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Mûvészek múzsája: Csinszka
Boncza Berta, vagy ahogyan jobban ismer-
jük: Csinszka nem csak elsõ férjét, Ady
Endrét ihlette meg. A nagy költõ elõtt két
mûvész, majd Ady halála után Babits Mi-
hály és második férje, Márffy Ödön is az õ
lényébõl merített az alkotáshoz. Nem be-
szélve arról, hogy halála után is számos
könyv témáját képezi személye.
E különös hölgy Rockenbauer Zoltán ér-
deklõdését is magára vonta, aki arra a kér-
désre keresi a választ „A halandó múzsa”
címû könyvében, vajon miért lett Csinszka
annyi mûvész múzsája.
E könyv bemutatójára hétfõn este került
sor a sárbogárdi Madarász József Városi
Könyvtárban, Leszkovszki Albin közre-
mûködésével.
Rockenbauer Zoltán neve ismerõsen
csenghet, hiszen egyrészt édesapja, Roc-
kenbauer Pál készítette a híres „…és még
egymillió lépés” címû tévésorozatot, más-

részt a szerzõ volt országgyûlési képviselõ,
majd a Fidesz-kormány idején a nemzeti
kulturális örökség minisztere. Eredetileg

könyvtár–magyar szakon végzett, majd el-
végezte a néprajz szakot, és tanulmányoz-
ta a polinéz nyelvet illetve kultúrát. Ké-
sõbb mûvészettörténetbõl doktorált.
Csinszkához fûzõdõ „viszonyáról” így val-
lott: „Szeretem Csinszkát, de látom a hibá-
it is.” S hogy minél reálisabban láthassák a
könyv olvasói a véleményeket megosztó
Boncza Bertát, sokat idéz tõle és róla a kö-
tet oldalain.
A múzsával kapcsolatos kutatásai közben
Márffy Ödön felé fordult figyelme, s a fes-
tõ életmûvébõl született doktori disszertá-
ciója.
A könyvet a szerzõ beszélgetõtársa, Lesz-
kovszki Albin e szavakkal ajánlotta a jelen-
lévõknek: olyan komoly tudományos mun-
ka ez, amit jól lehet olvasni, és amit min-
den irodalomkedvelõnek a kezébe kell
vennie.

Hargitai Kiss Virág

Orgazdával együtt buktak le a tolvajok
Szombaton hajnalban egy sárszentágotai ingatlanról betörést je-
leztek. Nem sokkal késõbb újabb és újabb sértettek jelezték, hogy
idegenek jártak a portáikon. Amíg a technikusok a helyszíneken a
nyomokat rögzítették, a pusztaegresi körzeti megbízottnak fel-
tûnt két egymásnak orral parkoló személyautó és a jármûvek gya-
núsan suttogó utasai.
A sárszentágotai ingatlanról eltûnt motoros fûrész nyitotta a sort
szombaton hajnalban, majd panaszosok egész sora jelezte: idege-
nek jártak a településen. Leginkább csak az ottlétük nyoma tûnt
fel, lopási károk nem igen jelentkeztek, kivéve a nagy értékû lánc-
fûrészt.
A bûnügyi technikusok igyekeztek minél több értékelhetõ nyo-
mot rögzíteni, miközben a pusztaegresi körzeti megbízott dél-
elõtt tíz óra tájban jó érzékkel figyelt fel két parkoló jármûre. A
két jármû orral szemben parkolt, az utasok gyanúsnak tûntek. Kö-
zelebb ment, és akkor látta, hogy az egyik autóban egy motoros
fûrész van. Mint kiderült, a fûrész a hajnali betörésbõl való, és
már megalkudott rá a kétfõs betörõbrigád alkalmi, simontornyai
vásárlójukkal.

Számonkérésre elõállították mind a négy embert. A két sár-
keresztúri férfit kilenc rendbeli vagyon elleni bûncselekménnyel
gyanúsították meg a sárbogárdi nyomozók. A simontornyai férfi
orgazdai minõségben szerepel az ügyben. A társaságában lévõ
férfit tanúként hallgatták ki. Mint kiderült, õ csak a sofõr szerepét
vállalta fel. A láncfûrészt lefoglalták a rendõrök. Az elkövetõknél
házkutatást tartottak. Megtalálták az elkövetéskor használt ruhá-
jukat, cipõjüket, szerszámaikat. Az elsõként jelzett betörés hely-
színén kamera is rögzítette a behatolókat, így a rögzített nyomok
és a beleillõ ruha, cipõ mellett tényfeltáró vallomásuk csak hab a
tortán.
A négy betöréses lopás, illetve kísérlet, valamint öt lopási kísérlet
ügyében tovább folytatják az eljárást a sárbogárdi nyomozók.
Nem zárják ki, hogy a már ismert kilenc helyszín mellett a telepü-
lésen máshol is járt a keresztúri brigád, de ez nyilván az eljárás so-
rán tisztázódni fog, mint ahogy az is, hogy a két fõnek vélhetõen
harmadik társa is volt a bûncselekmények elkövetésekor.

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ
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11-08 pille

Mindig elégedetlenkedünk (joggal), mégis
a Nedobát is mindig megválasztják a kör-
zetében, nem? Már most is biztosítja a he-
lyét a jövõ évi választásokra, az egész Petõ-
fi utcába járdát csináltak a közmunkások.
Szerintem inkább ez a felháborító.

11-09 Öcsike

Kedves Pille! A Nedobával sincs egészen
tisztában! A Nedobát a baloldali szavazók
juttatták be 2006-ban, de eladta magát az
akkor már Fidesz-kabátot vett Juhásznak
„egy tál lencséért”, azaz a civil bizottság el-
nökségéért. A pártok döntetlenre álltak, a
Bártfai lett volna a mérleg nyelve, de a
Bárfai túl tisztességes volt ahhoz, hogy be-
lemenjen ebbe a játszmába. Megkeresték
az Õri Gyulát, az Etelvárit, hogy álljon át,
de egyik sem volt hajlandó áruló lenni,
akármit is ígértek nekik. Végül jött a
Nedoba és a Ferencz Kornél, és eldõlt, ki
fog „kormányozni” a városban. A Ferencz
Kornél alpolgármester lett, és utána nem
firtatták a KÖZÉV dolgait. Nedoba bi-
zottsági elnök lett, és játszadozhatott to-
vább a Bogárdi Napok millióival. Mivel a
Kornélnak is kellett alkalomadtán a
Nedoba szavazata, felvette valami állásba.
Közben a Nedobát kizárták az MSZP-bõl,
ennek hatására megalapította a FÜBÉ-t, a
„Független Baloldaliak Egyesületét”,
amelynek õ lett az elnöke. Tehát nem a Pe-
tõfi utca járdája miatt fog újra képviselõ
lenni, hanem azért, mert, mint a FÜBE el-
nöke, õ lesz elsõ a listán. Minden választó-
kerületben indítani fog képviselõjelöltet,
és a töredékszavazatok alapján be fog
jutni, mint boldogult emlékû Simon János
a nem létezõ Agrárszövetségbõl. Hogy ez
szemétség? Igen, az! Remélem, ebben
egyetértünk.

11-09 Öcsike

Pillének. Ha már olyan közel van a tûzhöz,
remélem, tudja, hogy épp a napokban ka-
pott az egyik képviselõ felesége olyan
„utolsó” figyelmeztetést, hogy majdnem
belebetegedett! És miért? Mert a költség-
vetés koncepciójának megbeszélésén a
képviselõ férj nem akarta támogatni a Ju-
hász–Nedoba duó 7 millió forintos Bogár-
di Napokra szánt költségvetés-tervezetét.
Mivel anya a hivatalban dolgozik, apa ter-
mészetesen megszavazta. Kedves Pille,
kezd már tisztulni?

11-10 Pille
Kedves Öcsike, kérem, ne nézzen hülyé-
nek, vagy tájékozatlannak! Amiket leírt,
azzal teljesen tisztában vagyok. Engem
csak az háborít fel, hogy így vagy úgy a mos-
tani képviselõk többsége a következõ cik-
lusban is ott fog ülni az asztalnál, és így
nem fog elõrébb jutni Sárbogárd soha.

11-10 Pille
Kérdezem én, hogy ha valakinek a munká-
ja kifogástalan, akkor tud figyelmeztetése-
ket kapni?
Lehet, hogy igazak az összeesküvés-elmé-
letei, nem tudok ebben nyilatkozni, de a
köztisztviselõk zöme nem szakad meg a
munkába, nekem elhiheti, én inkább ezt az
oldalt ismerem, mondhatnám azt is, hogy
részese vagyok.

11-10 Öcsike
Pillének: higgye el, én is nagyon jól isme-
rem a közszférát, lehet hogy jobban, mint
Ön. Nagyon öreg „motoros” vagyok a
„szakmában”! Ön összeesküvés-elmélet-
rõl beszél. Akkor szíveskedjen megmagya-
rázni, hogy miért csak az ellenzéki
(MSZP-s) képviselõk és azok a vállalkozók
kaptak iparûzési adóellenõrzésre „meghí-
vót”, akik Juhásznak meg a Krupa Rozi-
nak valamiért nem tetszenek! A bólogató
Jánosok miért nem kaptak behívót adó-
vizsgálatra? Ez nem elmélet, ez a meztelen
bogárdi valóság.

11-10 Czaffer Zoltán
Már javasoltam többször: soha többé nem
szavazni egyikre sem! Én itt születtem, itt
élek, és mondhatom: a város egyre jobban
csúszik a lejtõn. Ez lehetne egy jó hely, de
valakiket a pénz és a hatalom mámora tel-
jes részegségbe taszít, s ez a sárbogárdi
képviselõ-testület! Schmidt Lórándnak az
elsõ kérdés: Miért nincs itt évek óta
munkalehetõség, és ki a felelõse ennek?

11-11 schmlori
Kedves Zoltán! A munkaerõ kérdése na-
gyon összetett kérdés, de vannak sajnos
negatív körülmények. A gazdasági válság-
tól eltekintve, ami sajnos van, és nem Ma-
gyarország találta ki, a mi városi vezeté-
sünknek semmiféle lobbilehetõsége nincs.
És bárki bármit is mond a lobbiról, egyesek
‘mutyizásnak’ nevezik, szerintem kellene.
Én utánajárásnak, egyeztetésnek, érdek-
érvényesítésnek nevezném. De itt az erõ és
energia nagy része a belsõ feszültségekre
megy el.

11-11 Etelvári Zoltán
Czaffer Zolinak: Zoli, kritizálsz, és telje-
sen jogosan, de mondjál légy szíves valami
kézzelfogható ötletet, hogy honnan lehet-
ne ide munkahelyeket hozni. Ha más len-
ne a polgármester, még unalmában is el-
menne munkahelyet idecsábítani!

11-11 pille
Kedves Öcsike! Mivel olyan jól informált,
azt is árulja el, hogy a Nedoba-bizottság
megszüntetése mellett a Bártfait mivel
akarta kifizetni az MSZP? Továbbá írjon
meg már abból a sok dr. Szabadkai által a
városnak intézett állítólagos támogatásból
egyet legalább, mert én se nem hallottam,
se nem olvastam, hogy mit járt ki a városá-
nak.

11-11 Palibácsi
Lórikám és Zolikám! Rendes gyerekek
vagytok, de ha nem tudnak a képviselõink
tenni értünk, akkor mi a …nek fizetünk
benneteket? Ha bemegyek a boltba, és
nem szolgálnak ki, akkor nem fizetek a
semmiért!

11-11 Bazsi
Szeretlek Esztikém! Puszillak mindenhol!
:-*

11-11 Kekec
Etelvári úr! Miért nem ír a tornacsarnok
ügyében tegnap látott visszakozásáról? Ön
ül hintában, vagy bennünket ültetett hintá-
ba? A végén úgyis kiderül, hogy tényleg
csak politikai játszma az egész, és arra
használja azt a mindenhez értõ nagy du-
másságát, hogy szétdumálják az egészet, és
nem lesz itt semmilyen bõvítés.

11-13 Rohonczi Gabi
Lehet, hogy nem véletlenül ezt a horribilis
összegû költségvetést szavazták meg?
Ennyi pénzt nem fognak elõkaparni se-
honnan. Miért nem egy hozzáértõ csapat
foglalkozik ezzel az üggyel? Ennyi pénzbõl
új CSARNOKOT lehetne építeni, hozzá-
értõk szerint. A polgármester ismét bele-
nyúlt. Kár, hogy Nedoba képviselõ nem
tudja véghezvinni ezt az ügyet tavaszig.

11-13 Kekec
A polgármester nem nyúlt szerintem sem-
mibe bele. Éppen az derült ki, hogy az
Etelvári az ígérgetésével szemben nem
tudta hozni a tervezõit, akik olyan olcsó
csarnokot ígértek. Ameddig csak dumálni

Szemelvények a Bogárdi TV üzenõfaláról

Folytatás a következõ oldalon.
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kell, addig megy a dolog, addig beszélni na-
gyon tud, amikor konkréttá válik, és le is
kell írni, akkor már úgy látszik, füstté vál-
nak. Miért nem ragaszkodott ahhoz a ter-
vezõhöz, akivel elõre lebeszélte, és so-
kunkkal elhitette, hogy 80 millióból meg-
lesz?

11-13 Etelvári Zoltán

Kekecnek: Önt az indulatai vezetik. De
miért nem azt kérdezte meg, hogy hány
tervezõt hívtak meg a tornaterem bõvíté-
sével kapcsolatban? Milyen érdekes, hogy
megint (mint mindig) csak a jegyzõ
exférjének az árajánlata érkezett be idõ-
ben! Higgye el, kedves Kekec, ha CSAK
ÉN foglalkozhattam volna a tornacsar-
nokkal, akkor korrekt árajánlattal és meg-
valósítható költségvetéssel álltam volna
elõ, és jövõre már állna a szabvány csar-
nok. Most látszatra velem toltak ki, valójá-
ban a város sportszeretõ polgáraival .Most
is látszik, hogy Bogárdon az a cél, hogy
hogy ne lehessen megcsinálni valamit. Ez a
dolog a polgármesternek meg a jegyzõnek
jól jött. Õk természetesen nem akarták a
bõvítést, mert ha akarták volna, már régen
kész lett volna, de választások elõtt ezt
nem merték mondani, és kreáltattak az
exférjjel egy olyan költségvetést, amit nor-
mális ember nem fogad el! Így a tornacsar-
nok sem készül el, és az Etelvárit is sikerült
lejáratni — szerintük. Az Etelvári hiába
erõlködik addig, ameddig a polgármester a
sleppjével azt szavaztat meg, amit akar. A
slepp meg az érdekeik miatt azt a kását
fújja, amit a polgármester eléjük rak.

11-14 valaki

A tornacsarnok csak gumicsont, hogy a
„város” polgárai rágódjanak valamin. A
háttérben pedig a jegyzõ úgy irányítja a
polgármestert, hogy neki minden jó le-
gyen. Ha nemet mond neki a polgármes-
ter, büntetés következik. … Elég vicces,
nem?

11-15 Czaffer Zoltán

Etelvári úr! Szerintem nem én kapok fize-
tést azért, hogy a városért dolgozzak, ha-
nem Önök! Én mondjam meg, hogyan
hozzanak ide munkát? Ez azért mulatsá-
gos, nem? A válság nem több éve tart ám,
uraim, és itt mégis évek óta nincs komoly
munkahely! Kérem, dolgozzanak meg a
pénzükért!

11-16 Molnár Éva

Szeretnék érdeklõdni, hátha valaki tudja,
hogy a Kereszt utcát (ahol a rendõrség is
van) mióta nyilvánították parkolóvá? Ma
is alig tudtunk személyautóval az utcából
kijönni, sõt, bemenni se. Mi van, ha tûzoltó
vagy mentõ jön az utcába valakihez? Miért
kell az utca lakóinak eltûrni, hogy az utcá-
jukban, a kocsibejáróikban mások parkol-
nak? Miért nem lehet a rendõrségnek egy
parkolót kialakítani?

Szerkesztette: Hargitai Lajos

Folytatás az elõzõ oldalról.

Hasznos tanácsok
influenzavírus ellen

Az influenzavírus az orrüregen és a száj-,
garatüregen keresztül képes fertõzni. Az
majdnem lehetetlen, hogy egy nagy jár-
vány esetén elkerüljük a H1N1 vírussal va-
ló találkozást, dacára minden elõvigyáza-
tosságunknak. Ám nem a vírussal való
puszta találkozás, vagyis a megfertõzõdés
okozza a nagyobb problémát, hanem az,
ha a vírus képes el is szaporodni a szerveze-
tünkben.
Néhány nagyon egyszerû dolog segíthet
megelõzni a fertõzõdést (vagy legalább le-
csökkenteni annak mértékét), illetve a
mégiscsak elkapott vírus elszaporodását a
szervezetben. Ezen hasznos fogásokat saj-
nos a hivatalos szervek sem hangsúlyozzák
eléggé.
1. Gyakori kézmosás (ezt a tanácsot azért
gyakorta hallani).
2. „El a kezekkel a szádtól!” módszer. Pró-
báld meg megállni, hogy nem nyúlsz az ar-
codhoz és fõleg a szádhoz a kezeddel, csak-
is alapos kézmosás után. (Bizonyított,
hogy sok légúti betegséget okozó vírus
nem közvetlen cseppfertõzéssel terjed em-
berrõl emberre, hanem úgy, hogy a vírussal
fertõzõdött tárgyakat megfogod és utána a
kezedrõl a vírust szépen lenyalod. A száj-
védõ maszk azért is hasznos, mert ezt is
megakadályozza.)
3. Gargarizálj naponta kétszer meleg, sós
vízzel (vagy hydrogen-peroxidos vízzel, ha
nem bízol a sóban.) A H1N1 vírusnak
ugyanis a fertõzést követõen 2-3 napra van

szüksége ahhoz, hogy a száj és/vagy orr-
üregben elszaporodjon és kialakítsa a tü-
neteket. Egy egyszerû gargarizálással
nagyban csökkenthetõ a vírusok szaporo-
dása, illetve mennyisége. Ne becsüld le ezt
az egyszerû, olcsó és hatásos megelõzõ
módszert.

4. Hasonlóan az elõzõekhez, az orrüregei-
det is tisztítsd ki legalább naponta egyszer
meleg, sós vízzel. Van, aki óvatosan vizet
szippant fel az orrába, és úgy öblíti ki azt,
ami nagyon jó tisztító módszer, de erre
nem mindenki képes. Arra viszont igen,
hogy egy meleg sós vízbe mártott fültisztító
pálcával naponta végigtörölje belülrõl az
orrát. Nagyon jó módszer a vírusok számá-
nak lecsökkentésére.

5. Erõsítsd az immunrendszeredet magas
C-vitamin tartalmú zöldségek és gyümöl-
csök fogyasztásával! Ha a vitaminszükség-
letedet tablettákkal fedezed, figyelj arra,
hogy azok cinket is tartalmazzanak, mivel
a cink elõsegíti a C-vitamin felszívódását.

6. Igyál olyan sok meleg folyadékot (tea,
gyenge kávé, kakaó stb.) amennyit csak le-
het! A meleg folyadékok fogyasztása ha-
sonló hatású, mint a gargarizálás, csak az
ellenkezõ irányban. Lemossák a szaporo-
dó vírusokat a torokból a gyomorba, ahol
azok nem tudnak tovább szaporodni, és
ártalmatlanná válnak.

Forrás: internet.

Nagykarácsonyi
kirándulás

2009. november 11-én meghívást kaptunk a Végsõvár Alapítványtól Nagykarácsonyba,
ahol 200 fogyatékos gyermeket vendégeltek meg a szervezõk.
Sárbogárdról 4 fogyatékos kisgyermekkel mentünk, Etelvári Zoli bácsi kisbuszával a Mi-
kulás házához.
Itt a gyerekek csomagot kaptak a Télapótól, majd le is fényképezkedhettek vele. Innen a
Mikulás-játszóházba mentünk, ahol már szendvicsekkel, süteménnyel, üdítõvel és kávé-
val vártak minket. Rengeteg játékkal játszhattunk, gyöngyöt fûztünk, ragasztottunk. Ez-
alatt Dudo bohóc szórakoztatta a gyerekeket, majd a Pa Dö Dö és Zimány Linda tartott
rendkívül jó mûsort, melyet az összes gyermek nagy élvezettel hallgatott.
Délután, a finom ebéd után kicsit fáradtan ugyan, de rengeteg élménnyel tértünk haza.
Ezúton szeretnénk megköszönni ezt a nagyszerû lehetõséget a Végsõvár Alapítványnak,
hogy legalább erre a napra a mi gyerekeink is teljes értékûnek érezhették magukat. Bol-
dog vagyok, hogy láthattam a végtelen örömöt a gyermekek és szüleik szemében!
Továbbá köszönjük Etelvári Zoli bácsinak a kedvességét, és hogy segített nekünk a baba-
kocsik és a csomagok pakolásában.
Remélem, jövõre még többen jutunk el a Mikuláshoz!

Horváthné Kovács Brigitta, Csipike Egyesület
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Árubemutatón voltam
Ma olyan világban élünk, ahol mindent
szabad: csalni, lopni, becsapni, átejteni a
hiszékeny embereket, akik könnyû prédái
a szélhámosoknak. Így van ez az évek óta
érkezõ, utazással egybekötött, csábító
ajánlatokkal, az árubemutatókkal is.

Ezeknek az olcsó áron hirdetett, egynapos
buszos utaknak nem kirándulás az igazi
célja, hanem az, hogy minél több bóvlit na-
gyon magas áron eladjanak a hiszékeny,
tájékozatlan embereknek. Nem beszélve a
csábító ajándékokról: ízléstelen libás óra,
bögrék, kávéskészletek, porcelán pofájú
babák és még sorolhatnám. Én ezeket az
irritáló meghívókat egyenesen a szemétbe
dobom, nem járok árubemutatókra. Most
mégis megjártam, jól behúzott a csõbe egy
kedves nõi hang telefonon, amely egy
gasztronómiai bemutatóra invitált.

Mivel megígértem, hogy elmegyek, két
nap múlva felhívott, hogy biztosan ott le-
szek-e, mert megnyertem egy 10 ezer Ft-os
vásárlási utalványt. Már hogy a fenébe ne
mentem volna, ezen elég sok mindent ve-
hetek! Ismét megígértem hát, hogy az em-
lített idõre ott leszek.

Gondosan készültem, szépen felöltöztem,
púder, kölni — nem tudni, kik lesznek ott
ezen a gasztronómiai programon, biztosan
lesz egy-két falat fogpiszkálókon, netán
kávé, frissítõ. Odaérek a mûvelõdési ház-
ba, s már gyanús volt, hogy az elõcsarnok
üres, sehonnan nem szûrõdik ki zaj, ami
több meghívottra, rendezvényre utalt vol-
na. Mégis benyitok az egyik terembe, ahol
kb. 12-en voltak, köztük egy fiatal házaspár
1 hónapos pici babával, a többiek középko-
rúak és idõsebbek. Gyorsan kabátban leül-
tem, de már akkor egy csinos, kedves hölgy
nagy hévvel magyarázott, s az asztalon fe-
hér lepedõvel (mint egy krisztusi lepellel)
letakarva különbözõ tárgyak rajzolódtak
ki. Mellettük egy villamos rezsó és egy
serpenyõ.

Rögtön láttam, „hányat üt az óra”! Én egy
árubemutató kellõs közepébe csöppen-
tem!
„No, mindegy, most már maradok” —
gondoltam. De nem láttam sem pogácsát,
sem üdítõs üvegcséket, amik az ígért gaszt-
ronómiai kis „partira” utalnának.
Figyeltem tovább.
Kis idõ múltán rájöttem, hogy ezeknek az
árubemutatóknak is megvan (ravasz mó-
don) a begyakorolt módszerük, koreográ-
fiájuk. Nem kell hozzájuk más, mint kelle-
mes megjelenés, ápolt külsõ, jól begyako-
rolt duma, jó szemkontaktus. Belegondol-
tam: hû, ha fiatalabb lennék, hogy tudnám
én ezt csinálni! A dumát különösen!
Agyonra keresném magam! S jól behúzni
az embereket a csõbe, meggyõzni õket az
árucikkek jó tulajdonságairól, minél több
pénzt kicsalni az emberekbõl…! De már
késõ!
Hát, ami igaz, az igaz, a hölgy nagyon meg-
gyõzõ volt, a serpenyõben megsütött egy
friss csirkecombot zsiradék nélkül, ame-
lyet egy pálcikával meg is kóstolhattunk
mind a 12-en. Puha és porhanyós volt.
Érdeklõdéssel hallgattuk a hölgyet tovább,
miután fejenként egy adagnyi csirkecom-
bot megettünk. Közben lerántotta az edé-
nyekrõl a fehér leplet. Egy 4-5 darabból ál-
ló német edénykészlet volt, és végigvitte
megemeltetni mindenkivel. Amikor rám
került a sor, majd elejtettem a serpenyõt,
nyomott vagy 2 kg-ot (káromkodtam is
egyet magamban). De már tûkön ültünk,
még mindig nem tudtuk meg az árát a
csodás edénykészletnek.
Kis idõ múlva aztán ez is kiderült: a sorozat
ára „csak” 347 ezer Ft volt.
Ennyi pénz! Majd leestem a székrõl. Ez
egy nagy törökországi repülõs úthoz is
elég! Már emelkedtem föl a székrõl, hogy
indulok haza, amikor a hölgy mondta,
hogy hátravan még a sorsolás (ravaszul ki-

találták!). A jelenlévõk között kisorsoltak
két nevet. Az egyikük a fiatal házaspár
volt, akik 60 ezer Ft-ot nyertek — ennyivel
kevesebbért vásárolhatták meg részletre
az edényeket; a másik egy középkorú há-
zaspár, akik nem merték azt mondani,
hogy nem kérik az edényeket, ha már 60
ezer Ft-ot nyertek! Rögtön meg is írták a
szerzõdést, a kötelezvényt, hogy majd
szállítják nekik az edényeket.
A többi résztvevõ — így én is — 2 db 5.000
Ft-os utalványt kaptunk egy prospektussal,
amelybõl választani lehetett, mit szeret-
nénk vásárolni. Azonban ezek az árucik-
kek mind drágák voltak. Én ugyan ebbõl
semmit nem vásárolok! Így a reményem is
odaveszett, hogy jól bevásárolhatok a
kapott utalványon.
Még hazafelé is a fiatal házaspár járt az
eszemben, akiket jól behúztak a csõbe.
Nem tudják, mit vállaltak az edénytörlesz-
téssel ebben a nehéz gazdasági helyzetben,
s félõ, hogy a kis vékony fiatalasszony ho-
gyan tudja majd a súlyos edényeket meg-
emelni, ha fõzni akar bennük.
Én úgy zártam le magamban a témát, hogy
megmaradok az én megszokott lábosaim-
nál, amelyekben a férjem is olyan finom
körömpörköltet fõzött. Igaz, hogy néme-
lyik már feketésen „patinás”, elsúrolni sem
lehet, de nagyon finom csirkepaprikást
meg halászlevet szoktam benne fõzni.
De az is biztos, hogy legközelebb az ilyen
és ehhez hasonló „beugrató” invitálások-
nak nem teszek eleget, a telefont leteszem,
mert ma már az árubemutatóknak olyan
kifinomult csalási eszközeik, gyakorlataik
vannak, amit tanítani kellene a hiszékeny,
tájékozatlan embereknek. Soha többé
nem megyek el árubemutatókra!
A két ajándékutalványt a papírszemétbe
dobtam a mai napon.

Dr. Gulyás Menyhértné Rózsika

A Sárszentmiklósi Katolikus Megújulásért Alapítvány tisztelettel és szeretettel hívja Önt az általa szervezett

SZENT ERZSÉBET-NAPI BÁLRA!
Ez a mulatság jótékonysági célokat szolgál. Bevételét az óvodás és iskolás gyermekek

étkeztetésének javítására, és az anyagiakban szegényebb sorsú családok megsegítésére fordítjuk.
Kérjük, fogadja el meghívásunkat!

A Szent Erzsébet-napi bál helyszíne és ideje:

a Sárszentmiklósi Általános Iskola aulája, 2009. november 21. 19 óra.

A bál elõtt fellép a dunaújvárosi Sándor Frigyes Zeneiskola klarinétegyüttese Moravecz Attila vezetésével,
valamint vár még a jelenlévõkre egy igazi meglepetés mûsor!

A nyitótánc után finom melegvacsorát tálalunk fel üdítõkkel és jó magyar borokkal.
A talpalávaló muzsikáról a cecei Szabó zenekar gondoskodik.

A bál idején büfé is mûködik! Az est folyamán sok-sok tombolatárgyat sorsolunk ki!
A belépõjegy ára: 2.000 Ft (az ár a vacsorát is tartalmazza).

Jegyek vásárolhatók a Suzuki Szalonban és Varga Lászlótól, valamint segítõinktõl.
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Cecén még mindig kerek a világ!
Az egyhónapos projekt utolsó elõtti hetében folytatódtak az isko-
lai programok Cecén.
Körmérkõzéseket játszottak a diákok labdarúgásból és kézilab-
dában, kedden pedig egy komplex délutánra várták nevelõik és
szüleik a gyerekeket. Lehetett íjászkodni, gyöngyöt fûzni, gombot

varrni, karaoket énekelni is ezen a délutánon, forgószínpadszerû-
en. Megszervezték Arany János „Családi kör” címû versének
elõadói versenyét is két kategóriában, nagy sikerrel.
A programok jövõ héten folytatódnak, és egy nagyszabású pro-
jektzáróval végzõdnek pénteken.

Cecei iskola

Tehetség–Tudás–Kreativitás-verseny
A Tóvárosi Általános Iskola által a negyedikes tanulóknak im-
már 14. alkalommal meghirdetett Tehetség–Tudás–Kreativi-
tás-verseny abai térségi fordulóján a cecei általános iskola 4. b
osztályos csapata — melynek tagjai Fésü Fanni, Puskás Anett,
Bende Patrik és Sohár Kristóf — elsõ helyezést ért el, így õk
képviselhetik szombaton a térség iskoláit ezen a magyar nyelvi,
matematikai, rajz és technikai ismereteiket és kreativitásukat is
igénybe vevõ versenyen.

Felkészítõjük: Balázsné Aranyos Judit.

Cecei iskola

Vigasság Cecén
Márton napja alkalmából vigasságra hívogatta a cecei Gerlice
Néptánc Egyesület az érdeklõdõket szombaton délután. A tánc-
együttes ekkor tartotta 15 éves születésnapját is.
A rendezvényre rengetegen jöttek el, nem csak a községbõl. Ven-
dégként közremûködött a Sopron Táncegyüttes, melyben egyéb-
ként Cece is képviseltette magát.
A Gerlice táncegyüttes csoportjai — az óvodásoktól a serdülõkön
át a „nagyokig” — az egész délutánt betöltõ elõadással készültek,

így kellõen feltöltõdve térhetett haza mindenki, s (mint azt Varga
Gábor polgármester mondta köszöntõjében, Juhász Zsófia, a me-
gyei mûvelõdési központ vezetõjének gondolatait tolmácsolva)
szükségtelen volt bekapcsolni a tévét otthon.
Bevezetõként egy zenés diavetítést láthattunk az elmúlt évek
együtt töltött pillanatairól, majd a konferanszié rövid áttekintést
nyújtott a jól összekovácsolódott csapat eredményeirõl. Ezt köve-
tõen, Iker Józsefné mûvészeti vezetõ irányítása mellett, a Szedte-
vette zenekar kíséretével léptek színre a táncosok, s tiszta szívvel,
örömmel, lendületesen perdültek-fordultak, játszottak közönsé-
güknek. Remek koreográfiát és csodálatos viseleteket láthat-
tunk!
A Gerlicének ezúton is hosszú életet, s nem kisebb sikereket kívá-
nunk!

Hargitai Kiss Virág
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Csatlakozott a gimnázium is
Mostanában számtalanszor hallani a
„kompetencia alapú oktatás” kifejezést,
amit egyre több iskolában vezetnek be az
Új Magyarország fejlesztési terv kereté-
ben. A program lényege, hogy a gyerekek
képességeinek, adottságainak tekinteté-
ben és maximális figyelembe vételével ok-
tassák a pedagógusok a tananyagot, vagy
ahogy a Petõfi Sándor Gimnázium múlt
csütörtöki projektindító rendezvényén
Tóth Géza szaktanácsadó fogalmazott:
nem a tantárgyat kell tanítani, hanem a
gyereket.
Persze, az más kérdés, hogy maguk a peda-
gógusok hogyan tudnak azonosulni ezzel
az új, európai uniós elvárással. Illetve,
hogy a felsõoktatásban a leendõ pedagó-
gusok megkapják-e az ehhez szükséges
képzést.
Boda János, a gimnázium igazgatója meg-
nyitójában a program sarkalatos pontjai-

ról beszélt. Mint elmondta: ha maguktól,
nem pedig a fenntartónak megfelelve vá-
laszthattak volna, akkor nem biztos, hogy

indultak volna a kompetencia alapú okta-
tást megcélzó pályázaton. Ugyanis nagy
terhet ró ez az iskolákra, ráadásul vannak
pontjai e programnak, amik még kidolgo-
zatlanok, és kevés a szakértõ is, akikhez
bizonyos kérdésekben fordulhatnak.
Az iskolákban egyébként úgynevezett
mentorok segítik majd a munkát.
A díszteremben tartott projektindítót az
iskola diákjainak mûsora színesítette, akik
verssel, hangszeres darabokkal, énekkel és
tánccal készültek erre az alkalomra — ha
már a képességekrõl volt szó, megcsillog-
tatva tehetségüket.
A rendezvényen részt vettek az iskola pe-
dagógusai, valamint a Fejér Megyei Ön-
kormányzat részérõl dr. Molnár Krisztián
aljegyzõ, irodavezetõ és Juhász János, Sár-
bogárd polgármestere.

Hargitai Kiss Virág

Miért jó petõfisnek lenni?
— néhány gondolat petõfis diákoktól —

Mottó: „Csak a szépre emlékezem…”
„Itt nyolc évig járhatok az osztálytársaimmal
egy iskolába. Vannak szombati kirándu-
lások és jó programok. Van ebédelõs óra,
amikor nem kell tanulni, és ez nekem tetszik.
Lehet három idegen nyelvet tanulni a nyolc
év alatt, és sok szakkör van. Örülök, hogy ak-
kor is ide járok majd, amikor megújul az is-
kola.”
„Immár harmadik éve járok a Petõfi Sán-
dor Gimnáziumba. Imádok idejárni!
Évente többször is megyünk kirándulni.
Igaz, hogy sokat kell tanulni, de végül is
ezért járunk iskolába, nem? Minden tanév
végén vizsgázunk, hogy felkészülhessünk
az évek során az érettségire. A farsang is
nagyon emlékezetes nálunk. A Petõfi-na-
pokat is nagyon szeretem: vetélkedünk,
játszunk, akadályversenyezünk.”
„Miért szeretek idejárni? Hát, elõször is azért
szeretek ebbe az iskolába járni, mert a kis-
gimnazistáknak nem kell amiatt aggódniuk,
hogy a 8. osztály után hova menjenek to-
vábbtanulni. Több tantárgyat is csoportbon-
tásban tanulunk, és így gyorsabban hala-
dunk a tananyaggal. Egy évben több osztály-
kirándulás is szokott lenni, és ezek mindig
nagyon jók.”
„Szerintem nemcsak a megyében, hanem
az országban is nagyon kevés iskolában
van rocktörténeti szakkör. Ezen a szakkör-
ön az ’50-es évek jazz zenéjétõl kezdve
megismerkedhetünk a rockzenével egé-
szen napjainkig. A matematikai tehetség-
gondozó szakkörön pedig logikai feladato-

kat oldunk meg, valamint különféle meg-
oldási lehetõségeket ismerhetünk meg. De
van matematikából korrepetálás is a gyen-
gébbeknek. Minden évben egy nap kiemel-
kedik a többi közül, ez a „Petõfi-nap”.
Március 14-én szellemi vetélkedõn, szava-
lóversenyen jeleskedhetnek a diákok.
Akik nem lelik örömüket e programok-
ban, azok LAN-partin, valamint pókerver-
senyen vehetnek részt.”
„Jó kirándulások, francia cserekapcsolat,
dallamcsengõ, filces táblák a termekben,
sportnap, kirándulások, mindenki ismeri
egymást, ezért családias a hangulat, jó a ta-
nár–diák kapcsolat. Az év végi vizsgák hasz-
nosak, mert rutint adnak. Jók a Petõfi-na-
pok programjai és a közös ünnepek. Változa-
tos nyelvtanulási lehetõség, sokféle szakkör,
egyes tantárgyakat részletesebben tanulunk.
Szeretem a tanárparódiákat is.”
„A követelmények teljesíthetõek. Jó a
hangulat. A dolgozatokat mindig idõben
megkapjuk.”
„Jó az osztályközösség. Idén uszodába is já-
runk. Hamarosan lesz egy szép, új iskolánk.
Jó, hogy közel van, és nem kell korán kelni.
Vannak olyan ünnepélyek, amikor filmvetí-
tés van. Szeretem a gimi családias közegét is.
Nagyon jó az iskolai könyvtár. Jók az osztály-
kirándulások, a tanárparódia, a tablóbál, az
iskolai karácsony. Modernek az eszközök
számítástechnikán. Jó az órák hangulata.
Jó, hogy vannak cserekapcsolatok. Viszony-
lag hosszúak a szünetek. Jó, hogy van honla-

punk, és hogy mindig frissítve van. Tetszik a
tanárok hozzáállása, jó a tanár–diák vi-
szony. Sok szakkör van. Lehet elõrehozott
érettségit tenni.”

„Az elõrehozott érettségit a saját iskolánk-
ban tehetjük le. Járhatunk színházba.
Egész jó a menzán a kaja. Jó az osztálykö-
zösség és az iskolaközösség is. Nem kell
bejárni, mert helyben van. Szép, rendezett
parkunk van. Jók az iskola által szervezett
külföldi utak.”

Leendõ gimnazisták!

Nyílt nap: 2009. november 19. 1430

Leendõ kisgimnazisták!

Jelentkezési lap
az igazgatóságon kérhetõ.

Tájékoztató a képzésrõl:
2009. november 28. 1000

Nyílt nap: 2009. november 28. 800

Helyszín: a kollégium épülete
(Ady E. út 194-196.).

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

(hamarosan: www.psg.hu)!
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Oroszországi nyaralás
3. rész

Reggel hétre érkeztünk meg Vjaznyikiba. Vagonunk a vonat leg-
végén állt, ahová már nem ért a peron. Ez azt jelentette, hogy leg-
alább egy méter magasról kellett csomagokkal leugranunk. Élet-
veszélyes mûvelet! Gleb nadrágja a közepétõl az aljáig szét is ha-
sadt, míg az egyik letuszkolt csomagot épségben a földre helyezte.
Összegörnyedve fuldokoltam a nevetéstõl, és alig bírtam leugrani
a vonatról.
Tánya nõvéréék éppen olyan betonházban élnek, mint amilyene-
ket Sárbogárdon is ismerünk. Éppen olyan kicsi is. Azonnal meg-
ittuk a vodkás köszöntõt, ami Tánya nõvére kisebbik fiát, Aljosát
nemsokára ki is ütötte a hámból egy napra.
Vjaznyiki amúgy kedves város; elterjedt és gondozatlan parkjai-
val olyan benyomást kelt, mintha egy õsi tájon járnánk. A csalán
és egyéb zöld magasabbra nõ, mint az ember, csapások vezetnek a
fõbb útvonalakhoz. A központ kilométerekig elnyúlik, arrafelé,
persze, már vágják a bokrokat. Az egyik kanyarban aranyszínnel
bevont hagymakupolás székesegyház, a másikban háborús em-
lékmû, a harmadikban egy hatalmas tér régi épületekkel körülvé-
ve. Mindenesetre nem olyan unalmas, mint egy átlag mexikói
város, ahol csak a párhuzamos és keresztezett utcákat ismerik.
Naponta többször is sétára indultunk. Vagy Tánya régi barátait
látogattuk meg, vagy nevezetességeket, vagy Tánya nõvérének
anyósát, apósát. Ott a ház mögött, a szépen rendben tartott kony-
hakertben lelkesen tömhettem magamba a szamócát, epret és ri-
bizlit. Meggyet és málnát mindig az útszélen ettem. Idilli állapo-
tok! Hollandia ebbõl a szempontból semmit nem tud nyújtani.
Tánya és nõvére elmentek egy jövendõmondóhoz, amíg én egye-
dül maradtam az ötéves Kirill nevû unokával, aki a számítógéphez
szögezi magát naponta több órára. A kezemben egy tál friss
meggy. Jobbról a gyerek világosít fel, hogy nem a macska ügyetlen
a Shrek számítógépes játékban, hanem õ nem kezeli még jól a
programot. Balról Maszenyka macska nyávog felém szorgalma-
san valamiért, közben megpróbálok annyi meggyet tömni ma-
gamba, amennyit csak tudok. Tulajdonképpen engem akkor csak
a meggy érdekelt igazán. (Hollandiában ismeretlen gyümölcs,
néha nagyon kiéhezek rá.)
Nemsokára megérkezett Gleb Aljosával, kezében egy sörétes
pisztolyt tartva. Mivel Aljosa reggel óta folyamatosan a megérke-
zésünket ünnepelte vodkával, már a második tisztulási folyamatá-
ban járt. A biztonság kedvéért kijelentettem, hogy a pisztollyal
bent nem lövöldözünk, menjenek le a kertbe, ha agresszióra vágy-
nak.
Az este kellõ mennyiségû itallal és étellel zárult.
A következõ nap a barátlátogatásé és a városnézésé. Elõször be-
sétáltunk egy hosszú úton a központba. Természetesen elsõ utam
a helyi áruházba vezetett, ahol a kézmûvesipari osztályon leg-
alább egy órát töltöttem el. Kiderült, hogy az eladó hölgy egyszer
már járt Magyarországon a régi idõkben, és nagyon jól érezte ma-
gát. Ennek köszönhettem szerintem, hogy megengedte, hogy kö-
zeli képet készítsek két, kézzel hímzett, különleges ikonképrõl.
Az egyiket aranyszállal, a másikat ezüstszállal hímezték egy közeli
szövetkezetben, vagy miben.
Az üzlet után buszra szállva Tánya Léna nevû barátnõjéhez vet-
tük az utunkat. Szép, nagy ház, hátul jól gondozott konyhakert,
megfelelõ mennyiségû macskával és nyúllal, elöl kerti asztal pa-
dokkal. Rövid idõn belül megtelt az asztal finomságokkal, mellé
az elmaradhatatlan pezsgõ toroklocsolóként.
Léna családja a német kisebbséghez tartozik, és máig is megtar-
tották a nyelvüket az orosz mellett.
Egy kiadós, kerti ebéd után lesétáltunk a városi kilátóhoz. Keresz-
tülhaladtunk pár utcán, ahol rengeteg régi típusú, fafaragásos ab-
lakkerettel ellátott, orosz faházat fényképeztem. Minden ház ab-
lakkerete más és más mintázatú, egyformára sosem találtam.
Mintha mézeskalácsházak lettek volna, puszedlibõl formázott ab-
lakkeretekkel.

A lelátóról a Kljazma-folyó több ágra szakadva kunkorodott elõt-
tünk, mindenhol zöld, amerre a szem ellát.
A visszaúton teleettem magam az útszélen álló meggyfák édes-sa-
vanykás gyümölcseivel.
Léna ellátott minket jó tanáccsal és vlagyimiri térképpel. Ott ta-
nult évekig, jól ismerte a várost.
A séta után még a fodrászhoz is beugrottunk. Léna ismert egy höl-
gyet, aki nagyon olcsón és feketén vágott hajat. Igaz, a munkája
közben teszi ezt, de nem tudom érte elítélni az ottani gazdasági
körülmények miatt. Szépen bevonultunk egy több emeletes be-
tonház ajtaján, ott jobbra egy kisebb helyiségbe. Nagy hûtõszek-
rények álltak körbe, a fal mentén, néhány mûanyaggal fedett régi
fotel állt a másik oldalon, egy kopott íróasztal székkel a harmadi-
kon. Ez utóbbit egy üveg választotta el a bejárattól. A lányoktól
tudtam meg, hogy ez egy véradóállomás, ott dolgozott a fodrá-
szunk mint nõvér.
Mindenki sorra került, én is beadtam a derekam 1,25 euróért (át-
számolva). Elégedetten távoztunk hajvágás és némi információ-
csere után.
Másnap reggel kigyalogoltunk a buszmegállóhoz, és elbuszoz-
tunk elõször Szuzdalba. Az út Vlagyimiron keresztül vezet, de ott
majd a visszaúton állunk meg. A buszjegyek kerültek vagy három
euróba fejenként.
Szuzdal a X. század óta lakott település, kovácsok és kézmûvesek
éltek itt. Sosem lett belõle nagyváros. Talán a múltjában renge-
tegszer elõforduló tûzvész, járvány, a krími tatárok és a lengyelek
dúlásai miatt nem tudott olyan naggyá lenni, mint például a közeli
Vlagyimir.
Miután meglátogattuk az összes templomot, még elsétáltunk a
Lenin téren keresztül a vöröstéglás Kremlbe is. Oda csak én men-
tem be, Tánya addig hûségesen és fáradtan várt egy közeli kis park
egyik padján.
Nagy szerencsémre harangjátékkal fogadott a belsõ tér. A végén a
turisták megtapsolták a mutatványt, én pedig „Az orosz naiv fes-
tészet remekei” címû kiállítás felé vettem az irányt. A teremõr saj-
nos nemsokára eltiltott a fényképezéstõl, de utána még egy képrõl
megengedett felvételt készíteni. Kérdésemre kedvesen elmesél-
te, hogy a kép egy õsi, téli népi szokást ábrázol: egy falu közepén
felállított, hosszú rúdon két pár csizma csüng. Az oszlopot bezsí-
rozzák, hogy nehezebben lehessen feljutni rá. Aki mégis eléri a
csizmákat, az a gyõztes. Hja, akkor még nem volt számítógép és
televízió, nevetett a hölgy. Szerinte és Tánya szerint is még mindig
sok helyen szórakoznak ennek a népi játéknak a keretében
télidõn a falusiak.
Folytatjuk.

Gulyás Ibolya
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Leszámolásból
elszámoltatás lett

November 15-én 2.40-kor verekedés miatt
kértek intézkedést a sárbogárdi pizzéria
elé. Eddigi adataink szerint egy férfi két
társával bántalmazott egy helybéli férfit,
aki a bántalmazás következtében könnyen
sérült. A csoportos garázdaság ügyében el-
járást indított a rendõrség.

Mire kellett a rendszám?

Ugyanezen a napon 9 órakor érkezett be-
jelentés a rendõrségre, hogy Alapon, egy
Fõ utcai ingatlanon parkoló Fiat Unoról
elvitték az elsõ rendszámtáblát. Az EMY-
892 frsz-ú hatósági jelzést körözi a rendõr-
ség.

Ráfázott

Egy vajtai nõ ellen indult büntetõeljárás,
mert megalapozottan gyanúsítható azzal,
hogy november 12-én délelõtt Vajta külte-
rületén 5 köbméter akácfát vágatott ki úgy,
hogy a favágóknak azt mondta, a földterü-
let az övé. A kivágott fa értéke kb. 50.000
Ft. A nõt elõállítását követõen a nyomo-
zók gyanúsítottként hallgatták ki, a többi-
ek tanúként szerepelnek az ügyben.

Elfogták a suliszarkákat

November 17-én telefonlopás miatt indult
eljárás két fiatalkorúval szemben. Egyikü-
ket azzal gyanúsítják a nyomozók, hogy
egy fogason hagyott táskából ellopott egy
mobiltelefont. A másik fiút orgazdasággal
gyanúsították meg. A telefont megtalál-
ták, tulajdonosa visszakaphatja.

Körözötteket
állítottak elõ

November 16-án lakásáról vezettek elõ
egy sárkeresztúri férfit a Székesfehérvári
BV határozata alapján. Kálozon a járõrök
egy körözött férfivel szemben intézkedtek.
Elfogását szintén a Székesfehérvári BV
rendelte el. Oda átszállításra került. Ada-
tai megállapítása végett állítottak elõ a
rendõrök egy férfit Sárkeresztúron. Ellen-
õrzése során ugyanis nem tudta magát hi-
telt érdemlõen igazolni. Elõállítása és
adatainak leellenõrzése után szabadon tá-
vozhatott.

Összeállította: Hargitai Lajos

KÉK
HÍREK

Kiszagolták a tettest a kutyák
Két kutya összesen tíz alkalommal válasz-
totta ki azt a mintát, aminek segítségével
sikerült azonosítani egy február végi rabló-
támadás egyik elkövetõjét. Hogy a nyomo-
zók érdemei se csorbuljanak, le kell szö-
gezni: elõbb õk voltak azok, akik jó érzék-
kel választották ki, kitõl is érdemes mintát
venni ahhoz, hogy összeegyeztessék a hely-
színen rögzített szagmintával.
Enyingen a Bocskai utcában az egyik éjjel
a lakásában támadtak egy idõs asszonyra
ismeretlenek. A Székesfehérvári Rendõr-
kapitányság nyomozói õrizetbe vették a
tetteseket.
Az idõs, egyedül élõ asszony lefekvéshez
készülõdött. Az egyik macskáját keresve
még végigjárta a lakást, majd ahogy szokta,
bezárta az egyes helyiségekbe vezetõ ajtó-
kat. Éjfél elõtt zörgésre lett figyelmes, sej-
tette, hogy ez nem lehet a macska. A két
idegen akkor rúgta rá a 84 éves asszonyra a
folyosó ajtaját, amikor az kezében a tele-
fonnal feltehetõen már segítséget akart
hívni. Az asszonyt leültették, fejére haris-
nyát húztak, törölközõt dobtak rá, az érté-
kei után érdeklõdtek. A megtámadott
igyekezett a rablók tudtára adni, hogy
nincs pénze, de nem nagyon hitték. Két
gyûrûjét lehúzták az ujjáról, majd még egy
darabig keresték a nem létezõ értékeket,
és magára hagyták áldozatukat. Az asz-
szony szomszédjától kért segítséget, aki
haladéktalanul értesítette a rendõröket.
A helyszíni szemle során több más nyom
mellett sikerült egy jónak tûnõ szagnyo-
mot is biztosítani. A tanúkihallgatások ak-
kor éjjel nem jártak eredménnyel. Másnap
a helyszínre visszatérõ nyomozóknak fel-
tûnt egy gyanúsan lõdörgõ férfi az utca vé-
gében. Elõélete nem volt ismeretlen az
enyingi nyomozók elõtt, ezért jobbnak lát-
ták, ha elszámoltatják. Elõbb igazoltatásra
szólították fel, majd idézést adtak át részé-
re, hogy pontosítsák a szóbeli meghallga-
tását. A 31 éves enyingi férfinek nem volt

ellenére, hogy Fehérváron szagnyomot ve-
gyenek tõle is, majd (mint aki jól végezte
dolgát) elköszönt a rendõröktõl. A rablás-
ban eljáró nyomozók tovább folytatták a
munkát az ügyben, amikor a szagazonosí-
tásra felküldött anyagok ügyében azonos-
ságról kaptak értesítést.
Dunakeszi négylábú szagértõi a felküldött
egyik szagnyomot, mint a 31 éves férfiével
megegyezõ szagot azonosították.
November 17-én, majd kilenc hónappal az
elkövetés után elfogták és elõállították a
31 éves enyingi férfit, aki a kihallgatás so-
rán vallomásában megnevezte helybéli
társát. Elmondta, hogy ismerõsével tévét
néztek, ahol épp arról volt szó, hogy lehet
idõs emberektõl könnyen pénzt szerezni.
Eszükbe jutott egy általuk látásból ismert
asszony, akit elég tehetõsnek véltek ahhoz,
hogy még aznap éjjel felkeressék. Sapká-
ból eszkábáltak maszkot, majd a Bocskai
utcába mentek, és bár még látták, hogy ég
az egyik villany, de behatoltak a lakásba.
Az idõs sértett a komoly ijedtségen kívül
szerencsére nem volt kénytelen egyéb sé-
rülést is elszenvedni a támadás során.
A 2009. február 23-án éjjel történt rablás
két gyanúsítottját, a 31 éves enyingi férfit
és fiatalabb társát kihallgatta a rendõrség,
majd õrizetbe vették õket. Elõzetes letar-
tóztatásba helyezésükre elõterjesztéssel
élnek az ügyészség felé. A nyomozást to-
vább folytatja a Székesfehérvári Rendõr-
kapitányság.
Ezt megelõzõen, múlt év szeptemberében,
néhány házzal arrébb történt hasonló bûn-
cselekmény. Akkor egy egyedül élõ német
állampolgárt támadtak meg és raboltak ki
otthonában ismeretlenek. Az elkövetõket
két hónappal késõbb elfogta a rendõrség.
Elõzetes fogva tartásuk mellett várják a
bíróság ítéletét.

FMRFK-sajtóinformáció
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Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy
Sárbogárd Város Önkormányza-
tának képviselõ-testülete a 2009.
november 10-ei ülésén elfogadta:

— a 49/2009. (XI. 16.) ktr. sz. ren-
deletet az önkormányzat 2009. évi
költségvetésérõl szóló 9/2009. (II.
19.) ktr. sz. rendelet módosításá-
ról;

— az 50/2009. (XI. 16.) ktr. sz.
rendeletet a Sárbogárd város helyi
építési szabályzatáról szóló
8/2005. (III. 30.) ktr. sz. rendelet
módosításáról;

— az 51/2009. (XI. 16.) ktr. sz.
rendeletet a piacok és vásárok tar-
tásának rendjérõl szóló 21/2009.
(VI. 15.) ktr. sz. rendelet módosí-
tásáról;

— az 52/2009. (XI. 16.) ktr. sz.
rendeletet a társállat és sportcél-
ból tartott állatok tartásáról szóló
12/2004. (III. 25.) ktr. sz. rendelet
módosításáról;

— az 53/2009. (XI. 16.) ktr. sz.
rendeletet az egyes rendeletek ha-
tályon kívül helyezésérõl.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Értesítés
Értesítjük a Városszépítõ és Hagyományõrzõ Egyesület

tagjait, hogy éves taggyûlést és beszámolót tartunk

2009. november 29-én, vasárnap, 14.00 órakor
a mûvelõdési házban.

Várjuk az új tagok jelentkezését is.

Lakk Norbert egyesületi elnök

Meghívó

Szeretettel meghívjuk Önöket
a fogyatékos emberek világnapja alkalmából
tartandó ünnepségünkre, melynek helyszíne

a József Attila Mûvelõdési Központ,

idõpontja 2009. november 28.

Program

13.00–15.00 óra: egészségügyi szûrések;

14.30 órától: ünnepi mûsor, polgármesteri köszöntõ,
az Alapi Ápoló Otthon lakóinak elõadása;

15.30–18.00 óra: „Az én világom” címû kiállítás
megtekintése, tombola, vendéglátás.

Juhász János polgármester

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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Légió 2000 Security–Gréta Bútor városi teremlabdarúgó-bajnokság
Az V. forduló eredményei

Nyiki FC–OMV 1:5 (1:2)
Vezette: Szakács I. Nyiki: Huszti L., Felker, Ke-
cser, Huszti N., Huszti R. Csere: Huszti P.,
Keresztyén, Kovács, Németh. OMV: Nagy,
Herczeg, Derecskei J., Killer G., Gráczer. Egy-
más felmérése után Killer 3. percben leadott lö-
vését Huszti lábbal hárítja. Gráczer lõtt kapu fölé
a 4. percben. Huszti N. szerelte Derecskeit, a
jobb oldalon a támadást kísérõ Huszti R. elé
passzolta a labdát, kilõtte a hosszú sarkot, meg-
szerezte csapatának a vezetést. Felgyorsultak
az események. Gráczer lõtt kapu fölé. Kovács kö-
zépre tartó labdáját Nagy biztos kézzel hárította
a 8. percben. Kovács szorongatott helyzetben a
kapu mellé lõtt a 9. percben. Huszti L. lábbal hárí-
totta Gráczer lövését a 10. percben. Kovács tisz-
ta helyzetben a kapu mellé lõtt. A következõ tá-
madásból Killer G. egyenlített a 12. percben.
Felker kapu elé ívelt labdáját Kovács fejelte ka-
pura, Nagynak nagyot kellett nyújtózkodnia.
Killer váratlan lövését Huszti L. benézte a 18.
percben. Németh lövését Nagy szögletre tenye-
relte. Szöglet után Keresztyént tiszta helyzetben
találta a labda, amit ziccerhelyzetben Nagy lábá-
nak lõtt a 21. percben. Huszti R. üres kapu mellé
gurított a 28. percben. Killer G. Derecskei vissza-
adott labdáját lõtte a kapuba a 31. percben. Killer
átadását Gráczer továbbította a kapuba a 33.
percben. Elfáradt a Nyiki FC. Killer meglövette
Derecskeivel a gólt, ezzel helyrehozta az elsõ fél-
idõben elkövetett hibáját a 38. percben. A csere
nélkül játszó OMV megérdemelten nyert az adó-
dó helyzeteit kihagyó Nyiki FC ellen, sportszerû
mérkõzésen. Góllövõk: Huszti R., illetve Killer G.
3, Gráczer, Derecskei J.

Twister Galaxy–Alba Autósbolt Cece
1:2 (1:0)

Vezette: Szakács I. Twister: Tóth A., Killer I.,
Roszkopf, Szabó, Bognár T. Csere: Gyöpös. Al-
ba: Fülöp Gy., Klazer, Király, Fülöp T., Pudelka.
Csere: Kiss, Hegedûs, Tóth A., Takács. Tizenhét
percet kellett várni az elsõ gólra. Az elsõ tizenkét
percben még a kaput sem találták el a játékosok.
Bognár T. lövésével szemben Fülöp Gy. tehetet-
lennek bizonyult, nagy gól volt. Ez az elsõ játék-
rész eseménye. Hogy kik hibáztak? Kár lenne le-
írni. Valamit javult az iram. Pudelka lövését szög-
letre ütötte Tóth A. a 23. percben. Egy szép tá-
madás végén Fülöp T. egyenlített a 24. percben.
Támadott a Twister, két esetben is Fülöp Gy. há-
rított. Keményedett a játék. Az akarattal nem
volt baj, hajtottak, de sokat hibáztak a fiúk. He-
gedûs a kapu mellé perdítette a labdát a 36.
percben. Helyzet volt. Gyöpös lõtt kapu mellé
tiszta helyzetben a 37. percben. És mint ilyenkor
lenni szokott, Fülöp T. kilõtte a hosszú sarkot a
38. percben, mely a gyõzelmet jelentette a két
egyenrangú csapat küzdelmében. Sárga lap:
Gyöpös. Góllövõk: Bognár T., illetve Fülöp T. 2.

Légió 2000, Fair Bútor–Sárkeresztúr
KIKE 1:4 (1:0)

Vezette: Szakács I. Légió: Szilágyi F., Lakatos
Gy., Németh, Mondovics, Lakatos T. Csere:
Banda, Szilágyi Cs., Verbóczki. Kike: Visi, Sza-
uervein, Hajdinger J., Geiger, Sütõ. Csere: Haj-
dinger Z., Madár. A 43. másodpercben szabad-

rúgáshoz jutott a Légió. Németh legurított labdá-
ját Lakatos Gy. nagy erõvel lõtte a jobb alsó sa-
rokba. A gól megfogta a Kikét. Lakatos T. nagy
helyzetet hagyott ki a 2. percben. Több helyzete
volt ebben az idõszakban a Légiónak, de nem
tudtak élni a lehetõséggel. Geiger átadását Ma-
dár lõtte kapu mellé a 8. percben. Éledezett a
Kike. Sütõ egyenlítés helyett a kapu mellé lõtt a
9. percben. Madár szintén nem találta el a kaput
a 11. percben. Lakatos Gy. buktatta Hajdinger
Z.-t, aki a szabadrúgást elkapkodta. Sütõ az üres
kapu helyett a kapufára perdített a 12. percben.
Harcolt az egyenlítésért a Kike. Szinte nem is
szólt másról az elsõ félidõ hátralévõ ideje. Õrizte
az eredményt a Légió! A második játékrészt is a
Kike kezdte jobban. Csak idõ kérdése volt, hogy
mikor egyenlít. Ez a 24. percben Sütõ találatával
sikerült is. Mezõnyjáték és sok átadási hiba után
Hajdinger Z. szöglet után megszerezte a veze-
tést a 29. percben. Megint hét perces üresjárat
következett, hacsak Mondovics sérülését nem
vesszük figyelembe. Õt a mentõ szállította el. A
37. percben Geiger lövésével szemben Szilágyi
F. szükségkapus tehetetlen volt. A 38. percben
szerencsésen pattant a labda Hajdinger Z. elé,
aki nem hibázott. Banda lövését védte Visi az
utolsó percben. A mutatott játék alapján a gólkü-
lönbség túlzottnak látszik. Sárga lap: Lakatos
Gy. Góllövõk: Lakatos Gy., illetve Sütõ, Hajdin-
ger Z. 2, Geiger.

Bad Boys–Horváth Ker. 4:4 (3:0)
Vezette: Tóth I. Bad Boys: Porkoláb, Mikuli, Ju-
hász, Kuti, Soós. Csere: Hajba, Horváth F., Hor-
váth I., Tóth S. Horváth Ker.: Antal, Oláh, Ko-
vács R., Horváth J., Kovács S. Csere: Horváth
Á., Kovács A., Panker. Antal elnézte Kuti lövését,
a labda a jobb alsó sarokban kötött ki a 3. perc-
ben. Horváth J. lõtt kapu mellé az 5. percben.
Kuti jól bevarrta a hosszú felsõbe a labdát a 7.
percben. Horváth Á. hagyott ki helyzetet a 9.
percben. Kuti mesterhármast ért el a 19. perc-
ben. A második félidõben Kovács A. lövése talált
utat a kapuba a 22. percben. Oláh D. védhetetlen
gólt lõtt a 24. percben. Horváth J. egyenlített a
26. percben. Oláh D. megszerezte a vezetést a
28. percben. Mikuli nagy lövéssel egyenlített a
29. percben. Jó az öreg a háznál! Soós lõtt mellé
a 31. percben. Tóth S. lövését védte Antal a 32.
percben. Soós lõtt mellé a 36. percben. Kovács
A. hagyott ki nagy helyzetet a 37. percben. Az el-
sõ félidõ a Bad Boys-é, a második a Horváth Ker.
csapatáé volt. Igazságos döntetlen született, bár
kevesen gondolták, hogy ez lesz a vége. Sárga
lap: Oláh. Góllövõk: Kuti 3, Mikuli, illetve Ková-
csa A., Oláh 2, Horváth J.

Spuri–Reál Margit 4:3 (3:1)
Vezette: Szakács I. Spuri: Huszár, Simon,
Schmidt, Deli, Kiszl. Reál Margit: Géczi, Már-
ton, Horváth, Berzeviczy, Rozgonyi. Csere: Dani,
Fövenyi. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg. Góllövõk:
Scmidt 2, Deli, Simon, illetve Dani, Fövenyi, Ber-
zeviczy.

Toledo 2005–Extrém 1:12 (1:2)
Vezette: Szakács I. Toledo: Barabás B., Barabás
R., Csuti, Kiss, Horváth Zs. Csere: Gazsó.
Extrém: Horváth D., Dévényi, Oszvald, Major,
Horváth T. Csere: Derecskei, Juhász. A mérkõ-

zést felvételrõl a Bogárdi TV sportadásában te-
kinthetik meg. Sárga lap: Csuti. Góllövõk: Kiss,
illetve Horváth T. 2, Dévényi, Major 3, Horváth
D. 3, Juhász 2, Derecskei.

Sárbogarak–Pentagri Kft. 3:4 (2:2)

Vezette: Kristóf G. Sárbogarak: Futó, Gászler,
Gazdag, Németh T., Steinbach. Csere: Dizseri
B., Dizseri P., Németh Cs. Pentagri: Györök, Pa-
lotás, Csendes, Kelemen, Bor. Csere: Domján,
Sebestyén, Tóth. Elõbb Kelemen, majd Stein-
bach hagyott ki kecsegtetõ helyzetet. A 6. perc-
ben Gászler elõretört, lövése után a kapuban kö-
tött ki a labda. Bor lövését védte Futó a 7. perc-
ben. Másodszorra nem hibázott Bor, lövése utat
talált a kapuba a 8. percben úgy, hogy kijátszot-
ták a Sárbogarak védelmét. A 11. percben
Dizseri B. lõtt keresztbe a kapu elõtt, Bor meg-
szerezte a vezetést csapatának a 12. percben.
Dizseri P. egyenlített a 15. percben, szintén a vé-
delem hozta össze a találatot. Futó védte Dom-
ján lövését a 18. percben. Kelemen szerelt a sa-
ját térfelén, elõretört, és szorongatott helyzet-
ben hatalmas gólt lõtt a 22. percben. 24. perc:
Palotás távolról célozta meg Futó kapuját, a lö-
vés után a mezõnybe ütötte a labdát. Dizseri P.
egyenlített a 25. percben. Gászler lövését Gyö-
rök lábbal hárította a 26. percben. Kelemen szer-
zett gólt a 31. percben. Domján lövését Futó
szögletre ütötte a 32. percben. Steinbach ha-
gyott ki ziccerhelyzetet a 36. percben. Palotás
lövését Futó szögletre ütötte a 38. percben. Jó
iramú mérkõzést játszott a két csapat. Saját ma-
gát hozta nehéz helyzetbe a Pentagri. Diadal-
maskodott a rutin. Sárga lap: Gászler. Góllövõk:
Gászler, Dizseri P. 2, illetve Bor 2, Kelemen 2.

Tabella

Bogárd és Vidéke-csoport:
1. Sárkeresztúr KIKE 5 - - 26:6 15

2. Pentagri Kft. 4 1 - 16:9 13

3. OMV 4 - 1 25:13 12

4. Extrém 3 1 1 24:11 10

5. Alba Autósbolt Cece 2 1 2 11:11 7

6. Toledo 2005 1 2 2 12:29 5

7. Sárbogarak 1 1 3 10:18 4

8. Nyiki FC - 2 3 11:22 2

9. Légió 2000, Fair Bútor - 2 3 10:16 2

10. Twister Galaxy - - 5 5:15 0

Góllövõlista:
I. Geiger Zoltán KIKE 9 gól

II. Hajdinger Zoltán KIKE 8 gól

III. Major Gábor Extrém 6 gól

Fair Bútor-csoport:
1. Bad Boys 3 1 - 24:7 10

2. Horváth Ker. 2 1 13:10 7

3. Reál Margit 1 - 3 15:17 3

4. BB. Truck 1 - 2 9:18 3

Spuri 1 - 2 9:18 3

Góllövõlista:
I. ifj. Soós József Bad Boys 11 gól

II. Kuti Kálmán Bad Boys 8 gól

III. Fövenyi Imre Reál Margit 6 gól
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Sárszentmiklós–Bakonycsernye 4:0 (1:0)
Sárszentmiklós, 150 nézõ, vezette: Béd
Imre.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szabó
G., Vámosi D., Salga, Markovics, Szarka,
Huber, Csanaki (Emperger), Bakos
(Arany), Gráczer (Vámosi G.). Edzõ: Ma-
sinka László.
Bakonycsernye: Keserû, Hajnal, Hancsák,
Egerszegi (Csupor), Schneider, Orgyán,
Hart, Strommer, Hanzli, Répási (Hor-
váth), Kadlecsik. Edzõ: Horváth Zoltán.
A mérkõzést megelõzõen a tragikus körül-
mények között, az elmúlt héten, a megye I.
osztályú mérkõzést befejezõdõen elhunyt
Takács Lajos emlékére egyperces gyász-
szünettel kezdték a csapatok a középkört
körbe állva.
A kezdõ sípszó után a hazai szurkolók
meglepetésére támadólag lépett fel a ven-
dégcsapat, és ennek betudhatóan ezen pe-
riódusban a védekezésre kellett összpon-
tosítanunk.
Az idõ elõrehaladtával átvettük az irányí-
tást, és a 42. percben egy szerencsés góllal
megszereztük a vezetést, amikor Bakos a

már elveszettnek hitt labdát a pályán tar-
totta az ellenfél alapvonalánál, majd azon
tolt egyet befelé, és azt ellõtte. A labda egy
vendégjátékos lábán irányt változtatott és
a hálóban kötött ki, 1:0.

A szünetben a hazai szurkolók még nem
érezték zsebükben a három pontot, mert
egy nyílt sisakkal, néhol szemre is tetszetõ-
sen játszó vendégcsapatot láthattak. Igaz,
többen megjegyezték, hogy a támadójáté-
kuk rovására eléggé szellõs a védekezésük.

A második játékrészben részünkrõl egy
fejben kicserélt csapat lépett pályára, és in-
nentõl szemmel láthatóan már csak a gól-
különbség volt kérdéses. Támadásainkban
szemmel láthatóan meg volt az átütõ erõ,
így az 53. percben Huber 12 méteres lövé-
sébe a védõk még belevetõdtek, de a játék-
szer visszapattant elé, és másodszorra már
nem hibázott, 2:0.

69. perc: Csanakit nagyszerû ütemben in-
dították le a bal oldalon, aki a labda megto-
lása után felnézett, és a hosszú oldalon ér-
kezõ Aranynak passzolt, aki egy igazítás
után a hálóba lõtt, 3:0.

88. perc: egy hazai szöglet után, a kapu
elõtti keveredés során Vámosi D. helyezte
a hálóba a labdát, 4:0.

Az õszi forduló utolsó hazai mérkõzésén
csapatunk kitett magáért. Leszámítva az
elsõ negyedórát, a játékot végig irányítva,
gólra törõen, sokszor szemre tetszetõsen
játszottunk az egyébként jó benyomást
keltõ vendégcsapat ellen.

Ezzel a gyõzelemmel megmaradtak dobo-
gós esélyeink, megerõsítettük helyünket
az élvonalban, de ehhez még hétvégén a
Sárosd elleni, idegenbeli mérkõzésünket is
hozni kell.

Erre a mérkõzésre már visszatér minden-
ki, nem lesz hiányzó, így jó reményekkel
utazunk.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós–Bakonycsernye 0:4

Az erõsen tartalékos ifi csapatunktól ennyi
tellett az igencsak jó erõkbõl álló vendég-
csapat ellen.

Szabó Béla

A Femol-csoport
eredményei:

Iváncsa–Nagyvenyim 1-0 (0-0)

Gólszerzõ: Rakvács. Ifjúsági mérkõzés:
2-2.

Rácalmás–Aba-Sárvíz FC 0-4 (0-2)

Gólszerzõk: Kuczi (2), Ilyés, Lengyel (ön-
gól). Kiállítva: Bortkó, illetve Török. Ifjú-
sági mérkõzés: 0-4.

Adony–Szabadegyháza 1-1 (0-1)

Gólszerzõk: Králl, illetve Imre. Kiállítva:
Tamon (Adony). Ifjúsági mérkõzés: 6-2.

Dég–Enying 3-2 (2-1)

Gólszerzõk: Gulyás, Porvázsnyik, Hor-
váth, illetve Gergics, Müller. Kiállítva:
Bacsi (Dég). Ifjúsági mérkõzés: 1-4.

Cece–Pusztaszabolcs 1-2 (0-1)

Gólszerzõk: Garvacz, illetve Kovács, Mol-
nár. Ifjúsági mérkõzés: 0-2.

Mezõfalva SE–Mezõszilas 3-0 (1-0)

Gólszerzõk: Ivacs, Szilva, Rajna. Ifjúsági
mérkõzés: 5-0.

LMSK–Lajoskomárom 0-2 (0-0)

Gólszerzõk: Kleiber, Reichardt. Ifjúsági
mérkõzés: 5-0.

Seregélyes–Sárbogárd LSC 0-2 (0-2)

Gólszerzõk: Fésû, Fülöp. Ifjúsági mérkõ-
zés: 4-0.

A Femol-csoport
állása:

1. Iváncsa 14 11 1 2 51-7 34
2. Szabadegyháza 14 10 2 2 50-18 32
3. Pusztaszabolcs 14 9 3 2 36-21 30
4. Adony 14 9 3 2 40-18 30
5. Sárbogárd 14 8 5 1 32-18 29
6. Mezõfalva 14 8 1 5 43-22 25
7. Aba-Sárvíz 14 7 2 5 36-19 23
8. Dég 14 7 - 7 23-29 21
9. Mezõszilas 14 6 1 7 23-39 21
10. Seregélyes 14 5 1 8 24-30 16
11. Cece 14 4 3 7 21-41 15
12. Rácalmás 14 4 2 8 17-43 14
13. Enying 14 3 3 8 28-39 12
14. Lajoskomárom 14 3 2 9 27-43 11
15. LMSK 14 1 2 11 17-52 5
16. Nagyvenyim 14 1 1 12 18-47 4

A Roneko-csoport
állása:

1. Pálhalma 14 14 - - 50-7 42
2. Csákvár 14 9 1 4 33-16 28
3. Bicske 14 8 3 3 25-14 27
4. Sárszentmiklós 14 8 2 4 28-21 26
5. Velence 14 7 3 4 23-12 24
6. Martonvásár 14 6 3 5 26-16 21
7. Kápolnásnyék 14 4 8 2 16-17 20
8. Dunafém-M. 14 6 2 6 24-28 20
9. Kisláng 14 6 1 7 22-21 19
10. Baracs 14 4 5 5 17-18 17
11. Polgárdi 14 3 5 6 18-24 14
12. Pusztavám 14 4 2 8 14-24 14
13. Bakonycsernye 14 4 2 8 14-26 14
14. Sárosd 14 4 1 9 11-20 13
15. Pákozd 14 3 - 11 10-37 9
16. Káloz 14 3 - 11 16-46 9

Ismeretterjesztõ elõadássorozat
Sárbogárdi Múzeum Egyesület tisztelettel meghívja Önt

dr. Fülöp Gyula régész
„Akik elõttünk laktak e tájon...” címû elõadására.

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

Idõpont: 2009. december 1. 18 óra.

Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
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SAK-hírek

Ha hét vége, akkor asztalitenisz. Így volt ez
az elmúlt hétvégén is. Mind a két sárbogár-
di csapat játszott, és váltakozó eredmé-
nyek születtek.
A megyei I. osztályban játszó csapat hazai
asztaloknál fogadta a polgárdi IV-es csa-
patát. Érdekes és jó mérkõzésekre volt ki-
látás, mert még egyik csapat sem tudott
nyerni ebben a bajnoki fordulóban.
A párosok mérkõzésével vette kezdetét a
csata, és az eredmény 1-1. A Nagy Gá-
bor–Csizmadia János párosunk nem tu-
dott nyerni, a Lajtos József–Németh János
páros, ha nem is simán, de hozta a mérkõ-
zését.
Az egyéni mérkõzések eleinte azt mutat-
ták, hogy sima hazai gyõzelem lesz, de saj-
nos nem így alakult. Lajtos Józsi, ha nehe-
zen is, de hozta mind a négy egyéni mérkõ-
zését (már rég volt ilyen), de Németh Jani
számára a péntek 13 nem egy szerencsés
nap volt, csak egy mérkõzést tudott nyerni.
A csapat ifjúsági játékosa, Vincellér István
pedig remek játékkal két mérkõzést nyert,
de még ez is kevés volt a gyõzelemhez. Az
utolsó mérkõzésen múlott, hogy vereség,
vagy döntetlen lesz az eredmény. Az utolsó
mérkõzést pedig az újoncként debütáló
Bereczk István (Böczi) játszotta, és nagy
csatában nyerte meg, ezzel beállította a
végeredményt, a 9-9-es döntetlent, ezzel
itthon sikerült tartani egy pontot.
A következõ mérkõzést is itthon játsszák a
fiúk november 18-án, szerdán, 18 órakor.
A székesfehérvári Szondi lesz az ellenfél.
Az NB III-as csapat idegenben játszott a
hét végén. A régi rivális ellenfélhez látoga-
tott. A székesfehérvári Kodolányi gimná-
zium csapata volt az ellenfél. Ezen a mér-
kõzésen is minden eredmény elképzelhetõ
volt, de leginkább a döntetlen, mert az ed-
digi mérkõzések zöme így végzõdött. A pá-
rosok mérkõzéséig ez így is tûnt, mert a Lo-
vász Lajos–ifj. Papp László páros nyerte a
mérkõzését, a Dörögdi Gábor–id. Papp L.
azonban simán veszített. Az egyéni mérkõ-
zések azonban már nem voltak ilyen válto-
zatosak, a „kodósok” csak Lovász Lajossal
nem bírtak ma, aki mind a négy mérkõzé-
sét nyerte, a többiek azonban minden
mérkõzést simán veszítettek, és így alakult
ki a sima 13-5-ös kodolányis siker.
A csapat a jövõ héten Veszprém ellen ja-
víthat, de igen sokat kell javulni a három
játékosnak.
Reméljük, a jövõ héten jobb eredmények-
rõl számolhatunk be.

SAK-vezetõség

Férfi felnõtt megyei I. o.

Magabiztos hazai gyõzelem!
Sárbogárd–Martonvásár 35:14 (20:6)

Vezette: Németh, Polgár. Sárbogárd: (ka-
pu) Németh I., (mezõny) Németh II. 1,
Bodoki 6, Suplicz, Takács 6, Balogh 11,
Nacsa 3. Csere: (kapu) Borostyán, (mezõny)
Pluhár, Szabó J. Zs. 2, Hegedûs 3, Szabó J.,
Botka 3, Baki 1. Martonvásár: (kapu) Dá-
vid, (mezõny) Urschler 1, Kántor 8, Sar-
kadi 1, Lompos 2, Kupi, Dobos 2. Csere:
(kapu) Pleva, (mezõny) Szabó, Takács. Né-
zõszám: 93.
Hazai pályán utoljára játszott itthon a csa-
pat, úgyhogy kötelezõ volt a gyõzelem. A
várakozásnak megfelelõen indult a mér-
kõzés, a félidõ végére már 14 gólos elõnyre
tettünk szert. Balogh Viktor nagyon elkap-
ta a fonalat, a kapuban Németh pedig le-
húzta a rolót, de a többiek is kiválóan telje-
sítettek. Már attól tartottam, hogy megis-
métlõdik az elmúlt heti hatalmas arányú
gyõzelem.

Mellesleg az elmúlt heti nagyarányú gyõ-
zelem is annak volt köszönhetõ, hogy a fia-
ink nem álltak le, hanem szívvel-lélekkel
az utolsó pillanatig teljes erõvel küzdöttek.
Azt még megjegyzem, hogy sportszerûbb a
hazai csapatot dicsérni, mint az ellenfelet
lenézni.
No, de maradjunk a mostani meccsnél.
A második félidõben sok ziccert hibáz-
tunk, és a becsülettel küzdõ vendégeknek
is jobban ment egy kicsit a játék. Azért a
vége így is egy szép gyõzelem lett.
Az õszi záró fordulóban az Alba Regia
vendégei leszünk, ami már jóval nagyobb
falatnak ígérkezik. A mérkõzés pénteken
18.00-kor lesz, amire várjuk a sárbogárdi
szurkolókat. Talán közösen legyûrjük az
ellenfelet.

Rehák Sándor

Köszönet
A sárszentágotai általános iskola és szü-
lõi munkaközössége köszönetet mond
mindenkinek, aki a november 14-én
megtartott bál szervezésében részt vett
— sárszentágotaiaknak és vidékieknek
egyaránt —, és azt bármely módon tá-
mogatta! Köszönet a kiváló hangulatért
a zenekarnak! A bál bevétele: 100.000
Ft, melyet az iskola tanulói kapnak!

Szülõi munkaközösség
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A területalapú támogatásról
Csaknem 33 ezer gazdálkodó kap, illetve kapott a napokban leve-
let a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalból, melyben köz-
lik az érintettel, hogy hibásan igényelte a földalapú támogatást.
Most gyors és pontos munkára van szükség, mert a korrekt adato-
kat kell megküldeni az MVH-nak, s a szankciók mértéke is ettõl
függ. Mindenben segítenek az agrárkamara tanácsadói — olvas-
ható a Magyar Agrárkamara közleményében.
Csaknem 33 ezer gazdálkodót és 12,5 ezer blokkot érint az az
adategyeztetés, melyet a napokban rendelt el a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal. Ekkora az a terület, illetve melyre a ne-
vezett számú gazdálkodó ebben az évben vélhetõen hibás terület-
alapú támogatás-igénylést nyújtott be. Amíg az adatok nem tisz-
tázódnak, addig a hivatal sem tudja kifizetni a teljes támogatást.
Általában túligénylésrõl, egybemûvelt területekrõl van szó, azaz
egy adott blokkon belül nagyobb területre érkezett támogatási
igény, mint a blokk területe. Egy-egy blokkban több gazdálkodó is
érintett lehet, amely még inkább bonyolíthatja az ügy rendezését.
Általában túligénylés fordul elõ, s azt tanácsoljuk, hogy gyorsan,
az érintett blokkban lévõ gazdatársakkal közösen forduljanak se-
gítségért a falugazdászokhoz és a Magyar Agrárkamara Gazdál-
kodói Információs Szolgálat helyi tanácsadójához, akinek az iro-
dájában lévõ internetes rendszeren minden túligényelt blokk
megtekinthetõ, s az adatmódosításra is sor kerülhet — tanácsolja
Téli Róbert, a köztestület fõosztályvezetõje.
Gyorsan kell lépni, mert az MVH elõírja, hogy a felszólítás kéz-
hezvételétõl számított nyolc napon belül kell válaszolni. Aki nem

küldi vissza az adategyeztetõ lapot, azt a jogszabály szerint úgy
kell tekinteni, mintha elismerné a hibát. A tanácsadóknál a térké-
peken beazonosítható, hogy ki, mit rontott el. Azért célszerû a
blokkban érintetteknek egyszerre, egy idõben felkeresni a tanács-
adót, mert így gyorsan tisztázódhatnak a területhatárok, nem kell
napokat egymás keresésével és további egyeztetéssel tölteni.
Amennyiben így sem sikerül megállapítani a határokat, illetve
tisztázni a túligénylés okát, úgy az MVH ellenõrei a helyszínen
szemlét tartanak, ott ellenõrzik és megállapítják a tényleges hasz-
nálatot, azt, hogy melyik gazdálkodó hibázott.
A mostani adategyeztetés egyébként már az MVH támoga-
tás-igényléshez kapcsolódó ellenõrzési szakaszának a része. Va-
gyis már élnek azok a szankciók is, melyek a hibás támoga-
tás-igényléshez kapcsolódnak. A Magyar Agrárkamara fõosztály-
vezetõje emlékeztet arra, hogy a bírságok mértéke attól függõen
változik, hogy mekkora volt a túligénylés aránya a valós, azaz a ké-
sõbb jóváhagyott területhez képest.
Akinél 3 % alatt marad a túligényelt terület mértékének az ará-
nya a jóváhagyotthoz képest, és e különbség nem nagyobb, mint 2
hektár, ott nem kell szankcióra számítani. Ahol ez az arány 3-20
% között van, ott a túligényelt területre jutó támogatás kétszere-
sét róják ki, 20-50 % között már kizárják az adott évben a támoga-
tásból a túligénylõt, míg 50 %-nál nagyobb területarányú tévedés-
nél akár több évre is megfosztják a területalapú támogatástól.

Agrárkamara

Drámaian csökken a sertés felvásárlási ára
Néhány hét alatt drasztikusan, 15-16 %-kal zuhant a sertések
felvásárlási ára Magyarországon. Holott ilyen kevés állat bõ hat-
van éve nem volt az országban. A vágóhidak is jó harmadával ke-
vesebbet vágnak, mint alig néhány éve. Az áresés legfõbb oka a fo-
rint erõsödése és a nyugat-európai országokból behozott élõ és
feldolgozott sertés. Ma a vágóhidak 30 %-ban importált állatot
dolgoznak fel — olvasható a Magyar Agrárkamara állattenyész-
tési osztályának elemzésében.
A KSH adatai szerint a sertések száma 2009 elsõ félévében 6
%-kal csökkent, június 1-jén nem érte el a 3,2 milliót. Az állomány
nagysága az egy évvel korábbinál 14 %-kal volt kevesebb. Az
anyakocák száma 225 ezerrel (10 %) csökkent az elmúlt egy év
alatt. A sertésállomány 69 %-át gazdasági szervezetek, 31 %-át
egyéni gazdaságok tartják. A gazdasági szervezetek sertésállomá-
nya 271 ezerrel (11 %), az egyéni gazdaságoké 232 ezerrel (19 %)
fogyott az elmúlt 12 hónap alatt. A gazdasági szervezetek anyako-
cáinak száma 2008 júniusa óta 17 ezerrel (10 %), az egyéni gazda-
ságoké 9 ezerrel (12 %) csökkent.
Mindezzel ellentétesen mozog az utóbbi hetekben a sertés felvá-
sárlási ára, mely az elmúlt egy évben követte a piaci törvényszerû-
ségeket: amibõl kevés van, annak az ára nõ, vagy magasan tartott.
Ez változott meg az idén õsz elején, s szeptemberben az árak
mintegy 3 %-kal csökkentek augusztushoz képest, és 13 %-kal
alacsonyabbak voltak, mint egy évvel ezelõtt. Jelenleg 280-300
Ft/kg között mozognak az élõsertés átvételi árai, holott augusztus
elején még 340 forint volt az országos átlag. Ez 15-16 %-os esés.
2009. augusztusig a vágások száma is mintegy 20 %-kal csökkent.
Szeptember közepéig a külföldrõl behozott sertések aránya az
összes vágáson belül mintegy 30 %-ot tett ki. S ez ad magyarázatot

igazából arra, miért is képes ilyen negatív állományadatok mellett
is esni a felvásárlási ár. A forint erõsödött, a nyugati sertés és ser-
téshús behozatala már gazdaságossá vált, így a vágóhidak, keres-
kedõk ismét nagy mennyiségben importálják e termékkört —
állapítja meg a Magyar Agrárkamara ágazati összefoglalója.
Mi a helyzet az Európai Unióban? E kérdés azért fontos, mert
mint láttuk, alapjaiban befolyásolja a hazai piaci viszonyokat. Az
EU átlagában a vágósertés árai októberben elmaradnak a 2008
hasonló idõszakában jellemzõ áraktól, és már az 5 éves átlagár
alatt vannak, amibe a 2007. évi nagyon alacsony árak is beleérten-
dõk. A vágások száma az Európai Bizottság elõrejelzése szerint
2009-ben 2,5 %-kal csökken 2008-hoz képest, és 2009 IV. negyed-
évében várható csak az árak stabilizálódása. Az EU több tagál-
lam, köztük hazánk kérésére sem vezet be exporttámogatást,
hogy az áresést megállíthassák.
A vágások száma szinte minden tagállamban jelentõsen csökkent
2009 elsõ félévében. A takarmányárak július-augusztusban csök-
kentek, szeptemberben és októberben stagnáltak, és a következõ
hónapokban a takarmányárak további stagnálására lehet számí-
tani. A bizottság álláspontja szerint, a takarmány- és vágósertés
árait figyelembe véve a sertéságazat jövedelmezõsége egyelõre
kielégítõ.
Mi történik a nagyvilágban? A vágósertés árai az USA-ban szep-
tember-októberben jelentõsen csökkentek, és jelenleg nagyon
alacsony szinten vannak, ami az USA export versenyképességét
jelentõsen javítja. A sertésárak Brazíliában jelentõsen emelked-
tek, de még mindig nem érik el az EU átlagárát. A Bizottság elõ-
rejelzése szerint az amerikai sertésárakban a következõ hónapok-
ban jelentõs áremelkedés várható.

Gazdálkodók figyelem!
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Brassói
aprópecsenye

Hozzávalók: 3 szelet csont nélküli ka-
raj, 1 fej vöröshagyma, 10 dkg szeletelt
bacon szalonna, 10 dkg füstölt szalon-
na, 2 nagyobb szem fõtt krumpli, 6 ge-
rezd fokhagyma, só és frissen õrölt
bors.

Elkészítés: a fõtt krumplikat nagyobb
kockákra vágjuk, majd egy közepes mé-
retû serpenyõben kevés olajon — szé-
pen egymás mellett, hogy ne lógjanak
egymásra a kockák — megpirítjuk.

A füstölt szalonnát gyufaszálnyi véko-
nyan felcsíkozzuk, majd egy másik nagy
serpenyõbe dobva, kevés olajon üveges-
re pirítjuk ugyanennyi vékony csíkokra
vágott szalonnával. Amíg a szalonna pi-
rul, apróra vágjuk a hagymát, és amikor
kész, a szalonna mellé dobjuk ezt is.

Aztán fogjuk a karajszeleteket (ha ki-
csit vastagabbak, óvatosan vízszintesen
megfelezzük õket), nagyon vékonyan
felcsíkozzuk, és már tehetjük is a sza-
lonnás hagymára. Kicsit sózzuk, aztán
már nyomjuk is rá a fokhagymákat.

Addig kevergetjük az egészet, míg meg
nem puhul a hús. A végén ízlés szerint
borsozzuk, és már tálalhatjuk is.

Rakott hústorta
Hozzávalók: 1 csomag szeletelt bacon,
15 dkg gépsonka, 20 dkg trappista, 50
dkg pulykamell, liszt, 1 tojás.

Elkészítés: a húst szeletekre vágjuk, ki-
klopfoljuk, sózzuk. A bacont egy jénai
tálba, egymás mellé rakjuk, hogy kilóg-
jon a tál szélén. A húst lisztbe, tojásba,
reszelt sajtba forgatjuk. Lerakunk egy
sor húst, egy sor gépsonkát. Addig réte-
gezzük, amíg el nem fogynak a hozzáva-
lók. A végén ráhajtjuk a kilógó szalon-
naszeleteket. Elõmelegített sütõben kb.
fél óráig sütjük. Hidegen, melegen egy-
aránt finom. Idénysalátával kínálhat-
juk.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

LEVÉLVÁLTÁS
URAM!

Ön újságba irkál, úgy mondják, egyeteme-
ket végzett, állítólag nem mai gyerek. Ak-
kor most magyarázzon meg nekem vala-
mit!
El vagyok adósodva, mint mindenki Ma-
gyarországon. Négy évvel ezelõtt fel kellett
vennünk három és fél millió forint hitelt a
bankunktól, hogy lakást vehessünk ma-
gunknak, mármint a családomnak. Azóta,
írd és mondd, ötvenezer forintnyi törlesz-
tést vonnak le minden hónapban a fizeté-
sünkbõl. Ötvenezret! Kimondani is ször-
nyûség. Hogy vagyunk képesek ezt kinyög-
ni? Hát én is és a férjem is dolgozunk, nem
iszunk, nem dohányzunk, turkából öltö-
zünk, csak egy gyereket tudunk vállalni,
nem utazunk külföldre, itthon a kertben
nyaralunk kapával a kezünkben, nincs ku-
tyánk, nincs macskánk, nem járunk ven-
dégségbe satöbbi. Hogy halottak napján
halott hozzátartozóink sírjára odatehes-
sük a koszorúkat, ki kellett húzni a családi
költségvetésbõl a lányunknak tervbe vett
cipõvásárlást. Jön a tél, nincs vízhatlan ci-
põje. Majd lesz valami. Remélhetõleg a
következõ fizetésig nem áll be a locspocs
az idõjárásban.
Szóval szûkösen élünk, európai családhoz
méltatlan kuporgatásban. De legalább van
tetõ a fejünk felett. Valamit valamiért.
Vannak elegen, akiknek tényleg a tetõt is
elveszik a fejük fölül a bankosok.
De most jön a lényeg.
Tegnap kaptunk egy levelet a pénzintézet-
tõl, hogy a mai állapot szerint három és fél
millió forintnyi a tartozásunk. Ugyan-
annyi, amennyit négy évvel ezelõtt fölvet-
tünk. Akkor hova lett a mi negyvennyolc
hónapon keresztül kinyögött havi ötvenez-
rünk? Elment a semmibe? Azt hittem, ön-
gyilkos leszek.

Legyen szíves, magyarázza meg, hogyan le-
hetséges ez az egész, és van-e Isten az
égben!
Tisztelettel: egy dolgozó anya.

ASSZONYOM!
Nem tudom megmagyarázni Önnek, hogy
van-e Isten az égben, de utánanéztem a
banknál az Ön kölcsönügyletének. Közöl-
ték, hogy a futamidõ nem változott, s ha
nem jön közbe valami, akkor még három
év, és letették a szinte kibírhatatlan terhet
a vállukról. Hajrá, magyarok! A felvett hi-
telhez a bank hozzácsap majdnem egymil-
liót kamat és kezelési költség fejében. Hát
igen! Ha ez nem volna, mibõl telne a pénz-
intézetnek székházakra, fantasztikus szá-
mítógépekre, országos hálózatra, mibõl
lenne több milliárdja a vezérigazgatónak?
Ezekre is gondolni kell! Na meg a vélhetõ
szép prémiumokra és juttatásokra a veze-
tõség köreiben. Hogy Ön közben turkából
öltözik? Ez korunk gazdasági berendezke-
désével jár. Tud jobbat? Azt már kipróbál-
ta az emberiség, hogy olyan világot teremt-
sen, ahol nincsenek gazdagok. Az lett be-
lõle, hogy mindenki sokkal nyomorultabb
lett, mint most Önök, s mivel nem akart
mûködni a rendszer, még durva erõszakra
is szükség volt. Ez a berendezkedés, ami
most itt van, kínlódva ugyan, de mûködik.
A hajléktalanok száma nem számottevõ.
Legalábbis azok számára, akik hajlékosok.
A hajléktalanokat nem kérdezték meg
arról, hogy számukra számottevõ-e az õ
számuk.
Mindent összevéve azt tudom tanácsolni
Önnek, Asszonyom, hogy némi remény
biztosítása érdekében vásároljon lottó-
szelvényt! Szerencsére most nincs Ön a kö-
zelemben, hogy tanácsom hatására kika-
parja a szememet.
Õszinte tisztelettel: egy lottószelvény-bir-
tokos.

(L. A.)
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Mióta tudnak az emberek tüzet gyújtani?
Sok tízezer évvel ezelõtt az emberek nem
tudtak tüzet gyújtani. Az elsõ tüzet az em-
ber nem is maga gyújtotta, hanem csak úgy
találta, mint a ritka drágakövet. Ne is cso-
dálkozzunk, ha nagyon ügyeltek arra, hogy
ki ne aludjék. Úgy vigyáztak rá, mint a sze-
mük fényére! Mert ha netán kialudt, nem
tudtak újat szítani. A tûzcsinálást is meg
kellett tanulni.
Elõfordult, hogy a villám felgyújtott egy
fát. Az emberek eleinte rémülten nézték,
amint a lángtenger eszeveszetten égeti fel
a leghatalmasabb erdõket, recsegve-ro-
pogva falja az õsvadon fáinak karvastagsá-
gú ágait, gyönyörû lombkoronáját, s a
lángnyelvek nem kímélik az évszázados
törzsét sem. Valósággal féltek a tûz köze-
lébe menni. Télvíz idején azonban mégis
odahúzódtak a kellemes meleget sugárzó
zsarátnok mellé.
Az õsember igazi hõssé akkor lett, amikor
a kialvó tüzet elõször merte megközelíte-
ni. Sejtelmünk sincs róla, ki lehetett az az
elsõ, aki rászánta magát, hogy a parázsló
ágat a barlangjába cipelje…

Csodálatos zsákmány volt, annyi bizonyos.
Az is könnyen lehet, hogy nem egy, hanem
sok emberé volt ez a zsákmány. Lehet,
hogy többen vállalkoztak a nagy kaland-
ra… Akárhogy is volt, annyi bizonyos,
hogy mindig akadtak merész és vállalkozó
szellemû emberek, akik — ha szükség volt

rá — még a tüzet is megszelídítették, mint
manapság a vadállatokat.
A tûz fénye világította be már az õsember
barlangját és a föld alatti lakóhelyét. Ami-
kor már értett a tûzgyújtás mesterségéhez,
nem kellett félnie többé, hogy elveszti a tü-
zet. Ha a vihar széjjeldúlta, záporesõ elol-
totta, újra meggyújtotta azt.
Az õsember úgy csinálta a tüzet, hogy két
fadarabot dörzsölt egymáshoz. Mi is dör-
zsöléssel gyújtunk tüzet, amikor a gyufát a
gyufásdoboz szélén lángra lobbantjuk.
Ám a két tûzcsinálás közt mégis óriási a
különbség! A gyufát egy pillanat alatt
könnyen meggyújtjuk, az õsembernek
azonban rengeteget kellett veszõdnie, míg
dörzsöléssel tüzet tudott gyújtani.
Az ember a tüzet is a saját szolgálatába ál-
lította. Tûzön fõzi ételét, fûti a lakását, a
kohókat, mozdonyok, hajók, s más gépek,
gyárak kazánjait is. Ezáltal olvad a vas,
vagy gõz fejlõdik, amely hajtja a gépeket.

Forrás: negyedik osztályos olvasókönyv, 1964

A Zengõ Óvoda alapítványi bálja
A Zengõ Óvoda alapítványi bálját 2009.
november 14-én tartottuk a Mészöly Géza
Általános Iskolában. Ezen az estén igye-
keztünk elfelejteni a mindennapok gond-
jait, és akik eljöttek, jókat beszélgettek,
táncoltak, mulattak, jól szórakoztak.
Az ovis bál bevétele 335.000 Ft lett. Ez az
összeg a Zengõ Óvoda alapítványát gazda-
gítja.
Mindenkinek nagyon köszönjük a segítõ-
kész munkát, a felajánlásokat, sütiket,
tombolatárgyakat, a pártolójegyek vásár-
lását.
Külön köszönet annak a 105 fõnek, akik je-
gyet vásároltak és eljöttek a bálba.
Köszönet a polgármester úrnak, a bál dísz-
vendégének, az Írisz tánccsoportnak, a
cecei Szabó zenekarnak a jó hangulatért, a
polgárõrségnek, akik a biztonságunkra vi-
gyáztak, a Selmeczi házaspárnak a büfé-
ben végzett munkájukért, a 8. osztályos lá-
nyoknak, akik felszolgáltak, Fésûné Sáf-
rány Adriennek a dekorációért, Szabó Fe-
rencnek a fuvarozásért, Pszota Józsefnek
és Lippai Istvánnak a borfelajánlásért, va-
lamint azoknak a vállalkozóknak, akik
tombolatárgyakkal, pénzbeli hozzájáru-
lással támogatták óvodánkat.
Ezúton is szeretnénk kifejezni köszöne-
tünket mindazoknak, akik támogatták
óvodánkat: Légió 2000 Bt., Glance szép-
ségszalon, B.B. Szépségház, Flóra baba-
bolt, Cosa Nostra pizzéria, Diamond szép-
ségszalon, Vianni bolt, totó–lottózó —
Rehákné Szontágh Rózsa, Domján János
cukrászda, Domján Tibor, Fõtéri cukrász-
da, Fodor és Molnár Kft., Photo Hall —
Bereczkné Nagy Anna, Orova Kft, to-

tó–lottózó — Tenke Józsefné, Fagyöngy
virágbolt, Kazsoki Olga — 100 Ft-os bolt,
miklósi 100 Ft-os, Márkovics Lajos vállal-
kozó, OMV — Szarka Balázs, Killer Gá-
bor vállalkozó, Gyõri Lajos vállalkozó, IR-
KA Papír-, Játékbolt — Szénássy Ferenc,
Atlanta sport, Intim, Tósoki György vállal-
kozó, Unikornis Gyógyszertár, Eurotel,
Kulibás Lászlóné vállalkozó, Balogh Föld
Szer Kft., PC-CD kuckó, Wella szalon —
Szõnyegi Tünde, Molnárné Gyõri Szilvia,
Köõ Imre, Eurest, Mészöly Géza Általá-
nos Iskola.

A Zengõ Óvodába járó gyermekek szülei-
nek és külön a szülõi munkaközösségi ta-
goknak nagyon köszönjük mindazt, amivel
hozzájárultak a bál sikeréhez, valamint ah-
hoz, hogy gyermekeinket a jövõben még
szebb és esztétikusabb játékok vehessék
körül.

Gyõri Lajosné Erika SZMK-elnök

Zengõ-bál
Bált rendezett a sárbogárdi Zengõ Óvoda
alapítványa szombaton este, melynek be-
vételét a gyermekek javára kívánják fordí-
tani, akárcsak a korábbi években. Körül-
belül száz jegy kelt el a Mészöly Géza Álta-
lános Iskola aulájában lezajló eseményre.
Eleinte lassan szállingóztak a vendégek,
de aztán hamar megteltek az asztalok.
Az érkezõket idõsebb és ifjabb Szabó
László fogadta zeneszóval, majd 19 órakor
Koncz Jánosné óvodavezetõ köszöntötte a
megjelenteket. (Ét)vágykeltõként négy
hölgy vonult a képzeletbeli táncparkettre,
s hastánccal igézték meg illetve hozták
zavarba a rájuk szegezõdõ szemeket.
Az elõadást követõ vacsorát az iskola nyol-
cadik osztályos lányai szolgálták fel.
A mulatságot rengeteg tombolatárgy is
gazdagította.

Hargitai Kiss Virág

Heti idõjárás

A hét végén még elkerülik térségünket az
idõjárási frontok, így folytatódik az ese-
ménytelen, párás, ködös, borongós idõjá-
rás. Vasárnap este aztán változás áll be
idõjárásunkban, ekkor újra elérik a Kár-
pát-medencét a frontrendszerek, így hét-
fõn és kedden már esõs idõjárásra kell fel-
készülni. A sok felhõ miatt fagymentesek
lesznek az éjszakák, és a nappali csúcshõ-
mérsékletben sem várható számottevõ
változás. www.metnet.hu
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November 21., SZOMBAT
MTV: 5.53 Hajnali gondolatok 6.00 Híradó 6.10 6 órai tea 7.05 Fõtér 8.00 Híradó 8.05
Sporthírek 8.10 A Mézga család különös kalandjai 8.35 Spuri 9.05 A Black Rose vár
titka 9.25 Ókori kalandok 10.00 Városrajzolatok – Budapest 10.30 Élni tudni kell
11.00 Autóguru 11.30 Stílus 12.00 Hírek 12.10 Fogadóóra 12.40 Egészség ABC
13.10 Ez történt Budapesten 14.45 A Yamada család 16.30 Extra – Kultúrháttér 17.05
Visszajátszás 17.40 TS – Sport 7 18.35 A vadon bûvöletében 19.28 Föld Tv 19.30 Hír-
adó 19.50 Sporthírek 20.05 Szerencseszombat – a Luxor, az ötöslottó és a Joker sor-
solása 21.05 Tréfa 22.25 Hírek 22.30 Sporthírek 22.45 Castro – Az ember és a legen-
da 23.40 Tabló 0.30 Afrikai képek 1.30 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 10.00 Így készült – A holdhercegnõ 10.30 Já-
ték 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.15 Autómánia 12.40 Magyarország–Lengyel-
ország válogatott kézilabda-mérkõzés 14.25 A dadus 14.50 Rejtélyek városa 15.45
Üzenet a palackban 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Csillag születik 22.25 RTL
boksz klub 0.20 Alias 1.15 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 Tv2-matiné 9.40 414-es küldetés 10.15
Szurikáták udvarháza 11.15 Babavilág 11.25 Kalandjárat 11.50 Charlie – Majom a
családban 12.50 Hegylakó 13.50 Bajnokok Ligája magazin 14.25 A kiválasztott – Az
amerikai látnok 15.25 90210 16.25 Gyagyások serege 18.30 Tények 19.05 Magellán
19.35 Hulk 22.15 Serenity 0.30 James Bond: Tûzgolyó 2.45 Drága testek 3.35
Kalandjárat
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 Rádiókabaré
14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30 Magyaror-
szágról jövök 16.04 Idõt kérek! 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04
Rendszerváltoztatók – 20 év után 18.30 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05
Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58 Zene 20.04 Rádió-
színház 21.20 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti be-
szélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

November 22., VASÁRNAP
MTV: 5.53 Hajnali gondolatok 6.00 Híradó 6.10 6 órai tea 7.05 Fõtér 8.00 Híradó 8.05
Sporthírek 8.08 A Mézga család különös kalandjai 8.30 Spuri 9.00 „Így szól az Úr!”
9.05 Engedjétek hozzám… 9.15 Katolikus krónika 9.40 Katolikus válaszok 10.05
Szórványban 10.30 Egyházi naptár 10.45 Evangélikus magazin 11.10 Református if-
júsági mûsor 11.15 Beszélgetés Böszörményi Gergellyel 11.30 Az utódok reménysé-
ge 12.00 Hírek 12.10 Kis falu a Maros partján 12.40 Tüskevár 13.50 Magyar Termék
Nagydíj 2009 14.20 Légfrissítõ 14.50 Unokáink sem fogják látni 15.20 Múlt-kor 15.50
Most a Buday! 16.20 Euro-Taxi 16.50 Panoráma 17.20 Magyarország története
17.50 Maupassant történeteibõl 18.30 Yorkshire-i szívügyek 19.28 Föld Tv 19.30 Hír-
adó 19.55 Sporthírek 20.00 Az Ezeregy éjszaka meséi 20.55 A szólás szabadsága
22.00 Kultúrház 22.55 Berlin, drágám 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek 23.40 20 éves a
Magyar Speciális Olimpia Szövetség 0.35 A tökéletlenség jövõje 1.35 A szólás
szabadsága
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Slayers – A kis boszorkány 6.20 A tini nindzsa teknõ-
cök új kalandjai 6.40 Kölyökklub 10.00 Receptklub 10.15 Játék 11.15 Menetrend
11.40 Magyar Autósport-magazin 12.00 Híradó 12.10 Vízilabda Magyar Kupa 13.25
Tuti gimi 14.20 Szívek szállodája 15.15 Titkos küldetés 16.15 Piedone Egyiptomban
18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Zorro legendája 22.40 Heti hetes 0.00 Maffiózók
1.05 Portré 1.40 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 11.20 Stahl konyhája 11.50 Borkultusz – Borkultú-
ra magazin 12.20 Száguldó vipera 13.20 Psych – Dilis detektívek 14.20 Smallville
15.15 Rex felügyelõ 16.15 Négy esküvõ és egy temetés 18.30 Tények 19.00 Napló
20.05 Transformers 22.50 Rambo 3. 0.45 A holló 2.25 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
Római katolikus szentmise közv. 11.05 Gondolatjel 11.32 Pro és kontra 12.00 Krónika
12.22 Harminc perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén
15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04
Esti séta 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 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 23., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.28 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 12.55 Afrika gyöngyszeme 13.50
Roma Magazin 14.20 Domovina 14.55 Átjáró 15.25 Panoráma 15.55 Autóguru 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 19.25 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Kékfény
21.10 Sztársáv 21.40 Hétfõ este 22.10 Memento 22.25 Családban marad 23.55 Hírek
0.05 TS – Motorsport 0.30 Nappali 1.30 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 Cowboy mindhalálig 16.25 Második
esély 17.25 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 Egyszer az életben 1.50
Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl kony-
hája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.25 Winnetou és a félvér
Apanatschi 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 NCIS 22.25 Gyilkos számok 23.25 Különleges ügyosztály
0.25 Tények este 0.55 Szörnyek szigete 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 kultúráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.23 Néhány bejegyzés
Márai Sándor naplójából 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Rádiókabaré
15.15 Közelrõl 15.45 Hétköznapi tudomány 16.15 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Üt-
közõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért sza-
vak 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 beszélge-
tés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

November 24., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.28 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 Átjáró 15.25 Unokáink sem fogják látni 15.55 Múlt-kor 16.20 Priz-
ma 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 A minisz-
terelnök elõadása a Corvinus Egyetemen 21.35 Kedd este 22.05 Memento 22.20
Mulholland – Gyilkos negyed 0.05 Hírek 0.15 Az utókor ítélete 0.45 Nappali 1.40 Üdí-
tõ
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 Apai választás 16.15 Második esély
17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.20 Vészhelyzet 22.20 A Grace klinika 23.25 XXI. század – A legendák velünk élnek
23.55 Reflektor 0.15 Fulltiltpoker.com
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl kony-
hája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.25 Teleshop 11.30 Kölcsöncsalád visszajár
13.15 Kvízió 14.15 Szentek kórháza 15.15 Amynek ítélve 16.20 Bûbájos boszorkák
17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Jóban Rosszban 19.35 Hal a tortán 20.15
Bajnokok Ligája 23.25 A médium 0.25 Tények este 0.55 Szent Iván napja
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
8.40 8 és fél perc a kultúráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ világ 11.05 A hely 11.30
Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.23 Né-
hány bejegyzés Márai Sándor naplójából 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45
Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 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 25., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.28 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 13.50 Hrvatska krónika 14.25 Ecranul
nostru 14.55 Kormányváró 15.25 Stílus 15.55 Légfrissítõ 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 bará-
tok 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Buffy Sainte-Marie… Élet a
médiában 21.15 Sztársáv 21.45 Szerda este 22.15 Memento 22.30 Torzo – Az Evelyn
Dick-ügy 0.00 Hírek 0.10 Magyarország története 0.40 Nappali 1.35 Videojátékok az
értelmünk ellen
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 Agatha Christie: Rejtély az Antillákon
16.15 Második esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz
20.40 Barátok közt 21.20 Váltságdíj 0.00 Szingli mami bevetésben 1.50 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl kony-
hája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.25 Teleshop 11.30 Dinasztia: A színfalak mö-
gött 13.15 Kvízió 14.15 Szentek kórháza 15.15 Amynek ítélve 16.20 Bûbájos boszor-
kák 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 Legbelsõ félelem
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
8.40 8 és fél perc a kultúráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.24 Néhány bejegyzés
Márai Sándor naplójából 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 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 Éjsza-
ka
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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, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN,
VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIK-
LÓSON, a Kábelsat és a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az EMW hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián.

November 21., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Foci: S.miklós–
B.csernye (95’), Cece–P.szabolcs (95’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Egy
keresztyén mérnök Pakisztánban: Kerekes Péter 19.00 Lapszemle, Sziréna
20.00 Pingpong: S.bogárd–Csákvár (2x35’), Teremfoci (2x40’), Kézilabda (60’)

November 22., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Egy keresztyén mér-
nök Pakisztánban: Kerekes Péter 13.00 Heti híradó 15.00 Filmszemle (30’),
Tablók Könyve (25’), Nyugdíjasok évfordulója (60’), Híradás az utánpótlásról
(30’) 19.00 Heti híradó 20.00 Zenés mise Vajtán (ism. 90’)

November 23., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Pingpong: S.bogárd–Csákvár
(2x35’), Teremfoci (2x40’), Kézilabda (60’) 13.00 Heti híradó 15.00 Foci:
S.miklós–B.csernye (95’), Cece–P.szabolcs (95’) 19.00 Heti híradó 20.00 Zon-
gorahangverseny (ism. 60’), Elõadás Huszár Dezsõról (ism. 60’)

November 24., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Zenés mise Vajtán (ism. 90’)
13.00 Heti híradó 15.00 Zongorahangverseny (ism. 60’), Elõadás Huszár
Dezsõról (ism. 60’) 19.00 Heti híradó 20.00 Rockenbauer Zoltán: A halandó
múzsa (45’), 15 éves a Gerlice (60’), Kompetencia alapú oktatás a gimiben
(40’)

November 25., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Rockenbauer Zoltán: A ha-
landó múzsa (45’), 15 éves a Gerlice (60’), Kompetencia alapú oktatás a
gimiben (40’) 13.00 Heti híradó 15.00 Teremfoci (2x40’), Kézilabda (60’) 19.00
Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Foci: S.bogárd–Sz.egyháza (95’)

November 26., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Foci: S.bo-
gárd–Sz.egyháza (95’)13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Rockenbauer Zoltán: A
halandó múzsa (45’), 15 éves a Gerlice (60’), Kompetencia alapú oktatás a
gimiben (40’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Zenés mise Vajtán (ism. 90’)

November 27. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Teremfoci (2x40’), Ké-
zilabda (60’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Zenés mise Vajtán (ism. 90’)
19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Rockenbauer Zoltán: A halandó múzsa (45’),
15 éves a Gerlice (60’), Kompetencia alapú oktatás a gimiben (40’)

***

Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle
és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a

képújságban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül
értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és
Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mö-
gött) hétköznapokon 8–17 óráig. Hiba esetén, kérjük, hívják a következõ szá-
mokat: 06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06 (22) 503 259, 06 (20) 9440 445!

November 26., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.28 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 Slovenski utrinki 14.25 Együtt
14.55 Átjáró 15.25 Sorstársak 15.55 Extra – Kultúrháttér 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 ba-
rátok 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Szempont 21.05 Sztársáv
21.40 Csütörtök este 22.10 Memento 22.25 Hajónapló 23.20 Mondom a magamét!
0.10 Hírek 0.20 Visszajátszás 0.50 Nappali 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 14.35 Hatalmas aranyos 16.15 Második
esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.20 Gálvölgyi-show 22.05 Kész átverés! 23.10 Házon kívül 23.45 Európai idõ
0.05 Alias 1.00 Reflektor 1.15 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.25 Everest – A hegyek
fogságában 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 Anyád lehetnék 23.20 Jericho 0.20 Tények este 0.50 Csillag-
kapu 2.35 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 kultúráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ világ 11.05 A hely 11.30
Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.23 Né-
hány bejegyzés Márai Sándor naplójából 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45
Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 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 27., PÉNTEK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.28 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 14.45 Közlekedõ
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 ba-
rátok 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Önök kérték! 21.05 Sztársáv
21.40 Péntek este 22.10 Memento 22.25 Kutyaszorítóban 0.00 Hírek 0.10 Hitvallók
és ügynökök 1.10 Design 1.40 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 14.35 Tengeri farkas 16.15 Második esély
17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.20 CSI: New York-i helyszínelõk 22.20 A szökés 0.05 Reflektor 0.25 Itthon 0.45
Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.25 Everest – A he-
gyek fogságában 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 Rajtaütés 23.10 Macsolabor 23.40 Tények este
0.10 Haverok 1.40 A Donnelly klán 2.30 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 kultúráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.23 Néhány bejegyzés
Márai Sándor naplójából 13.30 Az unitárius egyház félórája félórája 14.05 Arcvonás-
ok 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.45 Hétköznapi tudomány 16.15 Zöldövezet 17.30
Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.25 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjsza-
ka



18 HIRDETÉSEK 2009. november 19. Bogárd és Vidéke

Redõnyrendszerek! 06 (30) 507 3344. (323100)

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon:
06 (70) 369 0476.

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.

Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással!
Cser kugli 1860 Ft/q, cser kugli akáccal 1870
Ft/q, cser aprított 1900 Ft/q, cser aprított
akáccal 1900 Ft/q, akác tûzifa kugliban 2110
Ft/q, akác tûzifa aprítva 2140 Ft/q. Füstölésre
alkalmas fûrészpor kapható. Telefon: 06 (30)
986 2623.

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.

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

Német használtbútor-vásár szombatonként,
8-13-ig az Árpád-lakótelepen. 06 (20) 993
7248. (323498)

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.

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

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket a
Szivárvány Stúdióban (Kossuth u. 9.). Szolgál-
tatásaink: fodrászat – 06 (20) 582 0418; koz-
metika – 06 (20) 340 4527;
manikûr-pedikûr-mûkörömépítés – 06 (30)
380 8330; szolárium – 06 (30) 964 4322. Csö-
veket cseréltünk! Ajándékutalvány kapható!
(2073049)

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, Szé-
chenyi 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)

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

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

Garázs kiadó a Barátság utcában. 06 (70) 456
7368. (2073247)

Sárbogárdon presszó hosszú távra kiadó. 06
(20) 552 8581.

Sárbogárdon családi ház eladó. 06 (30) 701
7153. (2073244)

Négy fõt telefonos munkára, valamint egy jo-
gosítvánnyal rendelkezõ futárt keresek. Ér-
deklõdni: 06 (20) 214 2977. (2073243)

Lakás eladó József Attila utcában. 06 (30)
536 1384.

Körte-, szilva- és borpárlat eladó. 06 (30) 830
7095. (2073241)

Májkacsák eladók 1300 Ft/kg, pucolva
Sárszentmiklóson. Telefon: 06 (20) 349 2867.
(2073238)

Eladó Sárbogárd, József A. utcában felújított
földszinti lakás. 06 (20) 937 6156. (2073100)

Sárbogárd, Árpád-lakótelepen 53 m2-es, 1.
emeleti, kétszobás, erkélyes lakás sürgõsen
eladó. 06 (70) 314 6417. (2073098)

Sürgõsen eladó Árpád-lakótelepen negyedik
emeleti felújított lakás. 06 (20) 451 1128.
(2073186)

Kiadó Ady-lakótelepen 1 szobás 1. emeleti la-
kás december 10-tõl. 06 (70) 371 2167. (2073094)

60 éves özvegyasszony társat keres tartós
kapcsolatra. Kalandorok kíméljenek. 06 (30)
836 2642. (2073248)

200-300 kg közötti hízott sertést vásárolnék.
06 (30) 3824 133.

Startkártyával rendelkezõ regisztrált munka-
nélküliek jelentkezését várjuk rakodói munka-
körbe. 06 (30) 3824 133.

Tápboltba bolti eladói munkakörbe regisztrált
munkanélküliek, illetve házaspárok jelentke-
zését várjuk (bolti eladói végzettség nem
szükséges). 06 (30) 3824 133.

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

ADY-LAKÓTELEPEN
egyedi gázfûtéses, FELÚJÍTOTT,

3. emeleti LAKÁS eladó.
06 30 444 1602

Eladó FÉG gyártmányú
Siesta Pingvin falra szerelhetõ

INFRAÉGÕS GÁZ HÕSUGÁRZÓ,
valamint TÉRDEPLÕS SZÉK.
Érdeklõdni: 06 30 993 3395

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

PATYOLAT!
Új posta mögött.

AKÁC és EGYÉB kemény
TÛZIFA eladó. 06 30 9470 899

NÉMET HASZNÁLTBÚTOR-VÁSÁR
szombatonként 8-13-ig
az Árpád-lakótelepen.

06 20 993 7248

SZABOLCSI ALMAVÁSÁR
szombaton a sárbogárdi vásárban.

ÓRA-ÉKSZER!
Karórák, faliórák, ébresztõórák,

órajavítás. Arany- és ezüstékszerek,
ékszerkészítés, ékszerjavítás,

törtarany-felvásárlás.
SÁRBOGÁRD, ADY ENDRE ÚT 89.

TÛZIFA ELADÓ!
Aprított cser, tölgy, akác,

INGYENES házhoz szállítással.
06 30 720 9100,

Horváth Sándor, Tamási.

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR

Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)

2009. november 21-én, szombaton.

SzilveszterezzenSzilveszterezzen
a Patkó csárdában!a Patkó csárdában!

Szeretettel várjuk az év utolsó
napján egy vidám partira!

Érkezéskor aperitiffel fogadjuk,
majd többfogásos vacsorából

válogathat kedvére.

Éjfélkor páronként
egy üveg pezsgõvel

köszöntjük az új esztendõt.

Zene: Csizi–Simon.

Belépõ: 8000 Ft/fõ

Asztalfoglalás:
06 25 461 077, 06 30 2266 707
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Nyílt tér A szõlõlugas csodája

Tíz évvel ezelõtt a szerkesztõség udvarán, Virág lakásának tornáca elé édes-
anyám egy Itália kincse nevû szõlõfajtát ültetett. A tõke szerette a helyét, s
mára végigfutotta a tornác elõtti ereszt. Minden évben ez a tõke több mint
egy mázsát terem. A fajtára jellemzõ, hogy hatalmas tömött fürtöket hoz, s
ropogós, nagy, illatos szõlõszemeket érlel. S mivel ez a fajta igazából a déli
Itáliában honos, nálunk október közepén van az érési ideje. Ez a déli fekvésû
tornác azonban védi a hidegtõl, a fehér falról is sok meleg és napfény verõdik
vissza rá, ezért már szeptember közepén édesek a fürtök. És ami szinte
csoda: a fürtök a tõkén hónapokig egészségesek, sõt, tovább fejlõdnek.
Az idén november elején volt az elsõ komolyabb éjszakai fagy. A közeli dió-
fának minden levele lehullott, a szõlõtõkét azonban szinte érintetlenül zöl-
dültek a levelek, sárgultak a szõlõfürtök. A fagy valahogy nem érintette a tor-
nác tetején függeszkedõ szõlõtõke leveleit.
Tavaly se szedtük le a szõlõt, hanem rajta hagytuk. Mindig csak annyit szed-
tünk, amennyi elfogyott. A tavalyi decemberi fagy elvitte már a leveleket, de
a fürtök továbbra is egészségesen sárgállottak. A szemekben lévõ szõlõcukor
megóvta õket a fagytól, így még januárban is szedtünk szõlõt a lugasról. Biz-
tosan nagyon finom lehet a bora is, de sokkal jobb és egészségesebb cseme-
geszõlõként fogyasztani.
A fajta rendkívül erõteljes növekedésû, minden évben ujjnyi vastagságú
vesszõket hoz. Húsz centinként hagyunk rajta 2-3 szemes csapot a tavaszi
metszéskor. Fertõzésre nem érzékeny. Az idén egyszer permeteztük. Csapa-
dékosabb, hûvösebb nyárban kell egy kicsit jobban vigyázni rá. A napokban
néztem, Itália kincse-oltványok kaphatók Kadlecsik Gazdaboltjában.

Hargitai Lajos

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

TIRINGER MIHÁLY
alapi lakos 64 éves korában elhunyt.

Temetése 2009. november 21-én, 11 órakor lesz az alapi temetõben.

Gyászoló család

Gondolkodjunk!
Testületi ülés volt, lesz; az ott történtekbõl pozitív
energiára még egy évig biztosan nem számíthatunk.
Más vizekre kell evezni, ha fejlõdni, és nem visszafej-
lõdni akarunk.
Nem mindenkinek adatik meg élete során, hogy jó tár-
saságba kerül. Erre a mai világban még kevesebb esé-
lye van, mint volt régebben. Önjelölt, beteg emberek
rontják meg az ember mindennapjait, csak saját ma-
gukra gondolva. Nem részletezem, hogy miként teszik
ezt, pártszínekbe bújva, hivatali beosztásokba kapasz-
kodva, vagy csak befolyásukat fitogtatva, de ha bele-
gondolunk, egyre ritkább az olyan eset, amikor egy em-
ber elmondhatja: XY segített nekem, önzetlenül,
anyagi ellenszolgáltatás nélkül.
Boldogok az olvasó, az olvasni tudó, az olvasottakat
megértõ emberek. Kis tanári segítséggel errõl is lehet-
ne gondolkodni, de nem akarok most tudományos te-
rületekre tévedni, az én igazi lételemem a humor.
Otthoni indíttatásból gyerekkorom óta nagyon sokat
olvastam, olvasok. Újabban a „személyiség-fejlesztõ”
irodalom klasszikusait vadászom, szívesen kérek köl-
csön, és most már adok is kölcsön ilyen témájú könyve-
ket. A sok tanár a családunkban, úgy látszik, rajtam is
mély nyomokat hagyott. Azt vettem észre, hogy jólesik,
ha másoknak is tudok valami pozitív, említésre, emle-
getésre méltó élményt nyújtani. (Na, nem úgy, ahogy
ez most dívik!)
Nekem is segítõ vezetõim útmutatását felhasználva
most tartok egy rövid, „gyorstalpaló” kurzust minden
érdeklõdõnek az életünk minõségét befolyásoló siker
15 pontjáról:
1. Legyenek határozott céljaid! Dolgozz szívvel, lélek-
kel, teljes intenzitással!
2. Légy elkötelezett! Kudarcot mindaddig nem szen-
vedsz el, amíg abba nem hagyod!
3. Légy lelkes! Amire koncentrálsz, azt fogod elérni!
4. Koncentrálj egy dologra! Legyél következetes!
5. Vigyél rendszert az életedbe! Tedd meg, tedd meg
még ma!
6. A sikernek ára van! Mozdulj ki a komfortzónádból!
7. Dobd el a félelmeidet!
8. Felejtsd el a halogatást!
9. Merj segítséget kérni! Félelem a kudarctól = célok
hiánya!
10. Ne félj az elutasítástól! A kontroll a legfontosabb
eszköze!
11. Ne felejtsd a kontrollt! Élezd meg a fûrészt!
12. A sikered a változásban rejlik!
13. Emelkedj ki az átlagból! Akár megteszed, akár
nem, nem mondhatod, hogy nem volt esélyed!
14. Légy szabad!
15. Válj példaképpé!
Nem magyarázok semmit, ismétlés a tudás anyja. Kivé-
telesen nem „hozott anyagból” kell dolgozni, mindenki
nézzen magába, gondolkodjon, mi a gyengéje és az
erõssége, hol tud vagy akar fejlõdni. Ha a helyi viszo-
nyokat nézzük, az utolsó pont a legkényesebb terület.
Milyen példakép valaki?

Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)


