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A prédikátor
köszöntése

„Taníts minket úgy számlálni napjainkat,
hogy bölcs szívhez jussunk.” (Zsolt 90, 12)

Szabó Imre, a sárbogárdi reformá-
tus gyülekezet nyugalmazott lelké-
sze október 30-án lesz kilencven
esztendõs. Tudatosan nem szám-
mal, hanem betûvel írtam le a ko-
rát, mert az Õ életének nem a
számmal jelölt idõ ad mértéket, ha-
nem az Írás betûkkel leírt szava, az
Ige.
Mert múlhatnak „...esztendeinek
napjai, hetven esztendõ, vagy ha fel-
jebb nyolczvan esztendõ, és nagyobb
részök nyomorúság és fáradtság”
(Zsolt 90, 10), mégis, belépvén a ki-
lencvenedikbe, részesült abban a
kegyelemben, hogy bár romló
egészséggel, de tiszta elmével, élõ
hitû, igaz szívû prédikátoraként hirdethesse Isten Igéjét.
Sorsa lett Sárbogárd egy életre.
Idézet önvallomásából:
„Én nem tudom, hogy az elmúlt 33 év alatt mit kapott tõlem ez a
gyülekezet, de azt tudom, hogy én mérhetetlenül sokat kaptam itt. Ez
a gyülekezet számomra Isten mûhelye volt, amelyben csiszolt, fara-
gott, alakított. Egészen más ember lettem itt, mint lehettem volna
bárhol másutt.” (Szabó Imre: Sírjanak a papok; Búcsú a bogárdi
gyülekezettõl 476. p.)

Drága Imre bátyám!

Nehezen találom a szavakat, amelyek méltók arra, hogy tolmá-
csoljam általuk egy tágabb közösség, a Sárbogárdon és ennek vi-
dékén élõk szívébõl jövõ léleküzenetet és köszöntést. Csak azt tu-
dom mondani, hogy e közösség szívében kitörölhetetlenül, örök-
re nyomot hagytál prédikátori munkáddal, s ez a tetted növeli an-
nak a reményét, hogy egyszer végre bekövetkezzen életünkben az
a nagyon várt lelki megújulás, amelyért oly fáradhatatlanul küz-
döttél hû társaddal, feleségeddel, Éva nénivel együtt.

Hargitai Lajos

Elkezdõdött Mezõszilason az iskolaberuházás. Közel 500 milliót
nyertek pályázaton.

Írásunk a 2. oldalon.

Emlékezés a hõsökre

Október 23-án Cecén a katolikus templomban tartottak ökume-
nikus istentiszteletet az 1956-os forradalom és szabadságharc em-
lékére. Igét hirdetett Szabó Péter református lelkipásztor. Ezt kö-
vetõen a mûvelõdési házban volt ünnepi megemlékezés, melyen
Varga Gábor polgármester mondott ünnepi beszédet, s az általá-
nos iskola tanulói vetített képes irodalmi összeállítással idézték
fel a korabeli forradalmi eseményeket. Az ünnepség után kivo-
nultak a megemlékezés résztvevõi a mûvelõdési ház elõtti emlék-
parkba, ahol koszorút helyeztek el az 56-os kopjafánál. /H/

AlapkõletételAlapkõletétel
MezõszilasonMezõszilason
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Alapkõletétel a mezõszilasi iskolánál
A mezõszilasi Németh László Általános Iskola bõvítésére, kor-
szerûsítésére Mezõszilas önkormányzata 439 millió Ft támoga-
tást kapott uniós forrásból, az Új Magyarország Fejlesztési Terv
keretében.

Magyar József polgármester és Kardos Tamás jegyzõ szeptember
30-án írták alá a támogatási szerzõdést, s ezt követõen kerülhetett
sor a várva várt alapkõletételi ünnepségre az iskola udvarán októ-
ber 22-én.
A beruházás teljes költsége 488 millió Ft lesz, s ennek során fel-
újítják az iskola központi épületét, amely egy 6 tantermes új épü-
letszárnnyal bõvül. Helyet kap az új épületegyüttesben több új
szertár és egy logopédiai fejlesztõszoba. A templom melletti isko-
lában lesz egy közösségi tér is a teljes felújítást követõen. A felújí-
tással megszûnnek a szükségtantermek, és egyúttal megújul az
oktatás technikai feltételrendszere is.
A kivitelezõ a Strabag, amely közbeszerzési pályázaton nyerte el
az építésre vonatkozó megbízást.

Az alapkõletételen az óvodások és az iskolások rövid mûsora után
Magyar József polgármester köszöntötte a vendégeket, s tájékoz-
tatta hallgatóságát a pályázat történéseirõl. Elmondta, hogy vár-
hatóan jövõre már a felújított, korszerûsített iskolaépületekben
kezdõdhet meg a tanítás.
Ezt követõen dr. Szabadkai Tamás országgyûlési képviselõ mon-
dott avató beszédet, majd Szabados Tamás, a Közép Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács társelnöke szólt elismerõ szavakkal
a mezõszilasi fejlesztésekrõl. Hangsúlyozta, hogy a megye déli
térségében különösen nagy jelentõsége van az iskolafejlesztések-
nek. Fejér megyében tíz nyertes pályázattal több mint 3 milliárd
forintos fejlesztés van folyamatban, s még ebben az évben újabb
pályázatot írnak ki hasonló témában.
Az Igar és Mezõszilas közös iskolájába járó gyerekek a felújítás
alatt más épületekben tanulnak; a központi épületet már kiürítet-
ték, amelyben megkezdõdtek az építési munkálatok.
Mezõszilas az utóbbi években sok pályázatot nyert, amelyekbõl
utakat újítottak fel, temetõi ravatalozót, sportöltözõt korszerûsí-
tettek, felújították a polgármesteri hivatal épületét, megépült egy
díszkút a fõutcán, és most jelentõs támogatással korszerû iskolája
lesz a településnek.
Az elhangzott beszédek után következett az alapkõ letétele, aho-
vá egy rozsdamentes fémhengerbe zárva elhelyezték a beruházás
alapdokumentumait. A fémkapszulában a jelenrõl üzentek a jö-
võnek emléklapokkal, dokumentációkkal, névsorokkal és gyer-
mekrajzokkal. Az új épületszárny alapkövét dr. Szabadkai Ta-
más, Szabados Tamás, Magyar József, valamint Bognár János
igari polgármester helyezték el.
Az ünnepség zárásaként Wass Albert „Üzenet haza” címû versét
az egykori szilasi diák, ma veszprémi egyetemista, Kása Ferenc
tolmácsolta.

Hargitai Lajos

Mint vászonba a festék
Szentkirályi Attila színpompás festményeibõl és
grafikáiból nyílt tárlat a városháza kiállítótermé-
ben, a sárbogárdi múzeumbarátok szervezésében.
A csütörtöki megnyitón a sárbogárdi származású,
Dombóváron élõ alkotót — Isztl László köszöntõ-
je után — egykori rajztanára, Tóth Gyula festõmû-
vész mutatta be és méltatta. Elmondta, hogyan fi-
gyelt föl Attilára, miként mutatkozott meg a fiú te-
hetsége már egészen korán.
Attila aztán az évek során rajz szakon diplomázott,
és kiállítás-rendezõ végzettséget is szerzett. Dom-
bóváron galériát nyitott, és mûvészi munkássága
mellett a dombóvári közéletben is aktívan részt
vesz.

Mint a kiállításon életrajzában, önvallomásában
olvashatjuk: mélyen beléivódott Sárbogárd (a ma-
ga furcsaságaival) és ez a környék … mint vászon-
ba a festék. Képeinek egyik fõ témája is a Dél-Du-
nántúl, Fejér, Tolna, Somogy és Baranya tájai, az
itt élõ emberek. De nagy hatással vannak rá a me-
diterrán városok is, mint Velence, vagy a Kvar-
ner-öböl vidéke.
A megnyitóra — mintegy ars poeticaként — a fes-
tõmûvész József Attila „Eszmélet” címû versét vá-
lasztotta. S az elhangzott sorok a kiállítótermek fa-
lain csengtek vissza, ahogyan a sugárzó képek kö-
zött sétálva megcsodáltuk Attila alkotásait.

Hargitai Kiss Virág
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Emlékezés Sárbogárdon
Szép számban jöttünk össze a Hõsök terei emlékmûegyüttesnél, a
városháza falán elhelyezett emléktáblánál és a Pofosz emlékmû-
vénél közösen emlékezni 1956 történéseire. A mûsorban közre-
mûködött a Sárszentmiklósi Általános Iskola kamarakórusa —
Horváth Ferencné vezetésével, Jákob Zoltán zongorakíséretével
—, Varga Júlia, valamint a Sárbogárdi Fúvószenekar. Beszédet
mondott Varga László képviselõ.

Külön öröm volt számomra azt látni, hogy a szülõk, nagyszülõk
közül többen is magukkal hozták gyermekeiket, unokáikat. Hi-
szen az apróságok a lelkükkel nagyon is érzékelik nemzeti ünne-
peink, szimbólumaink jelentõségét, magyarságunk gyökereit. Az
így együtt töltött pillanatok sokat számítanak, hogy e hon fiai és
lányai megismerjék nemzeti értékeinket, együtt járt utunk mér-
földköveit, és büszkén vállalni merjék bárhol a világban, hogy Ma-
gyarországon születtek és élnek.
Éppen a minap hallottam a rádióban egy beszélgetést, hogy szé-
gyelljük, félünk vállalni a magyarságunkat, mert attól tartunk,
hogy szélsõségesnek tartanak majd bennünket. Errõl a politika is
tehet, mert a különbözõ oldalak magukévá tették egyes szimbólu-
mainkat, és szlogenjeikkel is összemosták a magyarságot a ma-
gyarkodással.

Most megint az van, hogy „aki nem velünk van, az ellenünk”, azaz
ha nem tartozol valamelyik jobboldali szervezõdéshez, akkor
nem is vagy magyar, ha nem vagy baloldali, akkor meg rasszista
jobboldali vagy.
Kérem, én szimplán EMBER VAGYOK, MAGYAR ember. Eh-
hez nem kell pártkitûzõt, vagy egyenruhát viselnem, se gyûlésekre
járnom. Nem is kell hangoztatnom — mert a magyar lét úgy vesz
körbe mindannyiunkat, mint magzatot az anyaméh, a gyermeket
a család szeretete. Hiába is palástolnánk vagy tagadnánk, ott van
minden mozdulatunkban, tettünkben, szavunkban. Ez különböz-
tet meg minket más népektõl, s ez tesz minket egy nemzetté … ha
akarjuk.
Már csak az hiányzik, hogy emelt fõvel, büszkén viseljük e ma-
gyarságot, a nehézségekkel együtt is, fittyet hányva a skatulyázók-
ra meg a politikusokra, mert csak ezáltal lehet tiszteletteljes, ter-
mészetes része utódaink életének a hazánk, az anyanyelvünk, a
történelmünk, a kultúránk, a Himnusz, a Szózat, a kokárda, a
zászlónk, közös sorsunk, õseink és az emlékeink.
Ha pedig erõs gyökerekkel, egymást támogatva állunk e földben,
semmilyen vihar nem pusztíthat el bennünket.

Hargitai Kiss Virág

Átadták a Nagy Imre Érdemrendeket

Ujságh Tibor is a kitüntetettek között
Örömmel olvastuk az ünnepi hírek közt, hogy
Sólyom László köztársasági elnök öt kitünte-
tettnek adott át Nagy Imre Érdemrendet az
1956-os forradalom és szabadságharc évfor-
dulóján a Sándor-palotában — többek között
Ujságh Tibornak, aki Sárbogárd nemzetõrpa-
rancsnoka volt 1956-ban.
A miniszterelnök elõterjesztésére Nagy Imre
Érdemérmet kapott az államfõtõl Bak János,
a Közép-Európai Egyetem nyugalmazott ta-
nára, professor emeritus, Holló József Ferenc
altábornagy, a hadtudományok kandidátusa,
a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti In-
tézet és Múzeuma fõigazgatója, Horváth
Miklós hadtörténész, az MTA doktora, a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem tanára,
Tempfli József nyugalmazott római katolikus
megyéspüspök és Ujságh Tibor nyugalmazott
tanár, volt sárbogárdi nemzetõrparancsnok.
A Nagy Imre Érdemérmet a hazafias helytál-
lással példát mutató, a magyar függetlenséget

szolgáló, a társadalmi párbeszéd, a társadalmi
béke, a nemzet egységének megvalósítása, a
békés rendszerváltozás megteremtése érde-
kében kifejtett tevékenység elismeréseként
adományozzák minden évben október 23-a
alkalmából. A kitüntetést az országgyûlés
2002 szeptemberében alapította.
Ujságh Tibort a forradalom vérbefojtása után
annak ellenére meghurcolták, a Szovjetunió-
ba deportálták, megkínozták, majd bebörtö-
nözték, hogy nem tett egyebet, mint megõriz-
te a rendet, törvényességet a forradalmi ese-
mények során. A börtönbõl való szabadulása
után sokáig nem taníthatott. Jelenleg a So-
mogy megyei Osztopán községben él, lapunk
hûséges olvasója, s a közélet máig aktív sze-
replõje.
Ujságh Tibornak ezúton is gratulálunk a ki-
tüntetéshez!

Hargitai Lajos
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Megemlékezés
A Mészöly Géza Általános Iskola tanárai és diákjai bensõséges ke-
retek között emlékeztek meg 1956. október 23-áról, a forradalom
és szabadságharc ünnepérõl.
Az aulát a bordó és a sárga krizantémok, a gyertyák fényei díszítet-
ték. A 8. a osztály — osztályfõnökük, Nagy Ferencné Milike néni
segítségével — elevenítette fel az akkori eseményeket. A zenei vá-
logatások és a találó szövegrészletek nagymértékben hozzájárul-
tak az elõadás sikeréhez, amelyet a szinte síri csend is bizonyított.
Egy meghívásnak eleget téve elõadták a Református Idõsek Ott-
honában is a könnyeket fakasztó jeleneteket.
Az osztályok képviselõi a mûsor után a kopjafánál helyezték el a
megemlékezés koszorúit.

Kecskés Andrea

Sóbarlang
a bölcsõdében

A sárbogárdi bölcsõdében, a szülõkkel közös összefogásban, az
egyik helyiségben sószobát alakítottak ki. A két sótéglahalomra
nagy edényeket tettek, amelyekben Somogyi István festõmûvész
találmánya, a Somadrin sóoldat párolog. Mesesarkot, játéksarkot
rendeztek be a szobában. A bölcsõdés gyerekekkel naponta el-
tölthetnek itt néhány órát a gondozónõk.

/H/

Elkészültek
az UNICEF-babák

A sárbogárdi nyugdíjasklub tagjai tíz babát készítettek az
UNICEF felhívására a harmadik világbeli éhezõ gyermekek meg-
segítésére.

/H/
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Alvóbomba robbanhat a mezõgazdaságban!
Nem építette be törvényjavaslatába a kör-
nyezetvédelmi tárca a Magyar Agrárka-
mara felvetéseit, így a jogszabályt általá-
nos vitára alkalmatlannak minõsítette az
országgyûlés mezõgazdasági bizottsága.
De mi is fenyegeti a több százezernyi õs- és
kistermelõt, állattartót? Mi a helyzet a ha-
tályos szabályozás szerint a környezetvé-
delmi termékdíjjal a mezõgazdaságban?
Kis túlzással minden agrártermelõnek (le-
gyen õstermelõ, vagy éppen a legnagyobb
társaság) csomagolási tevékenység esetén
be kell jelentkeznie a termékdíj-felhaszná-
lók körébe akkor is, ha csak bálamadzagot
használ.
A gond összetett: egyrészt 2004-ig vissza-
menõ hatályú a jogszabály, másrészt hatal-
mas (sokszor teljesíthetetlen) adminiszt-
rációs és anyagi terhet ró a gazdálkodókra.
Emiatt az agrárkamara számos ponton
változtatásokat ajánlott a készülõ új tör-
vénybe, de ezek nem kerültek figyelembe
vételre. A köztestület javaslata az admi-
nisztrációs terhek csökkentésére és az ag-
rártermelõk jelentõs körében, egyszerûsí-
tett eljárásban megfizethetõ, átalánytípu-
sú díjfizetésre irányult. A módosító javas-
latok nélkül október 6-án a parlament me-
zõgazdasági bizottsága nem találta általá-
nos vitára alkalmasnak az új szabályozást,
míg a parlament környezetvédelmi bizott-
sága igen.

De mi is a mai helyzet
a termékdíj ügyében?

A mezõgazdasági vállalkozások sem men-
tesülnek attól, hogy az általuk használt
csomagolóanyagok után környezetvédel-
mi termékdíjat fizessenek, illetve a vámha-
tóságnál regisztráltassák magukat. A cso-
magolóanyagok felhasználásáról nyilván-
tartást kell vezetni, és azt évente kell jelen-
teni. Mivel a most alkalmazott rendszer
2003 óta él, most (az elévülési idõt is figye-
lembe véve) 5 évre visszamenõleg kell ada-
tokat szolgáltatni, és (ha kell) termékdíjat
fizetni.
Termékdíj-fizetési kötelezettsége azok-
nak a gazdálkodóknak van, akik évente
több mint 200 kg mûanyagot, fémet, több
mint 500 kg papírt, vagy fát, több mint 800
kg üveget használnak ilyen célra.

De miért is?
A termékek csomagolása után 2003. janu-
ár 1-je óta kell termékdíjat fizetni annak,
aki a termékeit belföldön elõállítja, becso-
magolja, aki termékeit az EU bármely tag-
államából behozza, és azt forgalomba hoz-
za, vagy saját célra felhasználja, aki a ter-
méket importálja.
Csomagolás valamennyi olyan termék,
amelyet a termelõ, a felhasználó, vagy a fo-
gyasztó áruk befogadására, megóvására,
kezelésére, szállítására és bemutatására
használ, ideértve a saját használatot is.
Fontos azonban elkülöníteni egymástól a
termékdíj-köteles csomagolást (amely

mindig együtt jár valamilyen termékkel,
vagy áruval) és az „üres” csomagolóesz-
közt, amely önmagában nem termékdíj-
köteles termék.
A környezetvédelmi termékdíjjal kapcso-
latos bejelentés, bevallás és fizetési kötele-
zettség a mezõgazdaságban a csomagolást
végzõnél jelentkezik, aki/amely lehet ter-
mészetes személy, õstermelõ, egyéni vál-
lalkozó és társaság egyaránt. A termékdí-
jat a törvény értelmében a saját célra törté-
nõ felhasználás (csomagolás) esetén is —
néhány kivételtõl eltekintve — meg kell fi-
zetni. A termékdíj-kötelezettségnek pedig
2010. január 1-jétõl kizárólag elektronikus
úton lehet eleget tenni.

Vannak kivételek
Csomagolás esetén a környezetvédelmi
termékdíj alapja a csomagolás tömege.
Összegét a felhasznált csomagolóanyag
mennyisége határozza meg. Termékdíj-
mentességet az kaphat, aki kevés csoma-
golóanyagot használ, vagyis évente mû-
anyag vagy fém esetén a 200 kg-ot, papír
vagy fa esetén az 500 kg-ot, üveg esetén
800 kg-nál nem többet. A mentesség ténye
nem mentesíti a csomagolóanyag haszná-
lóját a bejelentkezési, nyilvántartási és
bevallási kötelezettség alól.
A másik lehetõség a hasznosítást koordi-
náló szervezeten keresztül megszerzett
termékdíj-mentesség, ha a hasznosítást
koordináló szervezet átvállalja a termék-
díj-fizetési kötelezettséget, átvállalási
szerzõdés megkötésével. A szerzõdést a
koordináló szervezetnek be kell nyújtania
a vámhatósághoz nyilvántartásba vétel
céljából. A kötelezett az átvállalónak meg-
határozott mértékû hasznosítási díjat fi-
zet. Az átvállalás viszont nem mentesíti a
csomagolóanyag használóját a bejelentke-
zési, nyilvántartási és bevallási kötelezett-
ség alól. Amennyiben az agrártermelõ cso-
magolt termékét exportálja, vagy a közös-
ségen belül értékesíti, nem keletkezik
termékdíj-fizetési kötelezettsége. A meg-
fizetett termékdíj visszaigényelhetõ, vagy
téves bevallás és befizetés esetén önellen-
õrizhetõ.
Termékdíj-kedvezményt is lehet kérni: a
termékdíj 75 %-át kell megfizetni, ameny-
nyiben a csomagolás, vagy annak összete-
võje környezetbarát védjegyhasználati
joggal rendelkezik.

Mikor kell fizetni?
A kötelezettség keletkezésének idõpontja:
— a belföldi elõállítású, valamint az EU-
ból behozott termékdíj-köteles csomago-
lás esetén az elsõ belföldi értékesítéskor
kiállított számlán feltüntetett teljesítés
napja;
— a belföldi elõállítású, valamint az EU-
ból behozott termékdíj-köteles csomago-
lás saját célú felhasználása esetében a ter-
mékdíj-fizetési kötelezettség a költség-
ként való elszámolás napján, vagy kicso-

magoláskor a csomagolási hulladék kelet-
kezésének napján;

— az importált termékdíj-köteles csoma-
golás utáni termékdíj-fizetési kötelezett-
ség a szabad forgalomba bocsátás alkalmá-
val, a vámalakiságok elvégzésekor, vala-
mint az ezzel egy tekintet alá esõ vámható-
sági intézkedések céljából benyújtott vám-
áru-nyilatkozat vagy kérelem elfogadásá-
nak napján keletkezik.

Az agrárágazatban különbséget kell vi-
szont tenni a tárolás és a csomagolás fogal-
ma, folyamata között! Mindaddig, amíg a
mûanyag fólia, zsák, láda stb. csomagoló-
anyag a termény/termék technológiai ke-
zelésére (kazal fedése, siló takarása, bála
tárolása, a ládába rakott zöldség, gyümölcs
hûtõházi, vagy egyéb tárolása) valósul
meg, azt a folyamatot nem csomagolásnak,
hanem tárolásnak kell tekinteni. Mindad-
dig tárolásról beszélünk, amíg az így tárolt
termény/termék saját célú felhasználása,
vagy értékesítése bekövetkezik (pl. bála-
szalma).

Újrahasználat után is!

A csomagolás jellegébõl adódóan elõfor-
dul, hogy az agrártermelõnél használt rak-
lap, láda, rekesz több egymást követõ év-
ben is megõrzi funkcióját, és a termelõ azt
több éven keresztül használja, illetve an-
nak visszavételérõl gondoskodik. A ter-
méknek az eredeti célra történõ ismételt
felhasználása az újrahasználat. Alapfelté-
tele, hogy a csomagolóanyag be legyen je-
lentve a vámhatóságnál, és nyilvántartsák
azt. A bejelentés elmaradása szigorú
szankciót von maga után, mert a bejelentés
elmaradása esetén a termék minden forga-
tás alkalmával egyutasnak minõsül, így
azokhoz termékdíj-fizetési kötelezettség
kapcsolódik. A bejelentés visszamenõleg
pótolható, azonban mulasztási bírság
szabható ki.

Kemény szankciók

A termékdíj behajtása adók módjára tör-
ténik. Meg nem fizetett termékdíj után a
termékdíj-bírság a hiány (díj) 100 %-a. Ké-
sedelmes bejelentés, bevallás miatt mu-
lasztási bírságot kell fizetni, melyet a vám-
hatóság határozatban állapít meg.

Ugyanakkor szükséges, hogy azon mezõ-
gazdasági termelõk, akiknek az elmúlt
években a bonyolult szabályozás a figyel-
mét elkerülte, szankciómentesen végez-
hessék el az önellenõrzést

További részletek a Magyar Agrárkamara
honlapján:
www.agrarkamara.hu/Ágazatiinformációk/
AMagyarAgrárkamarahírei/tabid/118/Defa
ult.aspx?udt_495_param_detail=3121.
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Férfi felnõtt megyei I. o.

Szép volt, fiúk!
Sárbogárd–Rácalmás 28:23 (16:9)

Vezette: Kiss, Nikolényi. Nézõszám: 100.
Sárbogárd: Németh II.–Németh I. 2, Bodoki III. 8, Suplicz 1, Ta-
kács 2, Balogh 9, Nacsa 4, csere: Borostyán, Orbán–Szabó J. 1,
Bodoki I., Rehák, Baki, Hegedüs 2. Edzõ: Bodoki György.
Rácalmás: Gelencsér–Horváth N. 5, Horváth D. 6, Szloboda 3,
Winiarczyk 3, Rosta, Nagy, csere: Hevesi, Kiss, Szûcs 6. Edzõ:
Princes Attila.

Hatalmas érdeklõdés mellett került sor a nagy rivális, a Rácalmás
elleni mérkõzésre. A vendégcsapaton látszott, hogy gyõzni jöttek
Sárbogárdra.
Az elsõ félidõ elején fej fej mellett haladtak a csapatok. A mieink
meglepõen fegyelmezetten, a taktikai utasításokat betartva,
rendkívül elszántan küzdöttek, ami aztán az eredményen is meg-
mutatkozott. A félidõ végére, fokozatosan elhúzva, megnyugtató
elõnyre tettünk szert.
Egy kis pihenõ után egyre szikrázóbb játék mellett tudtuk tartani
az elõnyünket, de aztán következett egy kisebb hullámvölgy, ami-
bõl sikerült kilábalnunk. A félidõ második felében már az edzõ
minden nevezett játékost igyekezett szerepeltetni, hogy mindenki
szokja a rangadók légkörét. Cserejátékosaink sem vallottak szé-
gyent, de azért látszott, hogy van még mit fejlõdni a fiataloknak.
A gyõzelmünk egy pillanatig sem forgott veszélyben. Az ötgólos
gyõzelem, úgy érzem, megérdemelt volt, sõt, akár nagyobb arányú
is lehetett volna.
Gratulálunk az ellenfélnek is, becsülettel, keményen küzdöttek!
De most Sárbogárd volt a jobb.
Játékvezetõi szempontból egy nehéz mérkõzést láthattak a né-
zõk; azért a bíróknak sikerült kézben tartani a meccset.
Csapatunk minden tagja kiválóan játszott, Bodoki Gyurci ismét a
régi volt, Balogh biztos kezû ítéletvégrehajtónak bizonyult, Ta-
kács Lajos rutinja aranyat ért.
Bízunk a hasonló folytatásban!
Két hét múlva, november 7-én az Ercsi csapatát fogadjuk, ahol
szintén kötelezõ a gyõzelem. Minden lelkes szurkolónkat szere-
tettel várjuk!

Rehák Sándor

U13 megyei kiemelt
bajnokság

Rangadó — a bajnokság eredményeit, a csapatok játékát figye-
lemmel kísérõk így emlegették a 8. fordulóban a Sárszentmiklós
SE I.–DVSI mérkõzést. Mindkettõ csapat megnyerte eddigi
meccseit.

A találkozót megtekintõk nem is csalódtak. Nagyon szervezett,
tudatos, szép focit játszó ellenfelet sikerült legyõznünk. Egy-egy
egyéni hibát leszámítva fegyelmezetten, a taktikai utasításokat
végig betartva játszottunk.

Sportszerû találkozó, kitûnõ játékvezetés (Szabó Attila), gyõze-
lem, tudatos, szép játék. Gratulálok a csapatnak!

Csapatunk: Simon Csaba, Szúnyogh Richárd, Léhmann Balázs,
Németh Kristóf, Szente Márkó, Demeter Dávid, Freschli Barna-
bás, Luczek Roland, Kovács Roland, Fekete Patrik, Lakatos
Renátó, Csendes Ádám, Farkas József, Sallai Attila, Molnár
Tamás, Kovács Kornél.

2009. október 25.: Sárszentmiklós SE I.–DVSI 5-2.

A záró fordulóban Martonvásáron játszunk november 1-jén
10.00-kor.

Pajor László, Sárszentmiklós SE

VUK-gála
2009. október 23-án 10 órakor
Székesfehérváron, a Sóstói
Stadionban volt a VUK me-
gyei válogatójának harmadik
fordulója. A sárbogárdi körze-
tet 11 gyermek képviselte:
U7-ben Demeter Dániel (Sár-
szentmiklós), Husvéth Ádám
(Sárszentmiklós), Gyökér
Zsombor (Sárszentmiklós),
Klazer Balázs (Cece); U9-ben
Németh Roland (Sárszent-
miklós), Kranauer Gergõ (Sár-
szentmiklós); U11-ben Bara-
bás József (Sárbogárd), Bende
Patrik (Cece), Klazer Ferenc
(Cece), Molnár Márk (Sár-
szentmiklós), Márkovics Dáni-
el (Sárszentmiklós).
Minden korosztályban 4x15 percet játszottak a fiatal labdarúgók.
Az igazi tét nem a gyõzelem volt, hanem bekerülni a megyeválo-
gatottba.

A rengeteg ügyes srác közül nehéz volt választani. Körzetünkbõl
Demeter Dániel (Sárszentmikós) és Husvéth Ádám (Sárszent-
miklós) játékukkal kiérdemelték, hogy bekerüljenek a legjobbak
közé.

Október 25-én a Videoton–Debrecen NB I-es mérkõzés elõtt a
stadionban játszottak a korosztályos megyeválogatottak a Vidi
hasonló korú játékosai ellen. Sok nézõ, nagyszerû stadion, válo-
gatott játékosok — igazi gála volt a játékosok tiszteletére, akik a
Videoton hivatalos szerelésében léphettek pályára, majd azt meg
is tarthatták. Husvéth Ádi itt is megmutatta, hogy mennyire érzi a
kaput (2 gólt rúgott). Demeter Dani pontos, tudatos passzaival
emelkedett ki. Gratulálunk mindkét srácnak, büszkék lehetünk
rájuk!

Pajor László, Sárszentmiklós SE
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KÉSZÜL A RENDÕRSÉG
A TEMETÕK KÖRNYÉKI REND

BIZTOSÍTÁSÁRA
Közeleg a mindenszentek ünnepe és a halottak napja. Ezekben a
napokban látogatók ezrei keresik fel a temetõket, hogy egy-egy
szál virággal, gyertyával elhunyt hozzátartozóikra, barátaikra
emlékezzenek. Sokan már az elmúlt hétvégén elindultak a távo-
labbi sírokat felkeresni.

Hogy az ünnep valóban meghitt és bosszankodástól mentes le-
gyen, a Fejér megyei rendõrök körültekintõen, nagy gonddal ké-
szülnek a temetõk és környékük biztosítására, ellenõrzésére, te-
kintettel arra, hogy sajnos a bûnelkövetõk még az ilyen ünnepek-
re sincsenek tekintettel. A rendõrök, illetve az õket segítõ polgár-
õrök azonban mindenütt nem lehetnek jelen, ezért maguknak a
temetõkbe látogatóknak is tenni kell azért, hogy sértetté ne válja-
nak.

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság részérõl a mindenszentek ün-
nepével kapcsolatosan a települések temetõi környékén a hétvé-
gén, de már a pénteki naptól kezdõdõen a közterületi állomány
folyamatosan, illetve visszatérõen ellenõrzi a temetõk környékét.
Tevékenységük egyeztetésre került a településeken mûködõ he-
lyi polgárõr szervezetekkel, így a polgárõrök szintén ellenõrzik a
temetõk környékét. Az egyeztetések során a közös szolgálatellá-
tást, illetve a koordinált feladat-végrehajtást kívánják biztosítani.

A bûnügyi osztály részérõl bûnmegelõzési tárgyú felhívások ke-
rültek elkészítésre. A felhívások egyik típusa a temetõk bejáratá-
nál, hirdetõtábláin kerül kihelyezésre. Ezen kívül a rendõrök, il-
letve a polgárõrök tájékoztató szórólapokat helyeznek el a
temetõknél megjelenõ gépjármûvek szélvédõin.

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság a hétvégi ünnepre tervezte vég-
rehajtani a heti három alkalommal megtartásra kerülõ fokozott
ellenõrzések egyikét, mely során kiemelt feladat a temetõk kör-
nyékének ellenõrzése, a rendõri jelenlét biztosítása, illetve foko-
zása.

A közelgõ ünnepek miatt az utakon már a hétvégén nagyobb for-
galomra lehet számítani, ezért kérjük a gépjármûvezetõket, hogy
a megszokottnál még körültekintõbben vezessenek, közlekedõ
társaikra legyenek tekintettel, és a szabályokat betartva, óvatosan
közlekedjenek! A temetõk környékén a forgalmat irányító rend-
õrök, illetve az õket segítõ polgárõrök utasításait maradéktalanul
tartsák be, hiszen õk az Önök érdekében teszik dolgukat! A par-
kolási bosszankodások elkerülése érdekében, ha tehetik, inkább
használják a tömegközlekedési eszközöket. Azonban gyalogosan
közlekedve se hágják át az Önökre vonatkozó szabályokat, az
autósok haladását ne akadályozzák!

Amennyiben mégis gépkocsival érkeznek a temetõkhöz, a parko-
láskor legyenek körültekintõek! Az autóban látható helyen érté-
ket ne hagyjanak, az összes ablakot húzzák fel, az ajtókat pedig
zárják be!

A temetõkben közlekedve is legyenek óvatosak, értékeiket, tás-
káikat ne hagyják õrizetlenül, ne tegyék le a sírokra, vagy azok
mellé, mert ez könnyen szemet szúrhat a bûnelkövetõknek!

Bár a megye rendõri szervei október 30-ától tervezik a fokozot-
tabb rendõri jelenlétet megvalósítani a települések vonatkozásá-
ban, már az ünnepek elõtti napokon is különös gondot fordítanak
a visszatérõ ellenõrzésekre. Amennyiben rendõri segítséget
igénylõ problémával állnak szemben, kérjük, forduljanak biza-
lommal a szolgálatot teljesítõ beosztotti állományhoz, akiktõl
megkapják a szükséges információt!

Meghitt emlékezést, békés ünnepeket kívánunk!

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtószolgálata

Opel a kukoricásban

Október 21-én megkerült az az Opel Vectra, amelynek eltûnésé-
rõl elõzõ nap tett bejelentést annak gazdája. Az autót Örspuszta
és Sáregres között találták meg a kukoricaföldön. A jármûvet
Székesfehérvárról lopták el. Az ismeretlen tettesek az autó abla-
kait kitörték, abból az akkumulátort kivették és eltulajdonították,
majd így hagyták hátra az autót. A tetteseket keresi a rendõrség.

Mindent tarolt, ami az útjába került

Október 25-én Nagylókon, a Rákóczi utcában történt egy baleset.
Egy Suzuki, áttérve a szemközti sávba, padkának, majd villany-
oszlopnak ütközött, aztán továbbhaladva egy másik villanyoszlo-
pot trafóval együtt kiütött a helyérõl. Ezután az autó az oldalára
dõlve kivitt egy faoszlopot is, és egy beton átereszbe az orrával
elõre dõlve állt meg. A balesetben a sofõr súlyosan sérült.

Aggregátor, kukorica, borsó

Október 28-án Sárkeresztúron, a Petõfi utcából, egy családi ház
melléképületébõl aggregátort vittek el.

Sárhatvan területérõl egy magtár épületébõl vittek el 15 zsák ku-
koricát és 400 kg takarmányborsót. A sértett kára kb. 50.000 Ft.

Hamis kábelszerelõk

Sárbogárdon, az Asztalos utcában kábelszerelés ürügyével ment
be két személy október 27-én 16 óra körüli idõben az egyik ház-
hoz, ahol a tulajdonos figyelmét elterelve a konyhából készpénzt
tulajdonítottak el. Az utcabeliek közül azonban többen is észre-
vették az esetet, és a rendõrségre több jelentés is érkezett, míg a
tettesek értékek után kutattak, így a rendõrök információt kaptak
a tettesek autójának rendszámáról, s így forró nyomon követhet-
ték õket.

KÉK HÍREK

TERMÉSZETJÁRÓ-HÍREK
A városi bizottság következõ túrájára az elõre jelzett napon,
november 7-én kerül sor.
A túra helyszíne eltér a tervezettõl!
Ez a Törökkoppány–Török kút–Patkó kút útvonalon lesz!
Délután a szomszédos Igalon, a gyógyfürdõben lesz lehetõség
regenerálódni.
Indulás: 7 órakor.
Mindenkit szeretettel várunk!

KÖZLEMÉNY
A Sáregresért Közhasznú Egyesület tisztelettel köszöni támo-
gatóinak az adójukból a 2008-as rendelkezési évben felajánlott
1 %-ot.
A beérkezett 59.787 Ft-ot gyermekek részére szervezett prog-
ramok költségeinek finanszírozására és mûködési költségekre
fordítottuk.
Köszönettel fogadunk további támogatásokat.
Adószámunk: 18497939-1-07.

Az egyesület vezetõsége
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Orvosi rendelések Sárbogárdon
Központi ügyelet: Ady Endre út 79-83., 06 (25) 460-163, 463-490.

Háziorvosi körzetek
I. Dr. Somogyvári Katalin: Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
460-013: H: 12-16, K-Sze: 8-12, P: 8-12. Rétszilas, Fehérvári u. 95.: Cs:
8.30-11.30.
II. Dr. Csanádi József: Rendelõ: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
462-641, 06 (30) 5403-598. H: 8-12, K: 12-16, Sze-Cs-P: 8-12.
Nagyhörcsök, tel.: 06 (25) 470-011: Sze: 10.30-12.30.
III. Dr. Farkas János: Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597: H-K:
8-12, Sze: 12-16, Cs-P: 8-12.
IV. Dr. Jarabin János: Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25)
467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs: 12-16, P: 8-12.
V. Dr. Oroszlány László: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
460-165: H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-16.
VI. Dr. Horváth Endre: Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25)
470-007, mobil: 06 (30) 2373-700: H: 11-15, K-Sze-Cs: 8-12, P:
10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.
Dr. Nemes Mária: rendelõintézet, I. emelet. Rendelés: H-P: 8-12. Tel.: 06
(25) 460-163.

Gyermekorvosi körzetek
I. Dr. Mányoki Lídia: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25) 460-163, H:
13-15, K: 9.30-10.30, tanácsadás kedden: 10.30-12, Sze: 11-12, Cs:
13-15, P: 12-14.
II. Dr. Mányoki Lídia: Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468
214: H: 8-12, K: 12.30-15.30, Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás:
Cs: 8-10. Tel.: 06 (30) 573 4908.
III. Dr. Abdalla Roshdi: Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
463-489, mobil: 06 (30) 2278-129: K: 8-12, Sze: tanácsadás: 14-15, Cs:
8-12, P: 9-11. Sárbogárd, István u. Tel.: 06 (25) 465-080: H: 8-11, Sze:
8-11, tanácsadás: 11-12, P: 13-14.

Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érke-
zõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, me-
lyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

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

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

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

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

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

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

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

hívja a polgármesteri hivatalban Zádori Dórát: 06(25)520-261, 38-as mellék.
Elhullott állatot mind a polgármesteri hivatalban, mind Sárközy Károly gyep-
mesternél be lehet jelenteni a 06(30)8542-431-es telefonszámon.

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

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

Kéményseprõ:
Russ Attila kéményseprõ: 06(30)501-6970

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

Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanap-
okon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-20.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

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

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

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

Tömegközlekedés

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

MÁV információ: 06(25)460-018 (állandó ügyelet).
Helyi buszjáratok: 06 (20) 920 5776

Heti 2002 Kft. 2321 Szigetbecse, Napsugár u. 2.

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

SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,

06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napo-
kon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (25) 460 163.

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

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

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

Kossuth Zsuzsa Rendelõintézet, Sárbogárd,
Ady E. út 79-83. Szakrendelések
Tel.: 06 (25) 460 163, 460 164.

Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.
Bõrgyógyászat: hétfõn, 15-20-ig. A betegellátás idõpontegyeztetéssel
történik. November 30-án a rendelés szünetel.
Gégészet: minden kedden és pénteken, 9-14-ig.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-15-ig, keddtõl péntekig 8-11-ig.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Fogászat: hétfõ, szerda, péntek: 8-14-ig, kedd, csütörtök: 12-18-ig. A be-
tegellátás idõpontegyeztetéssel történik. A rendelési idõ utolsó órá-
jában új beteget nem fogadnak.
Nõgyógyászat:  hétfõn és pénteken 9-13-ig.
Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Reumatológia: pénteken 7-12-ig.
Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Sebészet: hétfõn és pénteken 8-14-ig, kedden szünetel a rendelés, szerdán
és csütörtökön 7.30-13.30-ig.
Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-18-ig.
Tüdõbeteg-gondozó: szakrendelés, tüdõszûrés: hétfõn, kedden, pénteken
8-14-ig, csütörtökön 12-18-ig, szerdán csak tüdõszûrés 8-14-ig.
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Jogosult állatorvosi és betegellátási
ügyelet, 2009. november hó

A belföldi szállítást is végzik.

I. körzet: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván,

Cece, Vajta, Sáregres

november 7-8.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24.,
06-30-816-1376,

november 14-15.: dr. Pátzay István, Sárbogárd, Köztársaság út 156.,
06-30-520-8877,

november 21-22.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62.,
06-30-939-8629,

november 28-29.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság u. 30/a.,
06-20-355-7213.

II. körzet: Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza

november 7-8.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szt. István u. 3.,
06-20-974-9065,

november 14-15.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30.,
06-30-993-9404,

november 21-22.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a.,
06-30-639-3977,

november 28-29.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a.,
06-30-639-3977.

A hatósági állatorvosi ügyelet a 06-30-956-3168 számú telefonon ér-
hetõ el.

(I–II. sz. körzet, továbbá Igar, Mezõszilas, Dég, Lajoskomárom, Me-
zõkomárom, Szabadhídvég, Pélpuszta.)

Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

ÁLLATORVOSI RENDELÕ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.

Dr. Szénási Károly, telefon: 06 (30) 9751-715.

Nyitva: H–P: 16.00-18.00, Szo: 9.00-11.00

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság
körzeti megbízottjainak névsora,

valamint fogadóóráinak helye és ideje

Szûcs József r.tzls., Sárbogárd, Belváros–Kislók
páros hét csütörtök, 9.00-10.00 Sárbogárd, rendõrkapitányság

páros hét csütörtök, 10.30-11.30 Kislók, kultúrház

Kiss Balázs r.törm. Vasút–Alsótöbörzsök
páros hét csütörtök, 8.00-10.00, Sárbogárd, rendõrkapitányság

Magyar Krisztián r.ftörm. Igar–Igarvám-Szõlõhegy
páros hét kedd, 14.00-14.45, Igar, polgármesteri hivatal

páros hét kedd, 15.00-15.30, Igarvám, kultúrház

páros hét kedd, 15.30-16.00, Szõlõhegy, kultúrház

Pécsi Zoltán r.ftzls. Mezõszilas
páros hét kedd, 14.00-16.00, Mezõszilas, kmb. iroda

Erdélyi Imre r.tzls. Sárosd
páratlan hét szerda, 14.00-16.00, Sárosd, rendõrõrs épülete

Veres János r.tzls. Szabadegyháza
páratlan hét szerda, 14.00-16.00, Szabadegyháza, kmb. iroda

Kovács Péter r.ftörm. Nagylók-Hantos
páros hét kedd, 10.00-11.00, Nagylók, polgármesteri hivatal

páros hét kedd, 12.00-13.00, Hantos, polgármesteri hivatal

Juhász Gábor r.törm. Vajta
páros hét szerda, 16.00-18.00, Vajta, kmb. iroda

Földi Ádám r.törm. Sárszentágota–Felsõkörtvélyes
páros hét szerda, 14.00-16.00, Sárszentágota, polgármesteri hivatal

Sepsi Zsolt r.zls. Sárkeresztúr
páros hét szerda, 13.00-15.00, Sárkeresztúr, polgármesteri hivatal

Badics Ferenc r.zls. Cece-Sáregres
páros hét szerda, 16.00-17.00, Cece, rendõrõrs épülete

páros hét szerda, 17.00-18.00, Sáregres, kultúrház

Badics Zsolt r.zls. Alap-Alsószentiván
páros hét szerda, 17.00-18.00, Alap kmb. iroda

páros hét szerda, 10.00-11.30, Alsószentiván, házasságkötõ terem

Batári Róbert r.ftörm. Pusztaegres–Örspuszta–
Sárhatvan–Nagyhörcsök

páros hét szerda, 13.00-14.00, Pusztaegres, kmb. iroda

páros hét szerda, 14.00-15.00, Sárhatvan, kultúrház

Somogyvári László r.törm. Káloz
páratlan hét péntek, 15.00-17.00, Káloz, kmb. iroda

Tóth Zsolt r.törm. Sárkeresztúr
páratlan hét szerda, 10.00-12.00, Sárkeresztúr, polgármesteri hivatal

Horváth Ferenc r.tzls. Sárszentmiklós–Rétszilas
páratlan hét kedd, 14.00-16.00, Sárbogárd, rendõrkapitányság

Budainé É. Beáta r.törm. Káloz
páros hét szerda, 14.00-16.00, Káloz, kmb. iroda

GAZDANAPTÁR – November
Zöldségeskert: A téli káposzta sárgulásnak indult leveleit
szedjük le, a káposzta fölé rakjunk hálót, hogy a madarak kár-
tevését megelõzzük. A még kinn lévõ karfiol takaróleveleit
hajtsuk a fejre, hogy ne fagyjon meg. Az összes karót, botot,
melyek támasztékul szolgáltak, húzzuk ki, tisztítsuk meg és te-
gyük el a következõ évre. Még mielõtt megfagyna a talaj, szed-
jünk fel kellõ mennyiségû petrezselyemgyökeret. Kezdjük meg
a talajmunkákat.

Gyümölcsös: Kezdjük el a fák metszését. Ha van még termõ
bogyósunk, takarjuk le madárhálóval. Ültessük el azokat az
alanyokat, amelyeket a következõ évben szemezni és oltani
akarunk. Ha a talaj már fagyos, amikor az általunk rendelt
földlabda nélküli fák megérkeznek, vermeljük el, vagy a gyöke-
res végükön tõzeggel töltött vászonzsákba kötve tároljuk õket.
Az utolsó gyümölcsöket válogassuk át, raktározzuk el.

Díszkert: Eljött a sövénytelepítés ideje. Fejezzük be a fenyõfé-
lék telepítését, és ültessük el a lombos cserjéket, fákat.
Amennyiben a talaj túlságosan fagyos, vagy sáros, a növénye-
ket ideiglenesen vermeljük el. Ilyenkor vághatjuk a legéletre-
valóbb dugványokat. A díszkertben nevelt évelõket (pl. kanka-
lint) hajtás céljából emeljük ki a talajból. A sziklakertbõl a le-
hullott lombot távolítsuk el.

Üvegház: Csökkentsük a levegõ párásítását és a szellõztetést.
Telepíthetünk kis növésû gyümölcsfát, pl. õszibarackot (fõleg
nektarint) és szõlõt. Szét kell ültetni a rövidnappalos salátát.
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Légió 2000 Security–Gréta Bútor városi teremlabdarúgó-bajnokság
A III. forduló eredményei
Nyiki FC–Extrém 3:5 (1:2)

Vezette: Szakács. Nyiki FC: Huszti L., Kecser,
Oláh, Huszti N., Huszti R. Csere: Boros, Felker,
Huszti P., Keresztyén, Németh. Extrém: Kiss,
Hajnal, Oszvald, Horváth D., Major. Csere:
Dévényi, Horváth T. 4. perc: Major kihagyta az
elsõ nagy helyzetet. 7. perc: szöglethez jutott a
Nyiki FC, Huszti N. emelte a labdát a kapuba,
1:0. A bekapott gól felébresztette az Extrém játé-
kosait, átvették a játék irányítását. 12. perc: Dé-
vényi alig lõtt a kapu mellé. 13. perc: Horváth T.
tiszta helyzetben a kapu mellé lõtt. 14. perc: sza-
badrúgáshoz jutott az Extrém, Oszvald legurítot-
ta a labdát Major elé, aki nem hibázott 1:1. 15.
perc: Major lövése után a labda a kapufát súrol-
ta. 17. perc: Horváth T. révén megszerezte a ve-
zetést az Extrém, 1:2. 23. perc: a szögletdobásra
Kiss rossz ütemben indult ki, a labda Oláh elé ke-
rült, melyet az üresen maradt kapu mellé pofo-
zott. 24. perc: Horváth D. fejelt kapufát. 27. perc:
Huszti N. révén egyenlített a Nyiki FC, 2:2. 29.
perc: Oszvald lövése talált utat a kapuba, 2:3.
30. perc: egy formás Extrém-támadás után Dé-
vényi a kapu mellé perdítette a labdát. 33. perc:
Huszti R. lövése után a labda a felsõ lécen csat-
tant. 35. perc: Dévényi lövése egy védõn meg-
pattant, a vetõdõ Huszti L. mellett a labda a
hosszú sarokban kötött ki, 2:4. 36. perc: Horváth
D. pöccintette a labdát Huszti L. lábai között a ka-
puba, 2:5. 36. perc: Huszti R. lövése után talált a
labda a kapuba, 3:5. Méltó ellenfél volt a Nyiki
FC. Kár, hogy a vezetés után visszavett az iram-
ból, átengedte a játék irányítását. Ez meg-
bosszulta magát. Jó iramú, sportszerû mérkõzés
volt. Góllövõk: Huszti N. 2, Huszti R., illetve Ma-
jor, Horváth T., Oszvald, Dévényi, Horváth D.

Sárkeresztúr KIKE–Toledo 2005
9:1 (2:0)

Vezette: Kristóf G. KIKE: Visi, Szauervein,
Hajdinger J., Geiger, Hajdinger Z. Csere: Madár.
Toledo: Fûrész, Barabás R., Bodoki, Barabás B.,
Dombi. Csere: Horváth Zs. 3. perc: Hajdinger J.
nagy erejû lövését védte Fûrész. 5. perc: Geiger
lövését is hárította a kapus. 8. perc: Szauervein
került óriási helyzetbe, de a földön fekvõ Fûrész
kezébe emelte a labdát. 10. perc: Geiger meg-
szerezte a vezetést, 1:0. 18. perc: Hajdinger J.
lövésébe Szauervein beletette a lábát, a labda
védhetetlenül vágódott a kapuba, 2:0. 20. perc:
Hajdinger Z. lövése után a labda a felsõ lécrõl vá-
gódott ki a mezõnybe. 23. perc: Fûrész és
Bodoki összehoztak egy gólt, Madár volt ered-
ményes, 3:0. 25. perc: potyogtak a gólok: elõbb
Bodoki szépített, 1:3, majd a kezdés után Geiger
visszaállította a háromgólos elõnyt, 1:4. 28.
perc: Geigert nem tudták tartani, újabb gólt lõtt,
1:5. 29. perc: Fûrész hibáját Geiger góllal büntet-
te, 1:6. 30. perc: Geiger lövése után a labda egy
védõn irányt változtatott, és a meglepett Fûrész

mellett a kapuban kötött ki, 1:7. 31. perc: az
összeesõ Toledonak Hajdinger Z. is beköszön-
tött, 1:8. 35. perc: egy átadás után a labda a tisz-
ta helyzetben lévõ Geiger elé került, nem hibá-
zott, 1:9. 36. perc: Geiger lövése után a labda a
felsõ lécrõl a gólvonal elé, onnét pedig a me-
zõnybe pattant. Ez volt az utolsó említésre méltó
esemény, mert mindkét csapat megelégelte a
játékot. Góllövõk: Geiger 6, Szauervein, Madár,
Hajdinger Z., illetve Bodoki.

Alba Autósbolt Cece–
Légió 2000, Fair Bútor 3:3 (1:2)

Vezette: Szakács I. Alba: Fülöp Gy., Hegedûs,
Pintér, Fülöp T., dr. Erdélyi. Csere: Kiss, Pudelka,
Tóth. Légió: Szilágyi F., Lakatos Gy., Németh,
Baki, Verbóczki. Csere: Lakatos T., Szilágyi Cs.
10. perc: Baki lövésébe kézzel értek bele, a bün-
tetõ területén belül, a büntetõt Verbóczki nagy
erõvel a kapuba lõtte, 0:1. Az elsõ 13 percben a
Légió gyors játéka érvényesült jobban. 14. perc:
Tóth A. tört elõre, nem vették komolyan, átadás-
ra számítottak, ehelyett lövésre szánta el magát,
a labda a hosszú sarokban kötött ki, 1:1. 17.
perc: Lakatos T. sarokkal továbbította a labdát a
kapuba, Fülöp nem védhette, 1:2. A második fél-
idõ elsõ nagy helyzetét Lakatos T. hagyta ki a 23.
percben. 26. perc: Pintér lövését Szilágyi F. véd-
te szögletre. 28. perc: Pudelka lövése után a lab-
da a kapu mellett kötött ki. 31. perc: Németh ad-
ta el a labdát, Kiss átadásából Pudelka egyenlí-
tett, 2:2. A kezdés utáni ellentámadásból Ver-
bóczki eredményes, 2:3. 35. perc: dr. Erdélyi lö-
vése után a labda centiméterekkel ment a kapu
mellé. 36. perc: Pintér lövése után a labda a ka-
pufát érintve hagyta el a játékteret. 38. perc: a
jól játszó Tóth egyenlített, 3:3. Most a tartalékos
Légió akarata érvényesült jobban, megszerezték
idei elsõ pontjukat. Góllövõk: Tóth 2, Pudelka, il-
letve Verbóczki 2, Lakatos T.

Hörpintõ–Horváth Ker. 0:5
Elmaradt, mert a Hörpintõ csapata nem jelent
meg. A versenykiírás XI/2. pontja értelmében a
3 pontot a Horváth Ker. csapata 5:0-s gólkülönb-
séggel kapja. A versenybizottság a vétkes csa-
patot 3 pontos levonással sújtja, egyben felhívja
a Hörpintõ csapat vezetõjének a figyelmét: ha a
bajnokságban nem akarnak részt venni, azt Sza-
kács Istvánnak jelentsék be, mert a sorsolást
nem lehet elkészíteni, és feleslegesen ne rabol-
ják annyi ember idejét.

Twister Galaxy–Sárbogarak 0:1 (0:0)
Vezette: Kristóf G. Twister: Bognár I., Killer, Ba-
logh, Szabó, Bognár T. Csere: Gyepes, Paudics,
Roszkopf, Szántó. Sárbogarak: Csuti, Gazdag,
Dizseri B., Dizseri P., Gászler. Csere: Deák, Kiss,
Németh Cs., Németh T. Egymás hibáiból éltek a
csapatok az elsõ félidõben. Valamivel többet bir-
tokolta a labdát a Sárbogarak, a kapuk nem fo-
rogtak veszélyben. A második 20 percre valamit
javult a játék irama, melynek eredménye Gászler
gólja volt. Igaz, helyzet — mit helyzet,
ziccerhelyzet! — mindkét kapu elõtt adódott, de
azok kimaradtak. A játék képe alapján a döntet-
len igazságosabb lett volna. Góllövõ: Gászler.

Reál Margit–BB. Truck 6:4 (2:4)
Vezette: Kristóf G. Reál Margit: Géczi, Kiss,
Márton, Dani, Horváth. Csere: Fövenyi, Csizma-
dia, Rozgonyi, Berzeviczy. BB. Truck: Gábris,
Molnár, Takács, Zobák, Pálinkás. Csere:

Dravecz, Gilicze, Horváth A., Strausz. 3. perc:
Horváth Z. lõtte a labdát a kapuba. 4. perc: Zobák
legurítása után Molnár a kapufát találta telibe a
labdával. 5. perc: Pálinkás egyenlített. 9. perc:
Zobák jobb oldalról az alapvonalról kilõtte a
hosszú sarkot. 11. perc: Horváth A. másodszor-
ra továbbította a labdát a kapuba. 13. perc: Már-
ton szabadrúgása a kapufán csattant. 15. perc:
Fövenyi kapásból lõtt a kapu fölé. 16. perc:
Berzeviczy átadása után a labda tiszta helyzet-
ben találta Kisst, aki kihagyta a lehetõséget. 17.
perc: egy szöglet után Fövenyi fejelt a kapuba.
19. perc: Zobák ment el a jobb oldalon, lövése
után a labda a bal alsó sarokban kötött ki. 21.
perc: Dani egy egyéni akció után szépített. 24.
perc: Fövenyi a kapus lábai között lõtte el a lab-
dát, mely a kapuban kötött ki. 31. perc: Berze-
viczy kapott jó indítást, nem hibázott. 37. perc:
Dani hagyott ki nagy helyzetet. 38. perc: Csiz-
madia állította be a végeredményt. Piros lap:
Rozgonyi, 2 perc. Góllövõk: Horváth Z., Fövenyi
2, Dani, Berzeviczy, Csizmadia, illetve Zobák 2,
Pálinkás, Horváth A.

Spuri–Bad Boys 0:8 (félbeszakadt)
Vezette: Kristóf G. Spuri: Huszár, Kovács,
Schmidt, Varga. Bad Boys: Porkoláb, Mikuli, Ju-
hász, Soós, Kuti. Csere: Horváth F. A mérkõzést
14 perc 26,13 másodpercnél, 8:0-s állásnál a já-
tékvezetõ lefújta, mert a Spuri csapatának lét-
száma Kovács sérülése miatt 1+3 fõ alá esett.
Így a versenykiírás értelmében a 3 pontot a pá-
lyán elért eredménnyel a vétlen Bad Boys csa-
pat kapta. Góllövõk: Soós 5, Kuti 2, Horváth.

Pentagri Kft.–OMV 3:2 (1:0)
Vezette: Kristóf G. Pentagri: Györök, Palotás,
Tóth, Kelemen, Bor. Csere: Domján, Dravecz,
Csendes, Sebestyén. OMV: Plézer, Halasi,
Nagy, Killer, Simon. Csere: Deák, Herczeg, Lu-
kács. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV sport-
adásában tekinthetik meg. Góllövõk: Bor 2,
Domján, illetve Killer, Halasi.

Tabella

Bogárd és Vidéke-csoport
1. Sárkeresztúr KIKE 3 - - 18:3 9
2. Extrém 2 1 - 11:6 7
3. Pentagri Kft. 2 1 - 8:5 7
4. OMV 2 - 1 15:10 6
5. Toledo 2005 1 1 1 9:15 4
6. Alba Autósbolt Cece 1 1 1 8:6 4
7. Sárbogarak 1 - 2 5:12 3
8. Nyiki FC - 1 2 8:15 1
9. Légió 2000, Fair Bútor - 1 2 7:10 1
10. Twister Galaxy - - 3 2:8 0

Góllövõlista:
I. Geiger Zoltán KIKE 8 gól
II. Hajdinger Zoltán KIKE 5 gól
III. Deák Géza OMV 4 gól

Fair Bútor-csoport
1. Bad Boys 3 - - 16:2 9
2. Horváth Ker. 2 - - 11:4 6
3. Reál Margit 1 - 2 12:13 3
4. BB. Truck 1 - 1 8:9 3
5. Spuri - - 3 7:20 0
6. Hörpintõ 1 - 2 8:14 -3
A Hörpintõtõl 6 pont levonva az összteljesítménybõl.

Góllövõlista:
I. Soós József Bad Boys 7 gól
II. Fövenyi Imre Reál Margit 5 gól
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A Femol-csoport állása:
1. Szabadegyháza 11 10 - 1 47-14 30
2. Iváncsa 11 8 1 2 37-7 25
3. Adony 11 7 2 2 27-14 23
4. Pusztaszabolcs 11 7 2 2 28-18 23
5. Sárbogárd 11 5 5 1 22-14 20
6. Mezõfalva 11 6 1 4 34-18 19
7. Aba-Sárvíz 11 5 2 4 28-14 17
8. Dég 11 5 - 6 16-21 15
9. Cece 11 4 3 4 19-31 15
10. Seregélyes 11 4 1 6 20-19 13
11. Mezõszilas 11 4 1 6 15-34 13
12. Rácalmás 11 3 2 6 11-34 11
13. Enying 11 2 3 6 22-32 9
14. Lajoskomárom 11 2 2 7 23-31 8
15. LMSK 11 1 2 8 13-40 5
16. Nagyvenyim 11 1 1 9 16-37 4

A Roneko-csoport állása:
1. Pálhalma 11 11 - - 39-6 33
2. Bicske 11 6 3 2 19-12 21
3. Velence 11 6 2 3 18-8 20
4. Sárszentmiklós 11 6 2 3 21-17 20
5. Csákvár-Publo 11 6 1 4 24-12 19
6. Dunafém-M. 11 6 1 4 21-20 19
7. Martonvásár 11 5 3 3 22-11 18
8. Kápolnásnyék 11 3 6 2 13-15 15
9. Pusztavám 11 4 2 5 14-13 14
10. Kisláng 11 4 1 6 16-20 13
11. Baracs 11 3 4 4 12-14 13
12. Bakonycsernye 11 4 1 6 10-17 13
13. Sárosd 11 4 - 7 10-14 12
14. Polgárdi 11 1 4 6 11-22 7
15. Pákozd 11 2 - 9 8-32 6
16. Káloz 11 2 - 9 12-37 6

A Déli-csoport állása:
1. Vajta 11 8 1 2 32-14 25
2. Perkáta 10 8 1 1 26-9 25
3. Sárszentágota 11 7 2 2 35-17 23
4. Kulcs 11 6 2 3 31-19 20
5. Zichyújfalu 10 6 1 3 24-11 19
6. Alap 11 5 3 3 22-14 18
7. Tác-Csõsz 11 5 2 4 18-23 17
8. Elõszállás 11 4 2 5 25-22 14
9. Nagylók 11 3 4 4 13-16 13
10. Dunapentele 11 4 1 6 24-30 13
11. Mezõkomárom 11 3 2 6 13-23 11
12. Besnyõ 11 2 2 7 20-25 8
13. Soponya 11 1 4 6 15-22 7
14. Kisapostag 11 - 1 10 9-62 1

Káloz–Sárszentmiklós 1:3 (0:2)
Káloz, 180 nézõ, vezette: Klics Ignác.
Káloz: Miklós, Erdélyi, Stivi (Varga Cs.),
Szántó, Varga N., Májer Gy. (Horváth),
Szabó Z., Balogh (Gáll), Ludányi, Molnár,
Májer D. Edzõ: Bencze Zsolt.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szarka,
Szabó G., Csanaki (Szabó Z.), Szabó L.,
Markovics, Salga (Emperger), Huber, Be-
rényi, Král (Bakos). Edzõ: Masinka Lász-
ló.
A meccs elõtt az elsõ dolog, ami szembe-
tûnt nekem, az volt, hogy a pálya, mely a
megye egyik legjobb pályája volt, minõsé-
gileg bizony sokat változott, és nem az elõ-
nyére.
Szomszédvárak rangadójára utaztunk
Kálozra, és az igazat megvallva, a két csa-
pat közti helyezést figyelembe véve, nem
készültünk biztos gyõzelemre, már csak
azért sem, mivel a hazai csapatnak nagyon
kellenek a pontok, és ennek megfelelõen
feltételeztük: mindent meg fognak tenni a
gyõzelemért.
Csalódnunk kellett. Igaz, ehhez nagyban
hozzájárult erõteljes támadójátékunk,
melynek következményeként már az elsõ
percekben látszott, hogy csatáraink szinte
akkor mennek át a hazai védelmen, ami-
kor akarnak. Innentõl csak egy kérdés volt:
mikor szerezzük elsõ gólunkat.
Erre a 12. percig kellett várni, amikor
Berényi már sokadszor a védõk mögül ke-
rülve középre adott, ahol Král érkezett, és
jó ütemben a kapuba helyezte a labdát, 0:1.
Továbbra is támadásban maradtunk. A ha-
zai csapatnak néhány erõtlen próbálkozás-
ra futotta, melyek igazából nem jelentet-
tek veszélyt kapunkra.
42. perc: (mondhatni szokásos módon)
Berényi a védõje mögé került, majd pontos
beadására ismét Král érkezett, és nem hi-
bázott, 0:2.
A vendégszurkolók a szünetben méltatták
a szerzett két gólunk szépségét, és meg-
nyugodva konstatálták, hogy ez a meccs
megvan. Az ellentétes oldali szurkolótá-
bor is hasonló véleményen volt, de a biza-
lom hal meg utoljára.
A második játékrész ott folytatódott, ahol
befejeztük az elsõt. A 67. percben Szántó
nem bírt Berényivel, és csak szabálytalan-

ság árán tudta szerelni a büntetõ területén
belül, amiért a megítélt 11-est a sértett ér-
tékesítette.
Közben Szarka a kiállítás sorsára jutott
hátra ütésért, mely számunkra nagyobb
büntetés, mintha gólt kaptunk volna, fi-
gyelembe véve két következõ meccsünket
(Bicske, Velence).
Végrehajtottuk cseréinket, és sajnos vissza
is estünk. Igaz, a hazai csapat ezzel igazá-
ból nem tudott élni, mert az egy gólról, me-
lyet szereztek, elmondható, hogy talált gól,
ami a 82. percben született Szabó Z. átlö-
vésébõl.
Összegezve a látottakat: a pályán nagy
küzdelmet folytatott a két sok hibával ját-
szó csapat. A mieink az elsõ játékrészben
(az ekkor még kifejezetten jól játszó)
Markovics vezérletével megnyomták egy
kicsit, majd ahogy Tamás visszaesett, úgy a
csapat is; igaz, szemmel láthatóan nem is
kellett több.
Õszintén szólva (a múltamból kifolyólag
egy kicsit kálozinak is érzem magam) saj-
nálom a hazai csapatot, de annyit megálla-
pítottam: az eddig lejátszott meccseink kö-
zül most játszottunk a leggyengébb ellen-
féllel. Ha bent akarnak maradni az elsõ
osztályban, tavaszra erõsíteniük kell több
poszton is. Ennek a véleményemnek a sok
helyi ismerõs között hangot is adtam, és
ezzel maximálisan egyetértett mindenki.
Mi, vendégszurkolók is szurkolunk Káloz-
nak, hogy bent maradjanak, mert inkább
oda megyünk játszani, mint például Ba-
konycsernyére.

Ifjúsági mérkõzés:
Káloz–Sárszentmiklós 3:3

Ifi csapatunk még szemmel láthatóan nem
heverte ki az alapi bál gyötrelmeit, de ettõl
függetlenül az elsõ félidõben el kellett vol-
na dönteniük a találkozót, és mivel ezt
nem tették meg (számolatlan ziccert hi-
báztak), ezért a második játékrészben is-
mét szenvedtek.
Hétvégén a forduló rangadóját játsszuk,
mert az elõttünk egy ponttal vezetõ, a ta-
bella második helyén álló Bicske csapatát
fogadjuk.

Szabó Béla

A Femol-csoport eredményei:

Mezõszilas–Aba-Sárvíz 0-2 (0-1)
Gólszerzõk: Kuczi, Gyuricza.

Pusztaszabolcs–Seregélyes 1-0 (0-0)
Gólszerzõ: Györök.

Adony–Rácalmás SE 4-0 (2-0)
Gólszerzõk: Müller (2), Tamon, Králl.
Mezõfalva–Sz.egyháza Kinizsi 2-3 (1-3)

Gólszerzõk: Virág, Bozoki, illetve Kiss,
Vida, Imre.

Cece–Dég 0-2 (0-0)
Gólszerzõ: Horváth (2).

Enyingi VSE–LMSK 6-2
Lajoskomárom–Nagyvenyim 3-0 (1-0)

Gólszerzõk: Reichardt, Kleiber, Kövecses.
Kiállítva: Eszenyi (Nagyvenyim).

Sárbogárd–Iváncsa 1-0 (1-0)
Gólszerzõ: Sebestyén.

A Déli-csoport eredményei:
Besnyõ–Tác-Csõsz 1-2 (0-0)

Gólszerzõk: Farkas, illetve Kovács, Gergõ.
Kulcs–Perkáta 3-0 (1-0)

Gólszerzõk: Fehér (2), Morva. Kiállítva:
Viola (Perkáta)

Dunapentele–Vajta 1-4 (0-0)
Gólszerzõk: Virág, illetve Fekete (2),
Szalai, Simon.

Kisapostag–Soponya 0-7 (0-4)
Gólszerzõk: Simon (3), Budai (2), Miklós,
Szabó.
Elõszállás SE–Mezõkomárom 3-0 (1-0)

Gólszerzõk: Németh (3).
Sárszentágota–Nagylók 1-1 (0-0)

Gólszerzõk: Kuczi, illetve Lendvai.
Alap–Zichyújfalu SE 1-0 (0-0)

Gólszerzõ: Fenekes.IV. FORDULÓ

2009. 11. 8., VASÁRNAP
8.30 Horváth Ker.–Spuri
9.15 Alba Autósbolt Cece–Pentagri Kft.

10.00 Extrém–Sárkeresztúr KIKE
10.45 Sárbogarak–NYIKI FC

2009. 11. 9., HÉTFÕ
18.00 BB. Truck–Bad Boys
18.45 Reál Margit–Hörpintõ
19.30 Légió 2000-Fair Bútor–Toledo 2005
20.15 OMV–Twister Galaxy
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Egy morva zeneszerzõ emlékezete
Ebben az évben, halálának 200. évforduló-
ján emlékezik meg a zenei világ Joseph
Haydnról. Nekünk, magyaroknak különö-
sen jólesõ ez a jubileum, hiszen a bécsi
klasszika e kiváló mestere mintegy 30 esz-
tendeig állt az Esterházy-hercegek szolgá-
latában mint zeneszerzõ és karmester.
Haydnnal együtt sok más német, illetve
cseh zenész tevékenykedett magyar kasté-
lyokban, székesegyházakban. Elég, ha csak
a nagy Haydn fivérére, Michaelre és egy
másik hírességre, Karl von Dittersdorfra
gondolunk, akik egymást követték Patac-
hich Ádám nagyváradi püspök zenekará-
ban.
Szabadjon felhívnunk a figyelmet a csehek
közül is egyre, aki tõlünk nem is olyan
messze, a tolnai dombok lábánál kezdte si-
keres pályáját — a világ németesen Franz
Krommerként ismerte meg nevét, eredeti-
leg viszont Frantisek Kramar néven látta
meg a napvilágot a morvaországi Kame-
nicében, 250 esztendeje, 1759. november
27-én.
Apja fogadós volt (késõbb polgármester),
aki tehetséges fiát tizennégy évesen nagy-
bátyja, Anton Matyas Kramar egyházkar-
nagy keze alá adta a Brünn melletti
Turanyba. Jó iskola volt ez számára, hiszen
a 17-18. század folyamán a cseh kántorta-
nítók jelentõs szerepet töltöttek be a zenei
nevelésben; alapot adtak a hazájukban ké-
sõbb egyre jobban kiteljesedõ zenekultú-
rának. Nem véletlenül nevezték ekkoriban
Csehországot tréfásan Európa konzerva-
tóriumának, hiszen — ahogyan Krommer
estében is látni fogjuk — a cseh zenészek
elárasztották Európát. Ott találjuk õket
Drezdában (J. D. Zelenka), Mannheim-
ben (J. V. Stamic, F. X. Richter, A. Fils),
Berlinben (J. A. Benda, F. Benda), Velen-
cében (J. Myslivecek), Párizsban (A.
Rejcha) és természetesen Bécsben (L.
Kozeluh, J. K. Vanhal, P. Vranicky, A.
Vranicky, J. H. Vorisek, V. Jirovec).
A cseperedõ ifjú is így vált részévé ennek a
zenei mûhelynek. Nagybátyja kiváló hege-
dûjátékost és orgonistát faragott belõle, s
néhány év múlva már tanítványa helyette-
sítette õt az orgonánál. A turanyi tanuló-
évek után Bécs felé vette útját. Feltehetõ-
en itt kapta a meghívást Styrum Limburg
Károly gróf simontornyai zenekarába,
ahol elõbb mint hegedûs, késõbb koncert-
mesteri és zeneigazgatói állásban alkal-
mazták. Természetesen a zenekar megje-
lölés a mai kamarazenekar fogalmával ér
fel: 8-10 fõs, alkalmasint fúvós kisegítõkkel
bõvíthetõ, a klasszikus hangzásideálnak
megfelelõ vonósokból és zongorából álló
együttesre utal. Egy ilyen összeállítás külö-
nösen jó alkalmat kínált a leendõ zene-

szerzõnek a kamaramuzsika berkein belüli
kísérletezésre. Nem véletlen, hogy az elkö-
vetkezendõ évek során ez volt az a terület,
amelyben megmutatkozott tehetsége.

Ugyancsak Simontornyához kötötte
Krommert egy másik nevezetes tény: itt is-
merte meg s vette el feleségül 1781. márci-
us 3-án Barbacsy Antal vármegyei esküdt
és táblabíró húgát, Juditot. Igaz, az ifjú pár
a következõ évben már Pécsre került, még-
is tudható a krónikából, hogy „(simon-
tornyai) sógorát többször meglátogatta, és
olyankor a tanítóéktól kölcsönkérte a
zongorát, hogy ha valami eszébe jut, rögtön
lejátszhassa. Itteni sógorához írt leveleiben
közli felesége betegségét, majd halálát (Bécs,
1808.), és megemlíti, hogy a requiemnél 60
zenész mûködött közre, ami (Krommer)
nagy népszerûségét mutatja. Simontornyán
kívül Bölcskére is lejárt nyaralni, és itt fele-
sége rokonait (…) zongorázni tanította.”

1782 tavaszán szegõdött Pécsre, szinte egy
idõben nagy tehetségû zenész társával,
Novotni Ferenccel együtt. Kettejük öt
éven át tartó együttmûködése a dóm 18.
századi zenéjének legfénylõbb és legérté-
kesebb idõszakát eredményezte. A liturgi-
ában megszólaló Dittersdorf, Michael
Haydn, Hoffmann, Reutter és Schenk ne-
vével fémjelzett rangos zenei skálát saját
kompozícióikkal is gazdagították. Ennek
emlékét Krommer életmûvében 4 mise és
egy Tantum ergo õrzi.

Az egyházzenei szolgálat után elvállalta a
Pécsen állomásozó Károlyi-ezred zeneka-
rának karmesteri tisztét. Ennek gyümöl-
cseként számtalan induló került ki a keze
alól. De megszülettek az elsõ vonósnégye-
sek és egyes adatok szerint szimfóniái is.
Ezen a poszton 1791-ig, Károlyi Antal gróf
haláláig maradt. Ezt követõen Grassal-

kovich herceg zenekarában helyezkedett
el. Néhány év múlva azonban ez a zenekar
is feloszlott, és a komponista Bécsben mû-
ködött tovább jó nevû tanárként.
Érdekes, hogy 1806-ban megpályázta a ba-
rátja, Novotni Ferenc halálával megürese-
dõ pécsi karnagyi állást. Jelentkezését el is
fogadták, azonban a komponista kedve-
zõbb ajánlatot kapott, ezért mást ajánlott
maga helyett.
Sokféleképp próbált bejutni az udvarba, s
ez a kívánsága 1815-ben teljesült is. Mint
belsõ szolgálattévõ („kammertürhüter”)
kísérte el I. Ferenc császárt Párizsba, Pá-
duába, Veronába, Milánóba és Velencé-
be. E külföldi városok a hazaiakkal karölt-
ve hangot is adtak nagyrabecsülésüknek
oly módon, hogy a különféle zeneegyletek,
zenei társaságok tiszteletbeli tagjukká vá-
lasztották.
1818-ban érte a legnagyobb megtisztelte-
tés, amikor is elnyerte az udvari kamaraze-
nész és komponista címet az egykori Mo-
zart-rivális, Leopold Kozeluh utódjaként.
Tisztségében 1831. január 8-án bekövetke-
zett haláláig megmaradt. Elhunyta után
ezt az állást többé nem töltötték be.
Örökségül mintegy 300 mûvet hagyott hát-
ra, melynek tekintélyes része már életében
megjelent neves angol, francia, olasz, né-
met és dán kiadóknál. Életmûve az egy-
házzenei termést leszámítva szinte kizáró-
lag hangszeres zene, azon belül is kamara-
zene: 100 vonósnégyes, 30 vonósötös, 5 vo-
nóstrió, valamint 45 hegedûduó. Ez utóbbi
darabok zenepedagógiai jelentõsége nagy,
Leopold Mozart hasonló munkáival vete-
kedett népszerûségük, s egészen a 19. szá-
zad végéig használták õket. De kedvébe
járt a fúvósmuzsika kedvelõinek is: a
„Harmonienmusik” cím alatt különféle
összeállítású fúvós kamaramûveket szer-
zett. Az 5 szimfónia mellett viszonylag sok
versenymûvet írt. Ezekben elsõsorban
nem a közkedvelt hegedût illetve zongorát
helyezte szólószerepbe, hanem inkább a
klarinétot, az oboát és a fuvolát.
Zenéje (a többi kismesterhez hasonlóan)
kitûnõen visszhangozza a bécsi nagyok
mûvészetét, a kor zenei nyelvét. Minden
epigon vonása mellett stílusa a rokokótól a
preromantikáig terjed, sok színben pom-
pázik. A kortárs zenetörténész, L. E.
Gerber megítélése szerint muzsikája ötle-
tekben gazdag, friss, humoros, változatos
fordulatokkal teli, néhol merész hangnem-
váltásokkal tarkított, és tartalmaz némi
cseh koloritot — „belsõ tartalommal tel-
jes, és magára vonja a zenekedvelõk figyel-
mét.”

J. Z.
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Meghívó

Szeretettel meghívjuk Önt és párját a

2009. november 21-én tartandó

Erzsébet–Katalin-napi bálunkra.

Helyszín: Patkó csárda.

Zene: Körösi István és Frishli László.

Belépõjegy: 2.500 Ft, amely tartalmazza az aperitifet és a va-
csorát (Patkó-tál).

Kérjük, támogassa velünk együtt egy kellemes est keretében a
töbörzsöki Zengõ Óvodát! A bevételt a gyerekek eszközfejlesz-
tésére ajánljuk fel a helyi óvoda számára. Azoknak, akik nem
tudnak részt venni rendezvényünkön, módjukban áll tombo-
latárgyakkal vagy sütemény felajánlásával támogatni mun-
kánkat.

A részletekért és a részvétellel kapcsolatban érdeklõdni a he-
lyi óvodában, illetve Reitterné Nagy Anitánál (06 /70/ 636
9373), Fenyvesi Klárinál (06 /30/ 916 9574), Õri Zoltánné Beá-
nál (06 /30/ 491 2480), Forgácsné Hajdú Szilviánál (06 /20/ 233
0046) lehet.

MEGHÍVÓ

A sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium
tisztelettel meghívja Önt az intézményben végzett osztályok

tablóit, csoportfotóit tartalmazó

TABLÓK KÖNYVE 1951–2009

kötet díszbemutatójára, melyet

2009. november 6-án, pénteken, 17.00 órakor

tartunk a polgármesteri hivatal dísztermében
(Sárbogárd, Hõsök tere).

Tájékoztatjuk, hogy a díszbemutatón a TABLÓK KÖNYVÉT
csak ezen a napon használt, alkalmi bélyegzõlenyomattal ad-
juk át megrendelõinknek.

Kérjük, jelenlétével tisztelje meg programunkat!

Boda János igazgató

Köszönet az egy százalékért!
A Madarász József Városi Könyvtár ezúton köszönetet mond
mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támo-
gatást nyújtottak intézményünknek.

A befolyt összeg 119.396 Ft, amelyet informatikai fejlesztésre
fordítunk.

A jövõben is számítunk felajánlásukra!

Meghívó
Szeretettel meghívunk minden érdeklõdõt az Alap

Községi Sportegyesület által megrendezendõ

BÚCSÚBÁLRA!
Idõpontja: 2009. november 7., szombat, 20 óra.

Helyszíne: Alap, mûvelõdési ház.

Az est során büfé üzemel, és tombola vásárolható.

Zenél: a Boros zenekar.

ISMERETTERJESZTÕ
ELÕADÁS-SOROZAT

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
tisztelettel meghívja Önt

Kovácsné Komáromi Edit

Huszár Dezsõ
közéleti tevékenysége

címû elõadására.

Helyszín: mûvelõdési ház (Sárbogárd, Hõsök tere 3.).

Idõpont: 2009. november 3., kedd, 18.30 óra.
Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
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Kapros zúzaleves
Hozzávalók: 0,5 kg pulykazúza, 250 g gom-
ba, 50 g borsó, 1 fej vöröshagyma, répa,
zöldség, zeller, egy marék tarhonya, 200 ml
fõzõtejszín, só, bors, kapor, petrezselyem.
Elkészítés: a vöröshagymát felaprítjuk, a puly-
kazúzát megmossuk, felszeleteljük, fazékba
tesszük és felengedjük vízzel. 1 órán át fedõ
alatt fõzzük. Beletesszük a zellert, a csokor
összekötözött petrezselymet, a felkarikázott
répát, zöldséget, sót, egész borsot adunk hoz-
zá, majd még 1 órán át fõzzük. A megmosott
gombát negyedekre vágjuk, a borsót, a marék
tarhonyát és az összevágott kaprot is a leves-
be tesszük. Így még kb. fél órán át fõzzük, majd
felöntjük a tejszínnel. Ha híg, kevés liszttel sû-
ríthetjük.

Rizses gomba bácskai módra
Hozzávalók: 20 dkg rizs, 40 dkg gomba,
étolaj, õrölt bors, só, 1 db paradicsom, 1
csokor kapor, 1 kávéskanál pirospaprika, 2
db paradicsompüré, 5 db zöldpaprika, 1 db
vöröshagyma.
Elkészítés: elõször megpároljuk a rizst. Amíg
fõ, a felaprított hagymát olajon üvegesre
dinszteljük. A paprikát csíkokra vágjuk, majd a
hagymához adva fedõ alatt pároljuk tovább.
Amikor megpuhult, beletesszük a négyfelé vá-
gott paradicsomokat. Addig fõzzük, amíg a pa-
radicsom szétesik, majd fedõ nélkül zsírjára
sütjük. Ezután megmossuk a gombát, és ki-
sebb kockákra vágjuk. Amikor a zöldség zsírjá-
ra sült, belerakjuk a gombát, megszórjuk piros-
paprikával, sózzuk, borsozzuk. Ráöntünk 1 dl
vizet, és jól összekeverve fedõ alatt addig pá-
roljuk, amíg megpuhul. Ekkor a párolt rizshez
adjuk, villával alaposan összekeverjük, és ala-
csony lángon, fedõ nélkül fõzzük még egy ke-
veset, vigyázva arra, hogy maradjon az ételnek
leve.

Citromos torta
Hozzávalók az alaphoz: 150 g vaj, 200 g
darált keksz. A krémhez: 3 db nagy tojás, 2
citrom leve, 2 tubus sûrített tej.
Elkészítés: a vajat megolvasztjuk, és hozzáke-
verjük a kekszet, majd belenyomkodjuk egy
kapcsos tortaforma oldalába és aljába. A tojá-
sok fehérjét és sárgáját különválasztjuk. A sár-
gákat és a citrom levét alaposan összekever-
jük a sûrített tejjel, és óvatosan a tortaformába
öntjük. 180 fokra elõmelegített sütõben kb.
15-20 percig sütjük. Közben a tojásfehérjéket
kemény habbá verjük — ízlés szerint cukorral
lehet édesíteni —, rásimítjuk a torta tetejére,
visszatesszük a sütõbe, és néhány percig még
sütjük, amíg világos aranybarna nem lesz.
A kész tortát ízlés szerint díszíthetjük olvasz-
tott csokoládéval, kandírozott citromszeletek-
kel, tortadarával stb. Ha kihûlt, lekattintjuk a
karimát, és szeletelhetõ.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

A SZÖVEGÉRTÉSRÕL
Az embereket szövegek veszik körül.
Amerre csak nézünk. Mára úgy alakult a
világ, hogy csak egy erdõben vagy kinn a
mezõn nélkülözzük a betûket, aki lakott
helyen jár, folyamatosan olvas. Ott vannak
a boltok feliratai, a plakátok, a hirdetések,
az újságok, a lakosság néhány százaléka
számára a regények, tudományos mûvek.
És ne feledkezzünk meg némely falfirkák-
ról! De a rádióból, tévébõl is szövegek tó-
dulnak a fülünkbe.
Régen ez nem volt. Nem léteztek újságok,
elektromos információközvetítõ készülé-
kek, a nép nagy része nem is tudott olvasni.
Lehet, hogy könnyebb volt élni. Nem volt
szükség olvasni tudásra, és nem kellett
megérteni, amit elolvasunk. Mert kiderült,
hogy ma a magyar felnõtt lakosság egy je-
lentõs része ismeri ugyan a betûket, de
nem mindig érti is, ami oda van írva. Fel-
mérések igazolják ezt. Ezért vezették be jó
pár évvel ezelõtt az iskoláinkban nyelvtan-
órákon a szövegértés feladatsorait, sõt az
érettségin a nebulónak igazolnia is kell
szövegértési készségét. Odatesznek a vizs-
gázó elé egy oldalnyi textust, és jó pár kér-
désre válaszolni kényszerül, ha át akar
menni az érettségin. A válaszaiból kiderül,
milyen mélyen fogta fel, amit elolvasott.
A most folyó, õszi érettségin épp a falfir-
kákról szólt a szövegértési feladat. Nem
volt nehéz megérteni. Kiderült, hogy az
emberek nagy része gyûlöli ezeket a mocs-
kokat a falakon, viszont a tettesek, a firká-
lók valami fensõbbségérzetet merítenek
abból, hogy sötét éjszakákon útra kelnek a
kerékpárjukkal, és firkálnak. Jó mesterek
valahova, egy aluljáróba, egy homlokzatra
odaremekelnek valamilyen csiszolt kõbur-
kolatot, amely csak úgy ragyog, repes a né-
zõ szíve, olyan tetszetõs, de ezek a kerék-
páros önmegvalósítók már másnap ronda-

ságos, fekete krikszkrakszokkal összeron-
dítják. Így nyilvánítják ki a nagyvilágnak,
hogy õk igenis személyiségek, õk valakik.
Milyen valakik? Olyan valakik, akik más
emberek becsületes munkáját elrontják.
Bemocskolják azt, ami nem az övék. A kö-
zösség tulajdonát, az adóforintjainkból
létrehozott értéket károsítják. Elvileg jo-
got kínálnak arra, hogy valaki bemenjen a
lakásukba, és ott összefestékezze a falakat,
ágynemûket, ruhákat a szekrényben. De
legalább volna valami értelme a firkálmá-
nyaiknak! Itt azonban nem merül fel a szö-
vegértés problémája, nincsenek betûk,
szavak, csak valami titokzatos kézjegyek.
Ami oda van írva, ugyanolyan érthetetlen,
mint maga a falfirkálás jelensége. Fejre állt
a világ: egyesek azzal óhajtják társadalmi
rangjukat kifejezni, hogy érthetetlen je-
gyek festékkel történõ rögzítése által el-
rontják azt, ami jó volt. Mert az iskola és a
világ nem magyarázta el nekik már kisko-
rukban, hogy rangot nem értékrontás, ha-
nem értékteremtés ad. Annál különb vagy,
mennél különbet tudsz létrehozni. Na de
itt van ám a nagy baj! Napjainkban számo-
san hirdetik, hogy az érték viszonylagos
dolog. Értékvesztettség világában élünk.
Ezek a szörnyûségek, amelyek a falainkat
rondítják, errõl szólnak. Neki, a „falfestõ-
mûvésznek” az jelent értéket, ami a nor-
málisok számára rossz.
Egy darabig oda volt ragasztva egy ajtóra a
következõ felirat: „Technikai okokból a
váróterem zárva.” A múltkor meglepõdve
tapasztaltam, hogy a váróterem nyitva van.
Bementem, néztem a firkákat. Tetszett az
alábbi írás: „Zolika, nagyon szeretlek!”
Nem helyes, hogy egy lány több helyen is
rögzítette érzelmei ilyetén kifejezését, de
ennek legalább van értelme.

(L. A.)

Heti idõjárás

A következõ napokban folyamatosan
csökken a nappali órák hõmérséklete,
és erõsödik az éjszakai lehûlés mértéke.
A hétvégén már többfelé fagypont alá
hûl a levegõ, és helyenként erõsebb fa-
gyok kialakulására is számíthatunk.
Csütörtökön még elõfordulhat esõ, zá-
poresõ, majd csökken a csapadékhaj-
lam, azonban egyre párásabbá válik a
levegõ, foltokban köd képzõdik, amely
egy része napközben is megmaradhat.

www.metnet.hu

A szegény asszony
Nedves akác sír a tûzön,
Könnyedzik, mint a vízözön.
Anyám fõz hideg konyhában,
Csak dúdolgat egymagában.

A szegénységnek ára nagy.
Örülj, hogy a világon vagy.
Óh, már az is nagy kegyelem,
Elkerül minden kényelem.

A rút bûnök nem bántanak,
Szenvedélyek nem ártanak.
A családnak üdvöskéje,
Az erénynek mintaképe.

A mennyei kiskonyhában
Ebédet fõz az árváknak.
Nagy lakomát készít elõ,
Vendég lesz minden éhezõ.

G. I.
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Mese a kis vakondról és kertjérõl
Élt egyszer valahol egy szorgos kis vakond.
Ennek a kis vakondnak volt egy háza, és
hozzá egy szép, nagy kertje. Mivel általá-
ban igen sok dolga akadt a mi kis vakon-
dunknak, nem jutott elég ideje a kert ápo-
lására. Ilyenkor csak messzirõl nézegette,
nagyot sóhajtott, majd szaladt a dolga
után.

Egyszer azonban azt mondta magában:
„Most itt az ideje, hogy foglalkozzam a
kerttel is!” Így hát idõt szakított magának,
kiment és leült egy kõre, ahonnan belát-
hatta az egész kertet. Felmérte a helyzetet,
majd alaposan és gondosan megtervezte,
hogyan fogja rendbe tenni kertecskéjét.

Mikor a terv nagyjából összeállt, végigsé-
tált az ágyások között, és megfigyelt min-
den növényt, hogy melyiknek mire van
szüksége, megjegyezte, majd újra vissza-
ment a kõhöz, s ismét megnézte az összké-
pet, és kiegészítette tervét. Voltak azon-
ban olyan növények is a kertben, amelyek-
kel nem tudta, mit kezdjen. Ezért úgy dön-
tött, vár néhány napot, amíg jó ötlete tá-
mad, és csak akkor kezdi el a munkát. Más-
nap, s harmadnap körbejárta barátait,
szomszédjait, és kifaggatta õket azokról a
növényekrõl, amelyekrõl többet szeretett
volna tudni. Kapott is néhány jó tanácsot, s
így már nyugodt szívvel látott neki a
kellemes feladatnak.

Kora reggel felkelt, s frissen kisietett a
kertbe. Tudta jól, hogy elõször takarítania
kell, mert a tél folyamán sok minden beke-
rült a kertbe, amire már nincs szükség, s
helyet akart adni az éppen sarjadó új növé-
nyeknek. Gyönyörû tavaszi idõ volt, s a kis
vakond gyorsan haladt a takarítással. Köz-
ben nagyon ügyelt, hogy csak azokat a régi
faleveleket, kéregdarabokat és egyéb el-

használódott dolgokat söpörje ki, amelyek
valóban fölöslegesek. Így hát nagyon kö-
rültekintõen dolgozgatott, amiben segítet-
te õt az a sok jó tanács, melyeket barátaitól
kapott a takarítással kapcsolatban. Mikor
készen lett ezzel, úgy gondolta, jót tenne a
földnek, ha még kellemes langyos vízzel is
végigmosná az ágyások közötti részeket.
Így is tett, hozta a locsolót, és végigmosta a
kijelölt helyeket. Csodálkozva látta, hogy
még milyen sok felesleges üledék távozott
el.

Amikor ezzel is végzett, elindult a virágok-
hoz és a többi növényhez, akik a kertben
éltek. Elõször az ágyásokat hozta rendbe,
szépen kijavítgatta oldalaikat, ahol kellett,
feltöltötte friss, tavaszi földdel. Ezután a
bokrokkal kezdett el foglalkozni. Volt,
amelyiket le kellett nyesegetnie, volt, ame-
lyiket meg kellett támasztania, vagy körül
kellett ásnia — így haladt végig minden
bokron, ami a kertben volt. Ez már sokat
javított az összképen.

Ezután a virágokhoz fordult. Meglocsolta
õket, ha kellett, tápoldatot is adott nekik,
és volt olyan virág is, amelyiket finoman át-
ültette egy olyan helyre, ahol sokkal job-
ban tud fejlõdni — s munkálkodásában
mindig figyelembe vette az egész kert össz-
hangját, minden növény ápolását ehhez
igazította.

Boldogan járt-kelt kertecskéjében, ahol
egyre nõtt és nõtt a harmónia, s õ egyre
jobban érezte itt magát. A virágok nagyon
szerették õt, mert tudták, hogy megtesz ér-
tük mindent, s a legjobb körülmények közé
kerülnek. Meg is hálálták gondoskodását,
szeretetét: teljes pompájukban virágzot-
tak, s csodálatos illattal árasztották el nem-
csak a kertet, hanem a környékét is, oly-

annyira, hogy még a szomszédok is meg-
csodálták.
Volt azonban egy-két növény, amelyekkel
a kis vakond nem tudta, mit kezdjen, hogy
végre a legjobb helyre kerüljenek, és ki-
bontsák szirmaikat.
Egyszer, ahogy éppen egy ilyen növény
elõtt üldögélt, és azon bánkódott, hogy
nem tud segíteni neki, egy kis hangra lett
figyelmes. Körülnézett, hogy ki szólt hoz-
zá, de nem látott senki. „Furcsa” — gon-
dolta, majd folytatta munkáját. „Segíts ne-
kem!” — hangzott másodszor is. „De hát
ki van itt, kinek segítsek?” — kérdezte a kis
vakond, és ismét körülnézett. „Nekem, ne-
kem, itt elõtted!” — mondta a kis növény.
A vakond meglepõdött, de készségesen
megkérdezte: „Mit segítsek neked?” —
„Vigyél el innen oda, ahol több napfényt
kapok, vigyél el a kert másik végébe, s meg-
látod, ott csodaszép leszek” — válaszolta a
növényke.
A kis vakond így is tett: óvatosan megfogta
a virágot, s elindult a megadott hely felé. A
kis növény egész úton beszélt hozzá, vidá-
man csacsogott, és nagyon sok hasznos ta-
náccsal látta el a kis vakondot, hogy miként
teheti kertjét még harmonikusabbá, még
szebbé, még egészségesebbé. A kis vakond
pedig megfogadta tanácsait.
Ettõl kezdve mindig tudta, melyik virág-
nak mire van szüksége. Az is elõfordult,
hogy a virágok megmondták neki, mit sze-
retnének, s a kis vakond máris szaladt és
teljesítette kívánságaikat.
Kertje pedig épült-szépült, minden része
harmóniában volt, s a részek csodálatos
egységet alkottak.
A kis vakond így egyre boldogabban, ki-
egyensúlyozottabban, és egészségesebben
élt kertjében, melynek szépsége és harmó-
niája nap mint nap megörvendeztette
szívét-lelkét.

Forrás: internet.

Sörös Borbála: ballonkabát
mikor minden álmom valóra vált

beállított egy ballonkabát
kérdezem: „ki vagy te?”

s felelte
„ééén... hát...

egy ballonkabát
mint láthatod

megkapod
mit szemed kíván

ha teljesíted néhány
kívánságom

ha boldogságom
megtalálod valamelyik

zsebemben
nagyot nõsz a szememben

bár már így is elég nagy
vagy

a lényeget félretéve
meg kéne
találnom

elveszett boldogságom

emlékszem
hogy zsebembe tettem

jó mélyre
hogy senki el ne érje”

„a cipõdben van”
mondtam

hullanyugodtan
meglepõdött

s kétségei között
elmerült

még le is ült
hogy gondolatait rendbe szedje

csodálkozását nem is rejtve
levette
fekete

bakancsát
érdeklõdve vizsgálta át
s hirtelen arca felderült
boldogsága megkerült

ott volt benne
jól elrejtve

egy sarokban
itt bújt meg titokban

a ballonkabát boldogsága
s õ mondta: „ó drága

végre megvagy
örömöm nagy”

s én is elmosolyodtam
gondolatban

már elõre tudtam
tüstént megkapom jutalmam

de õ - mint aki jól végezte dolgát -
útját

hazafelé vette
felvette
fekete

bakancsát
s az erdõn vágott volna át

átölelve boldogságát
„egy kívánságot ígértél nekem”

szóltam utána hidegen
zavartan hátrafordult

majd rám mordult
(boldogsága álmosan

megmozdult)
„azt ígértem

teljesítem
egy kívánságod

ha boldogságom megtalálod
egyik zsebemben

s nagyot nõsz a szememben
ám mivel a cipõmben volt

ajánlatom immár holt
jutalmad nincs

nem illet meg a kincs
ennyi”

s készült volna menni
én meg hagytam

lábam földbe gyökerezett,
szinte odafagytam

nem kaptam meg, amit reméltem
kellemes dolog a segítség, nem?!
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Október 31., 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
Mézga család különös kalandjai 8.35 Spuri 9.05 A
Black Rose vár titka 9.25 Ókori kalandok 10.00 Autó-
guru 10.30 „Akinek nem kenyere a megalkuvás” —
Dr. Meszlényi Zoltán püspök vértanú boldoggá avatá-
sa 12.00 Hírek 12.05 Stílus 12.35 Egészség ABC
13.05 Design 13.35 Ragaszkodom a szerelemhez
15.05 Én és a pánikom 16.40 Extra – Kultúrháttér
17.10 Visszajátszás 17.40 TS – Sport 7 18.35 A vadon
bûvöletében 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sport-
hírek 20.05 Szerencseszombat – a Luxor, az ötöslottó
és a Joker sorsolása 21.05 Poirot történetei – Macska
a galambok között 22.45 Hírek 22.50 Sporthírek 23.00
Hét év házasság
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Infománia 6.25 A tini
nindzsa teknõcök új kalandjai 6.50 Kölyökklub 9.00
Disney-rajzfilmek 10.15 Játék 11.20 Házon kívül
11.50 Magyarország–Románia válogatott kézilab-
da-mérkõzés férfi Pannon-kupa 13.40 Forma-1 15.35
Rejtélyek városa 16.20 Piedone, a zsaru 18.30 Híradó
19.00 Fókusz Plusz 19.30 Csillag születik 21.55 Volt
egyszer egy Mexikó 23.55 A tinizombik visszatérnek
1.30 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.10 414-es küldetés 9.45
Szurikáták udvarháza 10.15 A világ legerõsebb embe-
rei 10.45 Babavilág 11.20 Kalandjárat 11.55 Charlie –
Majom a családban 12.55 Hegylakó 13.55 Bajnokok
Ligája magazin 14.30 A kiválasztott – Az amerikai lát-
nok 15.30 90210 16.30 Szerelmem a szomszédom
18.30 Tények 19.05 Magellán 19.35 Az elsõ lovag
22.15 Atomtámadás 0.25 A kígyó és a szivárvány
2.00 Drága testek 2.50 Kalandjárat 3.20 Teleshop
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 9.05 Smink nélkül 10.05 Evangélikus istentisz-
telet közv. 11.05 Szombat délelõtt 12.00 Krónika
12.22 Történet hangszerelve 13.05 Emlékhelyek üze-
nete 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin
15.05 Zöldövezet 15.35 Magyarországról jövök 16.04
Idõt kérek! 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sport-
világ 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 21.56 Zene 22.00 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10
Éjszaka

November 1., VASÁRNAP
MTV: 5.53 Hajnali gondolatok 6.00 Híradó 6.10 6 órai
tea 7.05 Fõtér 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.08 A
Mézga család különös kalandjai 8.35 Spuri 9.00 „Így
szól az Úr!” 9.05 Engedjétek hozzám… 9.15 Katolikus
krónika 9.40 Katolikus válaszok 10.10 Egyházi naptár
10.20 Református magazin 10.50 Evangélikus ifjúsági
mûsor 11.00 Görög katolikus liturgia 12.15 Hírek
12.20 UtaZóna – Utazási magazin 12.50 Fekete róka
14.20 Légfrissítõ 14.50 Delta 15.20 Múlt-kor 15.50
Unokáink sem fogják látni 16.25 Euro-Taxi 16.55 Pa-
noráma 17.25 Magyarország története 17.55 Pestbe-
széd 18.30 Yorkshire-i szívügyek 19.28 Föld Tv 19.30
Híradó 19.55 Sporthírek 20.00 Jane Eyre 22.00 A szó-
lás szabadsága 23.05 Hírek 23.10 Sporthírek 23.20 A
férfi, aki virágot hord a szájában 0.00 Mozart:
Requiem 1.05 A szólás szabadsága
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Slayers – A kis boszor-
kány 6.20 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 6.40 Kö-
lyökklub 9.55 Receptklub 10.15 Játék 11.15 Menet-
rend 11.40 Doki 12.00 Híradó 12.40 Autómánia 13.15
Magyar Autósport-magazin 13.30 Forma-1 16.05
Pasifaló 16.35 Kutyátlanok kíméljenek 18.30 Híradó
19.00 Cobra 11 20.00 Ünneprontók ünnepe 22.20 Heti
hetes 23.35 Maffiózók 0.40 Portré 1.10 Jópofa kofa
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében
6.45 TV2-matiné 10.20 Nagy vagy! 10.45 Joey 11.20
Két testõr 11.50 Stahl konyhája 12.20 Borkultusz –
Borkultúra magazin 12.50 Száguldó vipera 13.50
Psych – Dilis detektívek 14.50 Smallville 15.50 Rex
felügyelõ 16.50 Aranygyermek 18.30 Tények 19.00
Napló 20.05 Az elveszett világ 1-2 23.15 Butch és
Sundance 0.50 Napló

KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül
– a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 „Tetszettek
volna…” – A rendszerváltozás évei 9.05 Fakereszt és
márvány 10.04 Római katolikus szentmise 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 21.04
Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvi-
lág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10
Éjszaka

November 2., HÉTFÕ
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 9.00 Af-
rika gyöngyszeme 9.55 Nappali 10.55 Parlamenti nap-
ló 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.17 Sporthí-
rek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Roma Magazin 13.25
Domovina 13.55 Záróra 14.45 A nagy Gatsby 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 Hír-
adó 19.55 Sporthírek 20.10 A világ minden szépsége
22.00 Hétfõ este 22.30 Memento 22.40 Gyermekszív
0.15 Hírek 0.25 Csillogás 1.30 Visszajátszás
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 Dobszóló 16.15 Má-
sodik esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05
Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20
Benkõ feleséget keres 22.25 Showder Klub 23.40
Ámok 1.15 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 10.25 Teleshop 11.30 Winnetou 1 13.15
Kvízió 14.15 Parti nyomozók 15.15 Amynek ítélve
16.20 Bûbájos boszorkák 17.20 Joshi Bharat 18.30
Tények 19.05 Áll az alku 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 Csodálatos Júlia 2.45 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 kul-
túráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rá-
diószínház 13.30 A görög katolikus egyház félórája
14.05 Emlékhelyek üzenete 15.15 Közelrõl 15.45 Hét-
köznapi tudomány 16.15 Zöldövezet 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nél-
kül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószín-
ház 20.25 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A fényes nap
immár lenyugodott 21.34 A búcsúzás méltósága
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

November 3., KEDD
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 9.00 Af-
rika gyöngyszeme 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 Zár-
óra 14.55 Átjáró 15.25 Delta 15.55 Múlt-kor 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
Üdítõ 21.10 Sztársáv 21.40 Kedd este 22.10
Memento 22.20 Tim 0.15 Hírek 0.25 Esti beszélgetés
Müller Péterrel 0.55 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 14.25 Sherlock Holmes –
Királyi kaland 16.10 Második esély 17.20 Móni-
ka-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fó-
kusz 20.40 Barátok közt 21.20 Vészhelyzet 22.20 A
Grace klinika 23.20 XXI. század – A legendák velünk
élnek 23.55 Reflektor 0.15 Magic Moments of Poker
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reg-
gel 7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek
9.20 Telekvíz 10.35 Teleshop 11.20 Belevaló papapót-
ló 13.15 Kvízió 14.15 Parti nyomozók 15.15 Amynek
ítélve 16.20 Bûbájos boszorkák 17.20 Joshi Bharat
18.30 Tények 19.05 Áll az alku 19.30 Jóban Rosszban

20.15 Bajnokok Ligája 23.25 A médium 0.20 100 cso-
da 0.25 Tények este 0.55 Utolsó vacsora az Arabs
Szürkénél
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kul-
túráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ világ 11.05 A
hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ma-
gánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katoli-
kus 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 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 20.24 Zene 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.10 Sportvilág
23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

November 4., SZERDA
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 9.00 Af-
rika gyöngyszeme 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 Kormányváró 15.25 Stílus 15.55 Légfris-
sítõ 16.25 A fagyos folyó lovasa 17.10 Prizma 17.30
Hírek 17.35 Körzeti híradó 17.50 6 órai tea 19.00 Pári-
zsi jó barátok 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sport-
hírek 20.10 Életképek 20.50 Beszélõ fejek 21.20 Sztár-
sáv 21.55 Szerda este 22.25 Memento 22.35 Egy an-
gyal 0.35 Hírek 0.45 Magyarország története 1.15
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 14.20 Ikercsere 16.10
Második esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.20 Az igazság mecénása 23.20 Így készült – Szo-
bafogság 23.55 A remény maratonja 1.50 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reg-
gel 7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek
9.20 Telekvíz 10.35 Teleshop 11.40 Született ügynök
13.15 Kvízió 14.15 Parti nyomozók 15.15 Amynek ítél-
ve 16.20 Bûbájos boszorkák 17.20 Joshi Bharat 18.30
Tények 19.05 Áll az alku 20.15 Jóban Rosszban 20.50
Hal a tortán 21.25 Doktor House 22.25 Született fele-
ségek 23.25 A Harper-sziget 0.25 100 csoda 0.30 Té-
nyek este 1.00 Angyal a lépcsõn
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.04 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kul-
túráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rá-
diószínház 13.30 A református egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hét-
köznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nél-
kül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószín-
ház 20.24 Zene 20.30 Bajnokok Ligája labdarúgó-mér-
kõzés közv. 21.30 Krónika 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

November 5., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 9.00 Af-
rika gyöngyszeme 9.55 Nappali 10.50 Szomszédok
12.00 Híradó 12.17 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz
13.00 Együtt 13.55 Záróra 14.55 Átjáró 15.25 Sorstár-
sak 15.55 Extra – Kultúrháttér 16.25 A fagyos folyó lo-
vasa 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
Sztársáv 21.40 Csütörtök este 22.10 Számlával millió-
kért 22.20 Memento 22.30 Hajónapló 23.25 Hírek
23.35 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 14.20 Az öreg hölgy és a
testõr 16.10 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 Té-
nyek reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Ba-
bapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.35 Távol



Bogárd és Vidéke 2009. október 29. TV-RÁDIÓMÛSOR / BOGÁRDI TÉVÉ 17

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Tel./fax: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu Honlap:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki
rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Hepp Zsuzsanna,
Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, Kovács Györgyné,
Leszkovszki Albin, Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Varga Zsolt, Zámbó Tibor és
még sokan mások. Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Szedõszerkesztõ: Hepp Zsuzsanna Tördelõszerkesztõ: Huszár

Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka: Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden
csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és
a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a
felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 17 óráig,
apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját
terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken.
Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4 hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

http://www.observer.hu

A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, AL-
SÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN,
SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIK-
LÓSON, a Kábelsat és a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, vala-
mint az EMW hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián.
Október 31., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna
8.00 Foci: S.bogárd–Iváncsa (95’), Cece–Dég (95’)
13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 A Jobbik Cecén
19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Ffi kézi (60’), Terem-
foci: Reál Margit–BB. Truck, Spuri–Bad Boys (2x40’),
Pingpong
November 1., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna
8.00 A Jobbik Cecén 13.00 Heti híradó 15.00 Film-
szemle (35’), FM Közgyûlés (35’), Iskolabál Cecén
(25’), Szüret Sárbogárdon (40’) 19.00 Heti híradó
20.00 Hitélet
November 2., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Ffi kézi
(60’), Teremfoci: Reál Margit–BB. Truck, Spuri–Bad
Boys (2x40’), Pingpong 13.00 Heti híradó 15.00 Foci:
S.bogárd–Iváncsa (95’), Cece–Dég (95’) 19.00 Heti
híradó 20.00 Schaffer Erzsébet a könyvtárban (ism.
107’)
November 3., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet
13.00 Heti híradó 15.00 Schaffer Erzsébet a könyvtár-
ban (ism. 107’) 19.00 Heti híradó 20.00 Ünnepi FM
Közgyûlés (30’), Alapkõletétel M.szilason (30’), 56-os
ünnep Cecén (30’) és Sárbogárdon (45’), Szentkirályi
Attila kiállítása (20’)
November 4., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Ün-
nepi FM Közgyûlés (30’), Alapkõletétel M.szilason
(30’), 56-os ünnep Cecén (30’) és Sárbogárdon (45’),

Szentkirályi Attila kiállítása (20’) 13.00 Heti híradó
15.00 Beszélgetés Horváth Nándornéval (ism. 30’),
Móri Bornapok 2009 (ism. 80’), Kézilabda (60’) 19.00
Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Foci: S.miklós–Bics-
ke (95’), Cece–M.szilas (95’)

November 5., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna
8.00 Foci: S.miklós–Bicske (95’), Cece–M.szilas
(95’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Ünnepi FM Köz-
gyûlés (30’), Alapkõletétel M.szilason (30’), 56-os ün-
nep Cecén (30’) és Sárbogárdon (45’), Szentkirályi At-
tila kiállítása (20’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00
Hitélet

November 6. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna
8.00 Beszélgetés Horváth Nándornéval (ism. 30’),
Móri Bornapok 2009 (ism. 80’), Kézilabda (60’) 13.00
Lapszemle, Sziréna 15.00 Hitélet 19.00 Lapszemle,
Sziréna 20.00 Ünnepi FM Közgyûlés (30’), Alapkõleté-
tel M.szilason (30’), 56-os ünnep Cecén (30’) és Sár-
bogárdon (45’), Szentkirályi Attila kiállítása (20’)

***

Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06
(25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megte-
kinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl
és mûsorváltozásról a képújságban adunk tájékozta-
tást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül ér-
tendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hir-
detésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségé-
ben: 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!

Kedves Nézõink!
A Bogárdi TV sárbogárdi és cecei stúdiója összekapcsolódott! Az átállás miatt egy hétig nem volt fog-
ható az adás több háztartásban. Ezután egységes mûsorunk van a TARR Kft. hálózatán belül mindenütt,
így Sárbogárdon, Sárszentmiklóson és Alsótöbörzsökön kívül már Alap, Alsószentiván, Cece, Pálfa,
Sáregres és Vajta településeken is elérhetõk lesznek élõadásaink és a képújság bõvített, interaktív ol-
dalai.
A kábelszolgáltató tájékoztatott minket arról, hogy a frekvencián kicsit változtattak (O 05-ös csatorna,
93 Mhz). A legtöbb tévékészülék automatikusan áthangol, a régebbi készülékeken pedig kis finomhan-
golással lehet jó vételt elérni. Ha ennek ellenére sem tiszta a kép, vagy egyáltalán nem fogható a
Bogárdi TV adása, jelentsék be a hibát a szolgáltató telefonszámán: 06 (40) 416 000, vagy irodájában:
Sárbogárd, Ady E. út 153. (az OTP-vel szemben).
Mindez az EMW-hálózat elõfizetõit nem érinti, számukra zavartalan a mûsor a C7-es, 189,25 Mhz-es
csatornán.

A Bogárdi TV szerkesztõsége

Afrikától 13.15 Kvízió 14.15 Parti nyomozók 15.15
Amynek ítélve 16.20 Bûbájos boszorkák 17.20 Joshi
Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll az alku 20.15 Jóban
Rosszban 20.50 Hal a tortán 21.25 Cserebere szeren-
cse 23.25 100 csoda 23.30 Tények este 0.00 Bajno-
kok Ligája labdarúgó-mérkõzés közv. felvételrõl 2.10
Jericho 3.00 Drága testek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kul-
túráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ világ 11.05 A
hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ma-
gánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katoli-
kus 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 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 20.25 Zene 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvo-
nások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

November 6., PÉNTEK
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 9.00 Af-
rika gyöngyszeme 9.55 Nappali 10.50 Szomszédok
12.00 Híradó 12.17 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz
13.00 Körzeti magazin 14.00 Záróra 14.55 Átjáró
15.25 Sírjaik hol domborulnak? 15.55 Ablak 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
Önök kérték! 21.10 Sztársáv 21.40 Péntek este 22.10
Memento 22.20 Tizenhárom 0.00 Hírek 0.10 Hitvallók
és ügynökök 1.10 Önök kérték!
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 14.40 Mibõl lesz a szuper-
vihar? 15.35 Helyszínelõk a kulisszák mögött 16.10
Második esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 Vacsoracsata 19.05 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.20 CSI: New York-i helyszínelõk 22.25 A szökés
23.30 A fõnök 0.30 Reflektor 0.45 Itthon 1.05 Autómá-
nia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Té-
nyek reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Ba-
bapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.35 Távol
Afrikától 13.15 Kvízió 14.15 Parti nyomozók 15.15
Amynek ítélve 16.20 Bûbájos boszorkák 17.20 Joshi
Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll az alku 20.15 Jóban
Rosszban 20.50 Hal a tortán 21.25 Sztárral szemben
23.00 Macsolabor 23.40 100 csoda 23.45 Tények
este 0.15 Blanche, a bosszúálló angyal 1.50 A
Donnelly klán 2.40 Borkultusz
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.35 8 és fél perc a kul-
túráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rá-
diószínház 13.30 Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közel-
rõl 15.45 Hétköznapi 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 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.25 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04
A nap történetei 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 fû-
részpor kapható. Telefon: 06 (30) 986 2623.
Szántóföldet bérelnék Pusztaegresen. 06 (20)
411 6669, 06 (70) 337 6669. (323045)

Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal el-
adó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 774 0143.
Sárbogárdon, Kígyó utcában összközmûves
vályogház telekárban, irányár: 2 millió 300 ezer
Ft-ért eladó. 06 (30) 296 3375. (323099)

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

Sertéstelepre állatgondozót felveszek. 06 (30)
474 1423. (203405)

Lakás eladó József A. utcában. 06 (30) 536
1384.
Eladó! Hantoson, Székesfehérvártól 30 km-re,
2160 m2-es telken, négy szobás, összkomfortos
családi ház két garázzsal, parkosított kerttel el-
adó. Érdeklõdni: 06 (25) 488 152. (323468)

Lakás eladó 4.900 ezer Ft-ért 06 (70) 244 4983.
Családi ház kiadó 20.000 Ft-ért a központban.
06 (30) 989 5861.
Eladó kézi mellszívó, lenyitható tetejû pelenká-
zó és fürdetõállvány, vízleengedõs kád és fóka.
Telefon: 06 (30) 632 7249, 06 (25) 461 116.
Albérlet kiadó. 06 (70) 774 8486.
Nagyvirágú vágott krizantém termelõtõl eladó.
Tósoki, Nagyhörcsök. Telefon: 06 (30) 4640
345. (323485)

Lakás kiadó. 06 (30) 989 5861.
Kiskutyák ajándékba elvihetõk. 06 (20) 824
6760.
Egyszobás családi ház eladó. 06 (30) 989 5861.
Családi ház eladó. Sárbogárd, Salamon u. 13.
06 (20) 429 4482. (323200)

Vegyes tüzelésû kályhák, terménydarálók
12.000 Ft/db, Opel Astra alkatrészek eladók. 06
(30) 682 1210. (2073041)

Társasházi lakás eladó. Irányár: 4 millió Ft. 06
(70) 774 8486.

Száraz tûzifa eladó: akác, cser, gyertyán, ve-
gyes méterbe, kugliba, hasítva. Ár: 1800-2100,-
06 (20) 454 8979. (2073037)

Abán fõútvonal mellett családi ház 4 millió 800
ezer Ft-ért eladó. 06 (20) 314 7741.

Ady Endre utcai lakótelepen 3. emeleti 2 szo-
bás, tehermentes lakás sürgõsen eladó, egyedi
gázfûtéssel és akár azonnali beköltözéssel! 06
(20) 465 0795.
Hitelügyintézés! 06 (70) 774 8486.

Csirkevásár! Tinódi u. 52. 10-et fizet, 12-õt
kap! 06 (30) 384 2294.
Startkártyával rendelkezõ, regisztrált munka-
nélküliek jelentkezését várom fizikai munkára,
valamint tápboltba bolti eladói munkakörbe. Ér-
deklõdni: 06 (30) 382 4133. (2073119)

5,5 hektár szántó eladó. Telefon: 06 (30) 382
4133. (2073119)

Garázst bérelnék az Ady- vagy a Barátság-lakó-
telepen. Telefon: 06 (30) 548 5244. (2073118)

Kiscicák gazdit keresnek. 06 (30) 769 4241.

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

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

06 30 720 9100
Horváth Sándor, Tamási.

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

KUKORICA-FELVÁSÁRLÁS!
TOB-KER Kft.-nél napi KIEMELT árral.

06 30 2178 320

A Fejér megyei Europe Direct iroda
RENDEZVÉNYSZERVEZÉS ÉS

PÁLYÁZATÍRÓI KÉPZÉST szervez.
A KÉPZÉS minden résztvevõ számára

INGYENES!
További információ: 06 30 358 2172, vagy

06 22 340 479 telefonokon, illetve az
eipfejer@t-online.hu címen.

Német HASZNÁLTBÚTOR-VÁSÁR
szombatonként 8-13-ig

az Árpád-lakótelepen. 06 20 993 7248

MEGNYÍLT a megújult
BARÁTSÁG PRESSZÓ GYROSBÜFÉVEL,

PÓKERASZTALLAL!
Ticket Restaurant és Sodex-utalványt

elfogadunk. Várja vendégeit:
Hemós Zoli, 06 20 364 9420

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

A mezõszilasi Németh László Általános
Mûvelõdési Központ pályázatot hirdet

HIVATALSEGÉD
munkakör betöltésére határozatlan idejû közal-
kalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidõben.
A munkakörbe tartozó feladatok: hivatali dol-
gozók munkájának segítése (postázás stb.), az
intézmény tisztán tartása, az oktatási-nevelési
feladatokhoz megfelelõ, rendezett környezet
biztosítása.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: 8 általános.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009.
november 13.
A pályázatok benyújtásának módja: postai
úton, a pályázatnak a Németh László Általános
Mûvelõdési Központ címére történõ megküldé-
sével (7017 Mezõszilas, Petõfi Sándor utca
1/g.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító számot:
122/2009, valamint a munkakör megnevezé-
sét: hivatalsegéd.
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FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság

Tájékoztatjuk érintett fogyasztóinkat,
hogy Sárbogárdi Üzemmérnökségünk munkatársai

2009. november 10-én és 11-én Középbogárdon és
Dég-Újtelepen,

november 23-án a Sárszentágota–Sárkeresztúr távvezetéken,

november 24-én, 25-én és 26-án Sárszentágota községben

(a megjelölt napok mindegyikén)

900-tõl 1400-ig

szivacsos csõtisztítást végeznek!

A csõtisztítási munkák során idõszakonként elõfordulhat a munkák
velejárójaként idõszakos vízhiány, nyomáscsökkenés, és a víz zava-
ros lehet.

Kérjük, hogy a várható kellemetlenségekre készüljenek fel, gondos-
kodjanak elõre háztartásuknak elegendõ vízmennyiségrõl. A mun-
kák befejeztével a kifolyókból még rövid ideig nem a megszokott tisz-
taságú víz folyik. A vízben lebegõ vas- és mangánoxid az egészségre
nem ártalmasak, a víz ülepítés után felhasználható, iható. Az észlel-
hetõ tisztult állapot rövid idõn belül kialakul. Javasoljuk, hogy mosás-
ra csak ülepítés után használják a vizet, nehogy ruháik elszínezõdje-
nek.

Az okozott kellemetlenségekért megértõ türelmüket köszönjük.

FEJÉRVÍZ ZRt.
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Nyílt
tér

Búcsú egy
sportbaráttól
A prímás végképp

letette a vonót
Tragikus hirtelenséggel elhunyt Tréger
János, az utolsó sárbogárdi cigányprí-
más és a lelkes sportbarát. A sárbogárdi
labdarúgó egyesület hûséges törzsszur-
kolójaként minden hazai meccsen biz-
tatta a sárbogárdi csapatot. Öt társával
együtt 2004-ben alapította azt a vándor-
serleget, amelyet minden évben a leg-
jobban szereplõ hazai játékosnak ado-
mányoztak.

Tréger János 1928. szeptember 5-én
született, s 2009. október 26-án halt
meg.
Ezúton búcsúznak tõle a focisták és az
egyesület elnöksége.
A november 8-ai sárbogárdi focimeccs
elõtt a hazai pályán tisztelegnek emléke
elõtt a sportbarátok.
Emlékét örökre megõrizzük!

A sárbogárdi sportbarátok

Gondolkodjunk!
Ha Magyarországon a mai világban a „sa-
látatörvény” alkotási gyakorlat meghatá-
rozó lehet, ne csodálkozzunk, ha az éle-
tünk is úgy hullik szét, mint a fonnyadt
saláta.
Nem akarom egy mondatban azt mondani,
hogy „nekünk már annyi”, bár egyre töb-
ben érzik így a környezetemben, fiatalok,
idõsek, munkával rendelkezõk és munka-
nélküliek. Most csak felvetek témakörö-
ket, csak úgy, „salátaszerûen” — gondol-
kodjon mindenki kedvére.
Mindenféle szakértõk nyilatkoznak, hogy
a fiatalok azt sem tudják, mi történt októ-
ber 23-án, mit kellene közösen ünnepel-
nünk.
Nem vagyok már mai „csirke”, néha a de-
rekam is ezt mondja, 1956-ban még meg
sem születtem, de már „csempészárut” csi-
náltak egyesek belõlem. Szüleim és az ak-
kor tizenéves nagynéném egészen Angliá-
ig menekültek az események elõl. Most én
középkorúan mit ünnepeljek? Azt, hogy
nem mentek tovább Kanadába, vagy azt,
hogy nem volt náluk iránytû, és hazajöt-
tek?
Az ötvenes évek „besúgói” idõszakából a
korom miatt kimaradtam, de semmi baj,
úgy látszik, eljön még az én idõm. Készül a
korrupció elleni törvény, úgy tûnik, meg
lehet majd abból is élni, ha jelentünk a
hatóságoknak.
Számba vettem a teendõimet. Az elsõ: az
okmányirodában a tevékenységi körömet
kiegészíteni. Kivételesen a helyit válasz-
tom, hogy zavarba hozzam õket, találnak-e
eu-s statisztikai számjelet a besúgásra.
Gondoltak-e erre Európa politikai veze-
tõi? Vagy ez is magyar specialitás lesz?
Aztán rögtön el is bizonytalanodtam. Mi-
lyen „hatóságnak” jelentek én? A közigaz-
gatás csak nyomokban létezik. Itt-ott le-
csap bírságolás formájában. A szakembe-
rek nagy részét már korrupt szakemberek
eltávolították.
Nézzük a közszolgáltatásokat! Ha nem
sztrájkolnak a vasutasok, akkor is képes
arra a MÁV, hogy a vonat másfél órát kés-
sen Budapest–Sárbogárd vonatkozásá-
ban. Ez szolgáltatás?
Mesélnek tanárok, egészségügyi dolgozók
a lehetetlen munkakörülményeikrõl. Nem
ragozom tovább. Tanáraim miatt mindig
szerettem a történelem tantárgyat, de nem
lettem történész. Nem tudom magyaráz-
gatni, mi miért történt, csak érzem, hogy
sok ember kezdi elveszteni a türelmét, sok
ember érzi, hogy bizonyos pozícióban nem
a megfelelõ emberek ülnek.
Ha ma össze kellene állítanom egy listát,
tudok jelenteni 1 db jegyzõrõl, 1 db polgár-
mesterrõl, 2 db alpolgármesterrõl, 1 db al-
jegyzõrõl, 10 db képviselõrõl, 2 db intéz-
ményvezetõrõl. Ez elég lesz a megélhetés-
hez?

Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

Csak egy kérdés
Nem szégyellik magukat kedves képviselõ-
ink: dr. Szabadkai Tamás és Szabados Ta-
más, hogy sárbogárdi lakosként egy fillé-
rért nem lobbiznak Sárbogárdnak? Talán
Mezõszilasra fognak költözni? Biztosan
jót nevetnek rajtunk, amikor a sárbogárdi
képviselõ-testület azon marakodik, hogy
egy tornatermet csarnokká bõvítsenek,
vagy sem, mert még arra sincs pénz.

Egy igazi sárbogárdi lakos
(Név és cím a szerkesztõségben)

Varga László
hitoktató úr!

Gratulálok, hogy október 23-án a megem-
lékezés helyett egy fúvószenekarral és ko-
szorúzással egybekötött 30 perces válasz-
tási kampánybeszédet tartott! Jó lenne, ha
legközelebbi beszédét inkább az iskolai
történelemórák 56-os anyagából meríte-
né!

Dörögdi Péter

U.i.: Köszönjük, de magyarázkodásából
nem kérünk!

Figyelem!
A halottak napjára való
tekintettel a temetõbe

vezetõ utat
a 63-as út irányából

EGYIRÁNYÚSÍTJÁK.
Behajtani

a Petõfi utcáról lehet.

Polgárõrség

„Az édesanyák nem halnak meg;
csak fáradt szívük pihenni tér.”

Fájdalommal tudatjuk, hogy

özv. PINTÉR PÉTERNÉ
született Tálai Margit

Sárbogárd, Vágóhíd utcai lakos

2009. október 25-én,
életének 79. évében,

méltósággal viselt
szenvedés után elhunyt.

Temetése október 30-án, 15 órakor a
sárbogárdi Huszár-temetõben lesz a

református egyház szertartása szerint.

Fiai, menyei és unokái

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl


