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Zárolták a gyanúsítottak vagyonát
A veszprémi Cosma-gyilkosság gyanúsítottjai közül többnél teljes
vagyonzárlatot rendelt el a Veszprém Megyei Bíróság. A vagyon-
zárlat az elsõfokú bíróság döntéséig érvényben marad.
Az állítólag „bodzázásból” meggazdagodott férfiak vagyontár-
gyai között drága ingatlanok, luxusterepjárók és nagy mennyiségû
készpénz van.
A határozat értelmében így zár alá került Raffael Sándor sárbo-
gárdi háza, Sztojka Iván enyingi ingatlana, Németh Gyõzõ BMW
márkájú luxusterepjárója, továbbá 2360 svájci frank, valamint
2355 euró.
A vagyont azért zárolták, mert a meggyilkolt sportoló családja je-
lezte, hogy a késõbbiekben kártérítési pert is akarnak indítani —
mondta Helmeczy László ügyvéd. A rendõrség szerint egyébként
hamarosan befejezik a nyomozást, már csak azt akarják tisztázni,

hogy a gyanúsítottak milyen más bûncselekményeket követhettek
még el. A határozat október 7-én emelkedett jogerõre.
Az ügy 26 gyanúsítottja közül jelenleg 15-en vannak elõzetes le-
tartóztatásban. A Veszprém Megyei RFK sajtóreferensének el-
mondása szerint a gyilkosság éjszakáján a lokálba érkezett
„enyingi banda” minden tagja ellen büntetõeljárás indult.
A Cosma-gyilkosság kapcsán Raffael Sándort, Németh Gyõzõt,
Sztojka Ivánt, P. Gábort társtettesként elkövetett emberöléssel,
életveszélyt okozó, valamint súlyos testi sértéssel, csoportosan el-
követett garázdasággal gyanúsítja a rendõrség. A többi gyanúsí-
tott esetében csoportos garázdaság miatt indult eljárás.
Forrás: Magyar Nemzet.

/H/

Bogárdi üstökösök

A sárbogárdi gyerekek megint kitettek magukért. Írás a 13. oldalon.

Patkós Mária
kiállítása

Pálfán
Monhaltné Patkós Mária amatõr festõ-
mûvész munkáiból rendezett önálló kiállí-
tást Pálfán.

Írásunk a 7. oldalon olvasható.
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Trükkös tolvajok
A trükkös tolvajok ezerféle mesével próbálnak bejutni a gyanútlan emberekhez, ahol aztán
igyekeznek mielõbb hozzájutni az értékekhez, s elszelelni. Szinte minden héten beszámo-
lunk ilyen esetekrõl mi is az újságban. A módszerek egyre agresszívebbek, s nem könnyû
védekezni ellenük, de mint az alábbi történet is bizonyítja, igenis lehet védekezni. Van
megoldás a trükkös tolvajokkal szemben!

Háromszor verte vissza
a trükkös támadást

Egy 89 éves idõs néni gyakorlatilag három-
szor hiúsította meg az úgynevezett trükkös
tolvajok szándékát, így azok zsákmány nél-
kül távoztak, sõt, hátrahagytak egy zsák
hagymát is.

Az elsõ támadás
A néni, aki egyedül élt, minden délben ki-
nyitotta kertkapuját, mert ilyenkor várta,
hogy meghozzák az ebédjét. Nem ácsor-
gott a kapuban, hanem míg az ebédhordó
megérkezett, bement a lakásba tenni a dol-
gát. Pár perc múlva az ablakon kitekintve
arra lett figyelmes, hogy egy számára ide-
gen férfi megjelenik a portáján egy zsák
hagymával. Az idegen férfi a házigazda
kérdésére válaszolva elmondta, hogy az
önkormányzat küldte a terményt. A nyug-
díjas közölte, hogy õ nem vár és nem kért
semmilyen ilyen jellegû küldeményt, majd
erélyesen felszólította a zsákos embert,
hogy távozzon, aki ennek eleget is tett, bár
a hagymát az udvaron hagyta.

A második támadás
Kisvártatva újra megjelent a 89 éves néni
portáján az illetõ egy másik férfivel, aki
újabb csali mesével állt elõ, s mint mondta,
a hagyma mellé pénzt is hoztak. De sajnos
csak 20.000 forintos bankjegyük van, amit
fel kellene váltani. Az idõs nõ kellõ határo-
zottsággal tudatta hívatlan vendégeivel,
hogy nem akar semmilyen pénzt felváltani.
A férfiak ekkor alkudozni kezdtek, mond-
ták, hogy akkor egy 10.000 forintost, majd
egy 1.000 forintost osszon ketté. A válasz
ismét nem volt.

A harmadik támadás
Mintegy utolsó esélyként a férfiak azt ta-
lálták mondani, hogy akkor adja vissza azt

a 20.000 forintos bankjegyet, amit az elõbb
adták át. Ez a próbálkozás már a néninek is
sok volt, hiszen semmilyen bankjegy nem
került hozzá, ezért közölte, hogy hamaro-
san itt lesz a gondozója, egyben hívja a
rendõrséget, ha nem mennek ki a portájá-
ról azonnal. Az erélyes felszólításra az
ismeretlenek távoztak.
A néni ezután valóban szólt a rendõrök-
nek, akik a megadott személyleírás alapján
rövidesen elfogták a trükkös tolvajokat.
Az eljárás során kiderült, hogy az elköve-
tõk más idõs embernél is hasonló módon
próbálkoztak, sajnos több esetben siker-
rel.

Figyelem!
Amennyiben a média hírcsatornáin ke-
resztül értesülnek az ilyen és hasonló jelle-
gû bûncselekményekrõl, akkor figyelmez-
tessék szomszédjaikat, ismerõseiket, hogy
másokat ne tévesszenek meg az elkövetõk,
és bármilyen gyanús körülmény esetén
azonnal értesítsék a rendõrséget az ismert
107-es, vagy 112-es telefonszámon!

Összegzett tapasztalatok
A bûnelkövetõk különbözõ kitalált törté-
nettel jutnak be a sértettek lakásába, ahol
az ott lakók figyelmét elterelve értékeit, de
elsõsorban készpénzüket tulajdonítják el.
A tettesek (2-3 személy) általában a követ-
kezõ fals történetekkel keresik fel kisze-
melt áldozataikat:
— tartoznak az ott lakó egyik rokonának,
és a kölcsönt szeretnék visszafizetni;
— zöldséget, szenet, fát, takarót, mûszaki
cikkeket árulnak, vasat, hulladékot, papírt
vásárolnak;
— valamilyen intézménytõl pénzt, ado-
mányt hoztak.
Az is elõfordulhat, hogy az elkövetõk arra
kérik az érintetteteket, hogy a náluk lévõ

20.000 forintos bankjegyet váltsák fel. A
váltópénz elõkeresése alkalmával kifigye-
lik, hogy áldozatuk hol tartja a pénzét,
majd egyikük egy pohár vizet kér, vagy más
indokkal a lakás/kert egy távolabbi pontjá-
ra csalják az áldozatukat, s miközben elte-
relik a figyelmét, a másik elkövetõ eltulaj-
donítja a tulajdonos értékeit, készpénzét.

Ellentrükkök

A legjobb ellentrükk, ha nem engedjük be
az ismeretleneket, nem állunk velük szóba.

Ha rosszullétre hivatkozva idegenek vizet
kérnek, válaszolják azt, hogy azonnal érte-
sítik a mentõszolgálatot.

Ha készpénzt akarnak felváltatni, javasol-
ják a legközelebbi pénztárgéppel rendel-
kezõ üzletet, vagy a bankfiókot.

Ha villanyszámla-, gázszámla-visszatérítés
ürügyén akarnak bejutni, egészen biztos,
hogy trükkös tolvajokkal van dolgunk,
mert a számla-visszatérítést a szolgáltatók
postán, vagy bankon keresztül küldik.

Ha terményt, ajándékot hoznak, valami-
lyen árut ajánlva azt beteszik, behajítják az
ingatlanra (Nálunk, a Tinódi utcában is
elõfordult, hogy idõs édesanyám egyedül volt
otthon, és takarót ajánlottak neki eladásra, s
amikor negyed áron se kellett, bedobták azt a
kerítésen), akkor se engedjék be õket, s ne
kezdjenek velük tárgyalást, hanem hívják a
rendõrséget. Javasoljuk, hogy ne csak szó-
ban hangoztassák ezt. Ne sajnálják a fárad-
ságot, maguk és embertársaik védelmében
valóban hívják is fel a rendõrséget, s adja-
nak az ismeretlenekrõl személyleírást, s ha
lehetséges, figyeljék meg az utcában a
mozgásukat, hiszen lehet, hogy a tettesek
próbálkozásukat már a szomszédban foly-
tatják, s a rendõrség így egészen biztosan
meghiúsíthatja a trükkös tolvajok gyanút-
lan emberek ellen elkövetett bûncselek-
ményeit.

Hargitai Lajos

A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ az Európai Mobilitás Napok 2009 keretében

ONLINE NAPOT TART SÁRBOGÁRDON
A program témái:

— a külföldi munkavállalás, az EURES Hálózat nyújtotta lehetõségek bemutatása;
— tájékoztatás az aktuális toborzási és álláslehetõségekrõl külföldön;
— az online nap keretén belül továbbá lehetõség nyílik az EURES portál megismerésére és használatára

(http://kdrmk.afsz.hu).

Idõpont: 2009. november 12. (csütörtök) 10.00–12.00 óráig.

Helyszín: munkaügyi kirendeltség, Sárbogárd, Túry M. u. 3.
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Szélhámosok gyûjtenek pénzt
Minden héten legalább egy-két alkalommal hívnak telefonon ismeret-
lenek, és valamilyen célra adományt kérnek. Gyakori egy kisfiú hang-
jával jelentkezõ hívás: „Én Kovács Pisti hatéves kisfiú vagyok.”
Többször hívott már egy nõ is gyermeke súlyos rákbetegsége miatt. Egy
másik nõ halmozottan sérült gyerekek intézetének kért pénzt több ízben
is. Sok esetben személyesen keresnek föl ilyen-olyan ügyben adomány-
gyûjtés céljából. A múlt héten éppen a Fejér Megyei Szent György Kór-
ház Gyermekosztálya javára kértek támogatást.
Ezeket az „adománygyûjtõket” mindig el szoktam küldeni, és ok-
kal. Ugyanis a többségük szélhámos, és vannak bûnszervezetek,
amelyek a pénzszerzésnek ezt az igen hatásos és jövedelmezõ
módját választják. Kisebb macerával jár, mint a betörés, rablás,
netán a kasszafúrás, mert, ugye, az emberekben szánalmat kelt
egy rákos, szívbeteg, sérült kisgyerek, és egy ilyen kérést visszauta-
sítani meglehetõsen nagy lelki terhet jelent. Mert hátha mégis
igazi a probléma, és valóban egy kétségbeesett család kér segítsé-
get súlyosan beteg gyermekének.
Mégis azt javaslom, kemény szívvel, könyörtelenül utasítsák el
ezeket a kéréseket azért, mert ellenõrizhetetlen, hogy valóban jó
célra küldjük-e a pénzünket, vagy abból egy rablóbanda jobb
megélhetéséhez járulunk hozzá a hiszékenységünkkel. Maradok
én is inkább a saját látókörömön belül. Itt is vannak elegen, akik
ilyen, vagy olyan módon segítségre, támogatásra, vagy csak né-
hány biztató, erõsítõ szóra tartanak igényt.
Hogy ebben az elhatározásában mindenkit megerõsítsek, olvas-
sák el a következõ rendõrségi hírt.

„A Fejér Megyei Szent György Kórház vezetõi arról kaptak lakos-
sági értesítést, hogy két ismeretlen nõ — a kórház gyermekosz-
tályára hazug módon hivatkozva — kért és kapott a segíteni akaró
emberektõl készpénzadományokat Székesfehérváron. A Szent
György Kórház e szélhámos akciótól — megismételve múlt évi
közleményeit — ezúttal is a leghatározottabban elhatárolódik. A
kórház nem adott megbízást senkinek sem, hogy ilyen módon se-
gítsen az intézménynek. A kórház alapítványai ugyanakkor öröm-
mel fogadják a személyi jövedelemadó egy százalékának felaján-
lását, vagy a részvénytársaságok, kft.-k átutalásait orvosi, gyógyá-
szati mûszerek vásárlására.”
Ha mégis szeretnének jótékonykodni, ellenõrizzék a pénzt kérõ
forrást, azt az intézményt, amelyre hivatkozik az adománygyûjtõ.
Persze, vannak szélhámosok, akik erre is kitaláltak már megol-
dást. Létrehoznak egy lehetõleg látványos nevû intézményre kita-
lált fantom honlapot az interneten, arra még hamis pénzügyi be-
számolót, köszönõleveleket is feltesznek, hogy biztosabb legyen
az átverés.
Mondhatnánk, hogy tolvaj elõtt nincsen zár, s így a szélhámosok
elleni védekezésre sincs teljesen biztos védelem. Ezért jobb, ha
minden adománygyûjtõt elutasítunk, akit személyesen nem isme-
rünk, ahol személyesen nem gyõzõdhetünk meg arról, hogy való-
ban létezik, valóban rászoruló, s valóban a megjelölt célra költi a
pénzünket.

Hargitai Lajos

Gondolták volna…?

Érdekességek a gimnáziumról
A Petõfi Sándor Gimnázium Sárbogárd nagy múltú intézménye,
ahol mindig történik valami. Sokakat fûznek szép emlékek isko-
lánkhoz, a városban sokat hallani a nálunk zajló programokról, de
talán mégis érdemes idõnként felidézni egy-két fontosabb ese-
ményt, adatot.
Emlékeznek még, hogy az elmúlt öt évben több magas rangú dip-
lomata is járt iskolánkban? Vendégünk volt a francia és a marok-
kói nagykövet, valamint Madagaszkár tiszteletbeli konzulja is. Ér-
dekes elõadásokkal, értékes ajándékokkal leptek meg minket, és
buzdították diákjainkat a francia nyelv tanulására.
Gondolták volna, hogy iskolánk francia cserekapcsolata már több
mint 15 éves? A jól mûködõ francia kapcsolat mellett a diákoknak
más utazási, nyelvgyakorlási lehetõségeik is vannak: Angliába,
Olaszországba és Németországba is eljuthatnak, még ha nem is
rendszeresen. Emellett sok diákunk tanulhatott meg síelni Szlo-
vákiában.
Hallottak róla, hogy iskolánk rendszeresen képviselteti magát a
diákok legrangosabb megmérettetésén, az Országos Középisko-
lai Tanulmányi Verseny (OKTV) döntõjében? Magyar irodalom-

ból, matematikából, francia és orosz nyelvbõl értek el szép ered-
ményeket a petõfis diákok az elmúlt tíz évben. Szinte minden évre
jutott egy kimagasló eredmény.

Gondolták volna, hogy a nyelvi elõkészítõs tanulók az informati-
kaórák magas számának köszönhetõen 7 modulos ECDL-
vizsgával rendelkeznek már a 10. évfolyam végén? Egyre több az
elõrehozott érettségi vizsga is, ami nagy segítség a diákoknak, hi-
szen így könnyebb a felkészülés a 12. évfolyam végén a vizsgákra.

Sorolhatnánk még sportsikereket, nyelvvizsgákat, a legkülönfé-
lébb versenyeken elért eredményeket, vagy akár a tanórákon kí-
vüli programok sokszínûségét, de ehelyett inkább csak arra
kérjük,

látogasson el honlapunkra is:

www.petofi-sbogard.sulinet.hu

(hamarosan: www.psg.hu)!

Köszönet
A Központi Óvodát Segítõ Alapítvány tisztelettel megköszöni
mindazok adományát, akik adójuk 1 %-át, összesen 235.223
Ft-ot a Zengõ Óvoda számára ajánlották fel.

Ezt az összeget a csoportokban karácsonyi játékok vásárlására
fordítjuk.

Fiserné Farkas Csilla, a kuratórium elnöke

Köszönetnyilvánítás
A Cecei Gerlice Néptánc Egyesület ezúton köszönetet mond
mindazoknak, akik adójuk 1 %-ával támogattak bennünket.
A beérkezett 182.708 Ft-ot az egyesület mûködtetésére fordít-
juk.
Köszönettel fogadjuk a további támogatásokat is.
Adószámunk: 18491294-1-07.

Az egyesület vezetõsége
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Oroszországi nyaralás
1. rész

Akkor kezdõdött, amikor harmadik gimi-
ben Tömör Juci oroszórákon pár hétig ad-
dig könyörgött, hogy végre megszántam,
és átvettem egy sokadik orosz levelezõtár-
sa címét azzal a feltétellel, ha a levelet meg
is írja oroszul. Akkoriban egyáltalán nem
érdekeltek az oroszok, nemhogy még leve-
lezzek is velük. Addig majdnem bukásra
álltam oroszból. Az órákon titokban törö-
kül, angolul és olaszul tanultam. Az oroszt
utáltam, mint megannyi ember annak ide-
jén, amikor kötelezõen kellett felvonulni
május elsején, kötelezõ volt az orosz nyelv
az iskolákban, kötelezõ volt az ünnepeiket
is megünnepelni, és kötelezõ volt úgy gon-
dolkodni, ahogy õk gondolkodtak.

Juci beleegyezésemnek annyira megörült,
hogy meg is írta a levelet, én csak átmásol-
tam és feladtam, azt sem tudtam, kinek.
Pár hét múlva levelem érkezett a Szovjet-
unióból. „A francba! Most válaszolni kell
erre is!” — gondoltam. A borítékból egy
fénykép esett ki, rajta egy kedves, szõke
lány, akit Tányának hívtak. Szeretettel
küldte nekem.
Hirtelen kedvet kaptam az oroszhoz. Elõ-
szedtem az átfirkált könyveimet, és meg-
próbáltam egy rövid választ magam össze-
tákolni. Vért izzadtam, de megírtam. Ettõl
fogva figyelni kezdtem az oroszórákon, és
lassan-lassan még egy nyelvvel kezdtem el
gazdagodni. Rájöttem, hogy más a politi-
ka, és más a köznép a politika mögött. Rá-
jöttem, hogy köztük is lehetnek kedves
emberek, akik ugyanúgy szeretnek nevet-
ni, szórakozni, enni-inni és tenni-venni.
Így kezdõdött az a barátság, ami immár
majdnem harminc éve tart.
Nemrég tizenhét napra elutaztam Tányá-
hoz látogatóba. Késõ éjjel érkeztem meg a
reptérre, ott várt a tizenhárom éves fiával,
Glebbel. Reggel hatig pezsgõztünk és du-
máltunk. A fehér éjszakák miatt az égbolt
csak negyven percre sötétült el, jól meg is
zavarta a biológiai ritmusomat pár napra.
Elsõ nap bementünk Szentpétervár köz-
pontjába, és egy jót sétáltunk. A legtöbb

idõt a legnagyobb könyvesboltban, a Dom
Knyigiben töltöttem, persze. Szentpéter-
vár gyönyörû! Feltûnt, hogy a nõk általá-
ban nagyon adnak magukra, a férfiak pe-
dig roppant rondák. Az is feltûnt, hogy alig
akadt a mobilján túl hangosan csevegõ em-
ber. Piros pont nekik ezért!
Hosszú sorban álltunk a vonatjegyekért
Vjaznyikiba, és a visszafelé útra már csak a
drágább jegyet kaptuk. Nem hiszem, hogy
a drágábbat úgy kenték ránk, mert itt min-
den másképp mûködik, és az üzlet fogalma
is mást takar. Itt az üzlet például azt jelen-
ti, hogy az azerbajdzsáni étterem ajtajában
egy marokkói diák áll. Sötétbõrû legyen, az
a lényeg. Vagy emberek járkálnak táblák-
kal és hirdetésekkel a nyakukban.

A vasúti pénztárnál különleges várakozási
rendszert alakítottak ki az emberek. Hogy
gyorsabban végezzenek, megkérik az utol-
só sorban állókat, hogy mindjárt visszajön-
nek, és tovább mennek a másik sorba. A
pénztárak körben állnak, akár a Déli pá-
lyaudvarnál. Otthon éreztem magam, csak
mindenki oroszul beszélt. A vonatjegyhez
kellett az útlevelem és Glebnek a születési
bizonyítványa. A bankkártyával való fize-
tésemnél a kasszás kártyaolvasója alig fért
ki az üvegváltó alatt, és mindenki a környé-
kemen pontosan leolvashatta a pinkódo-
mat, mert az emberek egymás nyakában
álltak.
Másnap kimentünk Petrodvorecbe (más
néven Puskin) kirándulni. Tánya bepakolt
egy hétre való élelmiszert, egy üveg bort, és
vidáman elindultunk délután kettõkor.
Puskinba megérkezvén Gleb azonnal el-
tûnt a legközelebbi mellékhelyiségben, és
ott maradt körülbelül húsz percig. Miután
végzett, pár lépést tehettünk csak meg,
amikor Tánya barátnõjének, Ljudának a
hároméves kisfia kezdett el hányni. Ott-
hagytam hát a csapatot, és elõreszaladtam
fényképezni, mert már három óra is elmúlt
délután.
A Puskin Múzeumban egy csecsen cso-
portra leltem. Kísérõik között egy francia
lánytól próbáltam meg információt szerez-

ni, hogyan is talált erre a munkára velük.
Jött a fõnöke is a sor végén. Igen erõsen
hasonlított Diderot „Apáca” címû könyvé-
bõl a fõnöknõre, ezáltal nem is állt velem
szóba.
A hatalmas kert egyik padján fél óra séta és
mókusetetés után Tánya megterített a 14
fokban. A terítõn ezek álltak: fõtt tojás, vö-
rösbor, szendvicsek, kvasz, olajbogyó,
uborka és befõtt. Mivel nagyon fáztunk,
bementünk teázni az egyik étterembe a kö-
zelben. Lett belõle palacsinta, konyak, kó-
la, sült krumpli és társai. Körülbelül ennyit
láttunk az egész palotakomplexumból és
Puskinból.
Hazaérve vacsorázni kellett, közben Tá-
nya lerohant a boltba egy újabb üveg ko-
nyakért és pezsgõért. Ivászat közben meg-
vitattuk a szabadság fogalmát. Szerintük
ez azt jelenti, hogy mindent lehet kapni a
boltban. Nagyon nehezen, vagy még úgy
sem értették meg, hogy a szabadság jogi és
gazdasági ágazatra is oszolhat. Szerintük
Magyarország sosem volt elnyomva az
oroszok által, mert nálunk mindent lehe-
tett kapni az üzletekben. És minek kell a
csecseneknek szabadság, amikor Oroszor-
szág segít nekik többek között orvosi ellá-
tással is.
Másnap az Ermitázsba indultam Ljudával.
Olyan hosszú sor állt a belépõért, hogy in-
kább átmentünk az Orosz Múzeumba. Új-
ra megcsodálhattam eredetiben a nagy
ikonfestõket (többek között Andrej Rubl-
jovot, Repint, Ajvazovot, Siskint, Levitant
és társait). Kidülledt szemekkel feledkez-
tem bele a népmûvészet remekeibe. A mú-
zeum után beültünk egy grúz vendéglõbe,
ahol isteni lobiot és hacsapurit uzsonnáz-
tunk. Otthon meg a vacsora folyamán a kö-
vetkezõk foglaltak el helyet a gyomrom-
ban: fél kiló cseresznye, 3 kg friss savanyú
káposzta, 10 dkg céklasaláta, 10 dkg zselés
csirke, 4 pohárka konyak, 5 dkg olajbogyó
és 2 dl kvasz (orosz kólaféle).
Egy nap semmit sem akarok enni, segít-
ség!!!
Folytatása következik.

Gulyás Ibolya
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10-13 Szabadságot Budaházynak!

Üdv! Körmendi Józsefet és még néhány
gárdistát megtámadott egy csapat sza-
murájkardokkal, karókkal felfegyverke-
zett cigányhorda Kálozon.
10-14 Valaki

10-12 fegyver nélküli gárdista (köztük 2
nõ) 40-50 felfegyverkezett cigány ellen.
Nehéz kitalálni, hogy ki mondhat igazat.
Ha valaki cigányverésre készül, számol-
jon azzal, hogy perceken belül összejön
kapásból vagy 40 cigány, s nyilván nem
üres kézzel. Ezt meg pont vidékiek, rá-
adásul gárdisták ne tudnák?
10-15 pille

Döbbenet. Ekkora büszkeségünk Buda-
házy? Elgondolkodtató, hogy a szélsõsé-
ges pártok és a gárda hogy beférkõztek
kis falvainkba (Vajta, Cece stb.). A „sze-
gény, tudatlan parasztok” (nem sértés-
ként) mindennel megetethetõk. Példá-
ul: a Jobbik párt pénteken Cecére érke-
zik, nagy hintóztatás és ünnep lesz, mint-
ha nem is tudom, ki jönne. Hát ez a he-
lyes út? Kérdezem én, hogy a polgármes-
terük (mint értelmiségi) mért enged
ilyen szélsõségeknek?
10-15 pille

...amúgy a bûnözõ romák ellen nem a
legalább annyira bûnözõ gárdisták a
megoldás. A középkor elmúlt, már nem
a szemet szemért elv mûködik.
10-15 Szabadságot Budaházynak!

Nem a szemet szemért elv mûködik?
Akkor ezt közölni kellene a cigányokkal
is. Amikor még volt következménye a
tetteiknek, nem voltak ennyire problé-
másak. A magyar embernek már semmi
tekintélye nincs a cigány elõtt, mert tud-
ja, hogy bármit megtehet következmé-
nyek nélkül. Valaki magyarázza már el,
hogy miért szélsõséges a Jobbik vagy a
Gárda? Talán mert javítani akarnak a
közbiztonságon, vagy mert támogatni
akarják a helyi termelõket? Ezek tényleg
szélsõséges eszmék.
10-16 Nem baloldal

Kedves Pille! A mi polgármesterünk az
aztán értelmiségi. Õt is kellene hintóz-
tatni. A hintó után kellene kötni. Ettõl
függetlenül nem csak vidéken erõs a
szélsõjobb. Kell is valami visszatartó erõ
a törvényen kívülieknek. Ha ezt az állam
nem tudja megoldani, megoldják a pol-
gárok.

10-16 pille
Mi az, hogy a „magyar embernek már
semmi tekintélye nincs a cigány elõtt”,
kedves „Szabadságot Budaházynak”?
Mivel vagyunk mi magyarok különbek,
mint a romák? Köztünk nincs annyi bû-
nözõ, rossz ember? És még azt mondja,
hogy a gárda nem szélsõséges, mikor
lépten-nyomon a romákat üldözi. Nem
az Önök fõ jelszava, hogy „végezni a ro-
mákkal”???
10-16 pille
Kedves nem baloldal, nem hiszem, hogy
bûncselekményt elkövetõk ellen bûncse-
lekmény a megoldás, mert akkor semmi-
vel sem fogunk különbözni a bûnözõk-
tõl. Olyan képviselõk kellenek, akik vég-
re hajlandóak normális Btk. megalkotá-
sára.
10-19 Szabadságot Budaházynak!
Nem tudom, hol hallotta, hogy a radiká-
lisok végezni szeretnének a cigányokkal.
Ez megint értelmetlen vagdalkozás. Ed-
dig egy normális érvet nem mondott ar-
ra, hogy mi is a gond a radikálisokkal.
Egyébként meg várhat arra, hogy majd
megváltozik a Btk., nem ezen múlik. A
gárda pedig nem üldözi a romákat, ha-
nem reményt ad azoknak az emberek-
nek, akik mindennapi áldozatai a bûnö-
zõk következmények nélküli terrorjá-
nak.
10-20 Pille
Maradjunk annyiban, hogy én hiszem és
remélem, hogy a XXI. században nem a
Magyar Gárda a megoldás a roma bûnö-
zés ellen. Túl egyszerû megoldás, talán
ezért választják annyian. Számomra a
prevenció többet ér. Lehet, hogy túl naiv
vagyok?
10-20 Szabadságot Budaházynak!
Nem, a Magyar Gárda tényleg nem meg-
oldás, azt a rendõrségtõl várnánk. Csak
sajnos egyelõre nincs semmi más vissza-
tartó erõ. Ez egy válasz a mai képtelen
helyzetre, és eddig sem volt pogrom a
gárda részérõl a cigányok ellen, betar-
tották a törvény adta lehetõségeket.
Egyébként ez is felfogható prevenciónak
valamilyen szinten, hiszen ha fél a meg-
torlástól az adott illetõ, akkor 100-szor is
meggondolja, hogy mit cselekszik. Nem
mintha rettegniük kellene, sajnos.
10-22 Pille
Én már nem akarok elölrõl kezdeni sem-
mi vitát, de ... olvastam az újságban a
Jobbik és a gárda fórumáról készített

összefoglalót. Ébresztõ emberek!!! Sze-
rintem elõre kéne menni, nem hátra!
Csendõrség??? Nevetséges: Vona Gá-
bor nem akart politikus lenni. Szóljon
már neki valaki, hogy már az, és semmi-
ben nem fog különbözni a többitõl! Nem
hiszem, hogy õ Mátyás király, és a szegé-
nyeknek fog adni mindent. Ébresztõ!
10-22 Mirr-Murr
A töbörzsöki közlekedésen mindig ki-
akadok! Ott a szép járda, erre minden
gyalogos az úttesten kolbászol. A Szt.
István úton nincs megállni tilos tábla, így
az egész egy folyamatos félpályás lezárás
az úttesten parkoló autók miatt. Baromi
nagy a balesetveszély, mindennaposak
az apróbb konfliktusok. Tessék már
megoldani!
10-29 Pindúr Pandúr
Könyörgöm, miért kell a nedves avart el-
füstölni a levegõbe? Gondolkodjanak
már el azon, hogy nem csak a dohányzás
okoz rákot! Az ilyen gyilkosokat nagyon
keményen meg kéne büntetni! Sokkal
ésszerûbb lenne komposztálni a kerti
hulladékot, és akkor nem kéne mûtrá-
gyára költeni.
10-29 Öcsike
(„Egy igazi sárbogárdi lakos”-nak a
mezõszilasi alapkõletétel illetve a sárbo-
gárdi tornacsarnok kapcsán. Szerk.) T.
Cím! Ne a Szabadost meg a dr. Szabad-
kait okolja, hanem kérdezze meg a pol-
gármesterét, Juhász Jánost, hogy miért
nem hajlandó együttmûködni az Ön ál-
tal szidottakkal. Ha a gyûlölködésen túl-
teszi magát, és utánanéz a dolgoknak,
majd meglátja, hogy Bogárd is elég szé-
pen kapott, annak ellenére, hogy a Ju-
hász állandóan csak támadja a Szaba-
dost és a dr. Szabadkait! Ne legyen már
ennyire elfogult, vagy talán tájékozat-
lan!
11-01 Pille
Kedves Öcsike! A képviselõ-testület
Sárbogárdon 17 tagból áll, és ennek csak
egy tagja Juhász János. A döntéseket
testületként hozzák, nem egyedül a pol-
gármester.
Azért nem kell ekkora hatalmat képzel-
ni a polgármesternek, hogy mindenben
egyedül dönt.
Igenis az országgyûlési képviselõnknek
az a dolga, hogy Sárbogárdért is lobbiz-
zon!

Összeállította: Hargitai Lajos

Szemelvények a Bogárdi TV üzenõfaláról
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Tájékoztató az új influenza elleni védõoltásról
Az új típusú influenza elleni oltóanyag október eleje óta már kis-
térségünkben is a háziorvosok rendelkezésére áll, hogy a megbe-
tegedés szempontjából veszélyeztetett csoportokat beolthassák.
Mire tájékoztatónk megjelenik, már a patikában is kapható lesz a
receptre felírt oltóanyag. Az általános iskolába és óvodába járó
gyermekek védõoltásának megszervezése is folyamatban van. Ez
a védõoltás az önként felvehetõ védõoltások csoportjába tartozik,
ezért e tájékoztató segítségével szeretnénk segítséget nyújtani
kistérségünk polgárainak, hogy az új típusú (ún. pandémiás) inf-
luenza elleni vakcinával kapcsolatosan korrekt és elégséges in-
formációhoz jussanak.
Az új típusú influenza elleni védõoltással kapcsolatban leggyak-
rabban felmerülõ kérdések és kétségek tapasztalataink szerint a
következõk:
Szükség van-e egyáltalán a megbetegedés elleni védõoltásra, vagy
elégséges az immunrendszer erõsítése és a fertõzõdés lehetõ-
ségének elkerülése?
Az új típusú influenza ellen az egyetlen specifikus védekezési le-
hetõség a védõoltás beadása. (Ez a többi influenzavírus okozta
megbetegedésre is igaz.) Nagyon fontos a járványt megelõzõ idõ-
szakban és a járvány idején az egészségtudatos életmód, de önma-
gában sajnos nem elegendõ. Új génkombinációval rendelkezõ,
nagyon könnyen terjedõ kórokozóról van szó, amelyre nézve
szervezetünk védtelen, fogékony. A vírus által okozott megbete-
gedés egészséges, fiatal és középkorú emberekben, gyermekek-
ben is okozhat enyhébb, vagy súlyosabb szövõdményeket. Az inf-
luenzás megbetegedés idõsebb emberek esetében és/vagy egyéb
kísérõbetegségekkel terhelt szervezetben súlyos egészségügyi
komplikációkhoz vezethet.

Biztonságos-e a magyar oltóanyag, az oltás beadatása
esetén milyen mellékhatásokra kell számítanunk?

A magyar oltóanyag elõállítási módszere egy megfelelõen bevizs-
gált, régóta alkalmazott, biztonságos technológia (a többi influ-

enza elleni oltóanyagot is alapvetõen ezzel az eljárással készítet-
ték), melynek eredménye a megfelelõ védettséget adó és csak ke-
vés és enyhe mellékhatást okozó (karfájdalom, bõrpír, hõemelke-
dés, fejfájás) oltóanyag. A vakcina a megfelelõ tesztprogramokon
az elõírásoknak megfelelõen lefutott, és teljes biztonsággal alkal-
mazhatónak bizonyult. Az eddig beadott védõoltások kapcsán
csak kevés számú és enyhe mellékhatást észleltek, és az oltott em-
bereknek már nem kell félniük ebben a szezonban az új influenza-
vírustól való megbetegedéstõl. A védõoltás esetleges mellékha-
tása eltörpül a megbetegedés kockázatához képest.

Mit tartalmaz a magyar oltóanyag, jobban járhatunk-e,
ha külföldi vakcinát vásárolunk?

A magyar oltóanyag, a FLUVAL-P teljes, elölt vírust tartalmaz,
tehát az oltás influenzaszerû megbetegedést nem okoz. Az oltás
beadását követõ két hét múlva a vírussal szembeni ellenanyagok
magas szintje védettséget biztosít a fertõzéssel szemben. A vakci-
na viszonylagosan alacsony fehérjetartalma következtében a mel-
lékhatások kis számban jelentkeznek, és enyhék (karfájdalom,
bõrpír, fejfájás, fáradtságérzet). Nagyobb fokú védettséget, vagy
enyhébb és kevesebb mellékhatást a külföldi oltóanyagok sem
biztosítanak.

Szükséges-, szabad-e oltani a várandós, vagy
csecsemõjüket szoptató kismamákat?

Az elölt vírust tartalmazó oltóanyagoknak (ilyen a pandémiás inf-
luenza elleni oltóanyag is) az orvostudomány mai állása szerint
nincs magzatkárosító hatásuk. Az alacsony fehérjetartalomnak
köszönhetõen az oltást követõ lázas állapottól sem kell tartani.
Mindezzel együtt a kismamák esetében fokozottan igaz, hogy
mérlegelni kell: mekkora a megbetegedés valószínûsége (jár-e a
kismama dolgozni, utazik-e gyakran tömegközlekedési eszközön,
van-e bármilyen alapbetegsége stb.), és ehhez képest mennyire je-
lentõs a védõoltás kockázata. Amit feltétlenül ajánlunk, hogy a
kismama, illetve a csecsemõjét szoptató édesanya családtagjai és
közvetlen környezete adassa be magának a védõoltást. Ezzel je-
lentõsen csökkenthetõ a kismama megbetegedésének kockázata.
A terhesség idején fellépõ, több napig tartó, magas lázzal járó be-
tegség a magzat kihordását veszélyeztetheti. Amennyiben a
várandós kismama az oltás beadatása mellett dönt, ennek opti-
mális ideje a terhesség második és harmadik szakasza (4–9.
hónap).

Beoltassuk-e gyermekeinket?

A gyermekek a megbetegedés szempontjából fokozott rizikócso-
portba tartoznak, ezért óvodás és általános iskolás korú gyerme-
kek számára a védõoltás térítésmentes, de a vakcina beadásának
feltétele a szülõi beleegyezés, amit az oltást beadó orvosnak írás-
ban kell megkapnia. A védõoltás megvédi gyermekeinket az inf-
luenzás megbetegedéstõl, és az ebbõl fakadó esetleges szövõdmé-
nyektõl. Az óvodás és általános iskolás gyermekek oltásának
megszervezése, a szülõi tájékoztatók kiküldése folyamatban van.
A kisgyermekes családokban mindenképpen javasoljuk a többi
családtag beoltását a pandémiás vakcinával.

A pandémiás oltóanyaggal együtt kérhetjük háziorvosunktól az
ún. szezonális influenzavírusok elleni védõoltást is. A kettõ együtt
komplex védelmet nyújt az influenzavírusok okozta megbetege-
dések ellen. Ha kezelõorvosunk indokoltnak látja, a tüdõgyulla-
dást okozó pneumococcus baktérium ellen is oltassuk be magun-
kat. További kérdéseivel forduljon bátran háziorvosához, vagy in-
tézetünk munkatársaihoz.

Dózsáné dr. Sasvári Ildikó kistérségi tisztiorvos,
ÁNTSZ Dunaújvárosi, Adonyi, Ercsi, Sárbogárdi Kistérségi Intézete

FELHÍVÁS
Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét,

hogy közigazgatási területünkön a VERTIKÁL Zrt.

LOMTALANÍTÁST
szervez a KÖZÉV Kft. közremûködésével.

Felkérem a lakosságot, hogy a háztartásokban felgyülemlett nem veszé-
lyes hulladékot (azaz a háztartásokból származó kiselejtezett bútorok, tex-
tíliák, mûanyagok stb.) a jelzett napon helyezzék ki a házuk elé legkésõbb
reggel 7 óráig.

A lomtalanítást végzõ autók minden utcán csak egyszer haladnak végig!

A lomtalanítás keretében veszélyes hulladék (akkumulátor, szárazelem,
festékesdoboz, növényvédõ szer, gyógyszer, olajos hulladék, hûtõszek-
rény, fénycsõ, állati tetemek stb.) nem szállítható el.

A lomtalanítás idõpontjai:
2009. november 11. (szerda): Sárbogárd

2009. november 12. (csütörtök): Sárszentmiklós

2009. november 13. (péntek): Alsótöbörzsök,
Pusztaegres, Sárhatvan, Kislók, Rétszilas, Nagyhörcsök.

Juhász János polgármester
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Emlékezés Huszár Dezsõre
A Sárbogárdi Múzeumbarát Egyesület
kedden estére nyilvános helytörténeti elõ-
adást hirdetett. Kovácsné Komáromi Edit
egy jeles sárbogárdi közéleti személyiség,
Huszár Dezsõ közéleti tevékenységével is-
mertette meg az érdeklõdõ közönséget.

A Huszár család jelentõs szerepet játszott
Sárbogárd és Fejér megye közéletében.
Egyik õsük, Huszár József (1793–1854)
udvari kancelláriai tanácsos, több megye
táblabírája, valamint Huszár Ágost (1830–
1916) aranysarkantyús vitéz, Fejér várme-
gye alispánja tették ismertté a család ne-
vét.
Huszár Dezsõ (1864–1944) a sárbogárdi és
az adonyi járás fõszolgabírója volt 1922-ig.
Az 1922. évi nemzetgyûlési választásokon
a Keresztény Kisgazda-Földmíves és Pol-
gári Párt programjával választották meg a
sárbogárdi választókerületben országgyû-
lési képviselõnek. 1935-ig volt országgyû-
lési képviselõ. Ez idõben tagja lett Fejér
Vármegye Törvényhatósági Bizottságá-
nak is.
A református egyház életében is jelentõs
tevékenységet folytatott. Gondnoka volt a
sárbogárdi gyülekezetnek és a vértesaljai

egyházkerületnek is. 1928-ban örökös fõ-
gondnoknak választotta az egyházközség.
A gazdasági világválság idején megalakí-
totta a nyomorenyhítõ bizottságot, s meg-
szervezték a közmunkát. Sokat tett a tanu-
latlan emberek mûveltségi szintjének
emeléséért. Az analfabétáknak ingyenes
tanfolyamokat hirdettek, s a református
olvasókörben ismeretterjesztõ elõadások-
kal segített, hogy a szellem napvilága ra-
gyoghasson be minden ember ablakán.
Mélyen megrázta hõn szeretett felesége,
szül. Tóth Ida 1940-ben bekövetkezett ha-
lála, s 1944-ben az oroszok Sárbogárdra
bejövetele elõtti napokban, december 6-
án egy pisztolylövéssel önkezével vetett vé-
get életének. Házát, a Huszár-kúriát halá-
la napján, december 6-án kifosztották. A

hadi események miatti zavaros napokban
megfelelõ temetésére se kerülhetett sor,
így a ház udvarán egy mosóteknõben te-
mették el. Exhumálására és újratemetésé-
re 1945. június 22-én került sor. A Huszár
család sírboltja a sárbogárdi református
temetõben található, s itt nyugszik Huszár
Dezsõ is.

Huszár Dezsõ vagyonát a református egy-
házra hagyta, amely csak hosszú pereske-
dés után jutott végképp az egyház tulajdo-
nába.
A rendkívül érdekes elõadást tapssal jutal-
mazta a hallgatóság.

Hargitai Lajos

MEGHÍVÓ
A PHILIA Egyesület szeretettel

meghívja Önt az

„Arcok és tükrök” sorozat 10. alkalmára:

„Egy évet adtam, de százat kaptam”
(Egy keresztyén mérnök Pakisztánban)

KEREKES PÉTER
vetített képes beszámolója

2009. november 6-án (pénteken)
18.00 órakor

a József Attila Mûvelõdési Központban.

Az est támogatója: József Attila Mûvelõdési Központ.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ

Szeretettel várjuk a Zengõ Óvoda
alapítványi báljára

2009. november 14-én 18.30
órára

a Mészöly Géza Általános Iskola aulájába.

Mûsor, vacsora, büfé, tánc, tombola.

A belépõ ára (vacsorával): 2.000 Ft

A szülõi szervezet tagjai
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Vége a mézesheteknek

Október 28-án büntetõeljárás indult egy alapi férfi ellen,
aki megverte élettársát egy felmosófával. A nõ a bántal-
mazás során súlyos sérüléseket szenvedett.

A vétlen szenvedett

Október 29-én 11.30-kor Székesfehérvár és Aba között
egy Suzuki Swift sofõrje az elõtte haladók elõzésébe kez-
dett. Már elõzésben volt, amikor az oszlopból egy másik
jármû hirtelen szintén elõzésbe kezdett. A Suzuki sofõrje,
hogy elkerülje az ütközést, balra kormányzott, aminek kö-
vetkeztében elhagyta az úttestet és az árokba csapódott.
Az ismeretlen elõzõ jármû feltehetõen nem észlelte a mö-
götte történt balesetet, és elhagyta a helyszínt. Az árokba
csapódott Suzukiban négy személy könnyen sérült.

A táskára bukott

Sárhatvanban egy parkoló személyautó ablakát törte be
ismeretlen tettes. Az autóból a bent hagyott kézitáskát vit-
te el a tettes.

Betörõket fogtak a rendõrök

Két pusztaegresi férfit lakásukról állítottak elõ a rend-
õrök. A személyek azzal gyanúsíthatók, hogy korábban
betöréses lopást követtek el. Mindkettõjüket gyanúsított-
ként hallgatták ki az ügyben.

Jogsi nélkül vezetett

Szabálysértési õrizetbe vették a rendõrök azt a budapesti
férfit, aki egy Opel Vectrával közlekedett Sárszentmiklós
belterületén, és ellenõrzése során kiderült, hogy nem ren-
delkezik vezetõi engedéllyel, mert november 18-áig a
BRFK XI. Kerületi Rendõrkapitánysága jogerõsen eltil-
totta a jármûvezetéstõl. A férfivel szemben megindult a
szabálysértési eljárás.

Hirdetésre jött a cseles tolvaj

November 3-án egy ismeretlen személy jelent meg egy
rétszilasi lakos lakásán azzal az ürüggyel, hogy az újsághir-
detésben szereplõ, használt Trabant-motort szeretné
megvásárolni. A tulajdonos figyelmét elterelve, bontott
vashulladékkal együtt egy motorblokkot és egy tekercs ká-
belt is elvitt. A sértett kára kb. 40.000 Ft.

Napelemre fájt a foga

Cece külterületérõl két napkollektort és egy villanypász-
torhoz tartozó elektromos dobozt vittek el ismeretlen
tettesek.

Tolatás közben elütötte a kisfiút

November 3-án 7.17-kor Aba belterületén egy tolató sze-
mélyautó vezetõje figyelmetlenségbõl fellökött egy mö-
götte szabályosan, a kerékpárúton közlekedõ fiút. A kisfiú
a baleset következtében könnyen sérült. A sofõrrel szem-
ben alkalmazott szonda pozitív értéket jelzett. A baleset
ügyében eljárás indult.

Összeállította: Hargitai Lajos

Miklósi hírek
A cikket az iskola egyik újságíró szakköröse és egyben az alábbi ver-
seny egyik résztvevõje, Tõke Ferenc 8. b osztályos tanuló készítette.

Miklósi siker a Telekiben
Október 16-án rendezte meg a székesfehérvári Teleki Blanka Általános
Iskola és Gimnázium az országos Bolyai Csapatverseny megyei fordulóját
matematika tantárgyból.
Iskolánk 44 tanulója, azaz 11 db 4 fõs csapat utazott különbusszal ezen a
szép õszi napon a nagy megmérettetésre. Felkészítõ tanáraink Téglás
Anita, Magyar Nikoletta, Buruncz Angéla, Kovácsné Rehák Judit és Ros-
tás Istvánné tanárnõk voltak.
Minden évfolyamon számos csapat mérte össze tudását, mégsem zavar-
tuk egymást, hiszen mindenki a rá rótt feladatokban merült el. Nagyon jó
volt, hogy csapatban dolgozhattunk, segíthettük okos gondolatokkal egy-
mást a megfelelõ megoldások megtalálásában.
A legnehezebbnek a logikai feladatok és a feleletválasztós tesztek bizo-
nyultak. Az utóbbiak esetében a nehézséget az okozta, hogy a feladatok-
nak több jó megoldása is volt.
Október 22-én volt a verseny ünnepélyes eredményhirdetése, ahol kide-
rült, milyen szép, sõt, a 7. évfolyamon kiemelkedõ eredményt ért el isko-
lánk néhány csapata. Jöjjenek akkor a számok: 3. és 4. évfolyamon egy-
aránt a 8. hely bizonyult a legjobbnak, mely megyei szinten ragyogónak
mondható. Kimagasló volt viszont a siker a 7. évfolyamon, ahol a tanulók
az elõkelõ 3. helyet érték el. A csapat tagjai: Kósa Szilárd, Körösi Ádám,
Nagy Krisztián és Rapolder Richárd. Gratulálunk nekik, és természete-
sen az összes résztvevõnek! Sok sikert a további versenyzéshez!

KÉK HÍREK

JÓGAÓRÁK
a sárbogárdi mûvelõdési házban

Kezdõ szint: könnyû átmozgató, erõsítõ és légzõgyakorlatok,
energetizálás és relaxáció.

A foglalkozások szerdánként 18–20 óráig tartanak.

Elsõ foglalkozás: november 18-án.

Egy óra díja: 350 Ft. 5 x 2 órás bérlet: 3.000 Ft (300 Ft/óra).

Biztosítani kívánjuk a teljes kényelmet,
ezért a csoport létszámát 15 fõre korlátozzuk.

Érdeklõdni és jelentkezni a 06 (25) 460 031-es telefonszámon
és a mûvelõdési házban lehet.

Szeretettel várunk minden régi és új jógázót, aki kikapcsolódni,
megújulni szeretne a téli hónapokban.

Sztari Béla jógaoktató

Meghívó
Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a Gerlice Néptánc Egyesület

Márton-napi Vigasságok címû mûsorára,

mely egyben a néptánccsoport fennállásának 15 éves jubileumi rendezvénye.

2009. november 14-én 15 órai kezdettel
kerül megrendezésre a gálamûsor.

Helyszín: Cece, mûvelõdési ház.
Fellépnek: a Sopron Táncegyüttes és a Gerlice Táncegyüttes csoportjai.

Belépõdíj: 500 Ft.
Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk!
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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2009. november 10-én
(kedden) 9.00 órakor

ülést tart.

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

Napirend:
1. Tájékoztató az önkormányzat 2009.
évi gazdálkodásának idõarányos teljesí-
tésérõl az év végéig várható teljesítések
alakulásáról. Az önkormányzat 2010.
évi költségvetési koncepciója.
2. Sportszervezetek támogatása sport-
létesítmények kedvezményes használa-
tával.
3. Az önkormányzat 2009. évi költség-
vetésérõl szóló 9/2009. (II. 19.) ktr. sz.
rendelet módosítása.
4. A Sárbogárd város helyi építési sza-
bályzatáról szóló 8/2005. (III. 30.) ktr.
sz. rendelet módosítása.
5. A képviselõ-testület 2010. évi munka-
tervének jóváhagyása.
6. Tájékoztató a polgármesteri hivatal
tevékenységérõl, a hatósági ellenõrzési
feladatokról.
7. A Rézkígyó Gyógyszertár közforgal-
mú gyógyszertár szolgálati idejének
módosítása.
8. A közforgalmú gyógyszertárak ügye-
leti rendje változásának véleményezé-
se.
9. A piacok és vásárok tartásának rend-
jérõl szóló 21/2009. (IV. 15.) ktr. sz. ren-
delet módosítása.
10. A társállat és sportcélból tartott ál-
latok tartásáról szóló 12/2004. (III. 25.)
ktr. sz. rendelet módosítása.
11. Egyes rendeletek hatályon kívül he-
lyezése.
12. Közbeszerzési eljárás kiírása távhõ-
szolgáltatásra.
13. A Közép-Duna Vidéke Hulladék-
gazdálkodási Vagyonkezelõ és Közszol-
gáltató Zártkörûen Mûködõ Részvény-
társaság felügyelõ bizottságába tag
delegálása.
14. Tájékoztató az elõirányzatok fel-
használásáról és a tartalék alakulásáról.
15. Jelentés a lejárt határidejû határo-
zatok végrehajtásáról.
16. Tájékoztató a két ülés közötti fonto-
sabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról.
17. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés:
1. Elsõ lakáshoz jutók támogatása.
2. Bejelentések.

Juhász János polgármester

Meghívó

Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2009. november 5-én (csütörtökön)
17.00 órakor együttes ülést tart

Nagylók Község Önkormányzatának
képviselõ-testületével.

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

Juhász János polgármester

TÁJÉKOZTATÁS

a házi gyermekorvosi ellátás átszervezésérõl
2010. január 1-jei hatállyal

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete 2010. január 1. napjától a házi gyermekorvosi ellátást Sárbogárd
közigazgatási területén két házi gyermekorvosi körzetben biztosítja.

II. számú gyermekorvosi
körzet

Orvos: dr. Mányoki Lídia.
Rendelési hely:

Köztársaság út 151., Ady E. út 79.
Területi beosztása:

Asztalos utca, Berzsenyi Dániel utca,
Bethlen Gábor utca, Csík utca, Csõgör
köz, Dörögdi köz, Gõbölös köz, Hatvani
utca, Iskola köz, Kereszt utca, Kertalja
utca, Kígyó köz, Kis köz, Kovács köz,
Lázár utca, Mányoki utca, Mátyás Király
utca, MÁV-telep, Mészöly Géza utca,
Nagy Lajos utca, Nyíl utca, Posta utca,
Radnóti Miklós utca, Simon köz, Simon
utca, Sövény utca, Tinódi köz, Tinódi út,
Vágóhíd utca, Vak Bottyán utca, Vasúti
õrház, Wesselényi utca, Akácfa utca,
Álmosvezér utca, Arany János utca, Bé-
ke utca, Csaba utca, Deák Ferenc utca,
Egressy Béni utca, Elõdvezér utca, Erkel
Ferenc utca, Fasor utca, Gárdonyi Géza
utca, Gesztenyesor, Hadnagypuszta,
Hársfa utca, Homoksor, Huba utca, Ibo-
lya utca, Jókai Mór utca, Kazinczy Fe-
renc utca, Kinizsi utca, Kölcsey Ferenc
utca, Köztársaság út, László utca, Lehel
utca, Magyar út, Miklós utca, Munkácsy
Mihály utca, Nefelejcs utca, Németh La-
jos köz, Nyárfa utca, Park utca, Petõfi
Sándor utca, Puha köz, Rádi tanya, Rá-
kóczi út; Rétszilas — Bocskai utca, Fe-
hérvári út, Új utca, Vasútállomás; Sem-
melweis Ignác utca, Szabadság utca,
Szarvaspuszta, Széchenyi utca, Táncsics
utca, Tisza utca, Vasút út, Vezér utca,
Virágrész utca, Virágsarok köz, Virágsa-
rok utca, Vörösmarty utca.

III. számú gyermekorvosi
körzet

Orvos: dr. Abdalla Roshdi.

Rendelési hely:
József A. u. 17., Szent István út 96.

Területi beosztása:

Ady Endre út, Alsókörtvélyes tanya, Ár-
pád-lakótelep, Árpád utca, Bágyi sor, Ba-
rátság utca, Baross utca, Bercsényi utca,
Bigli tanya, Csók István utca, Fenyõ utca,
Gergely köz, Gilice köz, Haladás út, Hõ-
sök tere, Ifjúság utca; Kislók — Ady End-
re utca, Hunyadi utca, József Attila utca,
Kossuth utca, Petõfi utca, Rákóczi utca,
Rózsa utca, Szabadság utca, Úttörõ utca,
Kislóki út, Kislókpuszta; Mikes köz, Né-
meth sarok, Rózsa utca, Salamon utca,
Sport utca, Templom köz, Tompa Mihály
utca, Túry Miklós utca, Úttörõ utca, Abai
út, Antalmajor, Attila utca, Bajcsy Zsi-
linszky utca, Balassi Bálint utca, Bem ut-
ca, Csonka utca, Damjanich utca, Dobó
István utca, Dózsa György utca, Dózsa
utca, Esze Tamás utca, Gagarin utca,
Hantosi út, Honvéd utca, Imremajori út,
József Attila utca, Katona utca, Kis utca,
Kisfaludy utca, Kossuth utca, Mádi köz,
Május 1 major; Nagyhörcsök — Kossuth
Lajos utca, Ország út, Nagyhörcsök-
puszta; Nap utca, Ó utca, Sallai tanya, Sá-
voly köz, Százados utca, Szegfû utca,
Szélsõ utca, Szent István út, Temetõ köz,
Töbörzsöki út, Tüzér utca.

Juhász János polgármester

Meghívó

Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2009. november 5-én (csütörtökön)
16.30 órakor együttes ülést tart

Hantos Község Önkormányzatának
képviselõ-testületével és Nagylók

Község Önkormányzatának
képviselõ-testületével.

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

Juhász János polgármester
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U13 megyei kiemelt bajnokság
2009. november 1., 10 óra:

Mustang (Martonvásár)–Sárszentmiklós I. 2-7
A szimpatikus ellenfél ellen magabiztos kezdés után végig tudtuk
irányítani a mérkõzést. Egy-egy egyéni hibát leszámítva fegyelme-
zetten játszott a csapat. Szép játékkal hálálták meg a szülõk, bará-
tok (kb. 25-30 fõ) biztatását a gyerekek.

Tabella:

1. Sárszentmiklós I. 8 8 0 0 75 9 66 24
2. DVSI (Dunaújváros) 7 6 0 1 35 7 28 18
3. Mezõfalva 8 6 0 2 32 22 10 18
4. Mustang

(Martonvásár) 7 4 1 2 39 22 17 13
5. Dunafém–M. Hegy SE

(Szfvár) 8 4 1 3 23 23 0 13
6. Pusztaszabolcs 8 2 1 5 11 42 -31 7
7. Aba–Sárvíz 8 2 0 6 15 41 -26 6
8. Baracs 8 1 0 7 12 43 -31 3
9. Rácalmás 8 0 1 7 13 46 -33 1
Iváncsa visszalépett.

Sokszor kérdezték: „Mit játszottatok?” Röviden EZT: 8 mérkõ-
zés, 8 magabiztos gyõzelem. Számomra ez másodlagos. Láttam
örülni a játékosaimat, de az igazi öröm az, hogy az edzésen leg-
alább 90 %-ban ott vannak, és azt komolyan veszik. Igazi csapattá
kovácsolódtak, tudnak a másikért is küzdeni. Fegyelmezettek,
sportszerûek, tudatos focit játszanak.
Gratulálok a srácoknak, remélem a tavasz még jobb lesz!

Köszönet az egyesületnek a nyugodt, jó körülményekért, a szü-
lõknek a támogatásért.

Az õszi csapat: Simon Csaba, Szunyogh Richárd, Németh Kristóf,
Léhmann Balázs, Szente Máté, Demeter Dávid, Freschli Barna-
bás, Kovács Roland, Csendes Ádám, Luczek Roland, Lakatos
Renátó, Molnár Péter, Kiss Roland, Sallai Attila, Kovács Kornél,
Farkas József, Molnár Tamás, Fekete Patrik.

Pajor László, Sárszentmiklós SE

A Femol-csoport
eredményei:

Rácalmás–Sárbogárd LSC 2-3 (1-0)

Gólszerzõk: Balogh, Munkácsi, illetve Pá-
linkás, Fülöp, Bõhm. Ifjúsági mérkõzés:
9-1.
Pusztaszabolcs–Szabadegyháza 1-1 (1-1)

Gólszerzõk: Györök, illetve Bozai. Kiállít-
va: Imre (Szabadegyháza). Ifjúsági mérkõ-
zés: 2-5.

Iváncsa–Lajoskomárom 8-0 (3-0)

Gólszerzõk: Kovács (3), Simon (2),
Rakvács, Fülöp, Nagy. Ifjúsági mérkõzés:
3-0.

Nagyvenyim–Aba-Sárvíz 0-4 (0-2)

Gólszerzõk: Kuczi, Gyuricza K. (2),
Gyuricza V. Ifjúsági mérkõzés: 0-3.

Cece–Mezõszilas KSZSE 0-3 (0-2)

Gólszerzõk: Mezei, Nagy, Kiss. Ifjúsági
mérkõzés: 6-3.

LMSK–Adony VSK 2-5 (1-3)

Gólszerzõk: Csóka, Tombor, illetve Bakos
(2), Králl (2), Müller. Ifjúsági mérkõzés:
0-3.

Dég–Mezõfalva 3-1 (0-0)

Gólszerzõk: Horváth, Rostás, Farkas, il-
letve Virág. Ifjúsági mérkõzés: 2-10.

Seregélyes–Enying 3-2 (1-2)

Gólszerzõk: Tömör, Benczeik, Boldog, il-
letve Körmendi (2). Ifjúsági mérkõzés:
4-1.

A Déli-csoport állása:
1. Vajta 12 9 1 2 35-16 28
2. Sárszentágota 12 8 2 2 40-18 26
3. Perkáta 11 8 1 2 26-11 25
4. Kulcs 12 6 3 3 35-23 21
5. Tác-Csõsz 12 6 2 4 22-23 20
6. Zichyújfalu 10 6 1 3 24-11 19
7. Alap 12 5 3 4 22-18 18
8. Dunapentele 12 5 1 6 27-32 16
9. Elõszállás 12 4 2 6 27-25 14
10. Nagylók 12 3 5 4 17-20 14
11. Besnyõ 12 3 2 7 22-25 11
12. Mezõkomárom 12 3 2 7 14-28 11
13. Soponya 12 1 4 7 17-25 7
14. Kisapostag 11 - 1 10 9-62 1

A Femol-csoport állása:
1. Szabadegyháza 12 10 1 1 48-15 31

2. Iváncsa 12 9 1 2 45-7 28

3. Adony 12 8 2 2 32-16 26

4. Pusztaszabolcs 12 7 3 2 29-19 24

5. Sárbogárd 12 6 5 1 25-16 23

6. Aba-Sárvíz 12 6 2 4 32-14 20

7. Mezõfalva 12 6 1 5 35-21 19

8. Dég 12 6 - 6 19-22 18

9. Seregélyes 12 5 1 6 23-21 16

10. Mezõszilas 12 5 1 6 18-34 16

11. Cece 12 4 3 5 19-34 15

12. Rácalmás 12 3 2 7 13-37 11

13. Enying 12 2 3 7 24-35 9

14. Lajoskomárom 12 2 2 8 23-39 8

15. LMSK 12 1 2 9 15-45 5

16. Nagyvenyim 12 1 1 10 16-41 4

A Déli-csoport
eredményei:

Mezõkomárom–Sárszentágota 1-5 (0-3)
Gólszerzõk: Márkus, illetve Magyar,
Kuczi, Kovács (2), Csere.

Elõszállás–Dunapentele 2-3 (1-2)
Gólszerzõk: Balogh, Németh, illetve Vi-
rág, Nagy (2).

Perkáta SE–Besnyõ 0-2 (0-2)
Gólszerzõk: Farkas, Lepsényi.

Tác-Csõsz SE–Alap 4-0 (2-0)
Gólszerzõk: Mukrányi (2), Kovács, Nagy.
Kiállítva: Márkus, illetve Bauer.

Vajta–Soponya 3-2 (1-1)
Gólszerzõk: Rupa, Fekete, Márta, illetve
Simon, Sárempek. Kiállítva: Babai
(Soponya).

Nagylók–Kulcs 4-4 (1-2)
Gólszerzõk: Horváth (2), Lendvai, Nagy,
illetve Tóth, Radnó, Morva, Mészáros. Ki-
állítva: Nyikus (Nagylók).
A Zichyújfalu–Kisapostag mérkõzés el-
maradt.
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Sárszentmiklós–Bicske TC 2:1 (2:0)
Sárszentmiklós, 300 nézõ, vezette: Lak Balázs.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szabó G., Csanaki (Vámosi),
Szabó L., Markovics (Bakos), Huber, Salga, Emperger, Berényi,
Král. Edzõ: Masinka László.
Bicske TC: Kosztelnik, Tóth (Nitti), Mérey, Gáll, Bartha F., Bo-
ros, Szabó (Csontos), Varga D., Bartha G., Pozsgai, Bartha P.
Edzõ: Schrót Lajos.
A várakozásnak megfelelõen nagyszámú vendégszurkoló látoga-
tott el hozzánk, akik már az ifjúsági mérkõzésre felzászlózták, fel-
díszítették a lelátót.
Kicsit tartva a szurkolók elmúlt heti „produkciójától”, a Légió
2000-tõl kértünk erõsítést a rendezõi gárdába, de utólag kijelent-
hetõ: a várttal ellentétben kifejezetten kulturáltan szurkoltak.
Igazi hatpontos mérkõzésre készült mindkét csapat, fõleg annak
tudatában, hogy szombaton Csákváron vereséget szenvedett Ve-
lence. Ennek megfelelõen kezdett mindkét csapat, mely elõreve-
títette a jó mérkõzést, amelyet igazoltak is a látottak.
Egy vendégakció után, hazai kontra végén, a 6. percben Berényi
lépett ki a védõk között, majd Gálltól szorongatva a hálóba lõtt,
1:0.
A gól feldobta csapatunkat, és innentõl már csak az volt a kérdés,
hogy mikor szerezzük a másodikat, melyre a 21. percig kellett vár-
ni, amikor Král hosszú keresztlabdájára a hosszún Huber érke-
zett, aki futtából nagy erõvel a hálóba lõtt, 2:0.
A 45. percben bekövetkezett, ami a szurkolókban értetlenséget
váltott ki, mert Krált ütésért kiállította a játékvezetõ (jogos
kiállítás).
A szünetben a szurkolók az esélyeket latolgatták, és hazai részrõl
megállapítást nyert, hogy 10 emberrel már nagyon nehéz lesz.

A második játékrészben nem volt észrevehetõ az emberhátrány
egészen a 67. percig. Ekkor Varga D. 22 méteres, nagy erejû lövé-
sébe Papp csak beleütni tudott, a játékszer a kapu elõterében pat-
togott, de vetõdéssel Papp azt megszerezte. Ekkor támadta õt
meg Bartha P., melynek hatására Szabó L. elé állt, a kapust védve,
és meglökte a csatárt, aki ekkor már egyszer Papp kezébe rúgott.
A játékvezetõ ezt látva Szabó L.-t kiállította, majd büntetõt ítélt,
melyet Gáll értékesített. Ezt megelõzõen Csanaki lesérült, cserét
kért.
A mérkõzés hátralévõ részében támadott a vendégcsapat, de gólt
már nem tudtak szerezni, így a tabellán helyet cseréltünk, és a do-
bogó második fokán várjuk a folytatást.
Apropó, folytatás! A hétvégén Velencére látogatunk, és több ha-
zai szurkolóval együtt már azt találgatjuk, hogyan fogunk felállni
Velence ellen. Már csak azért is, mert Szarka még eltiltás miatt
nem játszhat, Král és Szabó L. szintén, és még ott van Csanaki sé-
rülése, így az õ játéka is bizonytalan. Köztudott, milyen rövid a
kispadunk, így a velencei meccs nem lesz sétagalopp. Nemcsak a
kispadon, de a kezdõben is kénytelen lesz az edzõnk ifistákat ne-
vezni. Ezzel nem is lenne baj, ha egy Pákozd lenne az ellenfél, és
nem egy rangadót játszanánk.
Ettõl függetlenül ezen a mérkõzésen küzdeni tudásból jelesre
vizsgázott a csapat, és nyugodtan kijelenthetõ: ilyen, vagy ehhez
hasonló hozzáállással messzire lehet jutni.

Ifjúsági mérkõzés: Sárszentmiklós–Bicske 0:3
Tisztes helytállással fejet kellett hajtani a bajnokságot veretlenül
vezetõ vendégcsapat elõtt.

Szabó Béla

Utószó

Ahogy mi láttuk
A Roneko megyei I. osztály 11. fordulójá-
ban a Káloz SE otthonában fogadta a
szomszédos település csapatát, Sárszent-
miklóst. A találkozó mindkét fél számára
fontosnak bizonyult, hisz az újoncnak ége-
tõ szüksége van további pontokra, míg
Sárszentmiklós csapata nagy harcot vív az
élmezõnyben. A hazaiak, mint mindig, bi-
zakodva néztek a mérkõzés elébe; az ott-
honi pálya, az otthoni közönség óriási lé-
lektani elõnyt jelent, még akkor is, ha az
ellenfél jócskán a legjobbak sorában áll.
Reménykedtünk (azt hiszem, mint igazi,
vérbeli kálozi lakos, beszélhetek többes
szám elsõ személyben), még akkor is, ami-
kor a 12. percben a vendégek egy pazar
Král–Berényi-összjáték után betaláltak a
hazai hálóba.
Teltek a percek, és egyre inkább világossá
vált, hogy a játékvezetõ képtelen uralni a
mérkõzést, a zsebét mintha bevarrták vol-
na, súlyos szabálytalanságokat hagyott
figyelmen kívül.
A félidõ letelte elõtt a vendégek kétgólos
hátrányba taszították a hazaiakat, ismét
egy jól megszervezett támadás után.
A második 45 percben a helyzet már-már
tarthatatlanná vált, a játékvezetõ szakmai
tévedései (melyek csak jó szívvel nevezhe-

tõek egyszerû tévedéseknek) felpaprikáz-
ták mind a lelkes nézõközönséget, mind a
játékosokat. Bár a 49. percig a sárga lap —
mint nem ismert fogalom — lógott a leve-
gõben, Szarka (kemény könyöklésének
köszönhetõen, mellyel Baloghot taglózta
le) a vártnál hamarabb ismerkedhetett
meg az öltözõi zuhanyrózsával.
A 67. percben a játékmester próbált tör-
leszteni a piros lap okozta vendégsérelme-
kért, és Berényi mûesését nem tapssal, ha-
nem büntetõvel jutalmazta, melyet a ruti-
nos sértett magabiztosan értékesített.
Káloz csapata talán az igazságtalanság dü-
hétõl, vagy egyszerûen csak a nyerni aka-
rástól uralni tudta a második játékrész
utolsó felét. Szabó Z. a 82. percben egy
gyönyörû lapos lövéssel fejezte ki a hazai-
ak véleményét, amikor is a labda a jobb sa-
rokba landolt. Így, ahogy mondani szok-
ták, megszereztük a becsületgólt, és el-
mondhatjuk magunkról, hogy bár a ven-
dégcsatárok „szinte akkor mehettek át a
hazai védelmen, amikor akartak”, mégis
megmutattuk, hogyan lehet zavarba hozni
Sárszentmiklós csapatát.
Annak ellenére, hogy Káloz csapata újonc
a megye I.-ben, és nem mellesleg anyagilag
mezítelen a többi gárdához képest, a fut-

ballpálya és maga a sportcentrum a legjob-
bak közé tartozik, számos csapat örömmel
jön ide játszani. Nem kérünk senkinek a
sajnálatából, minden tõlünk telhetõt meg-
teszünk a körülményekhez képest, és büsz-
kén dagadó mellel gondolunk arra, hogy
hova is jutott el a mi kis csapatunk.

Összegzésül csak annyit:

Káloz–Sárszentmiklós és a játékvezetõ:
1-3.

Sok sikert a miklósiaknak a továbbiakban,
tavasszal találkozunk!

Farkas Fanni

A Roneko-csoport állása:
1. Pálhalma 12 12 - - 41-6 36

2. Sárszentmiklós 12 7 2 3 23-18 23

3. Csákvár-Publo 12 7 1 4 26-13 22

4. Martonvásár 12 6 3 3 25-12 21

5. Bicske 12 6 3 3 20-14 21

6. Velence 12 6 2 4 19-10 20

7. Dunafém-M. 12 6 2 4 23-22 20

8. Baracs 12 4 4 4 16-14 16

9. Kisláng 12 5 1 6 20-20 16

10. Kápolnásnyék 12 3 7 2 14-16 16

11. Pusztavám 12 4 2 6 14-17 14

12. Bakonycsernye 12 4 2 6 11-18 14

13. Sárosd 12 4 - 8 10-16 12

14. Polgárdi 12 1 5 6 13-24 8

15. Pákozd 12 2 - 10 9-35 6

16. Káloz 12 2 - 10 12-41 6



12 HITÉLET 2009. november 5. Bogárd és Vidéke

Apáczai Csere János
(1625–1659)

1. rész
Szegény kisnemes, szabad székely család
elsõ gyermekéül született a Brassó jogha-
tósága alá vetett Hétfalu egyikében, Apá-
cán, 1625-ben. A török–tatár idõk elõtt
apácakolostor nevelte itt alázatra és ke-
gyes életre a Barcaság szelídebb leányait.
Apáczai egészen fiatalon korának legnép-
szerûbb tudósává nõtt hazájában, annyira,
hogy népmesékbe szõtték a nevét. Az
egyik mesét Gyalui Farkas kolozsvári pro-
fesszor egy öregembertõl hallva így jegyez-
te fel a múlt század vége felé:
„Az a híres ember árva gyerek volt, amikor
egyszer, hogy, hogy nem a szomszéd
Nagyajtán mulatni kezdtek a diákok, s hát
a fiúcska az ablak alatt hallgatta éneküket,
sõt, kedvre kapva, maga is szép hangon be-
leénekelt. A diákok behívták, megkérdez-
ték tõle, hová való, mit csinál. Õ azt mond-
ta, hogy árva gyerek, s szeretne tanulni. Er-
re a diákok magukkal vitték az okos gyere-
ket Kolozsvárra.”
Szép történet, de nem igaz.

A kolozsvári iskolában

Apáczai Csere János nem lett már fiúcska
korára árva. Tizenöt éves volt, amikor a
legfiatalabb öccse megszületett. A valóság
az, hogy elõbb szülõfalujában tanult, azu-
tán valóban Kolozsvárra került a Farkas
utcai templom melletti református iskolá-
ba. Az akkori tanítási módszerekrõl lesúj-
tó emlékei maradtak:
„Már tizenhatéves voltam, s a mondattant,
mely a nyelvtan második fele, még nem ér-
tettem… A nyelvtan olyan szabályait erõl-
tetjük, melyeket maga Cicero sem tudott
volna, s amelyeknek a növendék egyszer
sem veszi hasznát egész életében.”
Egy kitûnõ nevelõjérõl mégis hálásan em-
lékezik meg. Porcsalmi Andrásnak hívták.
Tõle vette a tudományok mûvelésére az el-
sõ indítást még zsenge korában. Tanára
megmutatta neki a maga jegyzeteit, õ pe-
dig ügyesen gyümölcsöztette a kitüntetõ
bizalmat, s lehetõséget: „Hogy szorgalmát
legalább részben utánozzam, irataiból sa-
ját használatomra sokat lemásoltam.”
Ezek a jól felhasznált alkalmak döntötték
el élete útját, s mindig hálásan emlegette
Porcsalmi Andrást, „a mélységes tanultsá-
gának kincseivel ékeskedõ férfiút és soha
eléggé nem magasztalható jó tanítót.”
A kolozsvári iskola akkor csak alsó fokú
volt. A felsõ osztályokat Gyulafehérvárott
kellett elvégeznie. Akkoriban az volt a szo-
kás, hogy minden tudományt egyetlen
könyvbe zsúfoltak s az enciklopédiának
hívták. Gyulafehérvár híres professzorá-
nak, Alstediusnak a nehézveretû Encyk-
lopédiáját Apáczai Csere János, noha „tes-

te-lelke abba belefáradt”, eleitõl végéig
betanulta. Az így felkészült univerzális
képzettségû fiatal teológust a holland
egyetemeken mint fenomént fogadták. Az
ugyan gyakran megtörtént, hogy ha egy
magyar diák benyitott a diákszobába — a
többiek elhallgattak. A csend a magyarok
szép latinságának szólott. Ugyanis a ma-
gyar iskolák szigorúbban vették a latin
nyelv tanulását. Ezen az ékes latin nyelven
írt és beszélt Apáczai. S mégis arról lett
híressé, hogy magyar nyelven terjesztette a
tudományt, elsõnek hazánkban.

A puritán eszmékért

Apáczai öt évet töltött hollandiai egyete-
meken, világpolitikailag mozgalmas idõ-
ben. Ekkor csaptak a legmagasabbra az
angol forradalom hullámai. I. Károly ki-
rályt lefejezték, a puritán Oliver Crom-
wellt lord protektorrá választották, s õ ke-
mény kézzel uralkodott, kíméletlenül le-
törte a forradalmat.
A puritanizmus vallásos megújhodási
mozgalom volt. A lényege az, hogy élni kell
a keresztyénséget, egyszerûsíteni az egy-
ház kormányzását, és be kell abba vonni a
világiakat, azaz presbitériumot kell válasz-
tani, népiskolákat kell állítani és az általá-
nos mûveltséget emelni. Mai presbitériu-
maink ebben a mozgalomban gyökerez-
nek.
Ugyancsak akkor terjedtek el a francia
bölcselõnek, Descartes-nak az eszméi, aki
a kételkedést, azaz az addigi tudományos
eredmények felülvizsgálatát és újra meg-
fogalmazását tette a tudományok alapjá-
vá. Filozófiája kapcsolatba került Koper-
nikusz és Galilei csillagászati felfedezései-
vel, hogy a Föld forog, és hogy nem a Föld a
világ középpontja.
A holland egyetemeken tilos volt Descar-
tes tanítása, Erdélyben a puritanizmus is.
Apáczai híve volt mindkettõnek: a modern
tudományos világképnek és a vallásos pu-
ritanizmusnak is. Több egyetemen tanult,
legtovább Utrechtben. Érdekes módon
éppen ott volt beiratkozva akkor is, amikor
egy másik egyetemen, Harderwijkben
doktori címet nyert. Õ volt az új akadémia
elsõ felavatott doktora. Avatása ünnepé-
lyes volt. Fennmaradt a rektor meghívója
is, amelyben felhívja a hallgatókat, hogy
teljes számban vegyenek részt, és tapsaik-
kal adják meg a tiszteletet a kitûnõ ifjú ma-
gyar tudósnak.
Hollandiában nõsült, ott írta éppen akkor
416 lapnyi Encyklopédiáját magyar nyel-
ven, amikor hazahívta a püspöke Gyulafe-
hérvárra tanárnak. Pedig úgy hírlett, hogy
Utrechtben is készültek professzorrá vá-
lasztani a nagy tudású ifjút.
Encyklopédiájában az összes tudományo-
kat adja anyanyelvén. Hogy ezt tehesse,
megtanul németül, angolul, franciául, hol-

landul, görögül és latinul, de bírja a bibliai
és egyéb keleti nyelveket, a hébert, a szírt,
arabot, arámot, káldot, és az úgy nevezett
rabbinusi nyelvet. Mindezt alig harmincöt
éves korára szerzi meg.
Azért adja magyarul valamennyi tudo-
mány summáját, mert rádöbbent arra,
hogy „amely nemzet mindent idegen nyel-
veken keresztül kölcsönöz, végtelenül sze-
rencsétlen és mindenkinél nyomorultabb.
E látvány éjjel-nappal szemem elõtt forog-
ván, lelkiismeretemet oly keservesen mar-
dosta, hogy gyakran az álmot ûzte el sze-
memrõl, elmémet a tanulmányoktól elfor-
dította, s minden gondolatomat arra össz-
pontosítottam, hogyan segíthetnék hazám
állapotán. Így aztán nekidûltem az írásnak,
és elsõ kísérletet akarván tenni, minden tu-
dományszakból kezdettem valamit ma-
gyar nyelvre fordítani. Szilárdan elhatá-
roztam magamban, ha a felséges Isten éle-
tem folyását még néhány esztendõre meg-
nyújtja, nem halok meg addig, amíg a ma-
gyaroknak minden tudományt magyarul
nem közvetítek.”
Enciklopédiájának több mint a fele (a 416
lapból 257 lap) a matematika és természet-
tudomány. A teológiára, bölcseletre, tár-
sadalomtudományra s a többiekre együt-
tesen kevesebb teret hagy a felénél. Köny-
ve azért ennyire természettudományos jel-
legû, mert õ már tudta, hogy milyen fontos
e tudományok fejlesztése az iparilag elma-
radt országnak. Meglátta a matematika és
az ipari haladás közti összefüggést.
A különféle tudományok közvetítése ma-
gyar nyelven nem ment oly könnyen, mert
még nem voltak meg a magyar szakkifeje-
zések. A filozófiai, csillagászati, matemati-
kai szakkifejezések egész szótárát alkotta
meg egymaga, közülük többet oly sikere-
sen, hogy azokat ma is használjuk. Az õ
szava a matematikában a számláló, az egy-
nemû, a csillagászatban a látáshatározó, a
filozófiában az ok, tétel, állás, bizonyítás,
okosodás. Természetesen jószerivel akad-
nak sikerületlen vagy számára megoldha-
tatlan kifejezések, mégsem lehet megható-
dottság nélkül olvasni tudományos nyel-
vünknek elsõ szárnypróbálgatását. Bár
elõtte már alkottak magyar szavakat a böl-
cselet, a teológia és az erkölcstan elõadá-
sára, de nem teljességgel, a világi jellegû
tudományok elõadásának pedig elõször
Apáczai vágott neki magyar nyelven.
Õelõtte a középfokú és magasabb mûvelt-
ség nyelve, a latin nemzetközi volt. A hazai
tudós közvélemény annyira át volt hatva a
magyar nyelv elleni elõítéletekkel, hogy
még a magyar nyelv elsõ nyelvtanait is latin
nyelven írták.
Ilyen például Sylvester János magyar–latin
nyelvtana, 1539; Dévai Bíró Mátyás Ort-
hographia Ungarica, 1549; Szenci Molnár
Albertnek a latin nyelvtan rendszerébe
erõszakolt Magyar nyelvtana, 1610. Ma-
gyar nyelven írt nyelvtudományi munka
ebbõl a korból csak kettõ készült: Ozorai
Imrének az Igaz írásmódról való tudomá-
nya 1549-ben, és Geleji Katona Istvánnak
a Magyar grammatikácskája 1654-ben.

Folytatjuk.
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Patkós Mária kiállítása Pálfán
Monhaltné Patkós Mária amatõr festõmû-
vész munkáiból rendezett önálló kiállítást
Pálfán a volt mûszaki bolt épületében. A
kiállított képek, kisplasztikák tíz év mun-
kásságára tekintettek vissza.
Marika fodrásznak tanult, s szakmája és
három gyermeke nevelésén kívül sokáig
nem gondolt arra, hogy õ valaha is festeni
fog. A hajlam erre ugyan benne volt a csa-
ládi génekben, hiszen édesapja zenei te-
hetségében, édesanyja kézimunkáiban és
rajzkészségében megmutatkozott ez a te-
hetség. Elõször 1997-ben vett a kezébe

ecsetet, de komolyan festeni egy súlyos be-
tegség után kezdett.
A Tolnai Bárka Mûvészeti Szalon tagja
lett 1998-tól. Sokat jelentettek számára az
alkotótáborok, s a kapcsolat a mûvésztár-
sakkal.
Számos kiállításon mutatkozott már be,
így Pakson, Szekszárdon, Dunakömlõdön,
Pálfán, Sárbogárdon, Nagydorogon, Sár-
szentlõrincen, Cecén, Vajtán. A Bogárdi
TV interjút is készített vele.
Számára a legnagyobb sikert 2004-ben a
Magyar Alkotók Internetes Társulata
„Fény és árnyék” c. pályázatán nyert elsõ

díj hozta. Több képe Lázár Ervin családjá-
nak tulajdonában van.
Mostani kiállítása tulajdonképpen vissza-
tekintés az elmúlt 10 évre. A képek során
végighaladva világosan kirajzolódik egy
amatõr mûvészi pálya fejlõdési íve. A ké-
pek vallanak alkotójuknak a szülõföldhöz
való mély kötõdésérõl, a végtelen család-
és emberszeretetrõl s a lelki tisztaság iránti
olthatatlan vágyról. A képek megmutatják
azt a drámai harcot, amit az egészségért, a
lelki megújulásért folytatott ezalatt az évti-
zed alatt.

Hargitai Lajos

Három kupát hoztunk el az Üstökös-kupáról
Dunaújvárosban 2009. október 25-26-27-
én rendezték meg az V. Üstökös-kupát.
Összesen 86 csapat indult különbözõ kor-
osztályokban. A sárbogárdi gyerekek me-
gint kitettek magukért, mint az egyetlen
nem sportiskolás indulók. (Kevesebb ed-
zés, kevesebb mérkõzés, kevesebb rutin,
de mégis olyan játék, amit csak a nagyon
tehetséges gyerekek képesek véghez vin-
ni.)
Köszönet a felkészítõ tanároknak: Sárkö-
ziné Kovács Katalinnak és Killer Gáborné
Marcsi néninek, valamint az edzéseknek
helyet biztosító iskoláknak.

Eredmények

1999-es korosztály:
1. helyezett: Alsóörs A csapata, 2. helye-
zett: Sárbogárd Mészöly, 3. helyezett: Al-
sóörs B csapata, 4. helyezett: MKB Veszp-
rém, 5. helyezett: Soroksár Pler, 6. helye-
zett: DVSI Dunaújváros.
Különdíjat kapott minden csapat legjobb-
ja.
A legjobb sárbogárdi játékos: Horváth
István.

2000-es korosztály:
1. helyezett: Alsóörs, 2. helyezett: Sorok-
sár Pler, 3. helyezett: Sárbogárd Mészöly,
4. helyezett: DVSI Dunaújváros, 5. helye-
zett: Szilágyi Ált. Isk., Dunaújváros, 6. he-
lyezett: Dózsa Ált. Isk., Dunaújváros.

A legjobb sárbogárdi játékos: Huszár Ta-
más.

2001-es korosztály:

1. helyezett: Sárbogárd Mészöly, 2. helye-
zett: Alsóörs, 3. helyezett: Soroksár Pler.

A legjobb sárbogárdi játékos: Killer Gá-
bor.

A sárbogárdi csapatok játékosai: Barabás
József, Gödör Bence, Hári Levente, Huszár
Bálint, Rohonczy Gergõ, Horváth István,
Berkei Adrián, Huszár Armand, Sükösd
Gergõ, Brúzsa Sándor, Szõke Péter, Killer
Gábor, Huszár Tamás, Gödör Marcell,
Horváth Zsombor, Juhász György.

Öröm volt látni a gyerekeket játszani.
Háriné Németh Ilona és Huszár Anikó
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Márton-nap

Márton-napon országszerte lakomákat rendeztek,
hogy egész esztendõben bõven ehessenek, ihassa-
nak. Úgy vélték, minél többet isznak, az annál több
erõt és egészséget jelent. Ilyenkor már le lehet vágni
a tömött libákat.

„Aki Márton-napon libát nem eszik, egész éven át
éhezik” — tartotta a népi mondás.

A liba csontjából az idõjárásra jósoltak: ha a liba
csontja fehér és hosszú, akkor havas lesz a tél, ha vi-
szont barna és rövid, akkor sáros.

Az aznapi idõbõl is jósoltak: „Ha Márton fehér lo-
von jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható.”

Egy kalendáriumi regula szerint: „Márton napján,
ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben
poroszkál.”

„A bornak szent Márton a bírája” — tartja a mon-
dás, azaz ilyenkor iható az újbor, más jelentése sze-
rint az õszi idõjárás dönti el, hogy milyen lesz a bor.

Töltött liba Márton-napra

Hozzávalók: egy 5-6 kg-os egész liba, 3 db angol zel-
lerszár, 1 nagyobb fej vöröshagyma finomra vágva,
1 db savanykás alma, 6 szelet kenyér (helyette-
síthetjük zsemlével), 25 dkg étkezési gesztenye, li-
babelsõségek (máj, szív, zúza), 3 evõkanál kakukk-
fû, ízlés szerint só és frissen õrölt bors.

Távolítsuk el a libából a vele kapott belsõségeket,
majd mossuk ki jól a liba belsejét, és dörzsöljük be
sóval. Tisztítsuk meg a belsõségeket és vágjuk fi-
nomra (ha ez gondot okoz, akkor mixerrel, vagy
robotgéppel pürésítsük).

A zellerszárakat mossuk meg és vágjuk vékony kari-
kákra. Az almát hámozzuk meg, vágjuk ki a maghá-
zát, majd vágjuk apróra. A kenyeret és az étkezési
gesztenyét vágjuk apró kockákra. Egy nagyobb tál-
ban keverjük össze a hozzávalókat. Sózzuk, borsoz-
zuk, majd fûszerezzük bõségesen kakukkfûvel.
Töltsük be a tölteléket a libába, majd varrjuk be (ha
nem megy, akkor elég, ha néhány hústûvel szorosan
összetûzzük). A libát kívülrõl is megsózzuk, és az
elõmelegített sütõbe helyezzük. 220 fokon 1 órán át
sütjük, majd mintegy 7 órán át alacsony hõfokon
(kb. 80 fok) pihentetjük. Ezzel a módszerrel a liba
húsa puha és szaftos marad. A legjobb, ha lefekvés
elõtt egy órával a libát a sütõbe tesszük (220 fok),
majd alacsony hõfokra állítjuk (kb. 80 fok), és aki
reggel elõször felkel, lekapcsolja a sütõt. Úgy fél
órával étkezés elõtt kb. 180 fokos sütõben a kész
libát felmelegítjük. Tálaláskor a tölteléket kiszed-
jük a liba belsejébõl, és köretként fogyasztjuk.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

A KOMPENZÁCIÓKRÓL
Na, már kaptunk ízelítõt a télbõl! Egy este megdöbbenve tapasztaltam pél-
dául, hogy az autó szélvédõje jeges. És tegnap majd megfagytam a temetõ-
ben, miközben a koszorúkat elhelyeztem. Ha tél, akkor mifelénk karácsony.
Ha pedig karácsony, akkor kereskedelem. Már végigfutott a kereskedelmi
hálózaton egy idegrángás, ami elõre jelzi Krisztus születése napjának köze-
ledtét. Pedig hol van még? November elején járunk. De ha végigmegyünk va-
lamelyik fõvárosi pályaudvar körzetén, behunyt szemmel is érzékeljük a kez-
dõdõ idegrohamot. Valahogy felfokozott az árukínálási indulat. Minden te-
nyérnyi helyen megtelepszik valami stand, már nem is látni mást, mint árut.
Az eladók szinte szemérmetlenül tolják a szemünk elé cikkeiket, a bõröndö-
ket, vacak ékszereket, táskákat, pulóvereket, csizmákat, mobilokat, mindent
a világon. Vásárolj, vásárolj, vásárolj! A járókelõben nyomasztó érzés támad,
úgy érzi, az élet egyetlen értelme a vásárlás; az ember azért születik a világra,
hogy vásároljon, ami a másik oldalon azt jelenti, hogy õt megvásárolják.
Hiszen hogy pénzünk legyen, kénytelenek vagyunk eladni magunkat, leg-
alábbis a munkaerõnket.
De mit hallottam ezzel kapcsolatban a minap a rádióban? Európában is ter-
jed a Délkelet-Ázsiában már megszokott pénzszerzési eljárás: a leány „egy
fordulóra” eladja a testét egy alkalmi vevõnek. Már tizennégy éves kortól
elõfordul. Például elveszíti a kislány a telefonját, otthonról nem számíthat
pénzre. Mit tehet szegény? Mindig akad férfi, aki rászán néhány ezrest vala-
hány forró percért. A megkérdezett leányzók erõsen hangsúlyozzák, hogy õk
nem prostituáltak. Dehogy! Csak olyankor szánják rá magukat ilyesmire, ha
anyagilag nagyon megszorulnak, és tényleg csak egy-egy alkalomra. Sorozat-
ról szó sem lehet! Neve is van ennek a kapcsolattípusnak. Azt hiszem,
kompenzációs randi-nak hívják. Finom megfogalmazás! Nem kurválkodás
egyáltalán! Az eladó kompenzációban, tehát némi ellenszolgáltatásban része-
sül azért, amiért kedves volt valakihez. Leginkább a plázák vonzáskörzeté-
ben dívik ez a szokás, és ez persze nagyon is jellemzõ. Megtetszik a hölgyiké-
nek egy remek ruhadarab, pénze nincs rá. Nem kézenfekvõ megoldás egy
kompenzációs randi?
Lehet felháborodni! Hogy mik vannak! Hogy mire képesek egyesek egy új ci-
põcskéért!
Sajnos mi sem vagyunk bûntelenek az ügyben. Hát nem mi csináltuk olyanná
a világot, hogy mindennél fontosabb a fogyasztás? Száz emberbõl legalább
nyolcvan nyíltan kijelenti, hogy számára a lényeg a pénz. De nem inkább ki-
lencven? S miközben ezeket a sorokat olvassa valaki, gondolatban nem szól
így hozzám: „Drága uram, hát mi más volna fontosabb a pénznél?”
Hát ez az! Elszúrtuk. Nem kicsit, nagyon! Honnan tudná az a kislány, hogy
helytelen, amit csinál? Megmagyarázta neki valaki? Hallott valaha a szülõi
házban, iskolában ilyesféle mondatot, hogy „Ne paráználkodjál”? Tud arról,
hogy az emberiség évezredek óta birtokol egy tíz pontból álló szabályrend-
szert, amelynek betartása, hej, de elrendezné az életünket. Ne lopj! Tisztel-
jed szüleidet! Ne ölj! Ne mondj hamis tanúságot a felebarátodról! Ne tulaj-
donítsd el mások házát, mezejét, állatait! Sem feleségét! És ne paráználkod-
jál! Mert férfi és nõ egyesülése nem piaci esemény, hanem az élet fenntartá-
sa, ember és ember érintkezésének semmi mással nem helyettesíthetõ csodá-
ja. Amit nem szabad forintosítani, mert akkor magadat is forintosítottad.
Annyit érsz, mint egy üveggyöngysor az aluljáróban.

(L. A.)

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.
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A selyemrét
1. rész

Volt egyszer egy öreg király, s annak három fia. Ez
az öreg király palotájának mindig egy ablakában ült,
pedig volt azon a palotán háromszáz ablak, ha nem
több.
Még az édesfiai sem tudták, hogy miért ül mindig
egy ablakban, csak azt látták, hogy az öreg foly-
ton-folyvást napkeletre néz, s amint néz, az egyik
szeme sír, a másik nevet.
Egyszer a fiúk megegyeztek, hogy rendre bemen-
nek az apjukhoz, s megkérdezik tõle, miért néz min-
dig napkeletre, miért sír az egyik szeme, s miért ka-
cag a másik. A legidõsebb fiú ment be elõször, de
ahogy szóra nyílt a szája, a király nagy haraggal
megfordult, s a buzogányát úgy a fiának lódította,
hogy az a feje fölött kétsingnyire fúródott a falba.
A királyfiú egy szót sem szólt többet. Kifordult az aj-
tón, mintha bent sem lett volna. Kérdik odakint a
testvérei:
— Na, mit szólt az öreg?
— Menjetek be, majd megtudjátok.
Bement a középsõ, de éppen úgy járt, mint a leg-
idõsebb. Kérdi a legkisebb:
— Na, mit szólt az öreg?
— Menj be, majd megtudod.
Jól van, hát megtudja. Bement a szobába, jó napot
mondott, s megkérdezte az apját:
— Hogy szolgál a drága egészsége?
Az öreg rámordult:
— Mit akarsz, kölyök?
— Csak azt akarom tudni, felséges apámuram,
hogy miért néz mindig napkeletre, s miért sír az
egyik szeme, a másik meg nevet.
— Csak azt? Nesze, itt a felelet! — rikkantott rá a
király, s úgy feléje lódította a buzogányt, hogy a fa-
lat keresztültörte.
Szerencse, hogy a fiú elkapta a fejét, mert különben
az is vele repült volna.
De a legkisebb fiú nem ijedt meg. Szépen kiment,
fölvette a buzogányt, bevitte a szobába, letette az
apja elé az asztalra, s azt mondta:
— Tessék, itt van, felséges apámuram!
Megszelídült erre az öreg király, s azt mondta:
— Látom, hogy te nem vagy olyan gyáva, mint a
többi, neked hát megmondom a szívem titkát. Az
egyik szemem azért sír, mert közületek még egyik
sem mutatta ki a vitézségét, s halálom után bizo-
nyosan szertezüllõdik ez a szép nagy ország. A má-
sik szemem azért nevet, mert egy Vitéz Pál pajtá-
somra gondolok, aki azt ígérte volt nekem, hogy ha
legyõzött minden ellenséget (ami a selyemréten
úgy terem, mint a fûszál), idejõ a palotámba, s ve-
lem éli öreg napjait. Azért nézek mindig kelet felé,
mert arról kellene jönnie Vitéz Pálnak, de úgy lát-
szik, még mindig nem szakadt magja az ellenség-
nek a selyemréten.
Kiment a kicsi királyfi, s elmondta a testvéreinek,
amit az apjától hallott.
A legidõsebb mindjárt bement az apjához, jelentet-
te, hogy õ elmegy világgá, s addig vissza nem jõ,
míg a vitézségérõl bizonyságot nem tesz.
— Jól van — mondta az öreg király. — Menj, hadd
lám, mit tudsz.
Az aranyszõrû ménesbõl kiválasztotta a fiú a leg-
szebb paripát, felült rá, s ment világgá. Éppen egy
kerek esztendõ múlva tért vissza. Megy egyenest
az apjához, s elmondja, hogy a rézhídig volt, ott

megölte a hídõrzõ sárkányt. Bizonyságul hozott
egy szál rézdeszkát.
— Hej, fiam, hát még ez is vitézség? Mikor én olyan
fiatal voltam, különb dolgot cselekedtem. Na, belõ-
led nem lesz király az én országomban!
Azzal kikergette a fiút.
Elment a második. Ez is egy esztendeig volt oda, s
az ezüsthídról hozott egy deszkát. Az ezüsthidat két
sárkány õrizte, s mind a kettõt megölte. De az öreg
király semmibe vette ezt is.
Most már a harmadik jelentette, hogy õ is szeren-
csét próbál. Sokáig tûnõdött, hogy melyik paripát
válassza a sok közül, de egyben sem tudott megál-
lapodni. Amint így tûnõdnék magában, megszólítja
egy kis inasocska, s azt mondja neki:
— Felséges királyúrfi, egyet se tûnõdj. Hallgass re-
ám, nem bánod meg. Van a ménesben egy
girhes-görhes táltos csikó. Válaszd azt, különben
nem érsz célt.
A királyúrfi megfogadta a jó tanácsot, s este, mikor
a ménes hazajött, s leghátul bebotorkált a kapun a
táltos csikó is, odament hozzá, és megszólította:
— Na, te táltos csikó, készülj, mert nagy útra indu-
lok.
— Tudom — felelte a táltos csikó. — Te a selyem-
rétre igyekszel, oda, ahol ötven esztendõvel ezelõtt
voltam az apáddal. Jól van, hát csak adj nekem ab-
rakot.
A királyúrfi egy jó tarisznya zabot vitt a csikónak, de
ez azt mondta:
— Jaj, édes gazdám, nem ilyen abrakkal élek én.
Hozz nekem egy cseber tüzes parazsat!
Befutott a királyúrfi a konyhára, egy csebret teletöl-
tött tüzes parázzsal, s a csikó elébe tette. Ez egy
szempillantásra felhabzsolta a parázsabrakot, egy
nagyot rázkódott, s olyan gyémántszõrû paripa lett
belõle, hogy az egész udvar megvilágosodott a ra-
gyogásától.
— No — mondta a csikó —, most már kérd el az
apádtól azt a kantárt, s azt a nyerget, amelyikkel a
selyemréten voltunk.
Bemegy a királyúrfi, s kéri az apjától azt a nyerget, s
azt a kantárt.
— Hát azt neked ki mondta meg — kérdi a király
—, hogy a táltos csikóval indulj útra?
A királyúrfi azt felelte, hogy õneki bizony senki se
mondotta, csak úgy választotta.
— Jól van — mondta a király. — Hát csak eredj le
a pincébe, annak a hetvenhetedik vakablakába van
befalazva a nyereg is, a kantár is. Vedd ki onnan, s
járj szerencsével.
Lement a pincébe, s nagy nehezen rátalált a het-
venhetedik vakablakra. Csakugyan oda volt befa-
lazva mind a két lószerszám, de olyan penészes,
poros volt mind a kettõ, hogy becsületes ember a
kezébe sem vette volna. Viszi a királyúrfi a csikó-
hoz, ez meg ráfuvint a nyeregre is, a kantárra is, s
hát, penész is, por is úgy eltûnt, mintha nem is lett
volna, s mindkét szerszám ragyogott, mint a gyé-
mánt.
— Hát most kérd el az apádtól azt a kardot, ame-
lyiknek csak azt kell mondani: „Kard, ki hüvelyed-
bõl!”, s úgy vagdalkozik magától, mint az ördög.
Bemegy a királyúrfi az apjához, s kéri a kardot is.
— Hej, fiam, hol van az a kard? Valahol a hetedik
pincének a hetvenhetedik vakablakában.
A királyúrfi addig meg nem nyugodott, míg a kardot
is meg nem találta. Ez meg olyan rozsdás volt,
mintha ezer esztendeig feküdt volna a vakablak-
ban. Viszi a csikónak, ez egyet fuvint rá, s a rozsda

egyszeriben eltûnt. Arany lett a markolatja, gyé-
mánt a pengéje.

— Most már mehetünk — mondta a csikó. — Ülj
rám, hunyd be a szemed, s ki se nyisd, míg én nem
mondom.

Felült a királyúrfi, s a táltos csikó repült vele, mint a
gondolat, olyan sebesen. Bezzeg, ha akarta, sem
tudta volna kinyitni a szemét. De egyszerre csak
meglassúdott a csikó, s azt mondta:

— Nyisd ki a szemedet. Itt vagyunk a rézhídnál,
ameddig a legidõsebb bátyád járt.

Csakugyan ott voltak. Látták a helyét a rézdeszká-
nak, amelyet a bátyja hazavitt.

Aztán ismét behunyta a szemét, s repült a csikó,
sebesebben a gondolatnál.

— Nyisd ki a szemedet. Itt vagyunk az ezüsthídnál.

Csakugyan ott voltak az ezüsthídnál, s hiányzott is
belõle egy deszka. Ezt a középsõ bátyja vitte volt
haza.

— Most hunyd be a szemedet újra!

De még jóformán be sem hunyta, már ismét ki kel-
lett nyitnia, mert ott voltak az aranyhídnál. Ezt az
aranyhidat három sárkány õrizte, s halál fia volt, aki
át akart itt menni. Tudta ezt a táltos csikó, s mondta
is a gazdájának:

— Kard, ki hüvelyedbõl, mert különben itt hagyjuk
a fogunkat!

— Kard, ki hüvelyedbõl! — kiáltott a királyúrfi, s a
kard ki is ugrott egyszeriben. Haj, de bezzeg vagdal-
kozott ez a kard! Egy regiment sárkány sem lett vol-
na sok ennek, nemhogy három. Nyissz erre is,
nyissz arra is — egy szempillantásra egy sárkány-
nak sem volt helyén a feje. Mehettek bátorságosan
át az aranyhídon.

Azt hitte a királyúrfi, hogy már most bizonyosan a
selyemrétre érnek.

— Ugye, már nincs messze a selyemrét? — kér-
dezte a csikót.

— Hej, édes gazdám, még sokszor kell behunynod
meg kinyitnod a szemedet, amíg odaérünk — szólt
a csikó. — Hunyd be csak a szemedet!

Repültek, repültek, sokáig repültek.

— Nyisd ki a szemedet, mit látsz?

Hát egy olyan magas üvegszikla elõtt állottak, hogy
a teteje a fellegeket meszelte.

— Ezen még át kell mennünk — mondta a csikó.

— Már az lehetetlen! — felelt a királyúrfi.

— Hát csak hunyd be a szemedet!

Alig hunyta be, ismét ki kellett, hogy nyissa. Ott
voltak az üvegszikla tetején. De mit láttak szemei?
Egy keskeny üvegpalló nyúlt át a másik üvegszilá-
ra, de volt az innét még hétszáz mérföld is, ha nem
többre.

Azt mondta a csikó:

— Na, édes gazdám, még csak most hunyd be a
szemedet igazán, mert ha kinyitod, leszédülsz ró-
lam, s szörnyû halált halsz.

Behunyta a szemét jó erõsen a királyúrfi, de még
így is szédült, amint a pallón végignyargalt a táltos.
Belekapaszkodott a sörényébe, különben lefordult
volna. Jó szerencsére egy szempillantásra ott vol-
tak a másik hegy tetején.

Folytatás a következõ számban.

Benedek Elek
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November 7., 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 Unoká-
ink sem fogják látni 10.30 Élni tudni kell – Környezet-
védelem 11.00 Autóguru 11.30 Stílus 12.00 Hírek
12.10 Fogadóóra 12.40 Egészség ABC 13.10 5 óra 40
14.35 A diktátor 16.40 Extra – Kultúrháttér 17.10
Visszajátszás 17.40 TS – Sport 7 18.35 A vadon bûvö-
letében 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek
20.05 Szerencseszombat – a Luxor, az ötöslottó és a
Joker sorsolása 21.05 Májusi zápor 22.05 Megy a gõ-
zös 23.30 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Tabló 0.45
Revue déja vu
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Infománia 6.25 A tini
nindzsa teknõcök új kalandjai 6.45 Kölyökklub 9.15
Disney-rajzfilmek 10.25 Játék 11.30 Házon kívül
12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.50 Doki 13.50 A da-
dus 14.15 Pasifaló 14.45 Tengeri õrjárat 15.45 Rejté-
lyek városa 16.45 Scooby Doo 2.: Szörnyek póráz nél-
kül 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Csillag szü-
letik 22.05 Vadászpilóták 0.00 Alias 0.55 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.20 414-es küldetés 9.55
Szurikáták udvarháza 10.15 A világ legerõsebb embe-
rei 10.25 Babavilág 11.00 Kalandjárat 11.35 Így ké-
szült a Szép nyári nap címû musical 12.05 Charlie –
Majom a családban 13.05 Hegylakó 14.05 Bajnokok
Ligája magazin 14.40 A kiválasztott – Az amerikai lát-
nok 15.40 90210 16.40 Kõagy õrnagy 18.30 Tények
19.05 Magellán 19.35 Krokodil Dundee 21.30 Halálug-
rás 23.30 James Bond: Oroszországból szeretettel
1.35 Drága testek 2.25 Kalandjárat 2.55 Teleshop
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 9.05 Smink nélkül 10.00 Szombat délelõtt
12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rá-
diókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági ma-
gazin 15.05 Zöldövezet 15.30 Magyarországról jövök
16.04 Idõt kérek! 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.04 Rendszerváltoztatók – 20 év után
18.30 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05
Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50
Mese 19.58 Zene 20.04 Rádiószínház 20.57 Zene
21.04 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

November 8., 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 8.30 Spuri 9.00 „Így
szól az Úr!” 9.05 Engedjétek hozzám… 9.15 Katolikus
krónika 9.40 Tanúságtevõk 10.55 Egyházi naptár
11.10 Baptista magazin 11.35 Evangélikus ifjúsági
mûsor 11.45 Életünk õsze 12.00 Hírek 12.10 TS –
Moto GP 13.10 Retrock 13.25 Légfrissítõ 13.55 TS –
Moto GP 14.55 Delta 15.25 Múlt-kor 15.55 „Mert szí-
nésznek születtem…” 16.25 Euro-Taxi 16.55 Panorá-
ma 17.25 Magyarország története 17.55 A nagy vers-
mondás 18.25 Yorkshire-i szívügyek 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.00 Hooligans-
koncert 21.05 A szólás szabadsága 22.10 Kultúrház
23.05 Berlin, drágám 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek
23.50 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 10.00 Receptklub 10.15 Játék 11.20 Menet-
rend 11.45 Doki 12.00 Híradó 12.40 Magyar Autó-
sport-magazin 12.55 Forma-1 magazin 13.25 Tuti
gimi 14.15 Szívek szállodája 15.10 Titkos küldetés
16.10 Piedone Hongkongban 18.30 Híradó 19.00
Cobra 11 20.00 Batman: Kezdõdik 22.45 Heti hetes
0.10 Portré 0.40 Maffiózók
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében
6.45 TV2-matiné 10.05 Nagy vagy! 10.40 Joey 11.10
Két testõr 11.45 Stahl konyhája 12.10 Borkultusz –
Borkultúra magazin 12.45 Száguldó vipera 13.45
Psych – Dilis detektívek 14.45 Smallville 15.45 Rex
felügyelõ 16.45 Bölcsek kövére 18.30 Tények 19.00
Napló 20.05 Lopakodó 22.15 Rambo 0.00 A szakács,
a tolvaj, a feleség és a szeretõje 2.05 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 Kabarémati-
né 10.04 Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség istentisz-
teletének 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 Króni-
ka 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 21.00 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából
0.10 Éjszaka

November 9., HÉTFÕ

MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 9.00 Af-
rika gyöngyszeme 9.55 Nappali 10.50 Parlamenti nap-
ló 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.17 Sporthí-
rek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Roma Magazin 13.30
Domovina 14.00 Záróra 14.50 Átjáró 15.25 Panoráma
15.55 Autóguru 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 Hír-
adó 19.55 Sporthírek 20.10 Kékfény 21.10 Sztársáv
21.40 Hétfõ este 22.10 Memento 22.25 Emelet 0.05
Hírek 0.10 TS – Motorsport 0.40 Nappali 1.35 Kékfény
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó
12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.20 Zsarulesen 2. 16.10
Második esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó
19.00 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20
Benkõ feleséget keres 22.25 Showder Klub 23.40
Bandafõnök kerestetik 1.45 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 11.25 Winnetou 2 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 Hunter: Gyõz az igazság 2.30 Holló – Út a
mennyországba
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kul-
túráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rá-
diószínház 13.23 Néhány bejegyzés Márai Sándor
naplójából 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05
Rádiókabaré 15.15 Közelrõl 15.45 Hétköznapi tudo-
mány 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 20.30
Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

November 10., 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 22.25 Lóhalálában 0.00 Hírek 0.10 Az
utókor ítélete 0.40 Nappali 1.35 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 14.20 Vigyázat, ragado-
zók! 16.05 Második esély 17.20 Mónika-show 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.20 Vészhelyzet 22.20 A Grace klinika 23.25 XXI.
század – A legendák velünk élnek 0.05 Reflektor 0.25
Fulltiltpoker.com
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 10.15 Teleshop 11.20 Álomhotel 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 Kémjátszma 23.55 A médium 0.55
100 csoda 1.00 Tények este 1.30 A Rózsa énekei
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 13.23 Néhány bejegy-
zés Márai Sándor naplójából 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ
15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45
Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 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 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap
történetei 22.00 Krónika 22.10 Sportvilág 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

November 11., 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 Maupassant történeteibõl 21.15 Sztársáv
21.45 Szerda este 22.15 Memento 22.30 Berlin – Lou
Reed koncert 23.55 Hírek 0.05 Magyarország
története 0.35 Nappali 1.30 A vér szava
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 Egy kínai kosaras
naplója 16.05 Második esély 17.20 Mónika-show
18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 Kaptár 2. – Apokalipszis 23.05 Lélektõl
lélekig 1.35 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 10.20 Teleshop 11.25 Az olajherceg
13.15 Kvízió 14.15 Szentek kórháza 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 Doktor House 22.25 Született
feleségek 23.25 A Harper-sziget 0.25 100 csoda 0.30
Tények este 1.00 Út a világ végére
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 13.24 Néhány bejegyzés Márai Sándor
naplójából 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 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10
Éjszaka

November 12., 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 Slovenski utrinki 13.30 Rondó 14.00 Záróra
14.55 Átjáró 15.25 Sorstársak 15.55 Extra –
Kultúrháttér 16.25 A fagyos folyó lovasa 17.10 Prizma
17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradó 17.50 6 órai tea 19.00
Párizsi jó barátok 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.10 Szempont 21.10 Sztársáv 21.40
Csütörtök este 22.10 Memento 22.25 Hajónapló
23.20 Hírek 23.30 Visszajátszás 23.55 Nappali 0.55
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 Túlélõk háza 16.10
Második esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20
Legyen Ön is milliomos Fábry Sándorral és híres ven-
dégeivel! 23.05 Házon kívül 23.50 Európai idõ 0.10
Alias 1.00 Reflektor 1.15 Infománia
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A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖ-
BÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBO-
GÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON,
a Kábelsat és a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös
csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint 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.miklós–Bicske (95’), Cece–M.szilas
(95’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Schaffer Erzsé-
bet a könyvtárban (ism. 107’) 19.00 Lapszemle, Sziré-
na 20.00 Beszélgetés Horváth Nándornéval (ism.
30’), Móri Bornapok 2009 (ism. 80’)
November 1., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna
8.00 Schaffer Erzsébet a könyvtárban (ism. 107’)
13.00 Heti híradó 15.00 Ünnepi FM Közgyûlés (30’),
Alapkõletétel M.szilason (30’), 56-os ünnep Cecén
(30’) és Sárbogárdon (45’), Szentkirályi Attila kiállítá-
sa (20’) 19.00 Heti híradó 20.00 Hitélet
November 2., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Be-
szélgetés Horváth Nándornéval (ism. 30’), Móri Bor-
napok 2009 (ism. 80’) 13.00 Heti híradó 15.00 Foci:
S.miklós–Bicske (95’), Cece–M.szilas (95’) 19.00 He-
ti híradó 20.00 Bácskai Júlia a párkapcsolatokról
(ism. 80’), Alexander Klára a változókorról (ism. 70’)
November 3., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet
13.00 Heti híradó 15.00 Bácskai Júlia a párkapcsola-
tokról (ism. 80’), Alexander Klára a változókorról (ism.
70’) 19.00 Heti híradó 20.00 Testületi ülés

November 4., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Tes-
tületi ülés 13.00 Heti híradó 15.00 Monhaltné Patkós
Mária kiállítása Pálfán (40’), Huszár Dezsõ munkássá-
ga és élete (60’), A Sárga Taxi zenekar (40’), Termé-
szeti értékeink 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00
Foci: S.bogárd–LMSK (95’), Kézi: S.bogárd–Ercsi
(60’), Teremfoci (2x40’)
November 5., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna
8.00 Foci: S.bogárd–LMSK (95’), Kézi: S.bogárd–Er-
csi (60’), Teremfoci (2x40’) 13.00 Lapszemle, Sziréna
15.00 Testületi ülés 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00
Hitélet
November 6. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna
8.00 Monhaltné Patkós Mária kiállítása Pálfán (40’),
Huszár Dezsõ munkássága és élete (60’), A Sárga Ta-
xi zenekar (40’), Természeti értékeink 13.00 Lap-
szemle, Sziréna 15.00 Hitélet 19.00 Lapszemle, Sziré-
na 20.00 Testületi ülés

***
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. Hirde-
tésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében:
Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött)
hétköznapokon 8–17 óráig. Hiba esetén, kérjük, hív-
ják a következõ számokat: 06 (40) 200 718, 06 (40)
416 000, 06 (22) 503 259, 06 (20) 9440 445!

Kedves Nézõink!
A Bogárdi TV vételi frekvenciája megváltozott, új helyünk az O 05-ös 93 Mhz-es csatorna. A legtöbb tévéké-
szülék automatikusan áthangol, a régebbi készülékeken pedig kis finomhangolással lehet jó vételt elérni.

Sárbogárd belvárosiak figyelem!!!
Adásunk eddig ideiglenesen fogható volt a C30-as, 543,25 Mhz-es csatornán is, de ez most megszûnt. Min-
denkinek az O 05-ös 93 Mhz-es csatornára kell hangolni! Ha ennek ellenére sem tiszta a kép, vagy egyálta-
lán 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 csator-
nán.

A Bogárdi TV szerkesztõsége

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 10.20 Teleshop 11.25 Trója –
Az elveszett város nyomában 13.15 Kvízió 14.15 Szen-
tek kórháza 15.15 Amynek ítélve 16.20 Bûbájos bo-
szorkák 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll az
alku 20.15 Jóban Rosszban 20.50 Hal a tortán 21.25
Csajozós film 22.55 Jericho 23.55 100 csoda 0.00 Té-
nyek este 0.30 Csillagkapu 2.10 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 13.23 Néhány bejegy-
zés Márai Sándor naplójából 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ
15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45
Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 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 20.30 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

November 13., 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 13.50 Közlekedõ 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 Pári-
zsi jó barátok 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sport-
hírek 20.10 Önök kérték! 21.10 Sztársáv 21.40 Péntek
este 22.10 Memento 22.25 Búcsúdal 0.10 Hírek 0.15
Hitvallók és ügynökök 1.20 Nappali
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 Tell Vilmos kaland-
jai 16.10 Második esély 17.20 Mónika-show 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.00 Barátok közt 20.30 Domi-
nó-nap 2009 23.10 A fõnök 0.10 Reflektor 0.30 Itthon
0.50 Autómánia
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 10.20 Teleshop 11.25 Trója –
Az elveszett város nyomában 13.15 Kvízió 14.15 Szen-
tek kórháza 15.15 Amynek ítélve 16.20 Bûbájos bo-
szorkák 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll az
alku 20.15 Jóban Rosszban 20.50 Hal a tortán 21.25 A
Mindenható 23.20 Macsolabor 23.55 Tények este
0.25 Az eladólány 2.15 A Donnelly klán 3.05 Borkul-
tusz
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 13.24 Néhány bejegyzés Márai Sándor
naplójából 13.30 A Hetednapi Adventista Egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl
15.45 Hétköznapi tudomány 16.15 Zöldövezet 17.30
Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Ha-
tárok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rá-
diószínház 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)

Eladó kézi mellszívó, lenyitható tetejû pelenká-
zó és fürdetõállvány, vízleengedõs kád és fóka.
Telefon: 06 (30) 632 7249, 06 (25) 461 116.
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)

Abán fõútvonal mellett családi ház 4 millió 800
ezer Ft-ért eladó. 06 (20) 314 7741.
Német használtbútor-vásár szombatonként,
8-13-ig az Árpád-lakótelepen. 06 (20) 993 7248.
(323498)

Ady Endre utcai lakótelepen 3. emeleti 2 szo-
bás, tehermentes lakás sürgõsen eladó, egyedi
gázfûtéssel és akár azonnali beköltözéssel! 06
(20) 465 0795.
Kiscicák gazdit keresnek. 06 (30) 769 4241.
Gyermekfelügyeletet, háztartási munkákat
(bevásárlás, takarítás, fõzés stb.) vállalok hét-
köznap 16 órától, valamint hétvégén. 06 (70)
453 0508.
Eladó 43 m2-es, földszinti lakás Sárbogárdon, az
Árpád-lakótelepen. http://blakas.fw.hu/ Érdek-
lõdni: 06 (70) 322 5593, 06 (20) 473 3658.
1,1 Trabant Combi és húsgalamb költõ párok
eladók. Sárbogárd, Sávoly köz 16.

Diesel áramfejlesztõ, új (honvédségi) páncél-
szekrény, 4-7 tonnás láncos emelõ, 220/380
V-os nagyteljesítményû hegesztõtrafó eladó. 06
(30) 972 9607. (2073136)

Lakás, konvektor eladó. 06 (30) 209 9371.

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket a Szi-
várvány Stúdióban (Kossuth u. 9.) Szolgáltatá-
saink: fodrászat – 06 (20) 582 0418, kozmetika
– 06 (20) 340 4527, manikûr-pedikûr-mûköröm-
építés – 06 (30) 380 8330, szolárium – 06 (30)
964 4322. Csöveket cseréltünk! Ajándékutal-
vány kapható! (2073049)

Mérlegképes könyvelõi, számviteli, szakügyin-
tézõi, pénzügyi, asszisztensi gyakorlattal állást
keres. 06 (30) 740 7098. (2073050)

Sárbogárd központjában egyszobás kertes ház
kiadó-eladó. Telefon: 06 (20) 213 3184, 06 (25)
460 438

Sárbogárd központjában lakás eladó. 06 (30)
354 4825. (2073047)

Tollpaplankészítés és kész paplanok kapha-
tók. Pákolicz Árpádné, Sárszentágota, Széche-
nyi u. 5/b. Telefon: 06 (25) 476 051. (2073045)

Opel Astra 1.7 diesel, combi, 15 éves, 22 hónap
mûszakival eladó. Telefon: 06 (30) 231 5239.
(2073449)

Redõny-, reluxa-, szalagfüggöny-javítást, készí-
tést vállalok. 06 (20) 924 3830. (2073435)

Árpád-lakótelepen lakás eladó. Irányár: 4.5
millió forint. 06 (20) 974 3975. (2073144)

Sütnivaló csirke kapható. 10-et fizet, 12-et vi-
het! Tinódi u. 52. 06 (30) 384 2294. (2073142)

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

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

06 30 444 1602

Eladó FÉG gyártmányú Siesta Pingvin falra
szerelhetõ INFRAÉGÕS GÁZ HÕSUGÁRZÓ,

valamint TÉRDEPLÕS SZÉK.
Érdeklõdni: 06 30 993 3395

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

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-es telefonokon, illetve az

eipfejer@t-online.hu címen.

AKCIÓS ÉKSZERVÁSÁR
a mûvelõdési házban november 12-én,

13.00–18.00-ig. BIZSUK: 400–1.200 Ft-ig.
EZÜST-SWAROVSKI, KÉZMÛVES

ÉKSZEREK 1.500 Ft-tól.

KABÁTVÁSÁR
november 6-tól Sárbogárd, Ady E. út 53.

szám alatti TURKÁLÓBAN,
500 Ft-tól a Kukucska Tüzépnél.

Nyitva: 9-17 óráig.
KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ NÕI, FÉRFI,
GYERMEKRUHÁK KAPHATÓK.

JOGOSÍTVÁNY!
TANFOLYAM indul november 6-án,

18 órakor a sárbogárdi mûvelõdési házban.
FÛRÉSZ JÓZSEF – 06 30 290 3744

PATYOLAT! Új posta mögött.

GÉPÍRÁST oktató tanárt keresek.
06 30 685 3772

MEGNYITJUK minõségi
HASZNÁLTRUHA-ÜZLETÜNKET
CECÉN, a Jókai u. 1. szám alatt
2009. november 9-én, hétfõn.

Nyitva tartás: H-P: 8-16-ig, Szo: 8-12-ig.

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

MÁRTON-NAPI LIBALAKOMAMÁRTON-NAPI LIBALAKOMA
SÁRBOGÁRDON A PATKÓ CSÁRDÁBAN!SÁRBOGÁRDON A PATKÓ CSÁRDÁBAN!

Márton napjától, azaz november 11-én, szerdától vasárnapig
finom libaételekkel várjuk kedves vendégeinket!

* Finom forró libaleves ebben a hûvös idõben?

* Ropogós libacomb, vörösboros aszalt szilvával?

* A nyár emlékét idézõ gyümölcsökkel és
akácmézzel bolondított palacsintafinomság?

Ha már most éhes, foglaljon asztalt nálunk!

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

Telefon: 25/461-077 vagy 30/2266-707



Bogárd és Vidéke 2009. november 5. HIRDETÉS 19



20 NYÍLT TÉR 2009. november 5. Bogárd és Vidéke

Nyílt
tér

A padon
Mozdulatlanul, maga elé révedve ült a ját-
szótér padján, ahol az imént sepregette
össze a lehullott leveleket. Ebédszünet
volt éppen. Odább a többiek kis csoportok-
ra oszolva nevetgéltek vagy cseverésztek.
Itt a padon egészen távolinak tûnt a többi-
ek zaja. Sziesztájának csöndes nyugalmát
csupán egy kisgyerek törte meg, aki oda-
ment hintázni.
Tekintete most a kisgyerek ide-oda ringó
alakját követte, s lassan úgy érezte, õ ül ott
a hintán hétévesen, s hajtja elõre-hátra ön-
feledten a lábait. Akkor még boltos néni
akart lenni. A szomszéd lánnyal kint az ud-
varon azt játszották, hogy az egyik bokor a
pult, a levelek meg a pénzérmék. Szép
csokrokat is kötöttek vadvirágokból, celo-
fánba csomagolták, azt is meg lehetett vá-
sárolni a kis boltjukban. Székekbõl meg lá-
dákból egy kis autót is összeraktak maguk-
nak, azzal „mentek haza” a munkanap vé-
gén. Az udvaron kukoricaszárból állt egy
parány bungaló, az õ saját birodalma. Volt,
amikor köpenyt vett magára, és doktor
nénist meg tanár nénist játszott itt az állat-
káival és a babáival.
Soha nem gondolta volna, hogy ennyire ki-
számíthatatlan lesz az élet.
Mert mára mi lett belõle? Közmunkás. És
már ez is valami ahhoz képest, hogy jó ide-
ig egyáltalán nem volt munkája se neki, se
a férjének. Csodával határos módon, az
összes találékonyságukat, túlélési ösztönü-
ket, régi házi praktikát bevetve teremtet-
ték elõ a betevõt. A csekélyke gyes, segély,
alkalmi munkák, és a kert ajándékai mel-
lett spóroltak a vízzel, fûtéssel, árammal,

eladták, amit lehetett, a legolcsóbb és leg-
szükségesebb élelmiszereket, háztartási
kellékeket vették. Turkálóból meg ruha-
adományból öltözködtek. Arra azért büsz-
ke volt, hogy ha szerényen is, de tisztessé-
gesen éltek, nem volt adósságuk … de fö-
lösleges pénzük sem.
A legjobban azt szégyellte, amikor a ruha-
adományért állt sorba. Mert a turkáló az
más, oda „nagyasszonyok” is járnak, de a
ruhaosztást kifejezetten a rászorulóknak
tartják. Tehát aki odamegy, az egyértel-
mûen bekerül a „szegények” kategóriába.
Amikor közmunkás lett, vegyes érzések
kavarogtak benne. Örült, hogy lesz végre
munka, ha csak egy ideig is, de biztos meg-
élhetés. Másrészt ott motoszkált az a szé-
gyenérzés is benne, mert tudta, hogy a köz-
munkásokat ugyanúgy a szegényekhez so-
rolják az emberek. Éppen ezért összeszorí-
tott szájjal, fejét lehajtva, gyorsan tette a
dolgát, amit éppen rábízott a munkaveze-
tõ. Kettõt se szólt.
Most, hogy ült a padon, és nézte a kisgyere-
ket, eszébe jutott József Attila Altatójának
néhány sora: A távolságot, mint üveggolyót,
megkapod, óriás leszel, csak hunyd le kis sze-
med … Tûzoltó leszel s katona! Vadakat te-
relõ juhász!
Behunyta a szemét. Újra s újra elismételte
a sorokat. A benne élõ gyermek önfeledt
vidámsággal visszhangozta a szavakat. Ma-
gával ragadta õt is e gondtalan öröm, hirte-
len ugrándozni támadt kedve.
„Szeretek dolgozni! — kiáltott fel magá-
ban. — Hát szégyen ez? Kit érdekel, mit
gondolnak az emberek! … Játsszuk azt,
hogy kertész vagyok! ...”
… Soha ilyen szépek még nem voltak a ró-
zsák a fõutcán, mint ebben az esztendõ-
ben.

Hargitai Kiss Virág

Hálás szívvel köszönjük
mindazoknak,

akik édesanyánkat

PINTÉR PÉTERNÉ

született Tálai Margitot

utolsó útjára elkísérték,
fájdalmunkat

bármilyen módon enyhíteni
igyekeztek.

A gyászoló család

Gondolkodjunk!
Nagyrészt túl vagyunk a kitüntetéseken,
már úgy fizikálisan, érzelmileg még nem.
Jelzem, november 7-én nem leszek itthon,
nem szeretném, ha váratlanul és véletlenül
valaki kitüntetne, mert most mindenki
mindenkinek gyanús.
Nekem 1987-ben adták át a „Tanács kiváló
dolgozója” kitüntetést. Ez az egy kitünte-
tésem van, ezért erre az egyre büszke va-
gyok a mai napig. Miért? Mert nekem ak-
kor ezért nem kellett olyan tevékenységet
folytatnom, amit a saját erkölcsi normáim-
mal nem tudtam volna összeegyeztetni.
Persze, egyszer megpróbáltak beléptetni
az egyetlen pártba, de amikor azt a kijelen-
tést tettem: „Nálam hülyébb ember ne
akarja már eldönteni, én mit akarok” — el-
tekintettek a belépésemtõl. Ennek ellené-
re, csakis szakmai alapon kaptam a kitün-
tetést. Miért érzem úgy, hogy más volt ak-
kor a szituáció?
Igaz, akkor emberileg olyan vezetõim vol-
tak, akikre rejtélyes okok miatt felnézhet-
tem, most meg a „lenézhetõség” esete fo-
rog fenn. Olyanok szabadultak be vezetõi
székekbe, akik részérõl, ha valakinek most
egy kitüntetés „kinéz”, és nem tudja „kifo-
cizni”, meg is kapja. Rögtön felmerül a
kérdés: mit csinált az illetõ, amivel fel lehet
használni. Gyanús a kitüntetett és gyanús
az adományozók köre!
Felmentem a város honlapjára, és memo-
rizáltam az utóbbi évek kitüntetettjeinek
névsorát. Még mielõtt minden kitüntetett
a „kardjába dõlne”, jelzem, egyes esetek-
ben sikerült eltalálni „tõgye közt a szar-
vát”, de nem minden esetben! Még sok kí-
nos feladatot kell elvégezni egyeseknek,
amikre gyermekeik nem lesznek éppen
büszkék. Õk valószínûleg sok-sok évvel ké-
sõbb nem fognak örülni a felmenõ érde-
meit felismerõ és elismerõ gyanús elemek
döntésének.
De nem akarok hosszú távú jövendölések-
be bocsátkozni, mert majd megint én le-
szek a hibás. Minden kitüntetett számol-
jon el a saját lelkiismeretével, tegye fel a
kérdést: ha késõbb kiderül róla valami,
vagy „felkérik” törvénytelenséghez való
asszisztálásra, megérte?
Az én lelkiismeretem tiszta.

Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

Heti idõjárás

A következõ napokban gyakran válto-
zik felettünk a felhõzet. Többfelé, több
alkalommal várható esõ, záporesõ, az
idõszak végén egy-egy zivatar is elõfor-
dulhat. Az ország nagy részén jelentõs
mennyiségû csapadékra van kilátás. Fõ-
ként az éjszakai órákban az átmenetileg
csapadékmentes idõszakban sûrû köd-
foltok képzõdnek. Tovább enyhülnek a
nappalok, és lassanként megszûnnek az
éjszakai fagyok. A hétvégén és a jövõ
hét elsõ napjaiban a hosszabb ideig na-
pos tájainkon a hõmérséklet meghalad-
ja a 10 fokot.

www.metnet.hu

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl


