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Tablók Könyve

Különleges kiadvánnyal gazdago-
dott a Petõfi Sándor Gimnázium

több mint fél évszázados történetét
feldolgozó könyvek sora. Az intéz-
mény volt diákjainak — számos gene-
rációnak — tablóit foglalták ugyanis
kézbe vehetõ keretbe 1951-tõl
2009-ig. A Tablók Könyve díszbemu-
tatójára az elmúlt héten pénteken este
került sor a díszteremben.
Jákob Zoltán és Szummer Ádám zongora–trombita kettõsét követõen
Várady-Szabó Bence szavalta el Ady Endre „Üzenet egykori iskolámba” címû
versét, melynek ismert sorait oly sokszor idézték a gimnáziumból elballagó
diákok:

„Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdõ, szabadlelkû diák.”

Boda János, a gimnázium igazgatója és a kiadó, Molnár László (Helyi köny-
vek.hu Bt., Nagykanizsa) röviden beszéltek a könyv megjelenésének elõzményei-
rõl, majd a terem egyik felében felállított fotókiállításra invitálták a termet meg-
töltõ érdeklõdõket. Itt az iskola jelenleg is zajló, nagyszabású felújításának
megörökített pillanatait tekinthettük meg.
Természetesen meg is lehetett vásárolni a Tablók Könyvét, melyet ez alkalomból
egyedi bélyegzõlenyomattal láttak el.
S nem utolsósorban lehetõség nyílt arra, hogy régi iskolatársakkal, ismerõsökkel,
tanárokkal találkozhassunk.
A könyv megvásárolható a gimnáziumban, illetve közvetlenül a kiadótól.

Hargitai Kiss Virág

Jó a Merdzsóba
a trafóolaj

Ezért volt kedden este
Sárbogárdon áramszünet?

November 3-án az E.ON munkatársai telefonon
tettek bejelentést, hogy Sárbogárdon, a Dunaújvá-
ros felé vezetõ úton lévõ trafóállomás területén az
egyik trafóról leeresztették a hûtõolajat ismeret-
len tettesek. A trafó ennek következtében hasz-
nálhatatlanná vált.

Ez már nem elõször fordult elõ. A trafóolaj a dízel
üzemanyaggal mûködõ autókban kiváló anyag,
ezért bizonyos körökben elõszeretettel tulajdonít-
ják el a könnyen megszerezhetõ, „olcsó” üzem-
anyagot a trafókból. Az meg nem nekik fáj, hogy
fél Sárbogárd emiatt áram nélkül marad, s milliós
károk keletkezhetnek az elektromos berendezé-
sekben.

Kedden este Sárbogárdon áramszünet volt emiatt.
A kábeltévén is ezért nem volt adás. A csirkefo-
góknak 10-20.000 Ft hasznot hozó akciónak egy
egész város látta kárát. Meddig csinálhatják ezt
büntetlenül a gazemberek?

Elvitték a gázkazánt
Október 31-én egy hantosi lakos tett feljelentést
ismeretlen tettesek ellen, akik a panaszos átépítés
alatt álló házánál a nyitott hátsó ajtón bejutottak a
kazánházba, és onnan a leszerelt állapotban lévõ
gázkazánt eltulajdonították.

Ne légy orgazda!
A fenti betörésnél egy UNICAL típusú, ventilláto-
ros, 10,9-24,6 KW teljesítményû, IVEN B60
TFS24 kombi kazánt vittek el. Ha ilyet kínál valaki
eladásra, értesítsék a rendõrséget! A készülék
megvásárlása által ugyanis orgazdaként bûntárssá
válik a vevõ.

Összeállította: Hargitai Lajos
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N a p l ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület november 10-ei nyílt ülésérõl —

Költségvetés megszorításokkal
Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásá-
val kapcsolatban Juhász János elmondta:
Az elmúlt év a szigorú gazdálkodásnak kö-
szönhetõen anyagilag jól finanszírozható
volt. Reményét fejezte ki, hogy ez a ki-
egyensúlyozott gazdálkodás fennmarad
egész évben, és akkor jelentõs pénzmarad-
vány várható. Ez a pénzmaradvány igen
fontos lesz a jövõ év finanszírozhatósága
szempontjából.
A tájékoztatót 14 igen szavazattal elfogad-
ták.
A 2010-es költségvetéssel kapcsolatban a
polgármester elmondta, hogy az csak radi-
kális megszorításokkal finanszírozható.
Varga László bizottsága javaslatát tolmá-
csolta a költségvetéssel kapcsolatban: Ja-
vasolják, hogy a mûködési forráshiány a
130 millió Ft-ot ne haladja meg, a forráshi-
ányt a pénzmaradványból kell finanszíroz-
ni. A sportcélú támogatásokra, pályáza-
tokra 4,3 millió Ft, a civil szervezetek tá-
mogatására 2,3 millió Ft, táboroztatásra
600.000 Ft, a fogyatékos szervezetek támo-
gatására 400.000 Ft, a Bursa Hungarica
pályázatra 800.000 Ft, közmûvelõdési
megállapodásokra az elmúlt évi szintû
összeg, 11.621.000 Ft, a kisebbségi önkor-
mányzat támogatására 1.000.000 Ft, a Sár-
bogárdi Napokra 7 millió Ft, a városi ünne-
pekre 3 millió Ft, a testvér-települési kap-
csolatokra 500.000 Ft, feladat-meghatáro-
zás nélküli tartaléknak 10 millió Ft legyen
elõirányozva.
Dr. Krupa Rozália: A szociális étkeztetés
térítési díjbevételeit Nagylók és Hantos
községek vonatkozásában 2010. január
1-jétõl 3 %-os emelkedéssel kell tervezni.
Etelvári Zoltán: A Bursa Hungarica pályá-
zatra 1 millió Ft-ot, a Bogárdi Napokra 5
millió Ft-ot, a városi ünnepekre és rendez-
vényekre 2,5 millió Ft-ot javaslok. Az 56-os
emlékmûnél világítás, térkövezés kellene,
valamint 13 db szomorú nyírfa és egy
örökmécses.

Szomorú, vagy vidám
nyírfák?

Juhász: Ezt a Pofosz emeltette, a sárbo-
gárdi önkormányzat területén van elhe-
lyezve, azért csak ki kellene kérni a véle-
ményüket, hogy mit szólnak a szomorú
nyírfákhoz és az egészhez. A Sárbogárdi
Napoknál a bevétel 2 millió volt, elõbb
megérkezett, mint a kiadás. Jövõre is 1,5
millió Ft bevétellel számolhatunk. Azért
tettünk mindent az elõzõ évi szintre, mert
a bevételeink jelentõsen csökkennek.

Etelvári: A városi ünnepekbõl csak el le-
hetne csippenteni azt a 150.000 Ft-ot, és
nem úgy kellene hozzáállni, hogy hogyan
nem lehetne megcsinálni valamit. A Po-
fosz is örülne neki, hogy végre a város is
kézbe veszi ezt a dolgot. Amikor én voltam
a városgazdálkodási bizottság elnöke, ak-
kor szólt Tibi, hogy el van hanyagolva, és
akkor ültettünk fát, és lett pad is. Én nem
értem, hogy ilyen egyszerû dolgokat miért
nem lehet elfogadni. Mert más találta ki?
Juhász: Bocsánat, a Hõsök terén ott van a
tábla, ami a Posta utcában le lett szerelve,
és nem tudom, hogy rajtam kívül hányan
koszorúzták meg a képviselõtársak közül a
vasútállomáson lévõ emléktáblát.
Varga: Szó sincs arról, hogy a város nem
törõdne az 56-os emlékmûvel. Valóban fel
kell vetni ezt a kérdést, és meg kell beszélni
az illetékesekkel. Ha jól tudom, akkor több
civil szervezet is gondoskodik errõl az em-
lékmûrõl. Méltó körülményeket kell te-
remteni, de ezt közös megbeszélés révén.
Juhász: Az emlékmû az oda vezetõ sávval
nagyon szép képet mutat. Ha ezt kiszélesí-
ted, az a harmónia és arányosság, ami je-
lenleg látható, nem biztos, hogy esztétikai-
lag olyan értéket ad, mint jelenleg.
Schmidt Lóránd: Érdeklõdnék a mûvház
támogatási szerzõdése iránt. Ha jól tudom,
rögzítve van benne az infláció növekedése.
Tehát ha mi a következõ évi költségvetés-
ben az idei összeggel számolunk, nem lesz
belõle valamilyen gondunk?
Juhász: A vállalkozóval ezt még át kell be-
szélni. Ez még csak koncepció, a költségve-
tési rendelet elfogadásának idõpontja
2010. február.
Schmidt: 300.000 Ft a különbség. Javas-
lom, hogy ezt próbáljuk odarakni.
Juhász: Miért nem teszel esetleg az isko-
lád, vagy a hivatal felé is ugyanilyen gesz-
tust?

Terembérlet

Korábban is vita volt azon, mennyi legyen a
tornacsarnok terembérleti díja. A téma ismét
terítékre került.
Nedoba Károly: 800 Ft/óra legyen a ked-
vezményes óradíj.
Etelvári: A felsorolt sportegyesületeknek
adjunk 100 órát ingyenesen, amit termé-
szetesen beszámolnánk a támogatásukba,
és a 100 órán felül kérjük el a 800 Ft-ot.
Juhász: Az nem zavaró, hogy ha mindenki-
nek 100-at adunk, akkor az egyik alig fizet,
a másik meg csak egynegyedes támogatást
kap?
Schmidt: Én javasolnám ezeknek a sport-
kluboknak továbbra is a jelképes 1, vagy

100 Ft-os éves díj megtartását, illetve beve-
zetését.
Horváth Tibor: Szerintem ösztönözni kel-
lene jobban, hogy a városban a fiatalok ér-
telmesen kössék le magukat, és ezt még tá-
mogatni kellene az önkormányzatnak,
nem pénzt szerezni belõle. Én azt támo-
gatnám, ha ingyen lehetne igénybe venni a
termeket sportolás céljából.
Varga: Az egész városra gondolsz?
Horváth: Igen, sportolás céljából.
Varga: Ezt körbe kellene járni jobban, és
akkor rögzíteni kellene, hogy kikre gondo-
lunk, és mibe kerül.
Nedoba: Jól mondtad, Laci, ezen el kell
gondolkodni, mert akkor mindenkinek
oda kell adni ingyen. Lehet érezni, hogy
más jellegû a felszólalás a tévé elõtt, és más
van a folyosókon.
Juhász: Én a civil bizottság véleményével
értek egyet, hogy ingyen ne adjuk oda. Ez
egy eléggé kedvezményes ár, és nagyjából
igazodik a város teherbíró képességéhez is.
Horváth: Miért teszünk kivételt, hogy csak
4 egyesület? Én nem vagyok egyesület, ne-
kem van közel 40-50 emberem. Az az 50
ember miért van kivonva a támogatásból?
Miért a futball van támogatva? Miért van-
nak odaadva milliók egy olyan egyesület-
nek, ahol azért fizetnek a sportolónak
7.000 Ft-ot, mert rúgja a labdát? Még mi
támogatjuk õket? Aki csoportban összeáll
tornázni, az miért nincs támogatva?
Juhász: De most hogyan tudnánk támo-
gatni a mai viszonyok között egy nem be-
jegyzett egyesületet?
Horváth: A tömegsport nincs támogatva
egyáltalán Sárbogárdon.
Végül a civil bizottság javaslata kapott
többséget, hogy 4 egyesület (íjászok, kosa-
rasok, kézilabdások, asztalitenisz) kedvez-
ményes bérleti díj, 800 Ft/óra fejében ve-
hesse igénybe a termeket 2010. január
1-jétõl.

Gyógyszertári ügyelet

Dobos Ferenc a Rézkígyó Gyógyszertár
nyitvatartási idejének csökkentését kérte.
Schmidt: A városban szombaton, vagy va-
sárnap van ügyelet?
Juhász: Nincs. A regionális tiszti fõgyógy-
szerész nem vette figyelembe a képvise-
lõ-testület javaslatát, hogy maradjon meg
a régi rendszer, és hozzájárult ahhoz, hogy
csak 22 óráig kell nyitva tartania az ügyele-
tes gyógyszertárnak. A megyei fõgyógysze-
rész dönt errõl a saját hatáskörében.
Õri Gyula: Szomorú és felháborító, hogy
nincs ügyeletes gyógyszertár. Fehérváron

Folytatás a következõ oldalon.
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van a legközelebbi. Ez a betegek jogainak
a megcsorbítása.
Dr. Szabadkai Tamás: Amikor az új
gyógyszertárak nyitásáról kértek véle-
ményt, úgy emlékszem, kifejezetten több-
letszolgáltatásokat vállaltak, és vállalták
az ügyeleti rendben való részvételt, nem
szûkített idõben.
Juhász: Az a hajó, amikor kértük, hogy éj-
jel is legyen, már elúszott. Most már csak a
Tescoban lévõ gyógyszertár tart tovább
nyitva, mint a szokásos patikák.
(A képviselõk többsége nehezményezte, hogy
nincs éjszaka ügyelet. Szerk.)
Juhász: A betegek érdekében indokoltnak
tartjuk a 2009. október 5-e elõtti ügyeleti
idõ fenntartását, ez a mi javaslatunk.
Ezt 16 igennel elfogadták a városatyák

Plakátkérdés

Dr. Szabadkai a buszvárókra kirakott pla-
kátokkal kapcsolatos jegyzõi elõterjesztést
nem fogadta el.
Õri javasolta, hogy a buszvárók mellé hir-
detõtáblát kellene csinálni.

A tornacsarnok-bõvítés
gumicsontja

Juhász: Határidõre egy pályázat érkezett
Varga Istvántól, és õ azt csinálta, amit kért
tõle a képviselõ-testület. Bruttó 195.000 Ft
az ajánlata. 350 millió Ft-ba kerülne az
Etelvári úr által kért bõvítés.
Etelvári: Õt kell megbízni.
Dr. Szabadkai: Rendeljük meg, mert ha
hosszú távra tervezünk, és lesz pályázati le-
hetõség, ahhoz kell lennie konkrét áraján-

latnak, vázlattervnek, amihez hozzá tu-
dunk nyúlni.
Sárközi László elmondta, hogy Juhász
Péternek van kész terve, ami még 1995-
ben készült, ezeket is meg kellene nézni.
Schmidt javasolta, hogy ne döntsenek
most, hanem azt is nézzék meg.
Bártfai Antal javaslata szerint a város ké-
szíttesse el azt a megvalósíthatósági tanul-
mányt, amely alapján a város számára a
tornacsarnok létre tud jönni. Szerepeljen
benne a meglévõ tornacsarnok megfelelõ
átalakítása, illetve egy zöldmezõs beruhá-
zásban való megvalósítás.
Javaslatát elvetették, és 14 igen, 2 tartóz-
kodás mellett Varga István ajánlatát fo-
gadta el a többség.

Bejelentések

Varga: Örömmel látom, hogy épül a mik-
lósi részen a 63-as út nyugati oldalán a jár-
da, jó minõségben, felkészült szakemberek
felügyeletével. A miklósi emlékparkban
nem világít az a kis árva lámpácska, amit
1995-ben sikerült odahelyezni. Október
23-án megszámoltam a zászlókat. Sárbo-
gárdon a villanyoszlopokon a zászlók szá-
ma 4 db, 2 a Hõsök tere elõtt, és 2 utána.
Ennyi volt a város díszítése.
Gábris István: A miklósi temetõben folyik
a közkút. A miklósi emlékparkban a fapót-
lást jó lenne megcsinálni, itt az õsz, a csa-
padék, biztosan megerednének. A miklósi
iskola udvarára (a klub mellett, a fõbejá-
ratnál) kellene pár talicska murva, mert
megáll a pocsolyában a víz. A Vezér utcai
lakók újra kérdezik, hogy a járdaépítés mi-
kor kezdõdik, mert egybefüggõ víz van né-
mely helyeken a járdán. Támogatunk egy
Huszár Petra nevû lányt; érdeklõdnék,
hogy tud-e valaki valamit az egészségi álla-
potáról.

Juhász: Igen, állítólag kitûnõ egészségnek
örvend, és fõiskolára jár. Láttuk két hete,
bent volt nálunk.

Szakács Benõné: Mindenszentekkor a te-
metõ utcájának végére a behajtani tilos
táblát helyezzék ki. Köszönet az idõsek vi-
lágnapjára behozott tombolatárgyakért!

Fülöp Sándor: Most látszik, hol áll meg a
víz. Sok helyen tapasztalható, hogy a ma-
gas padka miatt nem tud az úttestrõl az
árokba lefolyni a víz. Azt javasolnám, hogy
a helyi sajtóban tegyünk közzé egy felhí-
vást, hogy mindenki a háza elõtt, ha látja,
hogy megáll a víz, csináljon árkot, mert
ezzel is védjük az útjainkat.

Etelvári kérte, hogy az ápolási otthonba és
az idõsek napközi otthonába vezessék be a
kábeltévét.

Szakácsné erre ígéretet tett.

Etelvári kifogásolta, hogy Varga László
képviselõ az 56-os ünnepen kampánybe-
szédet tartott, ami nem méltó az ünnep-
hez.

Schmidt: Az Asztalos utca kátyúit valami-
lyen módon egy kicsit helyre kellene hozni.

Õri Pusztaegresen a Hatvani utca javítását
kérte.

Rigó László a miklósi óvodánál a kátyúk
feltöltését kérte. A Mátyás király utcában
a közvilágításra, a miklósi temetõnél az út-
hibákra, illetve a 63-as úton a csatornafe-
delek hibáira hívta fel a figyelmet.

Szõnyegi Lajos ígéretet tett az emlékpark-
ban lévõ lámpa cseréjére. Megjavítják a te-
metõben a közkutat is.

Horváth Tibinek tetszett Varga László ün-
nepi beszéde.

Lejegyezte: Hargitai Lajos

Árkok és belvizek
Sárbogárdon, ha esõs idõ van, mindig gondok vannak a belvízzel. Ezért is jelent sokat,
hogy most közmunkában mindenhol a városban tisztítják az átereszeket, kiássák a bete-
metõdött árkokat. A Tinódi utcán is végig kiásták az árkokat. Sajnos a jó szándékkal vég-
zett munka nem mindenütt hozta meg a kellõ sikert, mert a kocsibejárók és az utcák alatt
nem megfelelõ magasságban vannak az átereszek.
A hét eleji nagy esõzések miatt a Bethlen Gábor utca sarkától fölfelé a kiásott árok meg-
telt vízzel, de ott pang, pedig lenne hova elfolynia, mert ott van a megfelelõ szintû beton
gyûjtõcsatorna. De mi haszna, ha a Bethlen Gábor utca aszfaltozásakor nem tették le a

megfelelõ szintre az átereszt. Annak a ke-
resztmetszete sem megfelelõ. Akkor ezen
spórolni akartak, s most ennek a levét
isszák a környék lakói, akik elõtt ott áll az
összegyûlt víz az árokban. Sajnos ez nem
egyedi eset a városban. Azt kérdezik a kör-
nyékbeli lakók, hogy lesz-e egyszer ennek
felelõse az ön kormányzatnál.

Hargitai Lajos

Folytatás az elõzõ oldalról.
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Õrizetben a kálozi garázdák
A sárbogárdi rendõrök november 5-én állították elõ azt a hat sze-
mélyt, akik azzal az október 10-ei kálozi csoportos garázdasággal
gyanúsíthatók, amiben a sértettek magyar gárdisták voltak. A
gyanúsítottak elõállításakor a hat fõ egyike a rendõrökre támadt.
Ellene hivatalos személy elleni erõszak miatt feljelentés készült.
A hat gyanúsított közül hárman egy szeptember végén történt be-
töréssel is gyanúsíthatók. Közülük kettõt és egyikük édesanyját a
nyomozók õrizetbe vették.

Már korábban hírt adtunk arról, hogy október 10-én Kálozon, a
Rákóczi utca és az Országút keresztezõdésében a helyiek össze-
szólalkoztak tizenkét magát magyar gárdistának valló személlyel,
majd a két társaság között dulakodás alakult ki. Mind a két cso-
portból ketten sérültek meg könnyebben.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányságon csoportos garázdaság bûn-
tettének elkövetése miatt indult büntetõeljárás. A nyomozók a
széleskörû adatgyûjtéseket, valamint a tanúkihallgatásokat köve-
tõen csütörtökön reggel lakásukról egyszerre állították elõ a bûn-
cselekmény elkövetésével gyanúsítható hat kálozi személyt: há-
rom férfit és három nõt. Az elõállításokat a Fejér Megyei Rend-
õr-fõkapitányság Alba Bevetési Alosztálya végezte. Az intézke-
dés során az egyik nõ tépni kezdte az egyik kommandós ruháját,
de a bevetésiek még csírájában elfojtották a támadást, és megbi-
lincselték a nõt. Ellene hivatalos személy elleni erõszak miatt
feljelentést tettek a Székesfehérvári Nyomozó Ügyészségnél.
A hat elõállított személy mindegyikét csoportos garázdaság elkö-
vetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozók mind a
gyanúsítottaknál, mind a velük kapcsolatban álló személyeknél
házkutatást tartottak, melynek során a garázdaságnál használt

eszközök (botok, szerszámok és különbözõ szúró-, vágóeszkö-
zök) lefoglalásra kerültek. A rendõrök az egyik nõi gyanúsítottnál
egy ágynemûtartóban találtak egy olyan számítógépet, amirõl ki-
derült, hogy egy szeptember 28-án történt soponyai betörésbõl
származik. A soponyai Dózsa György úton található ingatlanból a
számítógépen túl monitort, fényképezõgépet, MP3-lejátszót, va-
lamint fúrógépet vittek el. A kár kb. egymillió forint volt.
A rendõrök a beszerzett információk alapján a betöréssel a hat
garázda közül hármat gyanúsítanak. A 33 éves Sz. D. büntetlen
elõéletû, de a sárbogárdi nyomozók elõtt nem ismeretlen, több
esetben folyt már ellene büntetõeljárás. A 22 éves Sz. P. büntetett
elõéletû. Folyt már vele szemben eljárás csoportos garázdaság,
valamint más erõszakos bûncselekmények elkövetése miatt is a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságon. A nyomozók mindkettõjüket
õrizetbe vették. Nõi társuk szabadlábon védekezik.
A fiatalabb férfi 40 éves édesanyja a betöréssel nem gyanúsítható,
de szintén büntetett elõéletû. Garázdaság és testi sértés elköveté-
se miatt már felfüggesztett börtönbüntetést is kapott. A sárbogár-
di nyomozók vele szemben is folytattak már többször büntetõeljá-
rást. Munkahellyel és jövedelemmel — hasonlóan fiához és an-
nak társához — õ sem rendelkezik, így a rendõrök õt is õrizetbe
vették.
A csoportos garázdaságnak a hat gyanúsítotton kívül még egy el-
követõje volt, Sz. P. testvére. A szökésben lévõ férfi ellen körözés
van érvényben.

Németh-Kész Mónika r. szds.

A Petõfi Sándor Gimnázium várja új diákjait
Több mint 50 éves iskolánk a hagyományo-
kat tiszteletben tartva törekszik az állandó
megújulásra. Korunk követelményeit és a
szülõk elvárásait szem elõtt tartva az iskola
nagy hangsúlyt fektet a nyelvoktatásra és
az informatikai képzésre, a kis csoportok-
ban folyó oktatásra (ECDL-vizsgára felké-
szítõ tanfolyam, informatikai szakkörök,
nyelvi szakkörök, jól mûködõ cserekapcso-
lat külföldi gimnáziumokkal, rendszeres
kiutazással). A tanórákon kívüli idõ minél
hasznosabb és változatosabb eltöltése ér-
dekében több mint 20 szakkör várja az ér-
deklõdõket, és az alsóbb évfolyamokon
rendszeresek a kirándulások is. A 11-12.
évfolyamon emelt szintû képzésre van le-
hetõség a kötelezõ érettségi tárgyakon túl
bármely tárgyból, csoportos igény szerint.
A következõ tanévet újjáépített, korszerû-
sített épületben kezdjük, ami még ideáli-
sabb körülményeket teremt diákjainknak
a tanuláshoz.
A 2010-2011-es tanévben a gimnázium
egy-egy osztályt indít a következõ képzési
típusokban:
* Általános tantervû 4 évfolyamos gimná-
ziumi képzés, melynek során egyszerre
akár három nyelvet is tanulhatnak a diá-
kok (választható nyelvek: angol, német,
francia, orosz, olasz, latin). Osztálylét-
szám: 32 fõ.
* 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi elõkészítõ. A
képzés célnyelve fél osztályban az angol,

fél osztályban a német. Az angol célnyelvû
csoport heti 9 órában tanulja az angolt és
heti 4 órában a németet. A német célnyel-
vû csoport heti 9 órában tanulja a németet
és heti 4 órában az angolt. A kiemelten ma-
gas óraszámú idegen nyelvi képzés mellett
informatikai képzés (heti 5 óra), valamint
tanulás-módszertani képességek elsajátí-
tása is szerepel a programban. Osztálylét-
szám: 32 fõ.

A felvételi vizsga idõpontja:

2010. január 23. 10 óra.

Nyílt nap:

2009. november 19. 14.30.
* 8 évfolyamos gimnázium. A nyelvi alapo-
zásként tanult latin nyelv mellé angol,
francia, német, olasz és orosz nyelv vá-
lasztható. Kilencedik évfolyamtól a latin
helyett újabb élõ idegen nyelvet vesznek
fel a diákok, amit emelt óraszámban tanul-
nak. A képzés jellegébõl adódóan rendsze-
rezettebb, elmélyültebb tudás birtokába
juthatnak a tanulók, melyhez a szükséges
kompetenciák fejlesztése is társul. A
nyolcosztályos rendszer egyik elõnye, hogy
elkerüli a 14 éves korban jelentkezõ iskola-
váltási nehézségeket. Osztálylétszám: 30
fõ.
A leendõ kisgimnazistáknak központi fel-
vételi vizsgát kell tenniük, ami kétszer 45

perc. Egy anyanyelvi és egy matematikai
feladatlapot kell megoldani. Az alábbi lin-
ken megtekinthetõk a korábbi évek fel-
adatlapjai:

http://www.oh.gov.hu/kozoktatas/kora
bbi-beiskolazasi/korabbi-beiskolazasi

Jelentkezési lap az igazgatóságon
kérhetõ, leadási határidõ:

2009. december 10.

A felvételi vizsga
idõpontja és helye:

2010. január 22. 14 óra
a gimnáziumban.

Tájékoztató a képzésrõl:

2009. november 28. 10 óra.

Nyílt nap:

2009. november 28. 8 órától.

Látogasson el honlapunkra is:
www.petofi-sbogard.sulinet.hu

(hamarosan: www.psg.hu)!
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Aprópénzt találtak
Egy seregélyesi lakos tett feljelentést isme-
retlen tettesek ellen, akik november 1-jére
virradóra ajtóbefeszítés módszerével be-
hatoltak a Szabadegyházán lévõ sörözõjé-
be, és onnan aprópénzt tulajdonítottak el.
A helyiségben lévõ videokamera a betö-
rést rögzítette. Az elkövetõk arca a felvéte-
leken nem látható a fejükre húzott kapuc-
ni miatt. Egyforma, kb. 170-180 cm maga-
sak lehetnek, egyikük kicsit testesebb, far-
mernadrágot és orkánkabátot visel, illetve
a fején terepszínû kapucnit; a másik vé-
kony testalkatú, talán melegítõalsót és
fénylõ szövetbõl készült, sötét dzsekit vi-
sel, a dzsekin hátul kapucni van, aminek
prémes a széle, de nem ez van a fején, ha-
nem egy a társa által viselthez hasonló
mintázatú kapucni. Mozgásukból levon-
ható az a következtetés, hogy helyismeret-
tel rendelkeztek, vélhetõen azt is tudták,
hogy a szórakozóhelyen dohányáru éjsza-
ka nincs (nem kutattak), ugyanis a sértett
reggel nyitásra hozza, este záráskor pedig
viszi a teljes készletét.

Rádupláztak a betörõk
Ugyanezen a hajnalon ismeretlen tettesek
ajtóbefeszítés módszerével behatoltak
szintén Szabadegyházán egy élelmiszer-
boltba, és onnan dohányárut, valamint
italt tulajdonítottak el. Feltehetõen a sörö-
zõben szerzett sovány összeg miatt a tette-
sek itt is ugyanazok lehettek. Itt szerencsé-
jük volt, így nem mentek haza anyucihoz
üres kézzel.

Meggondolta magát,
másutt piát is talált

November 2-án egy cecei lakos tett felje-
lentést ismeretlen tettes ellen, aki az éjsza-
ka folyamán lakása bejárati ajtaját megfe-
szegette, majd a helyszínrõl semmit sem
tulajdonított el.
Ugyanezen a napon egy budapesti lakos
tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki

a panaszos Cecén található lakatlan házá-
ba hatolt be, majd onnan pálinkát, bort,
pezsgõt tulajdonított el 15.000 Ft érték-
ben.

Szarka az iskolában

Október 31-én egy sárbogárdi lakos tett
feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki a
sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola
egyik tantermében az egyik tanuló táskájá-
ból eltulajdonította pénztárcáját, benne
személyes irataival és készpénzzel.

Adok-kapok az útszélen

Két férfi esett egymásnak Mezõszilason.
Egyikük egy gépkocsiból kiszállva nekitá-
madt a másiknak, aki egy kerékpárral köz-
lekedett. A két fél között kölcsönös bántal-
mazás alakult ki, melynek következtében
mind a ketten könnyen sérültek. Az ügy-
ben eljárás indult.

BALESETEK

Ittasan közlekedtek

Október 31-én a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányság járõrei igazoltatás alá vontak egy
simontornyai lakost Sárbogárdon, a Hõ-
sök terén, aki ittasan vezette személygép-
kocsiját. Megállapítást nyert, hogy ezen
személyt a jármûvezetéstõl eltiltották. A
sofõrt a rendõrségre elõállították. Az
ügyeletes orvos enyhén ittasnak találta, ezt
követõen szabálysértési õrizetbe vételre
került sor. Ezen személy vezetõi enge-
déllyel sem rendelkezett.

November 3-án a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányság járõrei 1 fõt igazoltattak Cece te-
rületén, aki ittasan kerékpározott. 0,8 ez-
relék értéket mutatott ki a szonda. Vele
szemben szabálysértési eljárást kezdemé-
nyeztek az igazoltató rendõrök.

Összeállította: Hargitai Lajos

KÉK HÍREK

Ráma-iskolabusz Cecén
Októberben Cecére is ellátogatott a Rá-
ma-iskolabusz, melynek keretében a kis-
diákok megismerkedhettek a margarin-
fogyasztás elõnyeivel, élettani hatásaival
is. Aki tízóraival érkezett az iskolába, az
Ráma margarinos logóval díszített
uzsonnásdobozt is kapott ajándékba —
ezzel is buzdították a gyerekeket, hogy
egészségesebben táplálkozzanak, és ne a
büfében vásároljanak, hanem hozzanak
magukkal tízórait az iskolába.

Cecei iskola

Meghívó
A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd talál-
kozóra hívja a Sárbogárdon és környékén élõ
nyugdíjas katonákat, katonaözvegyeket és ár-
vákat.
A találkozó idõpontja: 2009. december 5.
16.00 óra.
Helye: a József Attila Mûvelõdési Központ
színházterme.

Program:
* a Honvéd Mûvészegyüttes férfikarának
mûsora;
* tájékoztató a honvédségi gondozási körbe tar-
tozók érdekvédelmérõl;
* rövid tájékoztató egyesületünk tevékenysé-
gérõl.
Minden érintettet szeretettel várunk!

A HBE Sárbogárd vezetõsége

Értesítés
A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd értesíti
az érintetteket, hogy az MH Nyugat-magyaror-
szági Hadkiegészítõ Parancsnokság TÉK Szé-
kesfehérvár

2009. november 27-én, 9–12-ig

kihelyezett ügyfélszolgálati napot
tart az egyesület klubhelyiségében

(volt HEMO).

A HBE Sárbogárd vezetõsége

JÓGAÓRÁK
a sárbogárdi mûvelõdési házban

A foglalkozások
szerdánként 18–20 óráig tartanak.

Elsõ foglalkozás: november 18-án.

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

Sztari Béla jógaoktató
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Oroszországi nyaralás
2. rész

Következõ nap Ljudával színházba láto-
gattunk. A nyárra és rám való tekintettel
könnyû darabot választottunk. Nagyon él-
veztem annak ellenére, hogy csak a lénye-
get értettem meg. Hiába, elhalványult már
az oroszom, munka mellett nem egyszerû
egyazon szinten tartani minden nyelvet,
ami érdekel.
A szünetben sokan fényképezkedtek a
szép hallban. Az elõadás végén többen ró-
zsát szorongattak a kezükben a nézõtéren.
Egy adott pillanatban a színpad elé men-
tek, és átnyújtották kedvencüknek a virá-
got. Kedves szokásnak tartom.
Estére a kiadós vacsora közben új szokást
tanultam: nem szabad az üres pezsgõsüve-
get az asztalon hagyni, mert nem áll pénz a
házhoz.
Az új nap újabb kirándulást hozott. Szent-
pétervártól negyven percre egy kisvasúttal
zötykölõdtünk egy kis falucska mellé egy
nyaralófaluba, tele régi és új fa- vagy tégla-
házakkal. Mindez a Ladoga-tóhoz nagyon
közel. Itt áll Tányáék nyaralója is, na-
gyobb, mint a lakásuk Szentpéterváron.

Vaszka macskájuk azonnal elõjött a sûrû-
bõl, és lelkesen körbeszagolt minket. Szin-
te minden orosz családban él egy macska.
Hétvégenként kiviszik magukkal a nyara-
lóba autóval, vagy vonattal. Láttam egy ku-
péban hatalmas, zöldszemû szépséget nyu-
godtan üldögélni, egy leányka karjában,
egy pihés táskában pedig egy szürke kiscica
pislogott a külvilágra.
A nyaralót Tánya kiadta egy kizárólag nõi
tagokból álló családnak, velük ebédeltünk.
Ebéd után pezsgõt bontottunk, és a máso-
dik pohár után oldott hangulatú memoá-
rok és megállapítások következtek a kom-
munizmus hihetetlenségérõl, Lenin szifili-
szérõl és a Nagy Blokádról.
Az idõsebb hölgy anyukája a blokád alatt
kórházban dolgozott, és olyanokat látott,
amiket az egyszeri ember nem. Füvet ké-
szítettek el akkoriban éteknek, mert más
nem akadt. Putyint, Medvegyevet nem
tartják semminek, szerintük csak zsebre

rakják a pénzt. A családnak ez a nyaralás
itt, másra nem telik.
Lehet, hogy nem minden orosznak, de az
általam eddig megismerteknek különös
fogalmuk van a szegénységrõl. Folyó csap-
vízben mosogatnak, naponta húst esznek
(a csirke nem számít húsnak!), rajtahagy-
ják a fele húst a csirkecombon és a szár-
nyon, naponta fogyasztanak süteményt és
üdítõitalokat, hagyják az ételt a hûtõben
megrohadni, mert naponta feltöltik friss
dolgokkal, hogy legyen. Tánya három mo-
sogatórongyért beindítja egész programra
a mosógépet, ám a lakást hagyja leromlani,
a csöveket lepusztulni és még sorolhat-
nám. Közben panaszkodik, hogy nincs
pénze semmire.
Csak olyan férfiakat látok, akiknek a kezé-
ben ott a sör reggel és este, legyen öreg,
vagy fiatal. A barátaimtól számos olyan
esetet hallottam, ahol családon belüli erõ-
szak fordul elõ, még sincs egyetlen szerve-
zet sem, ahova a sértettek segítségért for-
dulhatnak.
Akármilyen rövid idõre is hagytuk el a la-
kást, mindez Tányának kiváló ürügyet for-
mált egy újabb táplálkozásra, így aztán na-
ponta legalább négyszer bõségesen enni
kellett. Reggelire sült tojás kolbásszal, rá
tea, kávé vagy tej, szalámi, olajbogyó,
uborka stb. Tánya reggeli után az ebédet
készítette el: húst marinírozott, tésztát fõ-
zött, salátát kevert. Közben mosogatott,
takarított és mosott. Minden nap lelkesen
töltötte fel újabb termékekkel a hûtõszek-
rényt. Egy több hetes retekcsomagot, ki-
száradt szalámit, maradék száraz sajtot és
halat sikerült észrevétlenül kidobnom haj-
nalok hajnalán.
A Metro nevû hatalmas bevásárlóköz-
pontban éppen fordítva állnak a pénztá-
rak, így akár egy pillanat alatt kikaphat-
nám a pénzt a fiókból, és látom azt, amit
nem szabadna látnom, ha nem ott dolgo-
zom.
Elérkezett a hosszú vonatút napja. Tizen-
négy órás út állt elõttünk Vjaznyikiig.
Vjaznyiki Tánya szülõvárosa, kb. 200
km-re fekszik Moszkvától, szerencsémre a
híres Arany Gyûrû körben. Az orosz föld
egyik legrégebbi kereskedõ-útvonala
Moszkvától északkeletre indul, és gyûrût
képez a fontos kereskedõvárosok sorából.
Itt állnak a XII–XVII. század orosz építé-
szetének remekmûvei, gazdag és gyönyörû
történelmi városok, templomok.
Tánya rendesen be is pakolt az útra, ne-
hogy véletlenül éhen haljunk az éjszaka fo-
lyamán. Tele is lett az asztalka a kupéban
mindenféle élelmiszerrel.
A vonatunk erdõk mellett haladt el, me-
lyek szélét tarka vadvirágok szegélyezték.
Megihletve a látványtól egyszerû orosz-
sággal líraian megszólaltam: „És ott sétál
Tolsztoj…” — mire az egész kabin hahotá-
ra fakadt. Van humorérzékük. Szeretem
így kellemesen eltölteni az idõt, mert
gyorsabban halad az idõ és nem unalmas.

Egy hatalmas kutya — szintén a vonaton
utazott — bedugta az orrát a „bort provod-
gyitca” (kalauznõ) szoknyája alá, nagyokat
szusszantva. A nõ szégyenlõsen húzogatta
a térde alá a szoknyáját, és nem nevetett
közben.
Útközben mást se láttam, csak erdõt és er-
dõt, órákon át. Rengeteg itt a zöld! Sok a
mókus, róka, vadmacska, nyúl és a külön-
féle gombák — mesélték. A falusiak itt
gombát szednek az erdõben, piacon árul-
ják vagy otthon készítik el.
A mezõk is gyönyörûek! Éppen olyanok,
mint amilyenekre gyerekkoromból emlék-
szem. Csak a pipacsot hiányolom, de hát
mindent nem lehet, amit akarunk. Ezerfé-
le színû vadvirág pompázik összekevered-
ve az erdõk különféle zöldjével. Hajnalban
a mezõk fölött nehéz párafelhõ-pamacsok
terülnek el, fõleg ott, ahol kisebb tavacs-
kák lapulnak meg a váltakozó fenyõ- és
egyéb lombozat között. Biztosan itt lakik
az öreg néne meg az õzikéje, arrébb pedig
mézeskalácsházában sütöget a vasorrú bá-
ba. Mellettük él a faluban Jancsi és Juliska.
A falu mögött szokott kosárkával a kezé-
ben sétálni Piroska. Aki nem szokott me-
séket olvasni, az most nem érti, mirõl be-
szélek.
Az erdõk látványa itt inspirálóbb, nyugta-
tóbb, mint amiket eddig máshol láttam. Az
orosz erdõ más. Az orosz szarvas nem ki-
épített járatokon, fülében chippel közleke-
dik, hanem a megoldhatatlan sûrûben tén-
fereg. A róka sem a jelzõtábláról olvassa,
merre kell lefordulni egy jobb látványért.
Senki sem szemetel, nem támadja meg a
másikat, nem ordítozik. Az orosz erdõk-
ben csönd honol, és csak a természet be-
szél. Legalábbis még rengeteg helyen.
A távolságok itt hatalmasak. Csak most ér-
tem meg igazán, hogy a Szibériába szám-
ûzöttek miért nem jöttek azonnal vissza.
Mi csak tizennégy órát vonatoztunk. Hol
van ehhez, mondjuk, Novoszibirszk? Most
már azt is értem, miért népi motívum az
oroszoknál a szamóca és a medve.
Folytatása következik.

Gulyás Ibolya
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Nyugdíjasok évfordulója
A sárbogárdi városi nyugdíjasklub megalakulásának 32. évfordu-
lója alkalmából vasárnap ünnepi estet rendezett. Minden évben
ez a klub legnagyobb rendezvénye, amelyre több testvérklubot is
meghívnak. Az idén eljöttek a Honvéd Nyugállományú Klub kép-
viselõi, valamint a töbörzsöki, sárszentmiklósi és a dégi nyugdíjas-
klubból egy-egy kisebb csoport. Vezetõik virággal, ajándékkal kö-
szöntötték a bogárdiakat. Személyesen eljött és virággal, emlék-
lappal köszöntötte a sárbogárdi klub tagságát Rubina Sándor, az
Életet az Éveknek Nyugdíjas Szövetség Fejér megyei elnöke.

A meghívottak közt ott volt dr. Szabadkai Tamás országgyûlési
képviselõ és Juhász János polgármester is feleségével együtt.
Gazdag Béláné, a klub vezetõje köszöntötte a vendégeket. Meg-
emlékezett az év során elhunyt három klubtársukról, majd kö-
szöntötte a klub két 80 éves tagját, Ágota Józsefet és Dömök
Zsigmondnét, valamint a klub egyetlen élõ alapító tagját, a 92
éves Jobban Jánost. Nekik virágot és ajándékot adtak át.

Õket köszöntötte egy szép verssel a 89 éves Schönborn Józsefné,
aki az idén kapta meg a rubindiplomát. Õ máig nagyon tevékeny.
A mostani estre meglepetésként minden vendégnek száraz virág-
gal díszített könyvjelzõt készített, s minden könyvjelzõre a klub
nevében saját kezûleg szép idézetet írt.

A klub tagsága színes mûsorral szórakoztatta a vendégeket. Dr.
Lendvai György verset mondott és hegedült, a 89 éves Simon Ju-
liska néni szép nótákat énekelt, de énekkel lépett a pódiumra
Kádasné Czechmeister Rózsika is. Tóth Gyuláné, Martonné Te-
rike, Lakatosné, Seregné és Csordásné verset mondtak. Két vi-

dám jelenetet is bemutatott két
páros: Schwarczné Szemesi-
nével és Martonné Czuczai Ka-
tival. Két dalcsokrot adott elõ a
klub énekkara Sári Andorné ve-
zetésével, s végül viharos mula-
tással berobbantak a porondra a
cigánytáncosok, akik bevonták a
mulatós táncos mûsorukba a kö-
zönséget is.

Az ünnepi estre kitûnõ vacsora
készült, s természetesen a vacso-
ra után volt tánc és tombolasor-
solás is.

Hargitai Lajos

„Legyen kerek a világ” projekt Cecén, az iskolában
Novemberben kerek a világ Cecén az iskolában, ahol a TÁMOP
3.1.4-es pályázat keretében egyhónapos projektben vesznek részt
a pedagógusok és a diákok.

A projekt célja az, hogy közös programok keretében mélyítsék el
a gyerekek a körrõl szerzett ismereteiket, gyûjtsenek élményeket,
tapasztalatokat a körrel kapcsolatban, ismerjék fel a kör legkü-
lönbözõbb értelmezéseit, jelentéseit, ugyanakkor sejtsék meg,
vagy fogalmazzák meg a kör és a kerek lényegét.

A projekttel lehetõséget teremtenek — a hagyományos módsze-
reken túl — a modern technika alkalmazásával ismereteik elmé-
lyítésére, tudásuk kibõvítésére, továbbá minden tanulónak lehe-

tõséget biztosítanak egyéni képességeik kibontakoztatásához, be-
mutatásához és a szerepléshez is. Kiemelten kezelik a hátrányos
helyzetû tanulók részvételét ezeken a programokon, melyre biz-
tatják is õket.
A tanórákon tananyag-átcsoportosítással érték el, hogy szinte
minden évfolyamon megjelenjen a kör fogalma, a délutáni foglal-
kozásokon pedig körmérkõzésekre, gyöngyfûzésre, mandalafes-
tésre, pizza- és palacsintasütésre, saját bemutatók készítésére,
kör alakú használati tárgyak gyûjtésére és kiállítására és még sok
érdekes programra várják a diákokat, melyek mind a körrel kap-
csolatosak.

Cecei iskola
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Légió 2000 Security–Gréta Bútor városi teremlabdarúgó-bajnokság
A IV. forduló eredményei

Horváth Ker.–Spuri 3:2 (1:2)
Vezette: Kristóf G. Horváth Ker.: Antal, Kovács
I., Oláh, Horváth J., Horváth Á. Csere: Kovács R.,
Pauker. Spuri: Kiszl, Kovács, Palásti, Huszár,
Rohonczi. Csere: Deli, Lendvai, Schmidt, Sereg,
Simon, Papp, Varga. Tapogatódzó játékkal, kiha-
gyott helyzetekkel indult a mérkõzés. Több hely-
zete volt a Horváth Ker. csapatának, de mellélõt-
ték a kapunak a labdát, vagy el sem találták. A ti-
zenötödik perc meghozta az elsõ találatot, Hu-
szár jól eltalált lövése után a labda a hosszú sa-
rokban kötött ki. Nem sokáig tartott az elõny,
mert a tizenhatodik percben Horváth Á. egyenlí-
tett. Emberelõnybe került a Spuri, és ezt Simon
szerencsésnek mondható góllal hálálta meg. A
második félidõben egy rossz játékvezetõi ítélet,
egy rossz helyrõl elvégzett szabadrúgás után
egyenlített a Horváth Ker. Megszerezhette volna
a vezetést a Spuri, de Rohonczi és Sereg is hibá-
zott ziccerhelyzetben. Az idegesen játszó Hor-
váth J. kihagyta a kihagyhatatlan helyzetet. A
harmincnyolcadik percben sokadik helyzetébõl
végre gólt ért el, ezzel bebiztosította csapata
gyõzelmét. Piros lap: Kovács. Góllövõk: Horváth
Á. 2, Horváth J., illetve Huszár, Simon.

Alba Autósbolt Cece–
Pentagri Kft. 1:4 (0:1)

Vezette: Kristóf G. Alba: Fülöp Gy., Klazer, Pintér,
dr. Erdélyi, Fülöp T. Csere: Démuth, Hegedûs,
Tóth, Kiss. Pentagri: Györök, Tóth I., Palotás,
Kelemen, Bor. Csere: Csendes, Domján, Drá-
vucz. Helyzetekkel tarkítva zajlott a meccs, tar-
tottak egymástól a csapatok, az elsõ tizenöt perc
csak errõl szólt. Az egyik oldalon dr. Erdélyi, a
másikon Bor lövései mentek mellé, fölé, vagy a
kapusok remekeltek, egészen a tizenhetedik per-
cig, amikor is Csendes észrevette, hogy Domján
elindul, két védõ közé bejátszotta a labdát, tiszta
helyzetben találta a labda, Fülöp nem tudott
menteni, megszerezte a vezetést a Pentagri csa-
patának. Az egyenlítésért küzdött az Alba, de
elõbb Pintér, majd dr. Erdélyi is hibázott. Felgyor-
sult a játék. A második félidõ elsõ helyzetét Bor
hagyta ki, majd Pintér lõtt alig fölé. Szögletnél
Kelement egyedül hagyták, aki a kapuba lõtte a
labdát. Tóth A. fejesét hárította Györök. Formás
Alba-támadás, Fülöp T. átadását Kiss sarokkal
továbbította a kapuba a meglepett Györök lábai
között. Gyors támadás és Palotás átadása után
Drávucz lõtte kapuba a labdát. Tóth I. távolról lõt-
te a negyedik találatot. A kiegyenlített elsõ félidõ
után, a valamivel jobb összjátékot bemutató
Pentagri megérdemelten gyûjtötte be a három
pontot. Góllövõk: Kiss, illetve Domján, Kelemen,
Drávucz, Tóth I.

Extrém–Sárkeresztúr KIKE
1:4 (1:2)

Vezette: Kristóf G. Extrém: Kiss, Szabó, Dévé-
nyi, Horváth D., Major. Csere: Derecskei,
Horváth T. KIKE: Visi, Szauervein, Hajdinger J.,
Geiger, Sütõ. Csere: Hajdinger Z., Madár. Nem
sokáig tartott az Extrém öröme Major gólja után,
mert a 4. percben Hajdinger J. szöglet után
egyenlített. Letámadott a KIKE, majdnem bánta,
mert Derecskei lövése után a labda alig ment ka-

pu mellé. A két Hajdinger összjátéka után Zoli
szép gólt lõtt. Sokkal gyorsabbak voltak a KIKE
játékosai, és keményebben is játszottak. Nem
ismertek elveszett labdát. A második félidõben a
KIKE akarata érvényesült. Sütõ kapott pontos át-
adást, lekezelte a labdát, Kiss nem tudta hárítani
a lövést, a labda a kapuban kötött ki. Horváth D.
addig cselezett, míg eladta a labdát, Sütõ élt a le-
hetõséggel, és beállította a végeredményt. Sár-
ga lap: Hajdinger Z. Góllövõk: Major, illetve Haj-
dinger Z., Hajdinger J., Sütõ 2.

Sárbogarak–Nyiki FC 2:2 (0:1)
Vezette: Kristóf G. Sárbogarak: Csuti, Gazdag,
Dizseri B., Dizseri P., Djukic. Csere: Deák, Gász-
ler, Kiss, Németh Cs., Németh T. Nyiki: Huszti L.,
Felker, Oláh, Keresztyén, Németh. Csere: Huszti
P., Huszti N. Az elsõ kapura lövés a 4. percben
történt, amikor is Dizseri P. lövése után a labda
Huszti kezében kötött ki. Csuti rossz ütemben in-
dult ki kapujából, Huszti P. fejjel továbbította a
labdát a kapuba a 10. percben. Az elsõ félidõben
a Nyiki FC támadásai voltak veszélyesebbek. A
második félidõben ritmusváltás történt mindkét
csapat részérõl. Keresztyén, mit hagytál ki?
Djukic lövése után a labda a kapufa belsõ élérõl
kifelé vágódott. Felpaprikázódtak az események.
Dizseri P. hagyott ki nagy helyzetet, majd Keresz-
tyén lövésébe Csuti belevetette magát — ragad
hozzá a labda. Deák lövését Huszti védte. Sza-
badrúgáshoz jutott a Sárbogarak, Djukic állt a
labda mögé, lövése utat talált a kapuba. Oláh
ütésért 2 percre kiállítva. Még két gól esett a
mérkõzésen, egy itt, egy ott, a gólszerzõk Gász-
ler és Felker. Sárga lap: Németh. Piros lap: Oláh
2 perc. A versenybizottság döntése és a ver-
senykiírás XII/23. pontja értelmében Oláh Györ-
gyöt egy soron következõ mérkõzéstõl eltiltotta.
Góllövõk: Djukic, Gászler, illetve Huszti P., Fel-
ker.

BB. Truck–Bad Boys 1:9 (0:5)
Vezette: Kristóf G. BB. Truck: Gilicze, Gábris,
Zobák, Pálinkás, Molnár. Csere: Dravecz, Hor-
váth, Strausz. Bad Boys: Horváth I., Mikuli, Ju-
hász, ifj. Soós, Kuti. Csere: Hajba, Horváth F.,
Tóth, id. Soós. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi
TV sportadásában kísérhetik figyelemmel. Sár-
ga lap: Molnár, illetve Hajba, ifj. Soós. Piros lap:
Mikuli 2 perc. Góllövõk: Strausz, illetve ifj. Soós
4, Kuti 3, Juhász, Horváth F.

Reál Margit–Hörpintõ
Mivel a 3. mérkõzésre sem állt ki a Hörpintõ,
ezért a versenybizottság a versenykiírás XI/3.
pontja értelmében a bajnokságból KIZÁRTA,
eredményeit törölte. Mennyivel szebben hang-
zott volna, fiatalok, az a kifejezés, hogy „vissza-
léptek”! A csapat játékosai: Kis, Weiszhaár, Fa-
lusi, Farkas, Bácsi, Kéri a következõ bajnokságra
nem nevezhetnek, a játékosok más csapatban
sem szerepelhetnek. Szervezõk

Légió 2000, Fair Bútor–
Toledo 2005 2:2 (1:0)

Vezette: Kristóf G. Légió: Megyesi, Németh, La-
katos Gy., Verbóczki, Mondovics. Csere: Baki,
Banda, Berta, Lakatos T. Toledo: Horváth I.,
Csuti, Gazsó, Kiss, Orbán. Csere: Barabás B.,

Horváth Zs., Szabó. A mérkõzést felvételrõl a
Bogárdi TV sportadásában kísérhetik figyelem-
mel. Sárga lap: Csuti, Kiss. Góllövõk: Mondo-
vics, Berta, illetve Barabás B., Gazsó.

OMV–Twister Galaxy 5:2 (0:2)
Vezette: Kristóf G. OMV: Plézer, Nagy, Halasi,
Killer G., Simon. Csere: Deák, Derecskei, Herc-
zeg, Lukács. Twister: Bognár I., Killer I., Rosz-
kopf, Paudics, Szabó. Csere: Balogh, Bognár T.,
Gyöpös, Szántó. Killer I. távoli, nagy erejû lövé-
sét Plézer nem tudta védeni a 3. percben. Simon
lövését védte Bognár az 5. percben. Killer G. lõtt
kapu fölé a 8. percben, Bognár védte Halasi lö-
vését a 10. percben. Szabó lõtt futtából a kapu
fölé a 11. percben. Deák hagyott ki ziccerhely-
zetet a 14. percben. Lukács szerelte szögletre
Paudicsot, az elvégzett szögletbõl Szabó szer-
zett gólt a 16. percben. Lukács lövése kerülte el
a kaput a 18. percben. A második félidõre sem
változott az iram. Szántó a büntetõ területén be-
lül buktatott, 7 méteres. Simon biztosan értéke-
sítette. Bognár védte szögletre Killer G. lövését.
Átvette a játék irányítását az OMV. Szögletbõl
Halasi a kapu fölé fejelt. Támadott a Twister,
Halasiról Simon elé pattant a labda, aki egy iga-
zítás után gólt lõtt. Simon lõtt újabb két gólt a
32. percben. Szántó lövését Plézer bravúrosan
szögletre ütötte a 34. percben. Paudics a felsõ
kapufát találta telibe a labdával a 35. percben.
Lukács lövését Bognár szögletre ütötte a 37.
percben. Lukács csetlett-botlott, végül beállí-
totta a végeredményt. Ellentétes félidõket ját-
szottak a csapatok. Döntõnek bizonyult, hogy
Simont nem tudták tartani. Sárga lap: Paudics,
Bognár T. Góllövõk: Simon 4, Lukács, illetve Kil-
ler I., Szabó.

Tabella

Bogárd és Vidéke-csoport
1. Sárkeresztúr KIKE 4 - - 22:4 12
2. Pentagri Kft. 3 1 - 12:6 10
3. OMV 3 - 1 20:12 9
4. Extrém 2 1 1 12:10 7
5. Toledo 2005 1 2 1 11:17 5
6. Alba Autósbolt Cece 1 1 2 9:10 4
7. Sárbogarak 1 1 3 7:14 4
8. Nyiki FC - 2 2 10:17 2
9. Légió 2000, Fair Bútor - 2 2 9:12 2
10. Twister Galaxy - - 4 4:13 0

Góllövõlista:
I. Geiger Zoltán KIKE 8 gól
II. Hajdinger Zoltán KIKE 6 gól
III. Simon János OMV 5 gól

Fair Bútor-csoport
1. Bad Boys 3 - - 20:3 9
2. Horváth Ker. 2 - - 9:6 6
3. Reál Margit 1 - 2 12:13 3
4. BB. Truck 1 - 2 9:18 3
5. Spuri - - 3 5:15 0
A Hörpintõ kizárva a bajnokságból, összes eredménye
törölve.

Góllövõlista:
I. ifj. Soós József Bad Boys 11 gól
II. Kuti, Fövenyi, Horváth Á. 5-5 gól

Gróf Ferenc
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HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a
VERTIKÁL Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.)
kérelmére indult eljárás során a Sárbogárd, kül-
területi 0522/13 hrsz-ú ingatlanon lévõ nem ve-
szélyes hulladéklerakó egységes környezet-
használati engedély módosítása tárgyában a
Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelõség (8000 Székes-
fehérvár, Hosszúsétatér 1.) 92380/09. számon
meghozta döntését.

A határozat Sárbogárd város polgármesteri hi-
vatala (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) épületé-
nek földszinti hirdetõtábláján kifüggesztésre ke-
rült 2009. november 5-én, mely teljes terjedel-
mében megtekinthetõ.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Hirdetmény lakossági fórumokról
Tisztelettel tájékoztatom Sárbogárd lakosságát, hogy a képviselõ-testület és szervei szervezeti és mû-
ködési szabályzatról szóló 10/2007. (III. 19.) ktr. sz. rendelet 75. § (1) értelmében Sárbogárd város pol-
gármestere és alpolgármesterei lakossági fórumot tartanak.
Városrészenkénti fórum helye: ideje:

Rétszilas, klubhelyiség 2009. november 16. (hétfõ) 16.30
Sárszentmiklósi Klubkönyvtár 2009. november 16. (hétfõ) 18.00
Kislók, Faluház 2009. november 17. (kedd) 17.30
Sárhatvan, klubhelyiség 2009. november 18. (szerda) 16.30
Pusztaegres, mûv. ház 2009. november 18. (szerda) 18.00
Töbörzsök, könyvtár 2009. november 19. (csütörtök) 16.00
József Attila Mûvelõdési Központ 2009. november 19. (csütörtök) 18.00

Tisztelettel meghívom és szeretettel várom a település lakosságát!
Juhász János polgármester

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom az ügyben érintett lakosságot,
hogy a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség (8000
Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) a séd-sárvízi
Malom-csatorna rendezése tárgyában elõzetes
vizsgálati eljárást indított.
Az eljárással és az ügy ismertetésével kapcso-
latosan közleményt adott ki a felügyelõség,
mely közlemény másolati példányait a Sárbo-
gárd közigazgatási területén lévõ közterületi hir-
detõtáblákon és a városi polgármesteri hivatal
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) földszinti hir-
detõtábláján 2009. november 6-án kifüggesz-
tettük az eljárás lezárásáig.
A felügyelõség közleményében ismertetett ira-
tokba való betekintési jog és egyéb információ-
szerzés lehetõségeinek biztosításán túlmenõen
a csatornameder rendezésével és egyes mûtár-
gyainak felújításával kapcsolatos dokumentá-
ció (amely a Progressió Mérnöki Iroda által ké-
szített elõzetes vizsgálati eredményeket, a me-
der- és mûtárgy-felújítási munkák környezetre
gyakorolt hatásait és a munkálatok leírását tar-
talmazza) megtekinthetõ hétfõi napokon 8.00
órától 11.30-ig, szerdai napokon 8.00 órától
11.30-ig és 12.00 órától 16.00 óráig a fenti cím
alatt, hivatalunk mûszaki osztályán (emelet, 4.
számú iroda), és tájékoztatás kérhetõ a 06 (25)
520 200-as telefonszámon, vagy személyesen
Bencze István ügyintézõnél.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sárbogárd város polgármesteri hivatala (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) pályázatot hirdet

HATÓSÁGI ÜGYINTÉZÕI MUNKAKÖR
határozatlan idejû betöltésére, 6 hónap próbaidõ kikötésével.
Ellátandó feladatok: meghatározott államigazgatási hatósági feladatok intézése (teljes hatályú apai el-
ismerõ nyilatkozat felvétele, védelembe vételi ügyek, ideiglenes hatályú elhelyezés, szakértõ kirende-
lése, egyéb gyámügyi feladatok, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, rendkívüli gyermekvédel-
mi támogatási ügyek, aktív korúak ellátásának megállapításával kapcsolatos ügyek stb.).
(Részlekrõl érdeklõdni lehet az önkormányzatnál.)
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. november 27. A pályázat elbírálásának határideje: 2009.
december 4. A munkakör legkorábban 2009. december 7-étõl tölthetõ be.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

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 szülõi szervezet tagjai

Kirándultak a cecei iskolások

A KUL-TÚRA pályázat keretében isko-
lánk, a cecei általános iskola második, har-
madik és negyedik évfolyamos tanulói Ka-
posvárra és Szennára kirándultak október
14-én illetve november 3-án. A csípõs hi-
deg és a szállingózó hó különösen hangula-
tossá tette utazásunkat.
A kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban be-
mutató foglalkozáson vettünk részt, mely a
második évfolyamosoknak „Kicsi vagyok
én” címmel a múlt századi gyermekek min-
dennapjairól szólt. A foglalkozás végén
népi játékokat készíthettünk.
A nagyobbaknak szóló elõadás témája a
lovagkor volt. Elõadónk — aki szerzetesi
csuhában fogadott minket — a római kori
katonák fegyverzetétõl, harcászati módjai-
tól kezdve részletesen, a fegyvereket, pán-
célingeket, pajzsot, tõrt és még sok más ér-

dekességet megmutatva elvezetett ben-
nünket a 15. század végén kialakult elsõ lõ-
fegyverekig. A gyerekeknek lehetõségük
volt az összes bemutatott tárgyat felpró-
bálni, kipróbálni, egy kicsit átélni a lova-
gok életét.
Utunkat folytatva Kaposvárról a Szennai
Szabadtéri Néprajzi Gyûjteményhez láto-
gattunk. A településen ma is használják a
18. században népi barokk stílusban épült
famennyezetes, fakazettás festett templo-
mot, mely a skanzen területén áll. A múze-
umfaluban régi, eredeti szépségüket õrzõ,
ide telepített somogyi házak, rackajuhok
között bolyonghattunk.
Szennáról aztán hazafelé indultunk, s ren-
geteg élménnyel, tapasztalattal gazdagod-
va tértünk vissza kis falunkba.

Cecei iskola
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Kézilabda, megyei I. o. — férfiak

A fiúk a mezõny élén!
Sárbogárd–Ercsi 56-13 (30-5)

Vezette: Hegedûs, Kiss. Csodálatos kézi-
labda-hétvége volt! A lányok idegenben
óriási meglepetésre Dunaújvárosban
gyõztek, a fiúk hazai környezetben bizto-
san múlták felül az Ercsi csapatát.
Sárbogárd: Borostyán–Nacsa 8, Balogh
14, Takács 4, Suplicz 1, ifj. Bodoki 3, Né-
meth 11. Csere: Németh II., Orbán, Rehák
2, Baki 3, Szabó J. 4, Szabó J. Zsolt 6,
Botka. Edzõ: Bodoki György.
Ez volt az a mérkõzés, ami talán elõre biz-
tos gyõzelmet ígért. A látottak igazolták is
a várakozást. A vendégek egy nagyon fiatal
csapattal jöttek, talán túl fiatallal is. A mie-
ink szinte lerohanták az ellenfelet, a szü-
netre már 25 gólos elõnyre tettünk szert.
Ami problémát jelentett, hogy Gyurci és
Botka Tomi ismét összeszedtek egy-egy
kisebb sérülést.
A második játékrészben folytatódott a gól-
gyártás, pályára léptek a fiatalok is, akik
nem veszítettek semmit a lendületbõl, meg
sem álltak 56 gólig.
Ha mindenképpen ki kell emelni valakit,
akkor jómagam ezen a meccsen Németh
Tomit láttam a legjobbnak, persze, most
nem a kapusról beszélek, hanem a me-
zõnyjátékosról, aki 11 gólt lõtt, és mellette

kiválóan játszott. Azért ne feledjük Balogh
Viktor 14 gólját, és Rehák Tominak sike-
rült elõször betalálni — mindjárt kettõ gólt
lõtt. Ami a legszebb, hogy Rácalmás le-
gyõzte a DAC csapatát, így rövid történel-
münk alatt elõször vezetjük a tabellát. Ha
egy kicsit ábrándozunk, akkor leírom,
hogy jó lenne ott is maradni. Persze, ehhez
még lesz egy-két szava a többi csapatnak is.

Elõször szombaton a Martonvásárt fogad-
juk 18.00-kor a Mészölyben. Remélem, ez-
után a meccs után is gyõzelemrõl számol-
hatok be.

Rehák Sándor

TEREMFOCI-
SORSOLÁS

V. FORDULÓ

2009. 11. 15., VASÁRNAP
8.30 Nyiki FC–OMV
9.15 Twister Galaxy–Alba Autósbolt Cece

10.00 Légió 2000-Fair Bútor–Sárkeresztúr KIKE
10.45 Bad Boys–Horváth Ker.

2009. 11. 16., HÉTFÕ
18.00 Spuri–Reál Margit
18.45 Toledo 2005–Extrém
19.30 Sárbogarak–Pentagri
Szabad: BB. Truck

VI. FORDULÓ

2009. 11. 22., VASÁRNAP
8.30 Pentagri Kft.–Twister Galaxy
9.15 Alba Autósbolt Cece–Nyiki FC

10.00 OMV–Sárkeresztúr KIKE
10.45 Horváth Ker.–BB. Truck

2009. 11. 23., HÉTFÕ
18.00 Sárbogarak–Toledo 2005
18.45 Reál Margit–Bad Boys
19.30 Légió 2000-Fair Bútor–Extrém
Szabad: Spuri

VII. FORDULÓ

2009. 11. 29., VASÁRNAP
8.30 Sárkeresztúr KIKE–Sárbogarak
9.15 Horváth Ker.–Reál Margit

10.00 Extrém–Alba Autósbolt Cece
10.45 Twister Galaxy–Légió 2000-Fair Bútor

2009. 11. 30., HÉTFÕ
18.00 Toledo 2005–OMV
18.45 BB. Truck–Spuri
19.30 Nyiki FC–Pentagri Kft.
Szabad: Bad Boys

VIII. FORDULÓ

2009. 12. 06., VASÁRNAP
8.30 Twister Galaxy–Nyiki FC
9.15 Alba Autósbolt Cece–Toledo 2005

10.00 Pentagri Kft.–Sárkeresztúr KIKE
10.45 Reál Margit–BB. Truck

2009. 12. 07., HÉTFÕ
18.00 Spuri–Bad Boys
18.45 OMV–Extrém
19.30 Légió 2000-Fair Bútor–Sárbogarak
Szabad: Horváth Ker.

IX. FORDULÓ

2009. 12. 13., VASÁRNAP
8.30 OMV–Alba Autósbolt Cece
9.15 Sárkeresztúr KIKE–Twister Galaxy

10.00 Horváth Ker.–Spuri
10.45 Nyiki FC–Légió 2000-Fair Bútor

2009. 12. 14., HÉTFÕ
18.00 BB. Truck–Bad Boys
18.45 Toledo 2005–Pentagri Kft.
19.30 Extrém–Sárbogarak
Szabad: Reál Margit

MLSZ-NUSI-UPI Sárbogárdon
2009. november 7-én délután randevúztak
a 2009/2010 õszi utolsó fordulóban az
U7-es, U9-es, U11-es csapatok játékosai a
Labdarúgó Sport Club Sárbogárd elõké-
szített pályáján. Öldöklõ küzdelmet vívtak
a gyerekek egymás ellen. Jó volt látni, mi-
lyen jól kezelték a labdát, milyen jól cselez-
tek, ha kellett, jól fejeltek, no, de a góllövés
öröme se maradjon ki a sorból.
Meglátszott, hogy az edzõk jól felkészítet-
ték a csapatokat, biztatták az oldalvonal
mellõl játékosaikat. Ha kellett, dicsértek,
vagy éppen bírálták az egyes rossz megol-
dásokat.
Oklevél- és csokijutalomban részesült
minden játékos. Ezen kívül az edzõk meg-
választották korcsoportonként a legjobb
kapust, legjobb góllövõt, legjobb mezõny-
játékost, legsportszerûbb játékost, legjobb
védõt, legjobban cselezõt, legjobban feje-
lõt, legjobb büntetõrúgó játékosokat, akik
külön jutalomban részesültek, melyet a
Bogárdi TV sportadásában kísérhetnek fi-
gyelemmel.
A versenyt Tóth Zoltán nyitotta meg és
zárta be, sportszerû játékot, jó pihenést kí-
vánva.
Hogy mit hoz a jövõ, mikor folytatódik a
bajnokság, azt még Pajor László sem tudta
megmondani. Mindenesetre találkozunk
tavasszal! Sziasztok!

Ezután vette kezdetét az LSC Sárbogárd
U7-es, U9-es, U11-es korosztályai teljesít-
ményének értékelése, melyet az edzõk:
Winkelmann Zsolt, Mondovics Zoltán
edzõk jelenlétében és egyetértésével Tóth
Zoltán tartott meg, kiemelve, hogy játék-
ban sokat fejlõdtek. Példaként hozta fel az
U11-es korosztály eredményességét, akik
Pálhalma csapatát elsöprõ 6:1-es ered-
ménnyel verték meg. Még e korosztálynak
egy mérkõzése van hátra az örök rivális
Sárszentmiklós csapatával. A mérkõzés
idõpontjáról egyeztetések folynak.
Aztán jött a vacsora, amit a szülõkkel, ed-
zõikkel együtt fogyasztottak el a játékosok.
Csak így tovább! Hajrá, Sárbogárd!

G. F.
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Velence–Sárszentmiklós 3:1 (2:0)
Velence, 150 nézõ, vezette: Jakab.
Velence: Krencz, Király, Keller, Ambrus, Czott-
ner Á., Csanádi (Németh/Hajnal), Czottner F.,
Tóth, Kõvári, Varga, Szabó. Edzõ: Keller József.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szabó G.,
Vámosi G., Emperger, Vámosi D., Markovics,
Salga, Huber, Berényi (Arany), Szabó Z. (Gráczer
G.) Edzõ: Masinka László.
Mindkét csapat kifejezetten rossz elõjelekkel ké-
szült a forduló rangadójára, mert mindkét oldal
az elõzõ mérkõzéseken komoly vérveszteséget
szenvedett. Ez ránk talán hatványozottabban
volt igaz, mivel köztudott, milyen rövid a kispa-
dunk.
Már hét közben több javaslat felvetõdött az
összeállítást illetõen, és meggyõzõdésem, hogy
a szakosztályvezetõ és a szurkolók által elképzelt
összeállítás versenyképesebb lett volna, mint az
edzõnk által pályára küldött tizenegy.
Jómagam az edzõnkkel történt megállapodás
értelmében még véleményt sem mondtam.
A kifejezetten rövid pálya elõnyét kihasználva,
és már az elsõ percekben nyilvánvalóvá vált

gyenge oldalunkon sorozatban vezette támadá-
sait a hazai csapat, melynek eredményeként
Csanádi a 26. percben már két góllal beköszönt,
így a félidõre 0:2-es hátránnyal vonultunk.
Bíztunk benne, hogy a második játékrészre ed-
zõnk átszervezi csapatunkat, és végrehajtja a
szurkolók által már várt cseréket, de ez nem így
történt, így gyakorlatilag a második játékrész
eleje részünkrõl szinte a labda keresésérõl szólt.
A félidõ közepén bejött csereként a mindenki ál-
tal csak kis Gráczernek nevezett Gergõ, aki akko-
rát dobott csapatjátékunkon, hogy folyamato-
san átvettük a játék irányítását. Ebben még se-
gítségünkre volt Ambrus is, akit második sárga
lapja miatt kiállított a játékvezetõ.
Megfordult a játék képe, mert ezután a hazai
csapat kereste a labdát. De Berényi szépségdí-
jas gólján kívül már nem tudtunk többet szerezni,
lõttünk kapufát, ziccert hibáztunk, és ami legfá-
jóbb: Berényi is lesérült. A vendégszurkolók ek-
kor még bíztak legalább egy döntetlenben, de
mint lenni szokott, a hazai csapat a 85. percben
lehûtötte a kedélyeket Hajnal révén, aki góljával
kialakította a végeredményt.

Összességében egy alacsony színvonalú mérkõ-
zésen megérdemelten tartotta otthon a 3 pontot
a vetélytárs.
Az igazsághoz tartozik, hogy a bajnokság elején
ezt a három pontot nem is terveztük, de mivel a
hazai csapat is erõsen tartalékos volt, szerintem
egy ésszerûbb csapatösszeállítással hozható
lett volna a meccs.
Már elõre félek a hétvégétõl, amikor Bakony-
csernye látogat hozzánk, mert ezen a meccsen
biztosan nem játszik Král, Szabó L., Berényi (eltil-
tás miatt), valamint nem tudjuk, hogy Csanaki
és a lábát erõsen húzó Szabó G. tudja-e vállalni a
játékot. Ami bizakodásra ad okot, hogy vissza-
tért Szarka. A kis Gráczer játéka szintén bizako-
dásra ad okot.

Ifjúsági mérkõzés:
Velence–Sárszentmiklós 1:0

A felnõtt csapatba vezénylések miatt erõsen tar-
talékos ifi csapatunk becsülettel helyt állt. A
mérkõzés krónikájához hozzátartozik, hogy a ha-
zai csapat erõsen vitatható 11-esbõl szerezte a
mérkõzést eldöntõ gólt.

Szabó Béla

A Femol-csoport eredményei:
Mezõszilas–Nagyvenyim 5-2 (2-1)

Gólszerzõk: Nagy A. (3), Nagy Z., Kiss, illetve
Bata, Gregorich. Kiállítva: Zsiga (Nagyvenyim).
Ifjúsági mérkõzés: 2-2.

Pusztaszabolcs–Dég 5-1 (2-1)
Gólszerzõk: Györök (3), Székely, Kovács, illetve
Porvázsnyik. Kiállítva: Kovács (Dég). Ifjúsági
mérkõzés: 3-2.

Aba-Sárvíz–Iváncsa 0-5 (0-1)
Gólszerzõk: Fülöp, Simon, Kovács (2), Lengyel.
Ifjúsági mérkõzés: 2-0.

Adony–Seregélyes 7-1 (3-1)
Gólszerzõk: Bakos, Müller (2), Tamon, Hegedûs,
Lelkes (2), illetve Ladányi. Kiállítva: Ács (Sere-
gélyes). Ifjúsági mérkõzés: 2-1.

Lajoskomárom–Rácalmás 2-4 (1-2)
Gólszerzõk: Kleiber, Molnár, illetve Korba, Len-
gyel, Szabó, Botka. Ifjúsági mérkõzés: 0-2.

Sárbogárd–LMSK 5-2 (1-0)
Gólszerzõk: Bõhm (2), Bognár, Fésû, Berta, illet-
ve Kovács, Teichel. Ifjúsági mérkõzés: 2-2.

Enying–Szabadegyháza 2-1 (0-0)
Gólszerzõk: Krizsán, Molnár, illetve Vida. Ifjúsági
mérkõzés: 1-5.

Mezõfalva–Cece 5-1 (4-0)
A gólszerzõket nem sikerült kiderítenünk. Ifjúsá-
gi mérkõzés: 11-1.

A Déli-csoport állása:

1. Vajta 13 10 1 2 38-18 31

2. Sárszentágota 13 9 2 2 46-18 29

3. Perkáta 12 8 1 3 27-14 25

4. Kulcs 13 7 3 3 42-24 24

5. Tác-Csõsz 13 7 2 4 28-24 23

6. Zichyújfalu 12 7 1 4 29-14 22

7. Alap 13 6 3 4 25-19 21

8. Dunapentele 13 5 1 7 28-34 16

9. Besnyõ 13 4 2 7 24-26 14

10. Elõszállás 13 4 2 7 27-31 14

11. Nagylók 13 5 5 18-22 14

12. Mezõkomárom 13 3 2 8 15-35 11

13. Soponya 13 2 4 7 19-26 10

14. Kisapostag 13 - 1 12 10-71 1

A Déli-csoport eredményei:
Kisapostag–Tác-Csõsz 1-6 (0-2)

Gólszerzõk: Bognár, illetve Gergõ (2), Kovács
(2), Buzás, Mukrányi.

Alap–Perkáta 3-1 (2-1)
Gólszerzõk: Varjas (2), Imre, illetve Reith.

Vajta–Zichyújfalu 3-2 (0-1)
Gólszerzõk: Márta (3), illetve Rigó, Bondor.

Kulcs–Mezõkomárom SE 7-1 (4-0)
Gólszerzõk: Fehér R. (3), Tóth (2), Morva, Fehér
K., illetve Márkus.

Dunapentele–Soponya 1-2 (0-1)
Gólszerzõk: Nagy, illetve Sárempek (2).

Besnyõ–Nagylók 2-1 (1-0)
Gólszerzõk: Lepsényi (2), illetve Lendvai. Kiállít-
va: Moharos (Besnyõ).

Sárszentágota–Elõszállás 6-0 (4-0)
Gólszerzõk: Kovács, Krajcsovics (3), Magyar,
Molnár.

A Roneko-csoport állása:

1. Pálhalma 13 13 - - 44-7 39

2. Csákvár 13 8 1 4 30-16 25

3. Bicske 13 7 3 3 23-14 24

4. Velence 13 7 2 4 22-11 23

5. Sárszentmiklós 13 7 2 4 24-21 23

6. Martonvásár 13 6 3 4 26-15 21

7. Dunafém-M. 13 6 2 5 24-26 20

8. Kápolnásnyék 13 3 8 2 15-17 17

9. Kisláng 13 5 1 7 20-21 16

10. Baracs 13 4 4 5 16-17 16

11. Pusztavám 13 4 2 7 14-18 14

12. Bakonycsernye 13 4 2 7 14-22 14

13. Sárosd 13 4 1 8 11-17 13

14. Polgárdi 13 2 5 6 14-24 11

15. Pákozd 13 3 - 10 10-35 9

16. Káloz 13 3 - 10 16-42 9

A Femol-csoport állása:
1. Iváncsa 13 10 1 2 50-7 31
2. Szabadegyháza 13 10 1 2 49-17 31
3. Adony 13 9 2 2 39-17 29
4. Pusztaszabolcs 13 8 3 2 34-20 27
5. Sárbogárd 13 7 5 1 30-18 26
6. Mezõfalva 13 7 1 5 40-22 22
7. Aba-Sárvíz 13 6 2 5 32-19 20
8. Mezõszilas 13 6 1 6 23-36 19
9. Dég 13 6 - 7 20-27 18
10. Seregélyes 13 5 1 7 24-28 16
11. Cece 13 4 3 6 20-39 15
12. Rácalmás 13 4 2 7 17-39 14
13. Enying 13 3 3 7 26-36 12
14. Lajoskomárom 13 2 2 9 25-43 8
15. LMSK 13 1 2 10 17-50 5
16. Nagyvenyim 13 1 1 1 18-46 4
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Apáczai Csere János (1625–1659)
2. rész

Apáczai sok mindenben úttörõ volt, olykor
pedig még meg is elõzi korát. Egy fél évszá-
zaddal elõbb tanítja anyanyelvén a bölcsele-
tet, mint a németek. Elsõ hirdetõje hazánk-
ban a nemzeti oktatásnak, s a mûveltség
nemzeti jellegének oly világos felismerõje
és céltudatos hirdetõje, aminõvel a reform-
korig a múlt század elsõ harmadáig alig ta-
lálkozunk még egyszer. Valójában az õ
agyában születik meg a gondolat, amit Szé-
chenyi oly szerencsésen így öntött formába:
nyelvében él a nemzet. Sõt, mintha gazdasá-
gi téren is õ volna Széchenyi István, a „leg-
nagyobb magyar” elõfutára: gúnnyal osto-
rozza a tunyaságot, az oktalanságot. A job-
bágyság sorsának tûrhetetlenségére éppen
két évszázaddal Kossuth elõtt mutat rá ilyen
bátorsággal: „A zsellérséggel való gonoszul
élésbõl származott ez a mai napi nyomorú-
ságos jobbágyság, mely az Egyiptombéli
szolgálatot bizony fejül haladja hazánkban
sok helyeken.”
Gyulafehérvári tanársága idején puritán
eszméi miatt bevádolták a fejedelem elõtt.
Ellenfele, az iskola vezetõ professzora
Basire Izsák volt, aki Angliából érkezett Er-
délybe, Londonban pedig éppen a puritá-
nok által kivégzett király udvari papja volt.
Érthetõ, hogy félelemmel nézte a puritán
Apáczai tevékenységét. Sikerült is a fejedel-
met úgy megijesztenie, hogy az megfosztot-
ta állásától Apáczait. Lorántffy Zsuzsanna,
I. Rákóczi György özvegye, az új fejedelem
anyja hiába állt a tudós mellé, nem vihette
magához Sárospatakra. Pártfogásával azt si-
került elérnie mindössze, hogy mintegy fél-
évi állástalanság után II. Rákóczi György ki-
nevezte a kolozsvári alacsonyabb szintû is-
kola vezetõjévé. Ekkor vált ország-világ
elõtt nyilvánvalóvá népszerûsége: diákjai-
nak nagy része követte õt Kolozsvárra.

Egy különös székfoglaló beszéd
„Az egyszeri bölcs, hallgatóinak nagy meg-
lepetésére, katedrára lépve, csak annyit
szólt: ’ember’, s onnan nyomban lelépett.
Ha ama tudósnak e jeles tettét máskülön-
ben utánozni akarnám: iskolát mondanék,
és ezzel a gyûlést elbocsájtanám.”
Ezekkel a szavakkal kezdette Apáczai Cse-
re János a székfoglaló beszédét Kolozsvá-
rott, midõn az ottani református iskola igaz-
gatói székét elfoglalta. Úgy vélte, hogy
amint az emberi képességeknek összességét
ez a szó adja meg, hogy „ember”, úgy az is-
kola az õ egész világa, életprogramja, életé-
nek tartalma, nemzeti létünk alapja, egész
jövõnk záloga. Ez az õ központi gondolata, e
köré csoportosít mindent. Egész iskola-
rendszert alakít részletes és reális tervezeté-
ben. Az anyai iskolával kezdi, s az összes tu-
dományokat tanító akadémiákkal teszi fel a
koronát az iskolarendszerére. Az egyetemi
oktatásnak a mohácsi vész óta elsõ magyar
hirdetõje.
A kolozsvári iskolát rendkívüli tudásával és
rátermettségével hamarosan magas színvo-
nalra emeli. Amikor pedig II. Rákóczi
György lengyelországi hadjárata után bün-
tetésbõl a török elpusztítja iskolájával

együtt Gyulafehérvárt, s Kolozsvár megme-
nekül, gyarapítani is tudja fejlõdõ iskoláját.
Az új fejedelemnek, Barcsay Ákosnak pedig
a pusztulás után nyújtja át egyetemi terveze-
tét.

Egy akadémia felállításának
módja és formája, 1658

Pontosan kiszámította, hogy Bethlen Gábor
alapítványából kitelik tizenegy professzor-
nak a fizetése, és száz alumnus diáknak az
ellátása. Bölcseletet, orvosi tudományokat,
jogot, görög-héber nyelvet s teológiát tanít-
tatna ezen az egyetemen. S minden alka-
lommal hangsúlyozza az arab nyelv fontos-
ságát. Szinte érezzük, hogy ide nyúlnak
vissza Kõrösi Csoma Sándornak az arab és a
keleti nyelvek iránti szeretete gyökerei.
Az akadémiát oly nagyra értékeli, hogy egy
szép hasonlattal azt mondja: „Ami a testnek
a szem, az egy országnak az akadémia; s ami
az embernek az értelem, ugyanaz bármely
hazában a tudós férfiak közössége.”
Az õ nyomában haladtak azok, akik tudo-
mányos társaságot, tudományos akadémiát
alapítottak. Eszméi az elmúlt századokban
mindig idõszerûek voltak, s azok ma is. Ér-
demes tudnunk, hogy az anyanyelv tudomá-
nyos használatáért és fejlesztéséért úgy küz-
dött, hogy közben latin beszédei korának a
legszebb hazai irodalmi alkotásai közé tar-
toznak.

Tanácsai ifjaknak
Mint kitûnõ nevelõ, tanácsait tömör mon-
datokban sûrítve is átadta az ifjúságnak.
Íme néhány. „Aki tanulni akar, egy helyen
sokáig ne maradjon!” „Állj inkább, mint ülj,
fuss, mint menj!” „Valahol a földön nehéz
dolgokat hallasz, ott teremj!” „Ha mellyed-
ben vagyon még elevenség, ha szívedben a
vírtusnak csak szikrája marad, távul égye-
nek minden lágy, könnyû, kényes dolgok,
keményeket, keményeket keress, tûzön, ví-
zen, kõsziklákon járj, kelj!” „Az óriás vállán
ülõ gyermek többet lát, mint maga az óriás.”
„Akik a tudomány zászlaja alatt akarnak
szolgálni, azoknak kiváltképpen a virrasz-
tást, a fáradtságot kell vállalniok, kerülniök
kell fényûzést, gyönyörûségeket és mindazt,
ami elpuhítja a lelket. Inkább akarjanak de-
rekuk alá rakott kemény kövön, vagy fán,
mintsem tollon, prémen aludni, szokjanak
hozzá, hogy olyan ételekkel táplálkozzanak,
amelyek legkevésbé tetszenek az ínynek:
forduljanak el azoktól, amik valaminõ gyö-
nyörûséget nyújtanak. Aki a nehéz viszon-
tagságokat az erény szeretetével meggyõz-
te, az magának dicséretet, díszt szerez, de ki
tétlenséget és henye fényûzést követ, gyalá-
zatban és tehetetlenül éli le nyomorult éle-
tét. Ámbátor a tanulmányok gyökerei kese-
rûek, gyümölcsei mégis édesek, mondja az
igen bölcs Szókratész.”
Saját programját így sugallja másoknak is:
„Életünknek rövid tartalmát elragadják
percek, még sebesebben elvész az óra (vajha
átlátnád ezt deli ifjúság, benned még hosszú
a remény!), gyorsan múlik a nap, gyorsan a
hónap, sebesen az év is, hiszen éveink száma
oly csekély. Ezeknek felét is elviszi az álom,
nagy részét a vendégeskedés, szórakozás,

betegségek, az értelmetlen hajsza. És itt a
legkeményebb: minden pillanatban fenye-
get a bizonytalan halál. Ha tehát a legna-
gyobbra törekedve, az idõ gyümölcsét nem
keressük, barmok módjára, dicsõség nélkül
fogunk meghalni.”
1659 végén még vitát állott Veres Ferenc
kolozsvári római katolikus lelkésszel, a
Krisztus váltsághaláláról szóló hittani tétel-
rõl. Utána nemsokára legkiválóbb tanítvá-
nya, Bethlen Miklós erdélyi kancellár már
csak meghatódottan emlékezhetik meg ró-
la:
„Apáczait eztán nem láttam, mert az Isten
ebbõl az ostoba, hálátlan magyar világból
mely õreá méltatlan volt, kivette… a ször-
nyû tanulás, és az Isten háza és közönséges
jó miatt való buzgó szorgalmatoskodás
betegíté száraz betegségbe, melyben is sem-
mit sem kedvezvén az erõs lélek az erõtlen
testnek, ki kellett menni belõle, úgy tetszik
ultima diei 1659.”
Harmincöt éves volt mindössze.
Igen gyámoltalan holland felesége két év-
vel, ha túlélte, bizonyára az idegen magyar
világban rászakadt magányban és a honvágy
súlya alatt összeroskadt. Az õ emlékét idézi
Áprily Lajos „Tavasz a házsongárdi temetõ-
ben” címû versében. A törékeny asszony,
aki a nehéz sorsú tudós mellett végig helyt-
állt, megérdemli, hogy a szép vers néhány
sorával most is gondoljunk rá.

„A tavasz jött a parttalan idõben
S megállt a házsongárdi temetõben.

Én tört kövön és porladó kereszten
Aletta van der Maet nevét kerestem.

Tudtam, hogy itt ringatja rég az álom
S tudtam, elmúlt nevét már nem találom.

De a vasárnap délutáni csendben
Nagyon dalolt a név zenéje bennem.

S amíg dalolt, a századokba néztem
S a holt professzor szellemét idéztem,

Akinek egyszer meleg lett a vére
Aletta van der Maet meleg nevére.

Ha jött a harcok lázadó sötétje,
Fénnyel dalolt e név, hogy féltve védje.

S a dallamot karral kisérve halkan,
napsugaras nyugat dalolt a dalban,

hol a sötétség tenger-árja ellen
ragyogó gátat épített a szellem.

Aletta van der Maet nevét susogta,
mikor a béke bús szemét lefogta.

S mikor a hálátlan világ temette,
Aletta búja jajgatott felette,

(Folytatás a következõ oldalon.)
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Míg dörgõ fenséggel búgott le rája
A kálvinista templom orgonája.

Aztán a dal visszhangját vesztve, félve
Belenémult a hervadásba, télbe.

Gyámolatlan nõ – szól a régi fáma —
Urát keresve, sírba ment utána…

A fényben, fenn a házsongrádi csendben
tovább dalolt a név zenéje bennem.

S nagyon szeretném, hogyha volna
könnyem,

egyetlen könny, hogy azt a dallamot
Aletta van der Maet-nak megköszönjem.”

A kései utód, a kitûnõ pedagógus, Imre Sán-
dor így emlékezik meg róla születése há-
romszázadik évfordulóján: „Sokszor azt
gondoltam, azért volt olyan az Apáczai sor-
sa, mert csak tanító volt. Bizonyos, hogy
azért hallgattak reá a ’nagyok’ olyan kevés-
sé. De volt a sorsának olyan mozzanata is,
amely azt mondatja velem: szerencséje,
hogy tanító volt, azért hallgattak reá a kicsi-
nyek, az ifjak, olyan nagyon. Emlékezetét
tanítványai õrizték meg és juttatták el máig.
Kétféle tanítványok: az ajkán csüngõk, akik
megérezték, hogy más, mint a többi, és azért
nyomon követték, mikor ellenfelei az állá-
sából elüldözték; meg az írásait olvasó késõi
tanítványok, akiket nem zavar kopott ruhá-
ja, beesett arca, nem érint hangjának érdes-
sége, hanem felmelegít és felemel lelkének
megkapó és megható ereje.”
Halálára barátai és tanítványai kötetnyi
gyászverset írtak, úgy búcsúztak tõle, s je-
gyezték fel érdemeit az utókor számára.
Írók és költõk mindmáig vissza-visszatérnek
hozzá. Három regény készült róla (P.
Szathmáry Károly: Tudósok harca 1883.,
Werner Gyula: Doktor Apáczai 1889.,
Szenczei László: A halál és a tanítványa
1943.). Novellát írt Makkai Sándor: Íhatsz
Aletta!, verset feleségérõl Áprily Lajos,
színdarabot Kovács Aladár: Téli zsoltár,
1944,
Németh László: Apáczai, 1955. Tudomá-
nyos módszerrel megírta életét és értékelte
munkásságát Bán Imre: Apáczai Csere Já-
nos 1958. Magyar Enciklopédiája 1803-ban
Gyõrött újból megjelent emléke iránti tisz-
teletadásból. Nagyon jellemzõ a kor gondol-
kodására, hogy kimaradt belõle Apáczainak
a nyilatkozata a jobbágyság sorsáról, vala-
mint tanítása a zsarnokölés szabadságáról,
és feljajdulása a magyar akadémiák hiánya
miatt. A Habsburg-cenzúra miatt mind-
ezekrõl akkor nem lehetett szó. 1959-ben
teljes egészében nyomtatták ki az értékes
szöveget.
Az elsõ nagy magyar irodalomtörténész,
Bod Péter így summázta Apáczai nem hét-
köznapi értékeit: „Ha ez az ember tovább
élhetett volna, úgy lehet ítélni, hogy a tudo-
mányok is jobb lábra állottak volna, mivel
neki a tanításban nagy földön mássa nem
volt, kivált, ha az ország tsendességben ma-
radhatott volna.”

Vége
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Karamellás-diós
kocka

Hozzávalók: 15 dkg makadám- és pekándió,
30 dkg étcsokoládé (70 % kakaótartalom-
mal), 15 dkg + 1 tk. vaj, 39 dkg cukor, csipet-
nyi só, 1 zacskó vaníliás cukor, 4 tojás, 10
dkg liszt, 1-2 tk. citromlé, vajdarabka, sütõ-
papír.

Elkészítés: a makadám- és a pekándiót éles
késsel, vagy robotgéppel durvára aprítjuk. Az
étcsokoládét nagyobb darabokra tördeljük, és
15 dkg felkockázott vajjal együtt forró vízfürdõ-
ben megolvasztjuk. A csipetnyi sóval és a vaní-
liás cukorral együtt hozzáadunk 24 dkg cukrot,
majd egyenként beledolgozzuk a tojásokat. Vé-
gül lazán beleforgatjuk a lisztet meg a maka-
dám- és a pekándiót. Egy 24 x 24 cm-es kap-
csos tortaforma alját sütõpapírral kibéleljük.
Belesimítjuk a tésztát, és 175 fokra elõmelegí-
tett sütõben kb. 40 percig sütjük. A sütõbõl ki-
véve a kerettõl óvatosan elválasztjuk és kihût-
jük. Kb. 1 órára hûtõszekrénybe állítjuk. Közben
a maradék cukrot 1 tk. vajjal meg a citromlével
szép aranybarnára karamellizáljuk, és a süte-
ményen azonnal elosztjuk. Egy vajdarabkán vé-
gighúzott késsel a karamellmázba 16 részes
négyzethálót rajzolunk. Így a karamell megszi-
lárdulása után a süteményt kenyérvágó késsel
könnyen kockákra darabolhatjuk.

Nagymama
gesztenyés tekercse

Hozzávalók: 25 dkg háztartási keksz, 18 dkg
vaj, 10 dkg porcukor, 0,5 dl rum, 1 evõkanál
kókuszreszelék, 2 kávéskanál kakaópor; a
krémhez: 25 dkg gesztenyemassza, 12 dkg
vaj, 10 dkg cukor, 0,5 dl rum, 1 kávéskanál
kókuszreszelék; a tetejére: 10 dkg tortabe-
vonó étcsokoládé.

Elkészítés: a kekszet ledaráljuk, majd a puha
vajjal, a cukorral, a rummal, a kókuszreszelékkel
meg a kakaóval összedolgozva félretesszük (de
nem a hûtõbe!). A krémhez a gesztenyepürét
burgonyanyomón áttörjük, és a puha vajjal, a
cukorral, a rummal meg a kókuszreszelékkel
összegyúrjuk. Egy tiszta konyharuhát megvize-
zünk, kiterítjük, és a kekszmassza felét vízbe
mártott késsel elsimítjuk kb. 20 x 15 cm-es tég-
lalappá. A gesztenyetöltelék felét rákenjük,
majd a konyharuha segítségével felgöngyöljük.
A másik tekercset is ugyanígy készítjük el, majd
egy órára mindkettõt behûtjük. A tekercsek te-
tejét gõz felett megolvasztott csokoládéval be-
vonjuk. Közvetlenül tálalás elõtt szeleteljük fel, s
kínálhatjuk tejszínhabbal is.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

KONZERV — KONZERVATÍV
A háború nemcsak embereket öl, de öli a
civilizációt is. Például a szántás-vetést, ker-
tészkedést, kereskedelmet.
1944-ben a visszavonuló németek hátul a
kertünkben beásták magukat, lõállást épí-
tettek ki. A háború végén találtam ott jó
néhány vörösréz töltényhüvelyt, sõt fel
nem használt töltények is csillogtak a sze-
mét és gaz között. Volt ott egy elhagyott
gyalogsági ásó is. Csupa kincs. Ha például
a töltényeket tûzbe dobta az ember, egy
idõ múlva akkora durranások hangzottak
a parázs közül, mint az igazi lövések.
Persze arról szó sem lehetett, hogy a béke
beköszöntével elkezdõdjön a kereti mun-
ka. Elõbb be kellett temetni a lövészgödrö-
ket, elegyengetni a talajt, kigereblyélni a
háború szennyét. A bénultságból lassan
ocsúdott fel a nép. Talán egy év is eltelt,
mire elõször nyomta bele az ásót a nagy-
apám a kert földjébe. Szép, nagy, jóízû pa-
radicsomokat szedtünk le aztán nyáron, de
volt ott minden, káposzta, paprika, zöld-
ség.
Jöttek az ínséges 50-es évek, amikor Rá-
kosiék kormányzata még a kertészkedés-
tõl is elvette az emberek kedvét. Minek
dolgozni? Úgyis minden megy beadásba.
Még az elõkertekben is gaz nõtt a virágok
helyett, jól emlékszem. Szomorú évek vol-
tak ezek a parasztság számára. 1953-ban
aztán Nagy Imréék eltörölték a beadást,
megint beindult valami.
Az ásóm egy tavaszon hatalmas göröngyöt
fordított ki a földbõl. Valami fémbe is be-
leütközött az ásóél. Egy konzervdoboz
volt, mint kiderült. Mosogattuk, nézeget-
tük. A húgom azt mondta, dobjuk a sze-
métbe. Micsoda? Fogtam egy konzervnyi-

tót, bontani kezdtem. Mit veszíthetek? A
húsillat megérzésekor összefutott a szám-
ban a nyál. Az aszpikos, kocsonyás közeg-
ben rózsaszín szeletek látszottak. Abban a
nyomorúságos idõben, amikor húst csak
véletlenül lehetett kapni a boltokban, nagy
szerencse hullott a család ölébe. Ki törõ-
dött azzal, hogy lejárt-e a fogyasztási ha-
táridõ, vagy nem? Volt nagy lakoma!
Így fogyasztottuk el mi egy majd tíz év elõt-
ti német katona ebédjét.
Igen, a konzerv megóvta az ételt a bomlás-
tól. Nincs mese, ha egy élõ anyag felhagy az
életfunkciókkal, a levegõn nagyon gyorsan
bomlani kezd. A természeti körforgás
nagy törvénye ez. Oxigén nélkül azonban
elakad a folyamat. A hegesztett vaslemez
elzárja a húst a levegõtõl.
Konzerv, konzervatív…
Bevallom, nekem rokonszenves a konzer-
vativizmus eszméje. Talán az életkorom a
ludas. Conservat latinul annyit tesz: meg-
õriz. Meg kell õrizni, ami érték, ami mû-
ködtet. Az erkölcsöt, a stabilitást, a közbi-
zalmat, a humánumot. A forradalmak szá-
zadai megtaníthatták erre az emberiséget.
Azaz megtaníthatták volna. A történelem-
bõl azonban nem szokás tanulni.
Persze magára vessen, aki ezt a megõrzést
a levegõtõl való elzárással akarja megolda-
ni. Az emberi társadalom nem egy húsda-
rab. A megmaradáshoz éppenséggel az
igazság friss levegõje kell. Rothadjon bele
a földbe, ami romlékony, de erõsödjön
meg, ami fenntartja az emberi közösséget!
Ami hazugságra épül, összerogy. Folyama-
tosan az igazságot kell keresni, ha nehéz is.
Mondták a régi rómaiak.

(L. A.)

„Boncza Berta személyisége, férfiakra
gyakorolt varázsa a maga sokrétûségében
nem érthetõ meg élettörténetének második
fele nélkül.”             Rockenbauer Zoltán

2009. november 16-án
(hétfõn) 17 órakor

szeretettel várjuk
Önt és kedves családját

a Madarász József
Városi Könyvtárba,

Rockenbauer Zoltán

A halandó múzsa

címû könyvének bemutatójára.

A szerzõvel
Leszkovszki Albin beszélget.

A találkozó után lehetõség nyílik
a könyv megvásárlására és

dedikálására.

Heti idõjárás

Csütörtökre szárazabb és hidegebb le-
vegõ érkezése valószínû. Így vasárnapig
kevés helyen várható csapadék, ködös,
helyenként fagyos reggelekre, változó-
an felhõs nappalokra számíthatunk.
Vasárnap aztán egy újabb frontrend-
szer érkezhet, amely egyre melegebb és
nedvesebb léghullámokat szállíthat fe-
lénk.

www.metnet.hu
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A selyemrét 2.
— Nyisd ki a szemedet, s nézz alá: mit látsz?
Lenéz a királyúrfi, s hát odalent egy véghetetlen
nagy selyemrét terült el. Azon volt egy hétemele-
tes palota, abban lakott Vitéz Pál egymagában. Ép-
pen amikor lenézett, tele volt a rét katonával, s Vi-
téz Pál egyedül állott szembe a tenger ellenséggel.
Ha százat levágott, kétszáz ugrott ki helyébe a föld-
bõl, s hiába volt a nagy vitézsége, nem tudta ki-
pusztítatni az ellenséget, olyan sûrûn nõtt, mint a
fûszál.
— Hej, édes lovam — kiáltott a királyúrfi —, vígy
hamar, hogy segítsek Vitéz Pálnak, az én édes-
apám jó barátjának!
— Egyet se siess — mondta a táltos. — Jut még
neked is elég.
Mire leértek a selyemrétre, a hadakozásnak vége
volt, mert mindennap tartottak egy óra pihenõt.
Fölmegy a királyúrfi a palotába, s hát Vitéz Pál már
alszik, de a kardja akkor sem pihent. Folytonosan
vagdalkozott fölötte, hogy az ellenség még alvás
közben se közelíthesse meg. De Vitéz Pál még a
nagy hadakozás után is olyan ébren aludott, hogy
mindjárt fölébredt, amint a királyúrfi belépett.
Nagyot néz Vitéz Pál. Dörzsöli a szemét, de azt hiszi,
hogy álmodik, hiszen itt már ötven esztendõ óta
nem járt élõ ember az alvilág katonáin kívül!
— Hát te ki vagy, mi járásbéli vagy? — kérdezte a
királyúrfit.
— Fehérország királyának legkisebb fia vagyok —
felelte ez. — Azért jöttem, hogy segítségedre le-
gyek, s ha lehet, az édesapámhoz vigyelek, aki foly-
ton napkeletre néz, s úgy várja megjöveteledet.
— Na, édes fiam, szép dolog tõled, hogy eljöttél, de
nem hiszem, hogy az életben elpusztíthatjuk az én
ellenségeimet. Az alvilágból jönnek ezek, a hol egy
vén boszorkány folyton szõ, s ha a vetélõt jobbra
veti, két huszár, ha balra veti, két baka ugrik elõ.
Míg ez a vén boszorkány él, addig lesz ellenség is.
Ahogy ezt mondta Vitéz Pál, nagy lárma, kardcsat-
togtatás, lódobogás kerekedett kívül.
— Hallod — mondta Vitéz Pál —, már megint itt
van az ellenség! Hát most, ha akarod, kedved telhe-
tik a hadakozásban.
Egyszeriben kinn termettek, lóra pattantak, s neki-
estek az ellenségnek.
— Kard, ki hüvelyedbõl! — rikkantotta Vitéz Pál, s
a királyúrfi is, s úgy hullott az ellenség, mint a búza-
szál.

Egy szempillantásra mind ott hevertek keresz-
tül-kasul egymáson. Csupán egy sánta katona ma-
radt élve, s ez is egyszerre csak — hopp! — eltûnt
a likban.
— Hohó! — kiáltott a királyúrfi —, ezt már csak
megnézzük, hová tûnt el! Utána, édes lovam!
A táltos lónak sem kellett kétszer mondani: mind-
járt beugrott azon a likon. Úgy ment lefele, mint a
gondolat, s mégis eltartott egy öreg napig, amíg
földet ért a lába.
Hej, uram teremtõm, micsoda országba értek!
Gyászfekete volt itt minden, de minden, még a fû-
szál is. A víz feketébb volt a jó fekete tentánál, s a
házak mintha csak be lettek volna festve korom-
mal.
— Na, édes lovam — mondá a királyúrfi —, ki ne
kerüljek többet a felsõ világba, ha ez nem az ördö-
gök országa!
— Eltaláltad édes gazdám, ez bizony az ördögök or-
szága. Hanem most menjünk, s keressük meg azt a
házat, ahol a katonákat szövik.
Nem is kellett messzire menniük. Erõs zakatolást,
döngetést, közbe-közbe nyifitolást-nyafatolást hal-
lottak: „Nyiff-nyaff! Nyiff-nyaff!”
— Ahá, ott szövik a katonákat!
Egy bagolysarkon forgó fekete várból hallatszott a
szövõszék zakatolása. Egyenest annak tartottak,
de a vár olyan sebesen forgott, hogy a szemük is
káprázott bele. Nem lehetett bejutni abba semmi-
féleképpen. Gondolkozik a királyúrfi: mit csináljon,
mihez kezdjen? Õ bizony kiugrasztja a kardját, hát-
ha az többet tud nála.
Bezzeg, hogy többet tudott! Kiugrott a kard a hüve-
lyébõl, s úgy lenyisszentette a bagoly sarkát, hogy
a vár egyszeriben lesuppant nagy nyekkenéssel,
zuhanással, s megállott a forgásában, mint mikor a
kerge birkát bunkósbottal fejbe teremtik. De meg-
állott egyszeriben a szövõszék is. Egy istentelen rút
boszorkány szaladt az ablakhoz, kidugta a fejét, s
lekiáltott:
— Hé, bagoly, hé, mit gondoltál? Forgasd a sarka-
dat, mert különben hátratekerem!
— Tekerheted azt már! — kiáltott a királyúrfi. —
Várj csak egy kevéssé!
Egy szempillantásra bent volt a várban a királyúrfi,
éppen abban a szobában, a hol a vén boszorkány a
katonákat szõtte. Most is tele volt a szoba katonák-
kal, de ijedtükben meg se moccantak. Hiszen nem

is kerültek föl ezek a selyemrétre, mert a királyúrfi
kiugratta a kardját, s az egytõl egyik valamennyit
lekaszabolta. Azután fordult a vén boszorkányhoz,
azt is összevagdalta:
— Ne ölj meg, vitéz — könyörgött a boszorkány.
— Kegyelmezz életemnek, jótett helyébe jót várj.
— Hát mi jót remélhetek tõled, vén szipirtyó?
— Adok neked négy patkóra való gyémántszeget,
majd még nagy hasznát veszed ennek. Enélkül so-
ha haza nem viszed Vitéz Pált, míg a világ, s még
két nap.
— Ide vele!
A boszorkány átadta a patkószegeket, s a királyúrfi
zsebre tette.
— Jól van — mondta a királyúrfi —, megkegyel-
mezek az életednek!
Azután felült a táltosra, s azon a likon, ahol bejöttek,
szépen visszavergelõdtek a selyemrétre. Ott állott
Vitéz Pál a lik szájánál, s úgy sírt, mint egy kis gye-
rek, mert szentül hitte, hogy az õ kis vitéz pajtása
többé ki nem kerül a föld színére. Hej, de örült az
öreg, amikor meglátta a királyúrfit!
— No, most lóra, öreg — mondta a királyúrfi. —
Siessünk haza!
Tüstént lóra ült Vitéz Pál is, s vágtattak, mint a se-
bes szélvész. Az ám, csakhogy amikor az üvegszik-
la aljába értek, megállt Vitéz Pál, s azt mondta nagy
búsan:
— Édes fiam, énnekem vissza kell térnem a se-
lyemrétre, mert az én lovam lábáról mind levásott a
gyémánt patkószeg, anélkül pedig nem járhat az
üvegsziklán.
— Sose búsuljon azért, bátyám. Hoztam én azt is az
ördögök országából!
Azzal elõszedte a gyémánt patkószeget, fölverték a
Vitéz Pál lovára, s uzsgyi neki, vesd el magad! Úgy
vágtattak keresztül az üvegszilán, akárcsak a jó,
puha gyepen.
Szerencsésen megérkeztek Fehérországba, ottan
is a király városába. A vén király még mindig ott ült
az ablakában, s úgy várta Vitéz Pált. Amikor meg-
látta öreg pajtását, mind a két szeme úgy elkezdett
kacagni, hogy a palota háromszáz ablaka egyszeri-
ben táncra kerekedett.
Hej, volt öröm, de mekkora! Nagy dáridót csapott
az öreg király, s úgy járta a kállai kettõst Vitéz Pállal,
mint a forgószél. Az országát átadta a legkisebb fiá-
nak, maga pedig Vitéz Pállal vígan élt még legalább
száz esztendeig, ha nem kétszázig.
Aki nem hiszi, járjon utána!

Benedek Elek

Meghívó
A Sárszentágotai

Általános Iskola szülõ
munkaközössége

2009. november 14-én
21 órától

BÁLT SZERVEZ.

Hely: kultúrház.
Zene: Körösi István és társa.

A bál bevételét a SZMK az iskola
tanulói javára fordítja.

Arany Alapnak
Jelentõs elismerésben részesült az alapi Mezõ-
föld Népi Együttes. Arany fokozattal minõsítette
bemutatójukat a Fejér Megyei Mûvelõdési Köz-
pont Mûvészetek Háza és a Szabadbattyáni Álta-
lános Mûvelõdési Központ által november 7-én,
10 együttes részvételével szervezett I. Fejér Me-
gyei Amatõr Néptáncegyüttesek Minõsítõ Fesz-
tiválján a szakmai zsûri: Németh Ildikó táncpe-
dagógus, Szabó Szilárd táncpedagógus, Domak
Anikó népzenész, népzenetanár, Juhász Zsófia,
az FMMK igazgatója és Polyák István, a szabad-
battyáni ÁMK vezetõje.
A kiváló együttesnek és mûvészeti vezetõjüknek,
Iker Józsefnének ezúton is gratulálunk!

Hargitai Kiss Virág

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.

Mindenkit nagyon
sok szeretettel várunk!
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November 14., SZOMBAT
MTV: 5.53 Hajnali gondolatok 6.00 Híradó 6.10 6 órai
tea 7.05 Fõtér 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10 A Méz-
ga család különös kalandjai 8.35 Spuri 9.05 A Black
Rose vár titka 9.25 Ókori kalandok 10.00 Városrajzola-
tok – Budapest 10.30 Élni tudni kell 11.00 Autóguru
11.30 Stílus 12.00 Hírek 12.10 Fogadóóra 12.40
Egészség ABC 13.10 Sári bíró 14.25 A cirkusz 15.40
„Az én keresztem: Írni” – portréfilm 16.35 Extra –
Kultúrháttér 17.05 Visszajátszás 17.35 TS – Sport 7
18.35 A vadon bûvöletében 19.28 Föld Tv 19.30 Hír-
adó 19.50 Sporthírek 20.05 Szerencseszombat – a Lu-
xor, az ötöslottó és a Joker sorsolása 21.05 Irodalom
22.10 Vinci 0.05 Hírek 0.10 Sporthírek 0.20 Tabló 1.15
Önök kérték!
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Infománia 6.25 A tini
nindzsa teknõcök új kalandjai 6.45 Kölyökklub 9.10
Disney-rajzfilmek 10.20 Játék 11.25 Házon kívül 12.00
Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Doki 13.45 Pasifaló
14.10 Tengeri õrjárat 15.15 Rejtélyek városa 16.05 A
szerelem hálójában 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz
19.30 Csillag születik 22.05 A féreg akcióba lép 23.40
Így készült – Szobafogság 0.15 Alias 1.05 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.45 414-es küldetés 10.15
Szurikáták udvarháza 10.50 Babavilág 11.25 Kalandjá-
rat 12.00 Charlie – Majom a családban 13.00 Hegylakó
14.00 Bajnokok Ligája magazin 14.35 A kiválasztott –
Az amerikai látnok 15.35 90210 16.30 Irigy kutya
18.30 Tények 19.05 Magellán 19.35 Krokodil Dundee
2. 21.45 Banditák 0.15 James Bond: Goldfinger 2.15
Drága testek 3.10 Kalandjárat 3.40 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 Rádióka-
baré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin
15.05 Zöldövezet 15.30 Magyarországról jövök 16.04
Idõt kérek! 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvi-
lág 18.04 Rendszerváltoztatók – 20 év után 18.30
Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág
19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58
Zene 20.04 A Rádiószínház Dokumentummûhelye
20.57 Zene 21.04 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10
Éjszaka

November 15., 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 Méz-
ga család különös kalandjai 8.30 Spuri 9.00 „Így szól az
Úr!” 9.05 Engedjétek hozzám… 9.15 Katolikus krónika
9.40 Útmutató 10.05 Katolikus válaszok 10.55 Egyházi
naptár 11.10 Református magazin 11.35 Református
ifjúsági mûsor 11.45 Életünk õsze 12.00 Hírek 12.05
Utazóna 12.35 Rodosz 13.25 Papírtrabi 14.30 Légfris-
sítõ 15.00 Delta 15.30 Múlt-kor 16.00 Több, mint mozi
– Filmmagazin 16.25 Euro-Taxi 16.55 Panoráma 17.25
Magyarország története 17.55 Arcpoétika 18.30
Yorkshire-i szívügyek 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.00 Az Ezeregy éjszaka meséi
21.05 A szólás szabadsága 22.10 Kultúrház 23.05
Berlin, drágám 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50
Kapocs 0.25 A szólás szabadsága
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Slayers – A kis boszor-
kány 6.20 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 6.40 Kö-
lyökklub 9.45 Receptklub 10.05 Így készült – A hold-
hercegnõ 10.35 Játék 11.35 Menetrend 12.00 Híradó
12.10 Doki 13.05 Magyar Autósport-magazin 13.25
Tuti gimi 14.15 Szívek szállodája 15.10 Titkos küldetés
16.10 Piedone Afrikában 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11
20.00 Gorilla bácsi 21.50 Heti hetes 23.10 Maffiózók
0.20 Portré 0.50 Jópofa kofa
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében
6.45 TV2-matiné 9.15 Nagy vagy! 10.15 Joey 10.45
Két testõr 11.15 Stahl konyhája 11.50 Borkultusz –
Borkultúra magazin 12.20 Száguldó vipera 13.20
Psych – Dilis detektívek 14.20 Smallville 15.20 Rex fel-
ügyelõ 16.20 Dupla vagy semmi 18.30 Tények 19.00
Napló 20.05 Tor-túra 21.45 Rambo 2. 23.40 Kontroll
1.50 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül
– a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 „Tetszettek
volna…” – A rendszerváltozás évei 9.05 Kabarématiné

10.04 Református istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-
jel 11.32 Pro és kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc
perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda
14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04
Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.48 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 16., HÉTFÕ
MTV: 5.22 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz
5.50 Ma reggel 9.00 Afrika gyöngyszeme 9.55 Nappali
10.55 Parlamenti napló 11.45 A sokszínû vallás 12.00
Híradó 12.17 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Afrika gyöngyszeme 13.50 Roma Magazin 14.20
Domovina 15.25 Panoráma 15.55 Autóguru 16.20 Priz-
ma 16.40 Hírek 16.45 Körzeti híradó 17.00 A fagyos fo-
lyó lovasa 17.50 6 órai tea 19.00 Párizsi jó barátok
19.25 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Kékfény 21.10 Sztársáv 21.40 Hétfõ este 22.10
Memento 22.25 Paul Sauvage – Az érzelmes zsaru
0.00 Hírek 0.10 TS – Motorsport 0.35 Nappali 1.35
Kékfény
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.30 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.15 A tenger vándorai 16.05
Második esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20
Benkõ feleséget keres 22.25 Showder Klub 23.40 Vég-
zetes randevú 1.20 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 10.15 Teleshop 11.20 Winnetou 3 13.15
Kvízió 14.15 Szentek kórháza 15.15 Amynek ítélve
16.20 Bûbájos boszorkák 17.20 Joshi Bharat 18.30 Té-
nyek 19.05 Áll az alku 20.15 Jóban Rosszban 20.50 Hal
a tortán 21.25 NCIS 22.25 Gyilkos számok 23.25 Kü-
lönleges ügyosztály 0.25 Tények este 0.55 Szabadnak
születtek 2.30 Holló – Út a mennyországba
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultú-
ráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rá-
diószínház 13.23 Néhány bejegyzés Márai Sándor nap-
lójából 13.30 A görög katolikus 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 20.23
Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

November 17., KEDD
MTV: 5.22 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz
5.50 Ma reggel 9.00 Afrika gyöngyszeme 9.55 Nappali
10.50 Szomszédok 12.00 Híradó 12.17 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz 13.00 Afrika gyöngyszeme
13.55 Srpski Ekran 14.25 Unser Bildschirm 14.55 Átjá-
ró 15.25 Delta 15.55 Múlt-kor 16.20 Prizma 16.40 Hí-
rek 16.45 Körzeti híradó 17.00 A fagyos folyó lovasa
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
Maupassant történeteibõl 23.00 Budapest 23.55 Hírek
0.05 Esti beszélgetés Müller Péterrel 0.35 Nappali 1.30
Üdítõ
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.30 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.20 Tolvajrománc 16.05 Má-
sodik esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A
széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Vészhely-
zet 22.20 A Grace klinika 23.25 XXI. század – A legen-
dák velünk élnek 0.00 Reflektor 0.15 Fulltiltpoker.com
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek
9.20 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.25 Az ördög lelkén
szárad 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 A kalandor 23.10 A
médium 0.10 Tények este 0.40 Tiszta lap

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultú-
ráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ világ 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magán-
hangzó 13.04 Rádiószínház 13.23 Néhány bejegyzés
Márai Sándor naplójából 13.30 A római katolikus egy-
ház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Kö-
zelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet
17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.22 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04
A nap történetei 22.00 Krónika 22.10 Sportvilág 23.00
Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

November 18., SZERDA
MTV: 5.22 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz
5.50 Ma reggel 9.00 Afrika gyöngyszeme 9.55 Nappali
10.50 Szomszédok 12.00 Híradó 12.17 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz 13.00 Afrika gyöngyszeme
13.55 Hrvatska krónika 14.25 Ecranul nostru 14.55
Kormányváró 15.25 Stílus 15.55 Légfrissítõ 16.20 Priz-
ma 16.40 Hírek 16.45 Körzeti híradó 17.00 A fagyos fo-
lyó lovasa 17.50 6 órai tea 19.00 Párizsi jó barátok
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Életképek 20.50 Beszélõ fejek 21.20 Sztársáv 21.55
Szerda este 22.25 Memento 22.40 Amerikai Vendetta
0.35 Hírek 0.45 Magyarország története 1.15 Nappali
2.05 Életképek
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.30 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.15 A kód neve: Világvége
16.05 Második esély 17.20 Mónika-show 18.30 Hír-
adó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.20 A halál a ragadozó ellen 23.20 Gaby – Egy cso-
dálatos élet 1.30 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek
9.20 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.25 Botcsinálta golf-
palánta 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 Az ügy
1.00 Tények este 1.30 Az ördög lovagja
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.04 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultú-
ráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rá-
diószínház 13.24 Néhány bejegyzés Márai Sándor nap-
lójából 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arc-
vonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétközna-
pi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Üt-
közõ 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 20.23
Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10
Éjszaka

November 19., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.22 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz
5.50 Ma reggel 9.00 Afrika gyöngyszeme 9.55 Nappali
10.50 Szomszédok 12.00 Híradó 12.17 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz 13.00 A fagyos folyó lovasa
13.55 Rondó 14.50 Átjáró 15.20 Sorstársak 15.55 Ext-
ra – Kultúrháttér 16.20 Prizma 16.40 Hírek 16.45 Körze-
ti híradó 17.00 A fagyos folyó lovasa 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 A
kor szelleme 1.45 Szempont
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.30 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.15 Szerelmünk lapjai 16.15
Második esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20
Esti showder Fábry Sándorral 23.15 Házon kívül 23.50
Európai idõ 0.05 Alias 1.05 Reflektor 1.20 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Té-
nyek reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Ba-
bapercek 9.20 Telekvíz 10.25 Teleshop 11.30 Fagyha-
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

http://www.observer.hu

A Bogárdi TV mûsora
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓ-
TÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁR-
BOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓ-
SON, a Kábelsat és a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, vala-
mint az EMW hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián.
November 14., Szo: 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 Bácskai Júlia a párkapcsolatokról (ism. 80’),
Alexander Klára a változókorról (ism. 70’) 19.00 Lap-
szemle, Sziréna 20.00 Monhaltné Patkós Mária kiállí-
tása Pálfán (40’), Huszár Dezsõ munkássága és élete
(60’), A Sárga Taxi zenekar (40’), Természeti értéke-
ink 10.
November 15., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna
8.00 Bácskai Júlia a párkapcsolatokról (ism. 80’),
Alexander Klára a változókorról (ism. 70’) 13.00 Heti
híradó 15.00 Testületi ülés 19.00 Heti híradó 20.00
Hitélet
November16., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Mon-
haltné Patkós Mária kiállítása Pálfán (40’), Huszár De-
zsõ munkássága és élete (60’), A Sárga Taxi zenekar
(40’), Természeti értékeink 10. 13.00 Heti híradó
15.00 Foci: S.bogárd–LMSK (95’), Kézi: S.bogárd–Er-
csi (60’), Teremfoci (2x40’) 19.00 Heti híradó 20.00
Egy keresztyén mérnök Pakisztánban: Kerekes Péter
November 17., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Hit-
élet 13.00 Heti híradó 15.00 Egy keresztyén mérnök
Pakisztánban: Kerekes Péter 19.00 Heti híradó 20.00
Filmszemle (30’), Tablók Könyve (25’), Nyugdíjasok
évfordulója (60’), Híradás az utánpótlásról (30’)

November 18., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00
Filmszemle (30’), Tablók Könyve (25’), Nyugdíjasok
évfordulója (60’), Híradás az utánpótlásról (30’) 13.00
Heti híradó 15.00 Pingpong: S.bogárd–Csákvár
(2x35’), Teremfoci (2x40’), Kézilabda (60’) 19.00 Szi-
réna 19.30 Lapszemle 20.00 Foci: S.miklós–B.cser-
nye (95’), Cece–P.szabolcs (95’)

November 19., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna
8.00 Foci: S.miklós–B.csernye (95’), Cece–P.sza-
bolcs (95’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Film-
szemle (30’), Tablók Könyve (25’), Nyugdíjasok évfor-
dulója (60’), Híradás az utánpótlásról (30’) 19.00 Lap-
szemle, Sziréna 20.00 Hitélet

November 20. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna
8.00 Pingpong: S.bogárd–Csákvár (2x35’), Teremfoci
(2x40’), Kézilabda (60’) 13.00 Lapszemle, Sziréna
15.00 Hitélet 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Film-
szemle (30’), Tablók Könyve (25’), Nyugdíjasok évfor-
dulója (60’), Híradás az utánpótlásról (30’)

***

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

tár alatt 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 A csajom apja ide-
ges 23.25 Jericho 0.25 Tények este 0.55 Csillagkapu
2.45 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 kultú-
ráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ világ 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magán-
hangzó 13.04 Rádiószínház 13.23 Néhány bejegyzés
Márai Sándor naplójából 13.30 A római katolikus egy-
ház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Kö-
zelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet
17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.23 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

November 20., PÉNTEK

MTV: 5.22 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz
5.50 Ma reggel 9.00 Afrika gyöngyszeme 9.55 Nappali
10.50 Szomszédok 12.00 Híradó 12.17 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz 13.00 Afrika gyöngyszeme
13.55 Körzeti magazin 14.55 Átjáró 15.25 Sírjaik hol
domborulnak? 15.55 Ablak 16.20 Prizma 16.40 Hírek
16.45 Körzeti híradó 17.00 A fagyos folyó lovasa 17.50
6 órai tea 19.00 Párizsi jó barátok 19.28 Föld Tv 19.30
Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Önök kérték! 21.10
Sztársáv 21.40 Péntek este 22.10 Memento 22.25 Ki-
rekesztve 0.25 Hírek 0.35 Hitvallók és ügynökök 1.35
Nappali
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.30 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.30 Babylon 5.: Célpont a Föld
16.15 Második esély 17.20 Mónika-show 18.30 Hír-
adó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.20 CSI: New York-i helyszínelõk 22.20 A szökés
23.25 A fõnök 0.25 Reflektor 0.40 Itthon 1.00
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 10.15 Teleshop 11.20 Perry
Mason: A show-nak folytatódnia kell 13.15 Kvízió
14.15 Szentek kórháza 15.15 Amynek ítélve 16.20 Bû-
bájos boszorkák 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények
19.05 Áll az alku 20.15 Jóban Rosszban 20.50 Hal a
tortán 21.25 Sodró lendület 23.20 Macsolabor 23.55
Tények este 0.25 Palira vett a csajom 2.05 A Donnelly
klán 2.55 Borkultusz
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.35 8 és fél perc a kultú-
ráról 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 nap-
lójából 13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.45 Hét-
köznapi tudomány 16.15 Zöldövezet 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nél-
kül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószín-
ház 20.25 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A 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 akác-
cal 1900 Ft/q, akác tûzifa kugliban 2110 Ft/q,
akác tûzifa aprítva 2140 Ft/q. Füstölésre alkal-
mas fûrészpor kapható. Telefon: 06 (30) 986
2623.

Szántóföldet bérelnék Pusztaegresen. 06 (20)
411 6669, 06 (70) 337 6669. (323045)

Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal
eladó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 774 0143.

Hantoson, Székesfehérvártól 30 km-re, 2160
m2-es, négy szobás, összkomfortos családi
ház, két garázzsal, parkosított kerttel eladó. Ér-
deklõdni: 06 (25) 488 152. (323468)

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

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

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

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, egye-
di 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/ Ér-
deklõdni: 06 (70) 322 5593, 06 (20) 473 3658.

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

Mérlegképes könyvelõi, számviteli, szakügy-
intézõi, pénzügyi, asszisztensi gyakorlattal ál-
lást keres. 06 (30) 740 7098. (2073050)

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

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

Redõny-, reluxa-, szalagfüggöny-javítást, ké-
szítést vállalok. 06 (20) 924 3830. (2073435)

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

Lakás kiadó! 06 (70) 637 2874.

Németjuhász kölykök olcsón eladók. 06 (30)
916 5891. (2073177)

G-WAX kézi autómosó év végi ajánlata novem-
ber 10-tõl december 20-ig. Minden autómosás
mellé 50 %-os árengedményre jogosító aján-
dékkupon jár, mely beváltható a Glance szép-
ségszalon mûkörmösénél, így mûköröm akár
2500 Ft-ért, pedikûr 1300 Ft-ért, manikûr 1000
Ft-ért, fogékszer 3000 Ft-ért. 06 (20) 619 0935.

Hatfiókos fagyasztószekrény kitûnõ állapot-
ban olcsón eladó. 06 (70) 773 6158. (2073173)

Drótszõrû magyar vizslák oltás áráért eladók.
Érdeklõdni: 06 (30) 385 9715.

Élelmiszer, vegyi áru nagykerbe áruismerettel
rendelkezõ nõi raktárost keresünk. Jelentkezés
csak személyesen. Krencz Nagyker, Sárbo-
gárd, Ady E. út 50.

Hajtómûves villanymotor, húsdarálóra is al-
kalmas, eladó, 380 V-os. 06 (30) 406 3214.

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

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

06 30 444 1602

GYÓGYMASSZÕR, Szakács Gábor, Cece.
ÜDÜLÉSI CSEKK beváltható.

06 30 568 9411

Eladó FÉG gyártmányú Siesta Pingvin falra
szerelhetõ INFRAÉGÕS GÁZ HÕSUGÁRZÓ,

valamint TÉRDEPLÕS SZÉK.
Érdeklõdni: 06 30 993 3395

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

A Fejér megyei Europe Direct iroda
RENDEZVÉNYSZERVEZÉS ÉS

PÁLYÁZATÍRÓI KÉPZÉST szervez.
A KÉPZÉS minden résztvevõ számára

INGYENES!
További információ: 06 30 358 2172, vagy

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

PATYOLAT! Új posta mögött.

AKÁC és EGYÉB kemény TÛZIFA eladó.
06 30 9470 899

SÁRBOGÁRDON, kislóki és mezõfalvi út
környékén 0,5-3 hektárig

FÖLDET VÁSÁROLNÉK MAGAS ÁRON IS!
06 30 2980 144

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
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FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

TÉLEN A VÍZMÉRÕK

ELFAGYHATNAK!

Télen a vízmérõk, sõt a használaton kívüli házi vízvezetékek is elfagyhat-
nak. Az ilyenkor elfolyó víz díját – a jogszabályok szerint – Önnek, a fo-
gyasztónak kell megfizetnie. Ennek elkerülésére kérjük, hogy:

* a vízmérõaknákat (vízmérõhelyeket) hõszigetelés szempontjából ellen-
õrizzék,

* a rosszul záródó, sérült, szabálytalan aknafedlapot cseréljék ki, vagy gon-
doskodjanak megjavításukról.

* Az üdülõ vagy „zártkerti” ingatlanok és a vízzel ellátott építési (üres) telkek
vízhálózatának víztelenítésérõl se feledkezzenek meg,

* víztelenítéskor a vízmérõ elõtti, utca felõli csapot (szelepet) zárják el, a
belsõ csapot hagyják nyitva, így a vízmérõbõl is el tud távozni a víz.

Használaton kívüli ingatlanja bekötési vízmérõjének téli víztelenítését
szolgáltatási területünkön lakossági fogyasztóinknak bejelentés
alapján díjtalanul elvégezzük. Intézményi és közületi fogyasztóink ré-
szére megrendelés alapján, díjazás ellenében végezzük el a munkát.

Keressék helyi dolgozóinkat, vagy sárbogárdi üzemmérnökségünket
a 25/460-101-es telefonszámon.

A bejelentést/megrendelést honlapunkon keresztül is megtehetik, elekt-
ronikus ügyfélszolgálatunk segítségével.

Készséggel állunk rendelkezésükre.

Elektronikus ügyintézés, további információ: www.fejerviz.hu

FEJÉRVÍZ ZRt.
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Nyílt
tér

A Sárszentmiklósi Általános Iskola 45 éve
végzett két osztálya tartott találkozót
szombaton a volt alma mater épületében.
Molnár László és felesége, Ili néni osztá-
lyai gyülekeztek izgatottan, sok-sok év
után az aulában, hogy felfedezzék a régi
társakat, s felidézzék, újraéljék együtt töl-
tött diákéveik élményeit. A 28-28 fõs osz-
tályokból — akárcsak tanáraik közül —
már sokan nincsenek az élõk sorában, és
volt, aki betegsége miatt nem tudott eljön-
ni a találkozóra. Így összesen 30-an ültek

be a hajdani terem padjaiba, Ili néni rend-
hagyó osztályfõnöki órájára. Laci bácsi saj-
nos már csak az égbõl legeltethette szemét
egykori diákjain.
Az emlékidézést megelõzõen az öregdiák-
ok felkeresték a tablóikat, és gyertyát gyúj-
tottak elhunyt társaik, tanáraik tiszteleté-
re. Elõkerültek a régi osztálynaplók is.
Az ebédet a Korona étteremben költötték
el, majd késõ délutánig folyt a beszélgetés,
s így sem tudtak kifogyni a közös témákból.

Hargitai Kiss Virág

EMLÉKEZÉS EGY PRÍMÁSRA
Sokan búcsúztatták temetésén Tréger Jánost, az utolsó sárbogárdi cigányprímást. Ko-
vács Sanyi bácsi visszaemlékezve azokra az idõkre elmondta: Jani bácsi kedves nótáját
gyakran muzsikálta a Béke étteremben. Ennek két sorával emlékeznek rá azok, akik
sokszor hallgatták Õt:

„Rád gondolok, amikor az orgona virágzik nyár elején,
Amikor a rózsafák közt száz napsugár játszik, rád gondolok én.”

/H/

Köszönetünket fejezzük mindazoknak,
akik

id. MEZÕ FERENC
temetésén részt vettek,

sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Köszönet a tiszteletes asszonynak
a megható búcsúztatásért,

és a Szentlélek Temetkezés dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért.

Gyászoló család

EMLÉKIDÉZÕEMLÉKIDÉZÕ

Gondolkodjunk!
Meghívót kaptunk a „Tablók könyve 1951–
2009” címû kötet díszbemutatójára, így hát
elmentünk a lányommal együtt. Nem meg-
lepõ módon sokan voltunk, színes múltú a
gimnáziumunk. Tanítóképzõ, gimnázium,
szakközépiskola, nyolcosztályos gimnázi-
um, nem beszélve a levelezõs oktatásról, na,
de a gimi történetével foglalkozzon más.
Azóta minden este ezt a könyvet nézeget-
tem, és különbözõ szempontok alapján ta-
nulmányoztam.
Nézegettem a nálam idõsebbek képeit, és
sok esetben meglepõdtem, hogy õ is a jog-
elõd iskolába járt. Felfedeztem a környezõ
községek dinasztiáit, Dég, Alap, Káloz,
Mezõszilas, Cece községek régebbi és mai
tanárait, óvónõit és köztisztviselõit. Ezek
szerint tényleg igaz a híres mondásom: a fél
világot én, a másik felét a férjem ismeri, az-
tán még vannak a közös ismerõseink.
Aztán nézegettem a tanárok képeit — nem
egy volt, vagy van közöttük, aki „tartozéka”
lett a Petõfinek, évtizedekig tanított mester-
fokon. Az sem ritkaság, hogy volt diákból
lett tanár az iskolában.
Egy este azzal szórakoztattam magam, hogy
a rokonságból hány évfolyamon képviselte
valaki a „klánt”. Jegyzeteltem, így megálla-
píthattam, hogy az elmúlt 51 év végzõsei kö-
zött 17 évfolyamon 22 fõ rokon volt végzõs
az iskolában, nem említve a szegrõl-végrõl
rokonokat. Ekkor tudatosult bennem, hogy
már régen átvettük a hatalmat a városban,
csak nem vettük észre. Valaki, egy nagyon
okos, botcsinálta politikus igazán szólhatott
volna!
Aztán néztem, hogy a mai testület tagjai kö-
zül kik végeztek a helyi gimiben. Nem akar-
tam hinni a statisztikámnak, de csak egy
képviselõt találtam, ezért a nevét nem írom
le. Botrányos! Úgy vágyom egy kis érettségi
bizonyítványos történetre! Másnak miért le-
het? A közép- és túlképzettség a testületi
üléseken a szereplõkön nem mindig látszik.
Aztán azt nézegettem, ki milyen helyzetbõl,
környezetbõl indult, mivé tudta tenni ma-
gát, mibõl lett a cserebogár. Két nagy cso-
portra osztottam õket, csak úgy rám jellem-
zõ módon: akiket szeretek és akiket utálok.
Sokszor magam sem tudom, melyik az elõ-
nyösebb besorolás.
Sokan vannak, akik arcra, vagy termetre
nem sokat változtak, a gyerekükön az arcvo-
násuk simán felismerhetõ. Aztán vannak
páran, akik áttérhetnének egy más vallásra,
hogy „csadort” hordhassanak. Most kivéte-
lesen, csak a pillanat kedvéért, nyilvánosan
is önironikus leszek: bizonyos pollenek je-
lenléte esetén néha az én fejemen is jól mu-
tatna egy nagyon sûrû tüllfátyollal díszített,
formatervezett kalap.

Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

Tesco-akció?
Akciós tálcás csirkecombot vásároltam a
Tescoban. A pénztárnál külön figyeltem az
árát, mert ugyanitt egy hónappal ezelõtt
megtörtént, hogy nem azt az összeget fizet-
tem szintén tálcás, „akciós” csirkéért, ami
rajta szerepelt. Ezt persze már csak otthon
vettem észre.

Érdekes módon most sem a sárga címkén
lévõ olcsóbb árat kellett volna fizetnem.
Az akciós ár és a valós ár között több mint
200 Ft volt a differencia. Hosszas várako-
zás után — én mentem oda a vevõszolgá-
lathoz, mert nem jött senki — kiderítették,
hogy a kód jó rajta, amit bevitt a pénztár-
gép, ám nem az akciós ár szerepel a pénz-
tárgépben, amit hirdetnek. Sûrû elnézés
közepette felajánlották ugyan, hogy elvi-
hetem a csirkét akciós áron, de nekem már
elment a kedvem a vásárlástól.

Mi van azokkal, akik észre sem veszik,
hogy ez az egész leárazás csak látszat, való-
jában becsapják a vásárlókat?

Név és cím a szerkesztõségben

Nyílt levél egy
temetõi tolvajnak

Szép virágokat vittem ki hozzátartozóm
sírjára, és ellopták õket. A tolvajnak üze-
nem:
Nem szégyelled magad? Halottól lopni?
Megaláztad saját magadat, hogy csak lo-
pott virágot tudsz vinni szeretteid sírjára!
A halottal tromfoltál, vagy velem?

Csanádyné


