléma, ami visszatérõ lenne, vagy befolyásolná az
utazást. A jármûveink mûszaki állapota megfelelõ. Az igaz, hogy
nem légkondicionált autóbusz van a megszokott helyett, de ez
nem jelenti azt, hogy az rossz állapotú lenne, vagy bármi olyan
probléma merülne fel, ami miatt félni kellene az utazástól, mint
azt a Levélíró elõrevetíti. Az autóbuszaink mûszaki állapotából
kifolyólag ritkán fordul elõ, hogy ne tudják végigvinni a járatot.
Naponta több száz járatot közlekedtetünk, és ritkán van szükség
egy-egy járat pótlására.

Mindenkinek kellemes és biztonságos utazást kíván:
az Alba Volán Zrt.

Gondolkodjunk!
Olyat tettem, ami mostanában nem volt rám jellemzõ: nem néz-
tem meg a testületi ülésrõl készült felvételt. Úgy döntöttem, októ-
ber 13-án nem lehetek olyan szerencsétlen, hogy elrontsam az es-
témet. Majd máskor megnézem, izguljanak egy kicsit a szereplõk.
Inkább az üzenõfal olvasgatása kapcsán felmerült gondolataimat
írom le.
Tudom, nem mindenkinek adatik meg, hogy ezt a szórakoztató
tevékenységet akár minden nap megtegye, de nagyon tanulságos
az egész.
Kik írnak az üzenõfalon? Nagy általánosságban megállapítható,
hogy becenevek mögé bújnak az emberek, kevés név szerinti
bejegyzés van.
Mirõl írnak az emberek? Mindenrõl, ami kiveri náluk a biztosíté-
kot. Jól lekövethetõ, hogy az országban vagy a városban mikor,
milyen politikai botrány volt, mert akkor megélénkültek a bejegy-
zések.
Imádom a jó humorú bejegyzéseket, mert a mai napig tudok raj-
tuk nevetni. Sok esetben sajnálom, hogy nem tudom, ki az illetõ,
mert szívesen megismerkednék vele személyesen is.
Vannak olyan személyek, akik elõször becenéven kezdtek a véle-
ményüknek hangot adni, aztán kiírták a teljes nevüket (õket neve-
zem én viccesen „gerinceseknek”).
Az is elõfordul, hogy több néven szerepel az illetõ bejegyzése,
mert ha a tartalmat nézi csak az olvasó, az írás stílusából ítélve lát-
ja maga elõtt az illetõt (õket nevezem én a hinta-politikusoknak).
A legszomorúbb azt tapasztalni, amikor az illegalitásba vonulás-
nak az oka az, hogy az illetõ egyes intézményvezetõk és városveze-
tõk kisstílû bosszújától tartva nem írja a véleményéhez a nevét, és
erre utal is. Ezek szerint voltak, vannak ilyen esetek? Akkor azon
már nemcsak gondolkodni kell, hanem tenni is kell ellene.
Mint többen utaltak is rá: a következõ választáson jobban meg
kell nézni, hogy kire szavazunk. A miként és hogyan legyen meg-
lepetés.

Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

TÓTH GÁBOR

33 éves korában tragikus balesetben elhunyt.

Temetése 2009. október 17-én,
13 órakor a töbörzsöki temetõben lesz.

Gyászoló család

Egy történelmi
esztendõben végeztünk

A Mészöly Géza Általános Iskola 1989-ben végzett 8. a osztálya és
több tanára újra együtt lehetett a 20 éves osztálytalálkozó alkal-
mából. Körbejártuk az iskola termeit, amik azóta színesebbek és
barátságosabbak lettek. Örömmel láttam, hogy mindenki jóked-
vûen és õszintén beszélt magáról. Voltak kudarcaink és sikereink,
örömünk és bánatunk. Szaporodtak a gyerekeink, az õsz hajszála-
ink, a ráncaink, a kilóink, az agysejtjeink, a bankszámláink vagy
hiteleink. Megházasodtunk és elváltunk, ide-oda költöztünk, szó-
val mind sajátos úton járunk. De most észrevehettük, hogy van-
nak hasonló gondjaink és jó válaszaink is. Milyen jó, hogy az élet
iskolájában lehet puskázni egymásról... sõt, ajánlott!

Hargitai Kiss Balázs

Virágos ház
szüreti hangulattal

Az Elõd vezér utcá-
ban Lajtosék virá-
gos, szép portájáról
írtunk már a korábbi
években is. A ház
elõkertje és az erkély
most is csodálatos vi-
rágdíszben pompá-
zik. Az idei õszt úgy
köszöntötték, hogy
az udvarban hatal-
mas tökökbõl egy
népviseletbe öltöz-
tetett párt állítottak
fel a család és az arra
járók gyönyörûségé-
re. Érdemes arra sétálni és megcsodálni!
Gratulálunk a szép portához! Jó lenne, ha minél többen követnék
a példát, sokkal szebb, vidámabb lenne a város képe.

/H/


