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Tiszta
lélekzetet végy
„Egy-kettõ-három-négy, mély lélegzetet
végy” – kezdõdik a Reggeli torna címû dalocska. Pallérozhatjuk szellemünket, lelkünket, torkunkat, hallásunkat és fizikumunkat – bármelyik összetevõnket hanyagoljuk el, az valahol visszaüt. Különösen a
megfoghatatlan, mégis létezõ lélek ilyen
„finnyás”. Bizton merem állítani, hogy fizikai panaszaink mindegyikének ehhez az
érzékeny szelencéhez van köze.
Mivel egészségi állapotunk ránk és a körülöttünk állókra is hatással van, ezért amikor szükségét érezzük, érdemes nemcsak
tiszta levegõt, de tiszta lélekzetet is vennünk: felfrissíteni magunkat, ezáltal viszonyainkat.

Gyógyszer panaszainkra sokféle van. Nem
pirulákra gondolok, és nem azt javaslom,
hogy kérdezzék meg kezelõorvosukat, patikusukat. Inkább arra bátorítom Önöket,
hogy legyenek nyitottak a mellékhatásoktól mentes, hatékony és egyszerû gyógymódokra. Ezzel idõt, pénzt és fölösleges
idegeskedést spórolnak.
Az igazi gyógyír, a „csoda”, a kérdéseinkre
a válaszok bennünk vannak, csak olykor a
kulcsot nem találjuk a szelencénkhez.
Hargitai–Kiss Virág

OKTÓBERI SZÜRETISEK
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NAPLÓ
– a sárbogárdi képviselõ-testület október 12-ei nyílt ülésérõl –
Az ülés elején dr. Sükösd Tamás tájékoztatójából megtudhattuk, hogy a 168 önkormányzatot tömörítõ Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Társulás szeptember 22-én tárgyalt egy indulófélben lévõ
beruházásról, mely Sárbogárdot a hulladékválogató vonatkozásában érintené. A
hulladékgazdálkodási törvény módosítása
azonban megkérdõjelezi, hogy ez megvalósulhat-e.
A kistérségi tanács október 4-ei ülésén
megfogalmazták a településvezetõk, hogy
egyelõre jobbnak látszik a társult forma a
szociális szektorban, miután azzal plusz
normatív forráshoz lehet jutni, akárcsak a
hajléktalanszálló fenntartásához, mely
elõreláthatólag alapfeladattá növi ki magát.

Közmûvelõdési helyzetkép
Dr. Sükösd a közmûvelõdési, kulturális intézményekben végzett tevékenységrõl szóló beszámolók kapcsán megköszönte az
érintett szervezetek munkáját.
Juhász János: A Pusztaegresi Polgárõr
Egyesület beszámolójánál Dala Károly azt
írja, hogy a kezdeti lelkesedés mára alábbhagyott, naponta küzdenek az emberek
elõítéleteivel, bizalmatlanságával, közönyével. Végül megköszöni a rengeteg segítséget dr. Sükösd Tamásnak, aki önzetlenül a nap minden órájában segíti munkájukat. Csak azért olvasom fel ezt, mert ha
nem minden órában segítené a munkájukat, akkor lehet, hogy a beszámoló a gazdasági program megvalósításáról elkészült
volna idõben. Én tegnap kaptam meg.
Nedoba Károly: Visszatérõ a probléma a
pusztaegresi egyesülettel kapcsolatban.
Örülök, hogy Molnárné Zita elvállalta a
vezetését, de kicsit féltem is õt. Nem értem, hogy ez az egyesület miért nem mûködik úgy, mint a többi. Kérek mindenkit,
hogy kiemelten figyeljünk oda rájuk.

Miklósi aggályok
Varga László: Kinek a pihent agyában fogalmazódott meg, hogy a miklósi könyvtárat meg kell szüntetni és át kell vinni az iskolába? Mert most nem mûködik könyvtárként, napközi lesz. Borzasztó, hogy
2.500-3.000 ember könyvtár nélkül maradt
ott azok után, hogy egyszer már sikerült –
meglehetõsen kemény harcok árán –
könyvtárat csinálni. Amikor eljöttem onnan, a beiratkozott olvasók száma 1.500
fölött volt. Két évvel ezelõtt már csak 132.
Nem azért, mert az emberek nem szeretnek olvasni, hanem mert a könyvtár nyitva
tartása nem volt megfelelõ.
Nagy Zsuzsanna: Én semmiféle hivatalos
értesítést nem kaptam arról, hogy a mik-

lósi ÁMK-ban lévõ fiókkönyvtárunk megszûnt, vagy átköltözött.
Dr. Sükösd: Nem szûnt meg a könyvtár. Az
ÁMK eredménnyel pályázott könyvtárfejlesztésre, az elnyert támogatás összege 5
millió Ft. A könyvtár meglehetõsen méltatlan körülmények között üzemelt, erõs
felújítást kellett végezni; a fõépületbe költözött, helyére pedig a pedagógiai szakszolgálat került. Amikor az intézményvezetõ ezt a döntést meghozta, akkor kihirdette, hogy a könyvtár a közönség számára
továbbra is nyitott. Nagyon sokáig nem
volt a miklósi klubban üzemeltetõ. Személyes és folyamatos nyomásomra sikerült
úgy átalakítanunk az állománytáblát, hogy
legyen.
Nagy Zs.: Átminõsítjük a közmûvelõdési
könyvtárat iskolai könyvtárrá?
Dr. Sükösd: Nem iskolai könyvtárként
üzemel most sem.
Varga: Nem mûködik a könyvtár, és semmit nem tesznek meg annak érdekében,
hogy mûködjön. Van ember, de az õ munkaideje úgy van megállapítva, hogy addig,
amíg az iskolában szükség van rá, a könyvtárban van, utána pedig a klubban látja el
az esti feladatokat. Tehát a nagyközönség
számára nincs nyitva a könyvtár.
Nagy Tibor: Úgy érzem, ezzel Sárszentmiklós lehetõségei csorbultak, és az évtizedekig rendkívül jól mûködõ klub hátrányba kerül.
Dr. Sükösd: Se az intézményvezetõnek, se
a testületnek nem kell elnézést kérni, hogy
ismét van most klub Miklóson, amit kívülrõl fölújítottuk, hogy normálisan tudjon
mûködni. A könyvtár valóban átkerült a
másik épületbe, de ettõl a klub még klubként mûködik.

Civil helyzetkép
A civil szervezetek beszámolóit is megismerhette a testület ezen az ülésen.
Dr. Sükösd: Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy a Sárszentmiklósi Egyesület
életébe nem durva beavatkozás, hogy felcímkézve kapja a támogatást, hanem a jogszabálynak való megfelelés, tekintettel arra, hogy az egyesület több informális csoportot tömörít. Szeretném valamennyi társadalmi szervezetnek megköszönni a munkáját, együttmûködését.
Szabados Tamás: Köszönöm a BogárdDal Egyesületnek nyújtott támogatást. A
civil szervezetek mûködése egyre nehezebb. Az énekkari egyesület abban a szerencsés helyzetben van, hogy nemcsak a
tagdíjakból és önkormányzati támogatásból, hanem szponzorok révén is fenn tudja
magát tartani. A gazdasági helyzet romlása miatt viszont ezek a külsõ szponzorok
egyre inkább kénytelenek megvonni a támogatásokat, és egyre nagyobb hányad há-
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rul a tagokra. Mi ezt szívesen vállaljuk, de
ha Sárbogárd közössége fenn akarja tartani, ahol jelenleg áll, hogy a civil szervezetei
több száz embert tudnak megmozdítani,
akkor minden olyan támogatás, amit nyújtani tudnak, egyre jobban jön. Próbálunk
pályázni is, de egyre kevesebb a pályázat,
ami ráillik ezekre a kicsi civil szervezetekre. Reméljük, ennél jobb idõk következnek, mert a tartalékaink kimerülõben vannak.
Varga: 1998-ban a nyugdíjasklubok 25.000
Ft támogatást kaptak, ebben az évben fölküzdöttük magunkat 30.000 Ft-ra. Az
énekkar 1998-ban összesen közel 1 millió
Ft-ot kapott. Nem is merem megkérdezni,
mibõl állták az idei erdélyi utat; nem hiszem, hogy önkormányzati támogatásból.
Pedig a kultúra követei. Tessék a havi tiszteletdíjhoz hasonlítani, hogy egy nyugdíjasklub 30.000 Ft támogatást kap az éves
mûködéséhez. A testületi szándék meg a
végeredmény között óriási különbség van.
Próbáljunk meg közösen gondolkodni
azon, hogyan lehet ezt közelíteni egymáshoz.
Nagy T.: Sárbogárdnak van egy 2,5 milliárdos költségvetése és a civil szervezetek, közösségek segítése elsõdleges feladatunk,
mert ebben rejlik az emberek képviselete,
és az életminõségük romlik, ha ezek a szervezetek elsorvadnak. Át kell csoportosítani a pénzeket.
Dr. Sükösd: Az önkormányzat szándéka
azért látszik. Ami támogatást adunk, azt
mind átcsoportosítjuk valahonnan. Ahogy
most áll a költségvetés, az – jelenkori ismereteink szerint – így is marad. 2014-ig ennek a testületnek illetve a bizottságnak az
lesz a dolga, hogy kitalálja, hogyan tudja a
civilek támogatását fölvállalni.

A gazdasági program állása
Tárgyaltak a városatyák a gazdasági programban tervezett feladatok eddigi megvalósulásáról.
Dr. Sükösd: A munkahelyteremtés területén nem tudok átütõ eredményekrõl beszámolni. Egy termelõ cég jött ide (a
Keytec-iparterület illetve a mellette lévõ
zöldmezõs terület új tulajdonosai), ahol a
munkahelyek kialakítása jelen pillanatban
is zajlik; õk az elõzetes tájékoztatás szerint
mintegy 50 fõt kívánnak foglalkoztatni. A
közfoglalkoztatásért nagyon sokszor ér
kritika. Amikor az abban való részvételt a
szociális ellátásokra való jogosultságokkal
összekötötte a kormányzat, akkor kényszerpályára tett bennünket. Ha valakinek
nincs meg a 30 napos viszonya, a következõ
évben a szociális ellátásokra való jogosultsága megszûnik. Ezt felvállalni nem lehet
23 %-os munkanélküliség mellett, ezért
2012-re az összes közfoglalkoztatottunk
kb. 460 fõ dolgozik részben a Start Munkaprogram keretében. Ennek adminisztrációja és irányítása az önkormányzatra hárul,
a bérköltségek, dologi költségek jelentõs
részét 100 %-ban az állam biztosítja. Járási
kormányhivatal települ ide, így központi
szerepünk a szakigazgatási vonalon is
megmarad.
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Ennek részleteit nem ismerjük még. A külsõ forrásoknál megemlítettem a beszámolóban az önhibáján kívül hátrányos helyzetû önkormányzatok támogatását, amit sikerült tavaly 3 alkalommal elnyernünk 66
millió Ft körüli értékben, illetve az idén 1
alkalommal 27 millió Ft értékben. A 2. lépcsõt is benyújtottuk, de az még nincs elbírálva. Kiemelném még a miklósi iskola felújítására nyert pályázatot, a csapadékvíz-elvezetésre vonatkozó pályázat megvalósítását, az ivóvízminõség-javító pályázat,
a kerékpárút-tervezés illetve a város-rehabilitációs pályázat. Ha van lehetõség, az
EU Önerõ Alapnál is pályázunk, eddig
eredménnyel. Az országgyûlési képviselõ
tevékeny együttmûködésével tudjuk általában a közremûködõ szervezeteknél a város érdekeit érvényesíteni. A városüzemeltetésben a célok megvalósítása folyamatos és jó hatásfokú. A különbözõ szolgáltatóktól befolyó bérleti díj adott hányada különbözõ fejlesztésekre fordítható.
Most így sikerült kiküszöbölni egy akut
vízellátási problémát Töbörzsökön. Az
intézményi energiaszámlák fölülvizsgálatára szakcéggel szerzõdünk, amivel sikerült
eredményt elérni.
A polgármester szólt a kormányzati döntések miatt kiesõ bevételekrõl (személyi jövedelemadó, gépjármûadó egy része),
megörökölt kötelezettségrõl, amik a korábbi üléseken már terítéken voltak. Hozzátette: a civileknek egyéb források felé
kell fordulni, mert az önkormányzat csak
annyit tud adni nekik, amennyit el tud venni máshonnan.
Nedoba: Ipari park Sárbogárdon nincs,
csak ipari zóna.
Dr. Sükösd: Igazad van, a beszámolóban
iparterület van leírva.
Nedoba: 460 fõnek Sárbogárd nem tud
építõ jellegû munkát adni. Ennek van emberi oka is, meg 100-szor nem tudják fölsöpörni ugyanazt a járdát. Másrészt 47.000
Ft-ért dolgoznak, azaz állnak. Amilyen
árak vannak, csodát ne várjunk tõlük. Ha
az állam elvisz mindent, nem tudunk fejleszteni, ki lesz véreztetve az önkormányzat. A civil támogatások esetén vagy nem
kell ennyi szervezetet támogatni, vagy ki
kell emelni bizonyos egyesületeket és
azoknak nagyobb támogatást adni, mert
az, hogy mindenkinek adunk 20.000 Ft-ot,
nesze semmi, fogd meg jól!
Dr. Sükösd: Kiemelt szervezet például a
Sárbogárdi Kulturális Egyesület és az
énekkar. Közmunkában 300-350 ember
értelmes munkát végzett. Számos közfoglalkoztatott intézményekbe van kihelyezve, és a technikai személyzet megbecsült
tagjai. Vannak mûködési zavarok (amik a
legkevésbé köthetõk hozzánk), amiken jó
lenne, ha a kormány változtatna, mert a
hatékonyságot erõsen csökkentik.

Honvédségi malmok
Nagy T.: Mit értünk a honvédségi területek hasznosítása alatt? A közel 85 hektáros
laktanyát, vagy a tiszti lakótelepet is?
Dr. Sükösd: A lakótelepet ez érdemben
nem érinti. A laktanyával kapcsolatban
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folynak egyeztetések. Amiben van egyezõ
kormányzati akarat (hogy jöjjön ide befektetõ), az annyira képtelenül lassan megy,
hogy ha valameddig eljutunk, akkor utána
3-4 hónapig csönd van.
Nagy T.: A tiszti lakótelepen tízesével állnak a lakások üresen. Ez senkinek nem érdeke, az állam szégyene. A laktanyáról
nem is beszélve, amit az állam gondatlanul
hagyott, és még õ köti bármilyen feltételhez az átadását. Kezdeményezni kell, hogy
a lakásokat adják oda csak úgy. A nyugdíjasszekciót kérem, hogy hallgasson végig, én mindig meghallgatlak benneteket.
Etelvári: Gondolkodni is kell, mielõtt
mond az ember valamit. Ezeket az ingatlanokat õrizni kell, karban kell tartani. Kinek kell egy olyan romhalmaz, mint a
honvédség?
Dr. Sükösd: A lakótelep komplett átvételét nem látom megoldhatónak. Nincsen és
nem is lesz rá forrásunk. Ha egy nagyobb
beruházás ide jönne, akkor lenne ennek
létjogosultsága.
Nagy T.: Tudomásom szerint a tûzoltóságtól azokból a tárgyakból is vitt el az állam,
amiket a sárbogárdi tûzoltók pályáztak.
Dr. Sükösd: Kifejeztük emiatt egyet nem
értésünket, de ha az országgyûlés hoz egy
törvényt, azzal szemben nem nagyon szólalhatunk föl. A parancsnok úr azt mondja,
hogy õ ezt már máshogy nézi: örül neki,
hogy itt tudott maradni a központ Sárbogárdon, a rendszer mûködik, és azt tudja
mondani az embereinek, hogy holnap is
lesz munkátok.

Elkélne több teremtõ
Juhász érdeklõdött az 50 fõt foglalkoztatni kívánó cég felõl és a munkahelyteremtés
témakörében.
Dr. Sükösd: A szeptemberi munkakezdés
két fronton megkezdõdött: elkezdték átépíteni a csarnokot belül, és elkezdték betanítani az embereket Lepsényben, ahonnan részben áttelepül a cég. Az adminisztratív személyzetbe németül jól beszélõ,
megfelelõ végzettségû embereket vettek
föl; az egyik leendõ irodai munkatárs azt a
tájékoztatást adta, hogy neki valószínûleg
december közepén kell munkába állnia.
Nem véletlenül nem mondtam a cég nevét;
kifejezetten azt kérte a német tulajdonos
és az ügyvezetõ, hogy õk szeretnék bejelenteni a társaság nevét és hogy hogyan
alakul a jövõ. Ezen kívül látok arra lehetõséget, hogy a laktanyában elinduljon egy
alulról jövõ kezdeményezés (5-6 vállalkozást találtunk, akik vállalnának foglalkoztatást), ha végre a központi kormányzat leveszi rólunk a kezét, és nem próbálja meg
egy befektetõnek odaadni az egészet. 20
fölött van azoknak a száma, akik befektetési szándékkal érkeztek ide, de egyelõre
egyik sem ragadt meg itt. Sinkó Ottó úrral
egyeztettünk a Videoton részeinek bérbeadásáról, de amíg a cég jelentõs érdekeltségei Fehérváron vannak, addig ennek létjogosultsága nincsen. Próbáltunk segíteni
a palackozóüzem újraindulásánál, de nem
indult el a termelés. A befektetett energia
az eredménnyel sajnos nincsen arányban.
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Százalékokban
Juhász vérszegénynek nevezte a városfejlesztést, mivel két év alatt csak a Damjanich és a Kisfaludy utca lett felújítva. Kérdezte, miért tartoznak köszönettel az országgyûlési képviselõnek.
Dr. Sükösd: Leginkább a városközpont-rehabilitációs pályázatnál volt a segítségére
szükség, mivel nálunk nagyobb lobbierõvel rendelkezõ települések is indultak ezen
a pályázaton. Ahhoz viszont semmi köze a
politikának, hogy jelentõsen magasabb
szakmai pontot értünk el, mint a többiek,
köszönhetõen annak a szakembergárdának, akik elkészítették az anyagot. A képviselõ a vízrendezés kapcsán is volt velem
egyeztetni a közremûködõ szervezetnél.
Juhász: Idõarányosan Ön szerint hogyan
áll a gazdasági programba bevett elképzelések megvalósulása?
Dr. Sükösd: A kiemelt céljaink közül 100
%-ban teljesül a csapadékvíz-rendezés
legsürgetõbb része, miután úgy tûnik, hogy
erre nem lesz többet pályázati forrás. Ami
Rétszilason fölmerült probléma, azt elhárítottuk a saját költségvetésünk terhére. A
munkahelyteremtésben 10-15 %-nál elõrébb vagyunk. Az egyéb célokban idõarányosak vagyunk.

Seprûzés
Tóth Béla a közmunkával kapcsolatban
fejtette ki véleményét: A lakótelepen nemhogy összesepernék, ami a földön van, de
még hagynak ott szotyolát. A seprûk úgy
néznek ki, mint amiket nem használnak. A
közel 48.000 Ft kevés, de egy minimálbéren lévõ ember (akinek még ingáznia is
kell) se kap 60-70 ezernél többet. Amikor
elmentünk a polgármester úrral és a közfoglalkoztatási fõcsoportvezetõvel, mit
láttunk? Ott álltak egymás mellett, ketten
a padon ültek, a másik négy meg beszélgetett. De a szociális bizottsághoz beadják a
kérésüket. Kombi autóval jönnek dolgozni. És még ezeknek kell segély? Az idegen
kukoricát tudják szedni? Az nem munka?
Csak az, hogy fel kell szedni két ágat? Tisztelet a kivételnek, akik dolgoznak.

A városközpontrehabilitáció részletei
Dr. Sükösd: A végleges mûszaki leírások,
amikkel tovább lehetett lépni, október
3-ára készültek el. A városközpont-rehabilitáció remélhetõleg idén elindulhat, bár a
közremûködõ szervezet nem sok jóval biztatott bennünket az anyagi forrást illetõen.
2013. december 31-éig kell befejezni a projektet, ami 9 részre tagozódik: a városháza,
ügyfélszolgálat és információs központ kialakítása akadálymentesítéssel; a városháza és a mûvelõdési központ környezetének
zöld felületi felújítása akadálymentes parkolók kialakításával; fedett piac kialakítása piac-felügyelõséggel és szociális blokkal; települési zöld felület felújítása; a parkoló és útcsatlakozás kialakítása (az Ady
Folytatás a következõ oldalon.
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KÖZÜGYEK

E. út 162. és a hivatali épület illetve a piac
közötti rész átalakításával); a mûvelõdési
központ részleges felújítása (burkolatcsere, födém szigetelése, nyílászárók cseréjére a színházterem kivételével); egy civil információs iroda kialakítása akadálymentesítéssel; a Hõsök tere felújítása (térkõburkolattal való ellátása, szimbolikus kapu kialakítása, csobogó gépészeti fölújítása); új
helyszín kialakítása a Hõsök terei régi óvoda épületében a városi könyvtár számára; a
Szent László-templom felújítása körmeneti járdával, kerítéssel, kõtisztítással
(homlokzati felújítás a római katolikus
egyház partnerségével). A katolikus egyház egyéb beruházást is el kíván végezni,
aminek önrészét a püspök úr rendelkezésre bocsátotta. 230 millió Ft-ot el tudtunk
volna ennél hatékonyabban is költeni,
azonban a pályázati kiírás kritériumai ezt
tették lehetõvé. Ilyen jellegû pályázat már
nem kerül kiírásra. 150 millió Ft-ra lehetett számítani, ehhez képest 230-at kaptunk. Az építési engedélyek és a kiviteli
tervek rendelkezésre állnak. Jelenleg próbálunk nagy körültekintéssel kivitelezõt
választani. Ennek az egyeztetései ebben a
pillanatban is zajlanak.

Fás kérdések
Nagy T.: Igaz, hogy az interneten a látványterv látható?
Dr. Sükösd: Nem tudom, a kolléganõ most
hol tart vele, de látható lesz.
Nagy T.: A központban lévõ temetõ elköltöztetésére is sort kell keríteni elõbbutóbb. Olvasom a beszámolóban, hogy néhány fát ki kell vágni.
Dr. Sükösd: Az önkormányzat udvarán
van olyan fa, amit azért kell kivágni, mert
baj van. Ennél sokkal többet fogunk telepíteni. Volt olyan társasház, mely külön kérte, hogy tájékoztassuk õket a piacról. Levélben ezt megtettem, és a terv aktuális részét kimásolva küldtem el nekik.
Nagy T.: Az önkormányzat által végzett faültetések nem voltak sikeresek. Ha egy fát
megfelelõ gyökérzettel elültetünk, az megmarad. Emberi kapacitásunk van a locsolásra, erre nagyobb figyelmet kell fordítani, mert rosszul fog mutatni, ha a város
központját teleültetjük fával és 3 hónap
múlva mindegyik elszárad.
Dr. Sükösd: Az önkormányzat a saját ültetésû fáit minden nap locsolja. Amiket a
Közévvel közösen ültettünk az Ifjúság utcában, azok nagy részét május elseje elõtt
vandálok kivágták. Pótlásuk megtörtént,
meg is eredtek a növények.
Nagy T.: Az Adynál, a Pennynél, a vasúti
bejárónál nem eredtek meg, az óvodával
szemben sem.
Dr. Sükösd: Amiket te ültettél?
Nagy T.: Amit én ültettem, azt kivágta a fûkasza.

Puccslehetõség
Nedoba: Én, mint tõsgyökeres sárbogárdi,
mindent tudok támogatni, ami Sárbogárdot elõremozdítja. Ez a projekt megvalósult volna pár évvel ezelõtt is megközelítõ-

leg 650 millióból. Habár máshol lettek volna a hangsúlyok. De sajnos egy bizonyos
kör megmozgatott 800-1.000 embert, és
egy hiszti ment végig Sárbogárdon. Megpuccsolták, és nem valósult meg. Hozzáteszem: ugye senki nem gondolja, hogy a másik oldal, mi nem tudnánk mozgósítani embereket most? Ezt nem neked mondom,
polgármester úr.

Megújuló közlámpák
Mivel az ülés közben éppen munkák zajlottak a Hõsök terén, Etelvári érdeklõdésére dr. Sükösd elmondta: Sokan jeleztek
az E.ON felé, hogy nem mûködik a téren a
közvilágítás. Erõs Ferenc is fölhívta arra a
figyelmet, hogy hiába cserélünk olyan oszlopon izzót, amelyik alatt rossz a vezeték.
Kb. másfél éves huzavona eredménye,
hogy most megcsinálják végre a lámpákat.

Nedoba a jogi bizottságban
Mivel Ferencz Kornél a legutóbbi ülésen
lemondott ügyrendi és jogi bizottságban
való munkájáról egyéb munkahelyi elfoglaltságai miatt, új tagot választottak a helyére. Nedoba felkérésre vállalta e feladatot.

Juhász leckekönyve
Juhász: Örömteli, hogy végre olyan valaki
kerül be, aki más bizottsági tagságot jelenleg nem tölt be. Annyi megjegyzésem van,
hogy a képviselõ-testületben a polgármester úr jogvégzett ember, a másik 10 ember
közül egyedül nekem van államigazgatási
fõiskolám. Vettem a fáradtságot és a leckekönyvemben megnéztem, hogy a 3 év során mindössze 12 olyan tárgyból tettem
eredményes vizsgát, amik a joghoz köthetõk. Károlynak nem valószínû, hogy vannak ilyen típusú ismeretei, ám attól még
remekül elláthatja a feladatát, ha Horváth
Tibi el tudja látni, akit 8 évig láttam bólogatni bizottságokban – borzasztó élmény
volt, néha felijedek. Gratulálok Károlynak! Sajnálom, hogy nem énnálam kezdték az érdeklõdést, hogy elvállalom-e a bizottsági tagságot.
Nagy: Horváth Tibor munkájával a bizottságban semmi probléma nincs. Rendkívül
lelkiismeretes ember, úgyhogy úgy beszéljünk róla, ahogy méltó.
Etelvári: Egy nagy élettapasztalattal rendelkezõ, új bizottsági tagotok van, hallgassatok a szavára, mert nem mond hülyeséget. Nem kell rosszindulattal venni, amit a
Karcsi mond. És nem fog bólogatni arra,
amire bólogatni illene.

Névadó januárban
A Mészöly Géza Általános Iskola tornacsarnokát Nedoba korábbi javaslatára, a
család beleegyezésével az intézmény néhai
kiváló tanáráról, Steitz Ádámról nevezik
el. A névadóünnepségre januárban kerül
sor a tervek szerint. Az intézmény egy tornabemutatóval szeretne emléket állítani a
testnevelõ munkásságának.
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Nagy T. javasolta, hogy kulturális mûsorral
is tegyék emelkedettebbé az ünnepséget,
és ne feledkezzenek el a gyönkiekrõl, akik
a mai napig nagy szeretettel emlékeznek
Steitz tanár úrra.

Ösztöndíjpályázat
A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat végre kiírásra került országos szinten. Az oktatási bizottság javaslata alapján 800.000
Ft-ot fogadtak el e célra a helyi fiatalok
támogatására.

Bejelentések
Juhász: Töbörzsöki képviselõ is voltam
polgármesterségem alatt, és különös gondot fordítottam arra, hogy Miklós úthálózata megújuljon. A Szent István utca olyan
állapotban van, hogy folyamatos kritikákkal illetnek. Szeretném, ha napirenden
tartaná a polgármester úr, illetve befészkelne magát az agyába az a gondolat, hogy
amikor lehet, akkor legyenek szívesek
megtenni a felújítást. A MÁV-lakóteleprõl
üzentek velem a képviselõ felé, hogy nagyon szívesen megismerkednének Önnel.
Dr. Szabadkai Tamást nagyon dicsérték.
Dr. Sükösd: A Szent I. utca vonatkozásában, ha jól tudom, már az Önök testülete
elkezdte a kínlódást a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõvel és a MÁV-val, hogy lehetõség szerint a Szent I. utca déli részét adják
át, mert ez az idegen területen végzendõ
beruházás elvileg lehetséges, de a gyakorlatban vastag piros ceruzával húzkodják ki
a pályázatokból.
Nedoba: Erõs legények a Boross Mihály-emlékparkban az egyik padot kitépték, jó lenne visszahelyezni. A Petõfi és a
Kisfaludy utca között el lett engedve a forgalom. Hogy zaj van és összetörik az aszfaltot, abba belenyugodtak a lakók, de most
már a tûzcsapot is kitörték a jármûvek.
Dr. Sükösd: Ráadásul a vezeték, ami eltört, egy kicserélt mûanyag szakasz. Ha
bárhol csõtörés van, akkor nálam sincs víz.
Volt egy hét, amikor 5 alkalommal volt
csõtörés, ebbõl 3 eset a súlynak tudható be,
a másik 2 az elöregedett vezetéknek. A
mûszakisokkal együtt kidolgozott megoldási javaslattal fogunk jönni, mert ez valóban nem jó.
Tóth: Köszönet a Közévnek és a Vertikálnak a MÁV és a benzinkút melletti park
kialakításáért.
Többen azon aggodalmuknak adtak hangot, hogy meddig maradnak ott az ülõalkalmatosságok.
Nagy: A súllyal kapcsolatban már tavaly jeleztem, hogy tönkretették a Gilice közt, de
a javítás nem történt meg. A súly miatt
azért is fel kell emelnünk a szavunkat, vagy
újra kell gondolni a döntésünket, mert a
házak is szétrepednek.
Dr. Sükösd: A Gilice köz kátyúzása el lett
végezve; ott nem volt módosítás a forgalmi
rendben.
Szerkesztette: Hargitai–Kiss Virág
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SZÜRETI FELVONULÁSOK

A szentiváni
menet
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Szüreti mulatság
Pusztaegresen

Alsószentivánon már a csípõs
õszbe hajlott a szüreti felvonulás
megrendezése, de az idõjárás kegyes volt a szervezõkhöz – Nagy
Zsanetthez illetve Sinka Györgyhöz – és a résztvevõkhöz.
Az iskola pályáján gyülekezett a
szüreti sereg: hét kocsi, köztük egy apró pónifogat, számtalan lovas, és sok-sok ifjú. A kisbíró szerepét Biber András és Szopori
Dóra vállalták. A bíró Vájer András volt, a bíróné Györkõ Renáta. A zeneszóról a Varga zenekar gondoskodott: Varga István,
Béda Lajos és Kõrösi István.

A gyülekezõt a németkéri lovasok tették szórakoztatóvá, ugyanis
olyan ügyesen fektették és ültették a lovaikat, akárcsak az igazi
hortobágyi csikósok.
A megállóknál tánccal szolgálták meg a felvonulók a sok-sok számukra készített finomságot és frissítõt.

Szombaton délután két órakor indultak útjukra a szüreti felvonulók Pusztaegresen. A falu nevezetes eseményére Sárbogárdról is
érkeztek fogatosok. A sárszentmiklósi szüreti felvonulás csikósai
is eljöttek, hogy ostorpattogtatással kísérjék végig a menetet.
Sokan beöltöztek. Szinte a fél falu ott volt a menetben. A kisbíró
veretes rigmusokkal hirdette ki az utcasarkokon az esti szüreti
mulatságot. Három körben táncoltak: belül a gyerekek, a második körben a falu fiatalsága, a külsõ körben pedig az idõsek. Néhány legény lánynak öltözve bolondozta végig a falut.
A polgárõrök segítették, hogy baj nélkül haladhasson végig a falun a vidám õszi ünnepet hirdetõ, éneklõ, táncoló társaság.
Este a kultúrházban szüreti mulatságra várták a szervezõk a falu
lakosságát, akik erre nagy számban eljöttek, és a jó zenére egész
éjjel mulattak.
Hargitai Lajos

Hargitai–Kiss Virág

Szüreti séta Sárhatvanban
A sárhatvani klub teraszán szõlõprés, szõlõfürtök, bor, szalonna,
kenyér hirdette, hogy szüreti mulatságra készülnek a falu lakói. A
füstölt szalonna még a téli közös disznótorra emlékeztetett. Errõl
a disznótorról olvashattak tudósítást tavaly télen újságunkban.
Felöltöztek magyaros ruhákba a fiúk, lányok, asszonyok, férfiak,
és énekelve vonultak végig az utcákon. A házak elõtt kint állt a falu népe, és süteménnyel, borral, pálinkával kínálták a felvonulókat.

A menet meg-megállva táncolt. A kisbíró kihirdette, hogy este
szüreti mulatság lesz. A felvonulás befejeztével a klubnál elfogyasztották az ekkorra elkészült birkapörköltet. A közös ebédhez
a helyi borosgazdák kínálták nedûiket.
Az esti bálon mulatott a falu népe kivilágos-kivirradatig.
Hargitai Lajos

Szüret Nagylókon
Idén is megtartották a hagyományoknak megfelelõen a szüretet
Nagylókon.

A közösségi ház udvarán 14 órakor már gyülekeztek a kocsisok,
csikósok és csikóslányok, akiknek különleges, kék egyenruhájuk
is volt. A kis néptáncos gyerekek izgalommal telve várták az indulást. Az idõjárás azonban a bolondját járatta velünk, hisz egyik pillanatban hétágra sütött a nap, a másikban pedig már csepergett az
esõ.
Ahogy elindult a felvonulás, követtük õket gyalog a legelsõ megállóhoz, ahol énekszóval kísérték a táncot. A kisbíró kihirdette az
esti bált, ahová szeretettel vártak mindenkit, majd egyszer csak
beindultak a csizmák és cipellõk, együtt ropták a kicsik és nagyok
a szüret örömére.
Mágocsi Adrienn
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Rózsika
A régi világban természetes volt a gyógyítók jelenléte, s nagy tisztelet övezte
õket. Aztán az orvostudomány, gyógyszeripar térnyerésével egyre inkább háttérbe
szorultak. Sõt mi több, vannak, akik kuruzslónak, csalónak minõsítik õket – lévén
konkurencia az üzleti köröknek, bizonyos
vallások pedig kifejezetten tiltják híveiknek az egyes gyógyítókhoz való fordulást,
mondván, hogy csodát egyedül a Mindenható tehet. Az igazi gyógyítók pedig nem
csodatévõk képében tetszelegnek, hanem
alázatos elhivatottsággal végzik azt a feladatukat, amit rájuk mért a Teremtõ. Valójában semmi csudálatos nincs abban,
amit csinálnak. Csak hát nyilván isteni
csodaként éli meg az ember, ha hosszas és
sikertelen orvos- és kórházjárás, gyógyszeres kezelés után egyszer csak egy gyógyító pillanatok alatt rátapint a betegség
forrására, és a baj megszûnik.
Egy sárbogárdi gyógyítót, Péter Rózsikát
szeretném most Önöknek bemutatni, habár rengetegen ismerik már õt, akik a keze
közé kerültek. Leánykori nevén Kicsi Rozália õseitõl örökölte a gyógyítás tudományát; kenõasszonynak – mai szóval
„masszõrnek” – édesanyja tanította ki.
Sárbogárdon 25 éve végzi hivatását, s még
most, 65 évesen is gyakorolja azt, nemcsak
külsejében, de aktivitásában is meghazudtolva valós életkorát.
– Honnan érkezett Sárbogárdra?
– Csíkszeredából.
– Mekkora családba született?
– Kilencen születtünk, heten éltünk. Most
már csak hatan vagyunk. Volt két bátyám,
két nõvérem, két öcsém és kettõ meghalt.
Én a hetedik gyerek vagyok.
– Fiatalon haltak meg a testvérei?
– Két testvérem pici volt, a nõvérem hat
hónapja halt meg Londonban.
– Mennyire szaladt szét a család a világban?
– Két öcsém Ausztriában van, egy nõvérem, ugye, Londonban élt, az egyik bátyám
és én Magyarországon lakunk, ketten pedig Erdélyben maradtak: a bátyám Szeredában, a nõvérem Brassóban.
– Édesanyjuk, édesapjuk mivel foglalkozott?
– Édesapám mészáros volt, édesanyám pedig ugyanazt csinálta, mint én, mert a nagyapám, a dédnagyapám és felmenõik orvosok voltak, s ugyanezzel a módszerrel gyógyítottak.
– Minek lehet nevezni ezt a hivatást?
– Kenõasszony vagyok, csak most már erre
azt mondják: masszõr. Édesanyámtól tanultam mindent. Kilencévesen engem már
nagyon érdekelt a gyógyításnak ez a formája, de édesanyám nem akarta engedni.
– Egyedüliként örökölte ezt a vénát a családból?
– A nagyobbik nõvérem, amelyik meghalt,
ugyanezt csinálta Brassóban és Londonban. Az egyik öcsém kislányát már megta-

nítottam, õ Ausztriában dolgozik, és most
kisebbik fiam, Laci a soros.
– Csak az édesanyjától tanult mindent, vagy
végzett ilyen irányú iskolát is?
– Kitanultam természetgyógyásznak,
gyógymasszõrnek, de a módszert, amivel
dolgozok, anyámtól tanultam.
– Ezen kívül nincs más szakmája?
– Voltam itt a Vidiben is. Miután elvégeztem a tizenkét osztályt Brassóban, elvégeztem a 4 éves gyógymasszõrit még odahaza.

Amikor idejöttem, csak meg kellett
védenem.
– Hány éves volt, amikor ide költözött?
– Negyven. A nõvéremék hoztak ide. A sógorom, Szabó Gyula György idevalósi volt.
Õk akkor már Londonban éltek, s ide hoztak minket ebbe a házba, mert ebben nem
lakott senki sem. A forradalom elõtt ha valaki hivatalosan áttelepedett, annak meg
kellett legyen minden: lakás, munkahely
stb.
– Haza tudtak könnyen látogatni?
– Persze, mivel hivatalosan jöttünk. Megvolt a kék útlevelünk. Aztán jött a forradalom. Állampolgárok lettünk. Elmehettünk
volna mi volna máshova is, de én valahogy
szeretem ezt a várost.
– Hogy került a Videotonhoz?
– Itt semmi más munkahely nem volt.
– Meg akkor talán még a masszírozás sem
volt ismert.
– Bogárdon senki sem masszírozott. December 22-én jöttünk, és az utolsó két napon már dolgoztam a Vidiben. Majdnem
két évet voltam ott. Megszerettem, megszoktam. Közben elkezdtem masszírozni,
legelõször egy videotonost.
– Hogyan toborozta a pácienseket?
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– Én nem toboroztam senkit.
– Adták szájról szájra?
– Jöttek egyre többen. Mentem akkor már
Pestre és Ausztriába is masszírozni, az
öcsémék által. Onnan, Erdélybõl és Németországból is jártak hozzám. Egy ideig a
mûvelõdési házban is dolgoztam. Sokakat
gyógyítottam ki a bajukból. Voltak tanítványaim is, de ezt nem mindenki tudja elsajátítani.
– Mert ehhez spiritusz kell.
– Igen, ez benne kell, hogy legyen valakiben. Két fiam közül Laci fiamban öröklõdött tovább ez a hivatás. Édesanyám, mikor még élt, sokat rendezte õt. Nem akarta

a lányokat kitanítani egyáltalán, mert fizikailag és szellemileg is nehéz ez a munka.
– Mennyit dolgozik egy nap?
– Volt, hogy reggel ötkor kezdtem és este
10-kor végeztem. Egy ember kb. 20-25 percig van nálam, de ha például csontolni kell,
akkor hosszabb ideig is eltart. A nyaknál
kezdek, úgy megyek végig. A nyirok az elsõ, aztán idegeket szabadítok, utána az
izmokkal kell dolgozni.
– Gondolom, nem csak egyszerû problémákkal fordulnak Rózsikához.
– Van, aki bénulással, lyukas szívvel, nyitott gerinccel jön. Egészen pici gyerekeket
is hoznak hozzám.
– Rákkal, vagy hasonlóval jött-e valaki?
– Az ilyen jellegû problémákkal azonnal
orvoshoz küldöm a pácienseket, hozzá se
szabad nyúlnom. De például sok izomsorvadásos gyereket sikerült már rendbe tennem, akikrõl az orvosok lemondtak. Van
egy emlékkönyvem, amiben a meggyógyult pácienseim köszönõ sorait õrzöm.
– Mennyire elfogadott Rózsika szerint ez a
fajta gyógyítás? Mert vannak, akik kuruzslásnak tartják.

Bogárd és Vidéke 2012. október 18.
– Volt, aki kétkedve jött hozzám, de aztán
nem úgy ment el, s ma is visszajár. Még orvos is járt hozzám Fehérvárról.
– A régi világban a gyógyítóknak nagyobb
volt a tisztelete. A mai világban inkább fenntartásokkal vannak velük szemben. Talán az
is benne van ebben, hogy konkurenciának
tekintik õket egyes orvosok.
– Viszont a legtöbb természetgyógyász orvos.
– Mi van akkor, amikor Rózsikának van baja?
– Hála a Jóistennek, még ilyen problémám
nem volt. Elõfordul, hogy kimerülök, de
akkor három napig alszok, és utána semmi
bajom nincsen.
– Nincs saját bejáratú masszõre?
– A fiam szokott olykor megmasszírozni,
de én magamon amit tudok, megcsinálok.
– Sokat jár haza, Székelyföldre?
– Háromhavonta viszek gyerekeket a Hargitára kezelni.
– Nem csak a maga szórakozására megy?
– Jaj, én soha nem szórakozok! Akárhova
megyek, nekem örökké kell valakit masszírozni! Én magamért nem megyek. A fürdõben a büdös gödörbe naponta háromszor mennek be. A gyerekek nem mehetnek oda, velük sétálni szoktunk és mindennap megmasszírozom õket. Van egy kétfokos fürdõ, abba én minden este alámerülök. Elõtte egyet futok a Hargitán.
– Csíkszeredába el szokott-e látogatni, megvan-e még a szülõi ház?
– Megvan a szülõház, és azt nem is fogjuk
eladni.
– Mivel utazik haza?
– Vonattal. Este felülök, reggelre ott vagyok.
– Mik a kedvenc helyei?
– Brassó, mert ott nevelkedtem, ott voltam
iskolás, és Zsögödfürdõ, Csíkszereda mellett. Van ott két fenyõfám, amiket én ültettem, kimegyek oda zsíros kenyérrel…
azért visszavágyok mindig – mondja elérzékenyülve.
– Lesz-e olyan, amikor végleg abbahagyja a
masszírozást?
– Amíg a kezemet fel tudom emelni, addig
csinálom. Nem szabad senkinek nemet
mondanom, aki segítséget kér tõlem.
– Nem szabad, vagy nem tudja mondani?
– Nem tudom és nem is szabad, ezt nekem
hátrahagyta az édesanyám.
– De ehhez nagyon nagy lelki meg testi erõ
kell. Hogyan frissül fel napról napra?
– A Jóisten segítségével. Ha dolgozok, akkor nem vagyok se éhes, se szomjas. Viszont éjjel aztán iszom, iszom én a jó Hargita vizet.
– Jut-e ilyen sok munka mellett kellõ idõ a
háztartásra, kertre?
– Persze! Régebben éjjel fõztem, mostam,
takarítottam, mert az meg kellett, hogy legyen. A kertben megkapálok mindent, aztán a friss földön hanyatt vágom magam és
csak nézem az eget. Ez minden bajomra
gyógyír.
Hargitai–Kiss Virág
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Miklósi hírcsokor
Erzsébet-tábor
Iskolánk 3-4. osztályos tanulói közül 65-en
az Erzsébet-program keretében Faddon
táboroztak 2012. október 1-4. között. Kísérõ pedagógusok: Szabóné Molnár Melinda, Fodor Erzsébet Márta, Állóné Horváth Hajnalka, Erõs Mária, Kristófné Juhász Ildikó. A 4 nap krónikáját így fogalmazták meg a gyerekek:

Elsõ nap
Nagy izgalommal vártuk hétfõ reggel az indulást. Közel két óra buszozás után megérkeztünk, s birtokba vettük szálláshelyeinket. Ebéd elõtt volt még idõnk keresztül-kasul bejárni a tábor környékét. Ebéd
után elindultunk a Holt-Duna mentén egy
hosszú sétára, hogy a kreatív foglalkozásainkra természeti kincseket gyûjtsünk. Réka és Józsika még élõ kagylót is találtak a
part mentén, amit elneveztünk Kagyinak.
Zala és Matyi készített egy tutajt a parton
talált anyagokból. Elsõ este nagy sikert
aratott a tábori diszkó, ahol egy jót buliztunk a tábor többi lakójával együtt. A sok
izgalom és élmény hatására nehezen tudtunk álomba merülni.

Második nap
Másnap csodálatos napfelkeltére és kakasszóra ébredtünk. Reggeli tornával kezdtük
a napot a Duna partján. Hófehér hattyúk
figyeltek bennünket a vízbõl. Velük többször is találkoztunk az ott töltött idõ alatt.
Reggeli után egy játékos vetélkedõt tartottunk a kreatívszobában. A bõséges ebéd
után csuklós busszal utaztunk Tolnára,
ahol a Selyemfonógyárban megismerhettük az igazi selyemgyártás folyamatát. Még
selyemhernyógubókat is foghattunk a kezünkbe. Utána a Kékfestõ Mûhelyben
megfigyelhettük, hogyan és milyen régi
eszközökkel készítik még ma is a terítõket,
kötényeket. Szakadó esõben tértünk vissza
a táborba, ahol forró teával vártak bennünket. Ez viszont nem vette el a kedvünket az esti programtól.

Harmadik nap
A következõ napon csak a miénk volt a tábor egész területe. Több helyszínen voltak
programok. A kreatívszobákban kézmûveskedtünk, csoportmunkákban foglalkozások folytak (matematika, környezetismeret, magyar). Évfolyamonként birtokba
vettük a vizet. Kajakoztunk, kenuztunk,
horgásztunk. A vízen képzett vízi mentõ
vigyázott ránk, meg a mentõmellényünk,
hogy biztonságban legyünk. A nagy hoho-horgász Ricsi lett, hiszen õ fogta a legnagyobb halat. Este rókavadászatot terveztek nekünk a tanító nénik. Vaksötétben édességeket kerestünk a tábor területén. A rókalyukban elbújt rókákat (a tanító
néniket) Jázminnak sikerült megtalálnia.
Ezután meggyújtottuk a tábortüzet, ahol
virslit sütöttünk. Mindenkinek ízlett ez a
nyársra helyezett étel. Fáradtan, de élményekkel gazdagon tértünk nyugovóra.

Negyedik nap
A negyedik nap reggelén nagy pakolást
rendeztünk a szobáinkban. A vízparton
közös képet készített rólunk Gábor bácsi,
a tábori mindenes. Elbúcsúztunk a tábortól, és a buszokkal Szekszárdra indultunk.
Ott még több érdekes program várt ránk.
Elõször a kilátóhoz gyalogoltunk fel, ahol
megebédeltünk és gyönyörködtünk a környezõ táj szépségében. Utána a Mézeskalácsházban megismerkedtünk a cukorkák,
mézeskalács készítésével és a gyertyaöntéssel. Mindenki díszíthetett egy-egy mézeskalácsszívecskét.

TÁMOP 3.2.3
Megújul a pályázatnak köszönhetõen a
klub nagyterme Sárszentmiklóson! A
munkálatok (teljes festés, lambéria, tükör
a táncpróbákhoz) a befejezéshez közelednek. 2012. október 26-án 15 órától táncházzal, kézmûves-foglalkozásokkal nyit a
megszépült közösségi tér. Indulnak az õszi
programok is, a hagyományosak és az újak:
baba–mama klub, zumba, társastánc, tiniklub, angol társalgó. Érdeklõdni Bölcskei
Katalin közmûvelõdési munkatársnál lehet a +36 (70) 331 5139-es telefonon.

Hirdetmény

Hirdetmény

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város
Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2012. október 12-ei ülésén elfogadta:
– a 38/2012. (X. 16.) önkormányzati rendeletet a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 21/2006. (III. 23.)
önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 39/2012. (X. 16.) önkormányzati rendeletet a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjáról szóló 3/2002. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a
polgármesteri hivatal szervezési csoportjánál.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

A Közszolgáltató és Építõipari Vállalkozó
Kft. (7000 Sárbogárd, Árpád u. 108.) által
közöltek alapján tájékoztatjuk a tisztelt
Lakosságot, hogy 2012. november 1-jén
(csütörtökön) és 2012. év november 2-án
(pénteken) a közszolgáltatást ellátó a
megszokott munkarendben végzi a hulladékszállítást.
A Sárbogárd–Kislók külterületén üzemelõ
hulladéklerakó 2012. október 22-én és
23-án, valamint 2012. év november 1-jén
és november 2-án reggel 7.00 órától délután 13.00 óráig tart nyitva.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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Vándorlásaim
10. rész
Ketten jobbról-balról belém karolnak, a többiek
az engem megszólító idõsebb kolléganõt zsongják körül, mint tyúkanyót a csibéi. A lánycsapat
csicsergése elbódít. Régóta nem érzett nõillat
vesz körül, míg visz magával az amazonsereg a
vára felé, a pedagógusok szakszervezeti üdülõjébe. Nem is értem igazán, hogy mi történik velem. Miért vesznek körül ezek a nõk? És úgy vonszolnak magukkal, mint az áldozati bárányt. Ezek
valóban engem akarnak, vagy csupán az elsõ útjukba akadó férfit? Loboncos hajam a vállamig
ér, szakáll borítja az arcomat, a naptól, széltõl
cserepes a szám. Testemen horzsolások, sebek,
a kezemet feltörte az evezõ, nyúzott, sovány vagyok, mint az ûzött vad. Önmagam elfogadhatatlanságának érzése miatt zavart érzek. Bár nagyon kellemes a nõi kezek érintése és az, ahogy
menet közben jobbról-balról a ringó mellek a karomhoz érnek. Csábít a nõi testekbõl felém áradó, hívogató illat. A ringó csípõk látványa mélyen megérint. De hát ez valóban nekem szól?
Nem tudom elhinni!
Apám szava cseng a fülemben: „Fiam, vigyázz a
nõkkel! Aki kikezd veled, elcsavarja a fejed, gyereket csináltat magának, aztán veheted feleségül!” Az érzelmeit kimutatni nem tudó, szemérmes, katolikus apa intõ szavai okozta félelem és
bizalmatlanság gyanakvóvá tesz. De ugrásra készen ott lapul bennem a hódító Dun Juan is. Kamaszkorom vágyvilága ezt a másik családi mintát is felszínre hozta. Minden lányba, aki tetszett,
félelem nélkül szerelmes voltam akkoriban. S
mindbe a sírig tartó szerelemmel voltam belezúgva. Mélyen átéreztem Ady minden nõ iránti
olthatatlan szomját, s mintha belõlem szakadna
ki keserves felkiáltása: „Mennyi nõ és mind a
másé!” S mit tegyek, hogy mind az enyém legyen? Mind! Egyszerre!
Könnyû volt hát elcsavarni a fejem, bármennyire
óvott is ettõl apám. Snájdig huszártiszt-kiállású
nagybátyám volt számomra ennek a nõcsábász
énemnek a mintája, Dani bácsi, aki legénykorában nem egyszer ugrott ki egy szál neglizsében a
szépasszonyok ablakán, ha váratlanul hazaért a
férj. Mindig elbûvölt férfias eleganciájával, s nagyon vágytam követni õt a sikeres hódítások útján. Egy csábosan lebbenõ szoknya, egy kihívóan ringó csípõ, egy biztató mosoly elég volt,
hogy ráhajtsak a nõre, s ûzzem a „vadat”. De ez
mégiscsak a felszín maradt. Szindbádként virágról virágra szállva csak a szirmokat csókoltam, s
apám féltõ szavára hallgatva a döntõ pillanatban
elbátortalanodva a Szent Bibét érintetlenül
hagytam. Valójában féltem a nõiség sötét mélységéig hatolni azt gondolván, hogy elnyel. Rettegtem attól, hogy mindazok a nõk, akik irántam
vonzalmat árulnak el, csak felcsináltatni akarják
magukat. Furcsa, torz önkép kerekedett ki ebbõl.
Míg menekültem egyik virágról a másikra, rettegve attól, hogy a tátongó nõi mélység örvényébe belezuhanok, egyre inkább az erõsödött
bennem, hogy nem vagyok jó, nem vagyok szép,
nem vagyok vonzó a nõknek és igazából én csak
csúnya lányokat érdemlek. De hát ki a csúnya?
Ki a szép?
Nem láttam szépnek a doktor lányát sem, aki
gimnáziumi évfolyamtársam volt, de úgy gondoltam, hogy én ezt érdemlem. Egy osztálybulin
jöttünk össze. Ki tudja, hányszor pörgettük

vissza Brenda Lee szerelmes dalát, az Only
You-t. De ennyi és nem több. Nagyon „komoly”
kapcsolat lett belõle. Abban az idõben más lányra rá se néztem. Ez volt az apai minta Lalikája, aki
Grál-lovagként õrzi a lány tisztaságát, aki megõrzi annak szüzességét a nászéjszakáig. Csók, ölelkezés, fogtuk egymás kezét, de más semmi.
Amikor fölvettek az egyetemre, vettem a doktor
lányának egy kiló bonbonmeggyet hûségem zálogául. Aztán lefeküdt egy nála húsz évvel idõsebb pasival, és engem kirúgott. Nem értettem,
hogy mi történt. Megõriztem a tisztességét,
mint az igaz szerelem zálogát. Akkor meg mi a
baj?! Erre csak annyit mondott: „Te egy hülye
idealista vagy!”
És az voltam, valóban. Ezzel számomra napnál
világosabban bebizonyosodott, hogy apám mintája csõdöt mondott.
És most itt vagyok Visegrádon, Magyarország
legszebb pontján, szikrázó, szép lányokkal körülvéve.
Voltam már így egyszer. Egyetemistaként albérletbe költöztem. A kis szobában én, a másik
nagyban három tündérszép, szerelemre éhes fotográfus lány lakott. A harmadik szobát a háziasszony, egy gyönyörû zsidó nõ tartotta fenn
magának. Egy német tiszt szerelmének köszönhette, hogy túlélte a háborút. Ezek a nõk mind ragyogó szemmel néztek rám, és azon évõdtek,
hogy melyik nap kivel osztom majd meg az ágyamat. Borzasztó zavarban voltam. Kívántam volna minddel lenni, de nem tudtam, hogy fejezzem
ki ezt a vágyamat. Aztán egy hajnalon a szép háziasszony ébresztett csókkal. Átöleltem. Bebújt
mellém az ágyba. Elöntött a vágy, de nem tudtam, mit kell tenni. A köldökénél kerestem a Csodák Kapuját. Betegre nevette magát a naivitásomon, s azon, hogy húszéves létemre még szûz
vagyok. Aztán persze segített, hogy megtaláljam a helyes utat. Az élménytõl annyira megrémültem, hogy utána mindent hátrahagyva elmenekültem az albérletbõl. Hajtott az undor és a félelem, hogy ebbõl gyerek lesz, és akkor egy rettenetes házasság vár rám. S mindeközben eszeveszetten vágytam arra, hogy minddel lehessek:
a szép fotográfus lányokkal és a gyönyörû zsidó
asszonnyal. Mégis messzire elkerültem azt a házat. Egyszer összetalálkoztam az egyik fotográfus lánnyal. Rám nevetett.
– Megijedtél tõlünk, kisfiú? – megsimogatta az
arcom, és kacagva faképnél hagyott. Csak néztem utána. Vágytól égve tapadt a szemem a távolodó lány ringó csípõjére, a csábítóan hívogató, selyemharisnyás lábára.
Esténként a városban bolyongtam céltalanul.
Vágytam rá, hogy egyszer csak megáll mellettem egy gyönyörû lány, és azt mondja: „Veled
akarok élni, szeretettel, minden feltétel nélkül!”
Aztán kézen fog, lesétálunk a Tisza-partra, nézzük a fényeket, csak öleljük egymást az idõk végezetéig. Nem jött ilyen lány. Honnan is jött volna? Ilyen lány csak az én lila vágyaimban létezett.
És most itt vagyok Visegrádon, Magyarország
legszebb pontján, szikrázó, szép lányokkal körülvéve.
Az üdülõben csupa tanító néni, tanár néni, óvó
néni, és rajtam kívül egyetlen férfi sehol. Okoskodó apai énem hûvös tárgyilagossággal óvatosságra intett. Elnõiesedett a pedagóguspálya.

2012. október 18. Bogárd és Vidéke
Az iskolákban alig van férfi tanár. A lányok, ha a
fõiskolát, egyetemet elvégzik, elfogja õket a pánik. Kikerülnek egy vidéki iskolába, és nincs sehol egy valamirevaló, partiképes férfi. Királyfiról,
hófehér paripáról már szó se esik ilyenkor. Annál
realistábbak már ekkorra ezek a lányok, akik
többnyire apu, anyu meg nem valósult vágyát
teljesítik be azzal, hogy pedagóguspályára lépnek. A diplomaosztón körülnézve szomorúan látják, aki fiú volt az évfolyamon, azokat már mind
lestoppolta magának egy másik nõ. Fölrémlik
elõttük a vénlányság riasztó képe. Ahogy nézem
a körülöttem rajzó kolléganõket, mind ebben a
cipõben jár. Jöttek egy nyári, kéthetes, szakszervezeti beutalóval, szívükben halvány reménnyel, hátha lesz majd egy nyári szerelem.
Milyen szépek, milyen csábítóan virulók! És
csak hagyom magam cipeltetni általuk be az
üdülõbe. Idõs kolléganõjük az amazonok vezéreként, transzba esve dirigál, intézkedik. Így kerül
nekem rövidesen a szomszédos üdülõ gondnokától fekete öltöny, fehér ing, nyakkendõ, még
borotvát is kerítenek, s tubusos borotvakrémet.
Úristen! Évek óta nem használok már ilyet, mióta van villanyborotvám! De hagyom magam sodortatni az árral. Míg megfürdök, borotválkozok,
öltözök, asztalra kerül a vacsora. Amikor kilépek
a fürdõszobából, a lánysereg lelkes tapsban tör
ki. Egyik másik még el is sikkantja magát. Íme a
királyfi! Kint táncol már türelmetlen dobogással
az udvaron a fehér paripája is ’tán. A lányok csillogó szemmel legeltetik rajtam a szemüket. Az
idõs kartársnõ tapasztalt kerítõnõként mér végig, majd elismerõen bólint.
– Ez igen, fiatalember! Na, micsoda halat fogtunk ki a Dunából, lányok! – fordítja tréfásra a
szót, és hogy véletlenül se értsem félre a helyzetet, még megjegyzi: – Azért ne ijedjen meg tõlünk, de igazán mondom, nagy örömet szerez nekünk, ha egyetlen férfiként lovagunk lesz a ma
esti Anna-bálban.
– Ugye tudják, hogy nem vagyok az a partiképes
álomlovag, akit egy bálkirálynõ elképzel magának? Se pénzem, se lovam, és éppen nem az a
legnagyobb gondom, hogy párt találjak az Anna-bálon. Pedig mennyi itt a Hamupipõke!
Mennyi itt az üvegtopánba illõ láb! – mutatok
körbe tréfásan bókolva, a lányok nevetésétõl kísérve.
– Tudjuk, tudjuk, kedves búsképû lovag, de
megkérjük, legyen ezen az estén a mi táncosunk, és engedje meg, hogy az est költségeit a
szegény kóbor lovag helyett mi álljuk! De gyorsan asztalhoz, kihûl a vacsora! – vágta el elõlem
minden ellenvetés útját a lányok szószólója, az
idõsebb kolléganõ, vagy kerítõnõ, vagy madame, vagy ki tudja, kicsoda. Kavarog bennem
minden lehetõség. Hogy itt micsoda este, micsoda éjszaka lesz!? Egyre kevésbé van ellenemre e kedves társaság. Megadom magam a
sors adta lehetõségek végtelenségének. Bizseregve elönt a vágy. Belemegyek hát a játékba!
Bezárom apám félénk kisfiát egy skatulyába, és
kiengedem Don Juan Tenorio szellemét a palackból. Átölelem a lányok szószólóját, és egy
keringõlépéssel megpörgetem.
– Kezdõdjék hát a játék! – kiáltok felszabadultan
nevetve. – De elõbb együnk valamit, mert nagyon éhes vagyok. Így hát gyorsan asztalhoz
ülünk, s megvacsorázunk, aztán a hölgykoszorútól körülvéve irány az Anna-bál.
Te Atyaisten! Mennyi nõ, és mind, mind az
enyém!
Folytatom.
Hargitai Lajos

Bogárd és Vidéke 2012. október 18.
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30 éves nyugdíjasok

Cecei hírek

Fennállásának harmincadik évfordulóját ünnepelte a cecei nyugdíjasklub, melynek közel 50 fõt számlál a tagsága; sajnos köztük
nincs egyetlen férfi sem, és sokan nincsenek már az élõk sorában.
Jelenleg a legidõsebb tag a 89 éves Csordás Józsefné.

Határtalanul a Bethlen Gábor Alappal

A klubot Hegyiné Sebestyén Adrienn vezeti, és a Milos-kastélyból a volt kisiskola épületébe költöztek át. Születésnapjukat a
szépen felújított, ízlésesen feldíszített ebédlõben ülték meg, ahol

A Cecei Általános Iskola sikeresen pályázott a határon túli magyarlakta területek megismerését, az ott élõkkel való kapcsolattartást megcélzó Határtalanul! pályázatra, melynek finanszírozását a Bethlen Gábor Alap biztosítja.
A pályázat kiírása szerint a programban a mindenkori 7. évfolyamos tanulók vehetnek részt. A sikeres pályázatnak köszönhetõen
Cecérõl és Alapról összesen 40 gyermek vehet részt azon az utazáson, amelynek költségét a szülõk által befizetett önrész és az
említett szervezet közel 1 millió forintos támogatása biztosít. A
támogatást az utazás és a szállás költségeire lehet fordítani, az önrészbõl kell fedezni tanulók étkezését és a belépõk költségeit. Az
állam tanulónként 24.300 Ft-ot biztosít, a gyerekek pedig 10.000
Ft önrésszel járulnak a költségekhez.
Iskolánk egy 4 napos, 3 éjszakás utazáshoz nyerte el a támogatást,
amelynek címe: Nyergelj, fordulj! A ’48-as huszárok nyomában
Erdélyben. Az utazásra május 31-e és június 2-a között kerül majd
sor. A kirándulás során a következõ erdélyi településeket fogjuk
érinteni: Nagyvárad, Kolozsvár, Torda, Nagyenyed, Gyulafehérvár, Déva, Arad. Nagyváradon a testvériskolánk diákjaival egy
közös estet terveztünk, másnap Körösfõn tartunk megemlékezést
az ottani tanulóknak. Majd Déván a Szent Ferenc Alapítvány
gyermekeivel közös programokon veszünk részt. A hazaérkezés
után bemutató órát és élménybeszámolót tartunk, illetve részt
veszünk az iskola által a Nemzeti Összetartozás Napja kapcsán
tartott témanapon.
Aranyos Judit

Cecei küldöttség Dél-Baranyában
Cece Nagyközség Önkormányzatának képviselõi, a Cecei Általános Iskola és a Cecei Tagóvoda vezetõi kaptak szívélyes meghívást a szomszédos Horvátország magyarlakta területén található
Laskó településrõl.

Fotó: Cecei Általános Iskola

köszöntötték a klubtagokat az óvodások, az iskolások, a Sáregresi
Népdalkör, Varga Gábor polgármester, valamint Király László
iskolaigazgató. Vetítés révén megelevenedtek a régi idõk együtt
töltött percei is. Az óvodások papírból készített virágot, míg a Háló Szociális Intézmény vezetõje, Bencsik Zsolt egyensálat – rajta
az alapi nyugdíjasok horgolta rózsával – nyújtott át az ünnepelteknek.
A klub egyúttal felvette az Õszirózsa Nyugdíjasklub nevet.
A születésnap bõséges lakomával folytatódott.

A horvátországi Baranyai térségben, a Drávaszögnek nevezett
néprajzi tájon található, Eszéktõl 15 km-re fekvõ kistelepülés lakóinak túlnyomó része magyar ajkú. Hagyományaikat, magyarságukat büszkén ápolják, és folyamatosan keresik az együttmûködést az anyaországban élõkkel. A település két dologra büszke. A
magyar reformáció két jelentõs alakja is szolgált lelkipásztorként
a faluban a XVI. században: Sztárai Mihály és Szegedi Kis István,
ezért a települést a magyar reformáció bölcsõjeként is szokták
emlegetni. A másik büszkeségre okot adó dolog a településen
élõk fûszerpaprika-termesztése. Ennek apropóján kapta a meghívást Cece, amely szintén híres paprikatermesztésérõl.
A küldöttség tagjait szívélyesen fogadták Laskón, ahol ünnepi istentisztelet, paprikaminõsítõ verseny, néptáncfesztivál és halászléfõzõ-verseny gazdagította a programokat. Cecének is biztosítottak egy standot, ahol bemutatkozhatott a falu.
Az egész napos program után a két település vezetõi abban a reményben váltak el egymástól, hogy a kapcsolatfelvétel után kialakulhat egy testvér-települési, testvérintézményi együttmûködés.

Hargitai–Kiss Virág

Cecei iskola
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Bozsik-torna Alapon

2012. október 18. Bogárd és Vidéke

Fejér Megyei
Kosárlabda-bajnokság
1. forduló

Sárbogárd KC–
BTC Bicske Ballers
83:73 (23:22, 28:17, 17:20, 15:14)

Alapon rendeztük 2012. október 13-án 10 órakor a Bozsik Egyesületi Program 2. õszi fordulóját. Cece, Kisláng, Alap, Sárszentmiklós csapatai U7, U9, U11-ben mérték össze tudásukat. A tornán 100 fiatal labdarúgó játszott
sportszerû, izgalmas mérkõzéseket. A játék
volt a lényeg, nem a gyõzelem. Minden gyermek kapott ajándékot, a kiemelkedõ
megmozdulásokat külön is jutalmaztuk.
A 3. forduló 2012. október 27-én 14 órakor
Cecén kerül megrendezésre.
Pajor László

Adományokat várunk
A Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinikáján a magyarországi daganatos
és leukémiás beteg gyermekek közel 50 %-át kezelik 3 osztályon.
Egy Sárbogárd környékén élõ 13 éves kisfiút
február óta kezelünk agydaganata miatt onkológiai osztályunkon. Átesett már sugárterápián,
és kemoterápiás kezelése jelenleg is zajlik. A
gyermek teljes gyógyulása érdekében néhány
hét múlva csontvelõi õssejt-átültetésen (transzplantáción) esik át, ami a családra további terheket ró.

A transzplantáció után, az új csontvelõi sejtek
megtapadását követõen az immunrendszer mûködése hosszú hónapokig nem mûködik megfelelõen. Ebben az idõszakban a beteg fokozottan fogékony olyan fertõzésekre, amik egészséges immunitású embert sosem támadnak meg. Ezért a
transzplantációt követõ hazaadáskor létfontosságú, hogy a beteg olyan környezetbe kerüljön, ahol
a fertõzésveszély minimális. Ehhez gyakran szükség van a család otthonának átalakítására (hidegburkolatok, festés, nyílászárócsere stb.),
mely jelentõs költségekkel jár. Átalakításokra a
gyermek otthonában is szükség lesz, hogy bizton-

ságban legyen a lábadozása alatt. A fürdõszoba
felújítása, az ablakok, a padlóburkolat cseréje nagyon fontos. Elengedhetetlen, hogy a gyermek
otthonában a téli hónapokban is meleg legyen,
hisz számára egy kisebb megfázás is veszélyes
lehet, tehát a családnak jóval elõre gondoskodnia
kell a fûtõanyagról.
A családnak szüksége lenne az átlagosnál több
mennyiségû fertõtlenítõszerre, hogy fenntarthassa a megfelelõ higiéniai környezetet. A transzplantáció után a kisfiú csak a szigorúan számára
elõírt ételeket fogyaszthatja, minõségi, megbízható forrásból származó, tápláló élelmiszereket
ehet, melyek szintén növelik a család költségeit.
A daganatos és leukémiás gyermekek hatékony
gyógyítása olyan közügy, amit szolgálni, céljait
elérni a kórházak mellett még a legfejlettebb országokban is csak az állam és a civil társadalom
segítségével lehetséges. Az orvosok, nõvérek
munkája ott lehet a legeredményesebb, ahol a
társadalom már felismerte az összefogás szükségességét, a ma már több mint 70 %-os gyógyulási eséllyel gyógyuló daganatos gyerekért.
A pénzbeli adományokat a következõ OTP
bankszámlaszámra várjuk:

TÖRÖK MÁTÉ
11773360-01204850-00000000
A természetbeni adományokkal kapcsolatosan (csempe, járólap, csaptelep, tûzifa) a 06
(70) 984 1768-as számon a gyermek családgondozóját keressék.
Köszönettel:
Dr. Garami Miklós Ph.D.
egyetemi docens, klinikaigazgató-helyettes, osztályvezetõ fõorvos, SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Legjobb dobók: Tóth K. 39p, Thurzó R. 21/3p, Molnár T. 9/3p, Németh T. 8p, Botka I. 6p, Boda II. G.,
Kéri D.
Vezette: Fekete, Posch.
Múlt szombaton elkezdõdött a 2012/13. évi Fejér
Megyei Kosárlabda-bajnokság. Az elsõ fordulóban
Fortuna a Bicske csapatát küldte hozzánk. A rövid,
ám alapos felkészülés után bizakodva vártuk a labdafeldobást.
A mérkõzés kezdetekor egyperces néma tisztelgéssel emlékeztünk meg a tragikusan, fiatalon elhunyt kiváló paksi kosaras, Morgen Ferdinándról
és a szintén múlt héten elhunyt, egyetlen magyar
Oscar-díjas játékvezetõrõl, Kassai Ervinrõl.
A kezdõ sípszó után az ellenfél játékosa ugrott magasabbra, ütötte el a labdát, ami az oldalvonalon
túlra pattant, így az elsõ támadás joga a hazai csapatot illette. A kezdeti pontatlanságainkat kihasználva a vendégek négypontos elõnyre tettek szert.
Sokat azonban nem kellett várni a válaszra; a Sárbogárd centerjátékának köszönhetõen máris négy
ide.
Ettõl kezdve a negyedben váltva estek a kosarak.
Szorosnak mutatkozott a mérkõzés, ami inkább
csapatunk indiszponáltságának tudható be, mintsem a vendégek játékának.
Folyamatos cserékkel próbáltunk frissek maradni,
hiszen az elsõ mérkõzésen nehéz kiszámítani az
erõtartalékokat. A második negyedben aztán
meg-megvillantak a fiúk. Labdaszerzések, lepattanó-begyûjtések, majd letámadás, és kosár a végén
– ez volt a recept, amivel el is húztunk tíz pont fölé.
Ekkor lehetett a játékunkat a közönség-szórakoztató jelzõvel illetni. A nagy iram azonban rövidesen
vissza is ütött, mivel a korábban említett erõnlét –
ami még nem az igazi – fogyni kezdett, és az ellenfelünk – akinek kis túlzással egy héten több edzése
van, mint nekünk egy hónapban – ezt kihasználta. A
15 pontos elõnyünk négyre fogyatkozott. Idõt kellett kérnünk. Egy kis pihenõ mindenkinek jól jött.
Rendet tettünk a fejekben is, s úgy folytattuk,
ahogy az az elképzelésekben szerepelt. Visszavettük a kezdeményezést, és az utolsó negyedre közel
tíz volt a különbség ismét. A mérkõzés irányítása
továbbra is a kezünkben maradt, biztosan gyûjtöttük be a gyõzelemért járó pontokat.
Minimálisan átalakult játékoskerettel egy szezon
eleji formának megfelelõ játékot láthattunk. A labdaeladások számát drasztikusan csökkentenünk
kell, valamint a védõlepattanók számát növelni. Ha
a pályán a fegyelem a továbbiakban is ilyen szintû
marad, még eredményesebb, színvonalasabb szezont zárunk, mint a tavalyi volt.
Sárbogárd KC, szervezõk
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Nagyszerû siker
idegenben

Véres csata
LSC Sárbogárd–Ercsi 1:1 (0:0)
Sárbogárd: 85 nézõ.
Vezette: Géringer Z. (Szabó S., Pekker B.).
LSC Sárbogárd: Plézer, Lakatos, Szabó, Szabó L.,
Sebestyén, Kovács, Bognár (Böröndi), Szabó J.
Zs., Bõhm, Márkovics (Marsovszki I.), Csendes.
Mb. edzõ: Jakab Ferenc.
Ercsi: Szarvas, Rapai, Szél, Szeles, Gyönárosi,
Nagy, Trizma, Ódor (Kozma), Paulische, Sárdi,
Müller (Laczkó).
Edzõ: Gróf András.
1. perc: Müller emelt kapu fölé nagy helyzetben.
16. perc: Rapai lefutotta a védelmet, lövése kapu
mellé szállt. 18. perc: Plézer bravúrosan hárított.
19. perc: Plézer ziccerhelyzetben kiütötte a labdát.
23. perc: Bõhm buktatásért sárga lapot kapott. 28.
perc: Csendes fejjel megtolta a labdát, estében ráesett Szélre. Meglepetésre a játékvezetõ kifelé ítélt
szabadrúgást. 34. perc: K. Szabó fejjel mentett
szögletre. 37. perc: Rapai kapott sárga lapos figyelmeztetést reklamálásért. 38. perc: az ercsi kapu
elõtt ide-oda pattogott a labda, végül Kovács elé
került, emelése a kapu mellé ment. 44. perc: Müller
fejjel kapu mellé csúsztatott. Ez is nagy helyzet
volt! 49. perc: Sárdi lövése a felsõ lécrõl vágódott
alapvonalon kívülre. 51. perc: Csendes került helyzetbe, lövése azonban kapu fölé szállt. 52. perc: felpörögtek az események. Ódor nagy helyzetben
nem találta el a kaput. 53. perc: Müller fejesét
Plézer biztosan fogta. 54. perc: Sárdi lövése K. Szabóról vágódott szögletre. 63. perc: Ódor kapu fölé
lõtt. 64. perc: K. Szabó mentett szögletre. 65. perc:
szabadrúgáshoz jutott az Ercsi. Ódor lövése magasan a kapu fölött landolt. 67. perc: Müller csavart
szabadrúgása a sorfalon megpattanva, a kapufát
érintve hagyta el a játékteret. 68. perc: Sárdi futott
el a bal oldalon, Plézer merész vetõdéssel szögletre

tisztázott. 69. perc: Csendes lövése a kapu fölé
szállt. 80. perc: szabadrúgáshoz jutott az Ercsi a kaputól 23 m-re. Trizma lövése egy védõn megpattanva a kapuban kötött ki, 0:1. 85. perc: Csendes
lövése Rapain megpattanva a kapus kezében halt
el. 89. perc: Csendest buktatták a büntetõ területén belül, azonban a büntetõ elmaradt. 91. perc:
Csendest szintén a büntetõ területén belül buktatták.

Road Masters csoport
eredményei

Az Agárdi Termál csoport
eredményei

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ–Kisláng
Baracs–Sárszentmiklós
Szabadegyháza–Sárosd
Dunafém-Maroshegy–Kápolnásnyék
Velence–Szár
Martonvásár–Mezõfalva
Iváncsa–Bakonycsernye
Polgárdi Vertikál–Bicske

6-0
0-3
0-2
2-1
3-2
1-0
2-0
1-0

Sportpályára nem illõ jeleneteknek lehettünk tanúi.
A megítélt büntetõt K. Szabó biztosan értékesítette, 1:1. 92. perc: kezdés után a játékvezetõ a mérkõzést lefújta.
Csendest a mentõ vitte be a sürgõsségi osztályra,
ahol megállapították, hogy az orrcsontja harántosan törött, amely 8 napon belül gyógyul.
A hazai csapat zárt védekezése nem ízlett az Ercsi
csapatának, annak ellenére, hogy a mérkõzést végig támadták, a góllövés nem sikerült. Ebbõl kellett
volna a hazai csapatnak kontrázni, de ez csak a
mérkõzés vége felé jött be.
Jók: Plézer, Sebestyén, Csendes ill. Rapai, Müller.
Ifjúsági csapatunk súlyos, 8:1 arányú vereséget
szenvedett. A fiatalok idegeivel is baj van, mert három kiállítás is történt, két hazai, egy vendégjátékos.
Gróf Ferenc

Mezõszilas–Vajta
Adony–Káloz
Nagylók–Dunaújváros Pase II.
Seregélyes–Lajoskomárom
Pusztaszabolcs–Kulcs
Aba-Sárvíz–Baracska
Sárbogárd–Ercsi
Dég–Sárszentmihály

Road Masters csoport állása
1. Velence
2. Gárdony–
Agárdi Gyógyfürdõ
3. Iváncsa
4. Szár
5. Sárosd
6. Martonvásár
7. Bicske
8. Kisláng
9. Dunafém–
Maroshegy
10. Kápolnásnyék
11. Sárszentmiklós
12. Mezõfalva
13. Bakonycsernye
14. Polgárdi Vertikál
15. Baracs
16. Szabadegyháza

Az asszisztens megkérdezése után a játékvezetõ a
büntetõpontra mutatott. Elszabadultak az indulatok. Csendest a 16-os vonalán Szél szándékosan lefejelte. Lakatos odafutott, hogy szétválassza a játékosokat, ekkor Szél hanyatt dobta magát. Szélt fejelésért, Lakatost kakaskodásért kiállította a játékvezetõ.
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Vezette: Csõregi–Krupják, nézõszám: 150.
Összeállítás, kezdõ: Németh I. – Németh II. 2,
BODOKI 11, REHÁK 6, Vorsléger 2, BALOGH 7, Szabó J. Zs. 2. Cserék: Borostyán, Goldberger 2, Suplicz 2, Sohár.
Nagyszerû hangulatban és nagyszámú közönség
elõtt kezdõdhetett a mérkõzés a simontornyai
sportcsarnokban. Jól kezdtünk, már 10 perc elteltével 1-7-es eredményt mutatott az eredményjelzõ. Támadásban látványos és szép gólokat lõttünk,
míg a védelem nagyszerûen dolgozott. Bodokit hiába fogták kis emberfogással a hazaiak, társai rendre tiszta helyzetet tudtak neki kialakítani az átlövésekhez. Balogh és Rehák betörésekbõl illetve távoli
lövésekbõl gyarapították góljaik számát. A félidõ
végére 10 gólos elõnnyel mehettünk az öltözõbe pihenni. Az elsõ félidõben mindenki láthatta, hogy fizikálisan fölényben voltunk a kisebb termetû
simontornyai fiatalokkal szemben.
A második félidõben sikerült feljebb zárkózniuk a
hazaiaknak. Támadójátékunkban voltak hibák és
kaptunk pár könnyû gólt. A félidõ feléhez érve
16-23 volt az eredmény. Innentõl viszont ismét
helyreállt a világ rendje, és produkáltunk egy
4-0-ás sorozatot, aminek köszönhetõen megléptünk 11 góllal. A mérkõzés végére kialakult a magabiztos 10 gólos siker.
Összességében egy jó erõpróbán vagyunk túl, és
bizakodva várhatjuk a hétvégi dunaújvárosi rangadót a Rácalmás csapatával szemben.
Következõ mérkõzés: Rácalmás–Sárbogárd, 18.00
óra, Dunaújváros, Arany János Ált. Isk.
HAJRÁ, SÁRBOGÁRD!
Tudósítónktól

A Zöldharmónia csoport
eredményei
Rácalmás–Elõszállás
Kisapostag–Mezõkomárom
Mezõfalva II.–Perkáta
Alap–Sárszentágota
Cece–Dpase
Zichyújfalu–Szabadegyháza II.
Nagyvenyim–Nagykarácsony

2-3
3-0
2-2
1-1
1-3
1-4

A Zöldharmónia csoport állása

Az Agárdi Termál csoport állása
1. D.újváros Pase II.
2. Ercsi
3. Pusztaszabolcs
4. Aba–Sárvíz
5. Mezõszilas
6. Seregélyes
7. Adony
8. Nagylók
9. Sárszentmihály
10. Vajta
11. Sárbogárd
12. Kulcs
13. Lajoskomárom
14. Káloz
15. Baracska
16. Dég

Simontornyai KK–
VAX Sárbogárd KE 24:34 (7:17)

27
19
19
19
18
17
15
14
13
12
12
8
5
4
2
0

1. Cece
2. Szabadegyháza II.
3. Dpase
4. Nagykarácsony
5. Alap
6. Perkáta
7. Sárszentágota
8. Kisapostag
9. Mezõfalva II.
10. Elõszállás
11. Rácalmás
12. Nagyvenyim
13. Zichyújfalu
14. Mezõkomárom

9
9
8
8
9
8
9
9
8
9
9
9
9
9

7
6
6
6
5
4
3
2
2
2
1
1
1
0

2
3
1
1
3
1
2
3
2
2
3
3
2
2

0
0
1
1
1
3
4
4
4
5
5
5
6
7

21
24
21
23
34
17
25
14
11
11
13
10
11
11

6
14
8
15
13
20
17
15
18
22
24
23
21
30

15
10
13
8
21
-3
8
-1
-7
-11
-11
-13
-10
-19

23
21
19
19
18
13
11
9
8
8
6
6
5
2
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EMLÉKEZÉS

2012. október 18. Bogárd és Vidéke

Közel egy esztendeje, október 28-án kísértük el utolsó földi útjára Szabó Imréné Éva nénit. Rá emlékezve álljon itt ez az írás,
amelyben lelki gondozói mivolta nyilvánul meg. Apró, ám sokatmondó pillanatfelvételek a gyülekezet nõtagjairól.

„Mi módon születik az ember, ha vén?”
Körlevelet kaptam. A Református Nõszövetség legközelebbi Hírlevelének a témája
az „örökség” lesz. Cikket kérnek tõlünk errõl a témáról. Amint a levelet elolvastam,
nem gondolatok születtek bennem az
öregségrõl, hanem néhány öreg embernek
az arca – lénye – jelent meg elõttem. Néhány „fotót” küldök hát szeretettel.
„Eszti néni”: a gyülekezet „mindenese”. Õ
szedte hosszú éveken keresztül az egyházfenntartó járulékot. Még nyolcvanévesen
is biciklizett. Mindenki szeretettel várta,
mert õ nem kérni ment, hanem adni: jó
szót, egy Igét, újságot vagy traktátust. Senki az õ szeretetének nem tudott ellenállni,
mindenütt szívesen adtak az egyház javára.
Neki nem született gyermeke, de ma már
asszonykorú, gyülekezeti korú tagok „lelki
édesanyjukként” emlegetik Eszti nénit.
„Rózsi néni”: a gyülekezet harangozója
volt, felnõttkorában tanult meg gyermekeitõl írni és olvasni, mert vágyott arra, hogy
a Bibliát olvashassa. Egész élete csak munka és gond volt. Iszákos férj, hat gyermek,
harangozás (naponta háromszor, ha temetés volt, ötször is fel kellett mennie a toronyba igen kövér tagjaival, beteg szívével). Öreg korára elveszíti járóképességét,
s ki gondolná, durva munkához szokott keze alól csodálatosan szép hímzések kerülnek ki. Isten dicsõségét hirdetik gyönyörû
úrasztali terítõi a sárbogárdi, a felsõkörtvélyesi, a Bánátban lévõ alsóittebei templomban és Leányfalun a szeretetotthonban.
„Bözsi néni”: a gyülekezet elsõ cigány
„misszionáriusa”. Amikor egy evangelizáció alkalmával néhány cigányasszonyka elindult Krisztus útján, õ volt az, aki felkarolta õket hosszú éveken át. Segítsége és
imádsága nélkül soha nem épültek volna
be a gyülekezetbe ezek a testvérek.
„Lidika néni”: száz libát hajtott a rétre,
még vasárnap is. Ez fiatalasszony korában
volt, amikor még az anyagiak voltak az elsõk életében. Amikor aztán megtért az Úrhoz, mai napig is, száz ügyet is „odaterel”
az Úr elé az imaórán. Így lett a gyülekezet
„elõimádkozója”. Sokszor kértük, hogy rövidebben imádkozzon, hogy más is szóhoz
jusson. De hiába, neki „száz liba terelgetése” az életeleme.
Isten megajándékozta gyülekezetünket
három évvel ezelõtt egy szép, modern idõKöszönetet mondunk mindazoknak, akik

ÁGOTA JÓZSEF
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

sek otthonával. Nem írhatok mind a negyven személyrõl, de néhány lélekrõl szólnom kell, akikben az öregségben is meglátszik az Úr csodálatos munkája.
„Erzsi néni”: gyöngyöt fûz. Õ az, akit „a jókedvû adakozó”-nak nevez a Szentírás.
Súlyos cukros, alig lát, mégis naponként
fûzi a szebbnél szebb nyakláncokat, hogy
ajándékozni tudjon az otthon lakóinak,
dolgozóinak, régebbi gyülekezetei nõszövetségi tagjainak. S most, hogy templomunk renoválására kerül sor, szívesen adja
pénzért is szép kis remekmûveit.
„Éva néni” is ebben fáradozik. Õ Erdélybõl származik, gyönyörû Biblia-jelzõket
hímez, és elnevezte õket téglajegyeknek.
Egy-egy téglajegy árát ki-ki, aki vásárol tõle, maga szabhatja meg. Múltkor Budapesten valaki egy téglajegyért 20 ezer forintot
adott.
„Jucika”: az otthon legfiatalabb lakója,
Õrbottyánban, a szeretetotthonban szolgált, leszázalékolt dolgozó lett. Õ csak egy
dologért szokott imádkozni, ellentétben
Lidika nénivel, de azért nagyon buzgón:
„Uram, áldd meg a magyar református
egyház diakóniáját!”
„Ilonka néni”: rengeteg testi bajjal küszködik, mégis õ az, aki mindig segít szép régi
ébredési énekeket felidézni, újraénekelni.
„Anci néni”: az otthon „Jó lelke”. Gyenge,
mint egy virágszál, de vele csak „jóban lehet lenni”, közelében mindenki békességre jut.
Milyen sokat írhatnék öregekrõl, akik
„csak” praktikus ötleteikkel szereztek örömöt a körülöttünk élõknek, mint Édesanyám, aki annak idején a leányfalui otthonban éveken át készítette a menükártyát a konyha számára, az erdélyi szokásokat is megismertetve, így sok Erdélybõl
származó öregnek szerzett örömet egészen 90 éves koráig.
De mi van az agyvérzéses vagy agyér-elmeszesedett öregekkel? – tehetnénk fel a kérdést. Nekik miért kell még élniük? Hiszem, hogy ennek titkát is felfedi az Úr, ha
ezt kértük Tõle.
Farkas Mária, felvidéki diakonissza testvér öreg korában egy-egy hetet töltött nálunk. Súlyos agyér-elmeszesedése volt.
Minden nap megkérdezte: „Hol vagyok
most?” Reggeli után jó éjszakát mondott
és készült lefeküdni, és egész furcsa magaviselete volt. De a bibliaórán, amire mindig bejött, olyan lélekkel teljes hozzászólásai voltak, és úgy imádkozott, hogy a gyülekezetbõl senki sem észlelte betegségét.
Ilike néni egyszerû munkásasszony, felnevelnek négy gyermeket, kettõ orvos, egy
szobrászmûvész és egy óvónõ lesz. Agyvérzés éri, fél oldala lebénul, mindent ért, de
nem tud beszélni. Karácsony táján valahogy mégis megérteti lányával, hogy úrvacsorát szeretne venni. Tolókocsijából sírva

üdvözöl. Látom, hogy mindent ért, amit
mondok. Elkezdem a karácsonyi éneket:
„Az Istennek szent angyala…” Arra leszek
figyelmes, hogy õ is énekel. Szöveg nincs,
de a dallamot énekli szép, csengõ, szoprán
hangján. Tudatosan abbahagyom az éneklést, de õ folytatja hiba nélkül a dallamot és
int, én is énekeljek. Azóta sokszor énekel, s
ilyenkor agysérült unokáját, ha nagyon
nyugtalankodik, a mama szobájába viszik
be, mert ha õ énekel, mindig megnyugszik.
Végül szeretném közreadni, hogyan szolgált a súlyos agyér-elmeszesedésben szenvedõ öreg püspökünk, Ravasz László egy
fiatal theológának, a lányomnak, aki szintén ápolói közé tartozott, és éppen abban
az idõben nagy lelki krízisben volt. A beteget éjjel-nappal õrizni kellett, de néha rövid idõre kitisztult a gondolkodása. „Kislányom, olvasd el a 23. zsoltárt, János evangéliumából a 14. részt.” A felolvasás után
így szólt: „Most imádkozni fogunk” – és az
öreg püspök úr csodálatos hálaadó imádságba kezdett, semmi kérés, csak magasztalás. A menny fénye betöltötte a szobát,
az öreg püspök lelkét és egy fiatal szolgálatba induló leány szívét is gyógyulással.
Mi lehet a titka ezeknek a csodáknak?
Minden mulandó és rothadó egy öreg ember életében, de ami az újjászületéskor történik, az romolhatatlan, és ebbõl, ha akármilyen kicsi is, az újból és újból megmutatkozik. Olvassuk, Péter: 22, János ev. 3. r.
1–16.
Milyen kegyelem, hogy Jézus nem utasította el az öreg Nikodemust, nem mondta:
„Mit kezdjek egy ilyen öreggel?”, hanem
megragadta a pillanatot, hogy részesítse õt
az örök élet romolhatatlan erejével.
Testvérem, aki olvasod e sorokat, még
nincs késõ, fogadd el ezt a romolhatatlan
örökséget!
Szabó Imréné

Forrás: Hírlevél – a Református Nõszövetség értesítõje, 2006. augusztus
„Én élek, ti is élni fogtok!”

Meghívó
Szeretettel meghívjuk
a Szabó Imre és Szabó Éva
református lelkészek halálának
egyéves évfordulóján tartandó
megemlékezésre!
Helyszín:
Huszár-temetõ, Sárbogárd.
Idõpont: 2012. október 27.
A síremléknél szolgál: Jákob János tábori püspök és a Sárbogárdi Református Gyülekezet énekkara.
Szabó család

Bogárd és Vidéke 2012. október 18.

KULTÚRA / KÖZÖSSÉG

A mûvészetek vonzásában
2012. október 12-én nyitotta meg kapuit a sárbogárdi gyökerû festõ–restaurátor, Mészöly Zsófia Éva kiállítása. A József Attila Mûvelõdési
Központ kiállítóterme adott otthont
a szebbnél szebb alkotásoknak. Ezek
a festmények tökéletes másolatai a
középkorban tevékenykedõ nagy alkotók, ikonfestõk mûveinek. A képek között találhatunk portrét,
tájképet, valamint a Mészöly család
címerének mását is.
A kiállítás megnyitóján Novák Kovács Zsolt alpolgármester, aki egyben a Sárbogárdi Múzeum Egyesület
vezetõje, üdvözölte a mûvésznõt és a
szép számban megjelent nézõközönséget.
A kiállítás októberben folyamatosan
várja az érdeklõdõket.
Freschli Janka

Gyémántos évek
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Meghívó
2012. október 20-án, szombaton,
15 órai kezdettel

Bagdán Zsuzsanna
újságíró
számol be olaszországi útjáról Pál apostol nyomában.
Ezután kötetlen beszélgetést és szeretetvendégséget tartunk.
Szeretettel várjuk mindazokat, akik érdeklõdnek a bibliai események történeti háttere iránt!
Alap–Alsószentiván Református
Egyházközség Presbitériuma

Meghívó
A Sárbogárd–Sárszentmiklós
Borbarát Kör tisztelettel meghívja
a borosgazdákat

2012. november 17-én 10 órára
a Rádi-dûlõben lévõ,
Márkovics Lajos pincéjénél
tartandó borszentelésre.
Az ide hozott borok megáldása után
pincelátogatásokat teszünk.
A Sárbogárd–Sárszentmiklós Borbarát
Kör nevében: Szilveszter János elnök

Krizsán Béla (született 1928-ban Nyitranagykéren) és felesége, lánykori nevén Sallai
Magdolna (született 1931-ben Jászalsószentgyörgyön) számára megadatott, hogy együtt
ünnepelhették házasságuk 60. évfordulóját népes családjuk körében szombaton, Alapon.
A házaspár 1952. október 11-én Jászalsószentgyörgyön kötötte össze élete fonalát, s
négy leánygyermeknek adtak életet: Zsuzsannának, Ildikónak, Ottiliának és Andreának. Mára 12 unokával (6 lány és 6 fiú), az õ révükön 4 unokamennyel és 4 unokavõvel,
valamint 12 dédunokával (5 lány és 7 fiú) büszkélkedhetnek.
Hatvan évvel ezelõtti hitvesi esküjüket meghitt, megható ünnep keretében erõsítették
meg október 13-án az alapi mûvelõdési házban berendezett házasságkötõ teremben,
anyakönyvvezetõ elõtt.
Isten éltesse egészségben, boldogságban Béla bácsit és Magdi nénit! Kívánom, hogy a 65.
évfordulót is együtt élhessék meg!
Hargitai–Kiss Virág

Helyesbítés
Az idõsek világnapja támogatói közül kimaradtak a következõk: Sárszentmiklósi Gyógyszertár
és Császár Józsefné.
Köszönjük az õ támogatásukat is, és elnézést
kérünk!
Szervezõk
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
Töltött sertéskaraj sütõtökkel
Hozzávalók (4 személyre): 1 kg kicsontozott sertéskaraj, 20 dkg sütõtök, 1 kis fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1 csokor petrezselyem, 4 evõkanál étolaj, 10 dkg májpástétom, 1 tojássárgája, 1
evõkanál zsemlemorzsa, 1/2 kávéskanál majoránna.
A sütõt 200 fokra elõmelegítjük. A karajt középen kettévágjuk, szétterítjük,
húsverõvel enyhén kiklopfoljuk, és mindkét oldalát megsózzuk, megborsozzuk. A sütõtököt megtöröljük, kettévágjuk, magjait kikaparjuk, és a sütõben kb. 35-40 perc alatt megsütjük. A hagymát, a fokhagymát meghámozzuk, a petrezselymet megmossuk, és apróra vágjuk. Serpenyõben felforrósítunk egy evõkanál olajat. Hozzáadjuk a hagymát, a fokhagymát és
kevergetve üvegesre pirítjuk, majd kihûtjük. A sütõt bekapcsolva hagyjuk.
A sütõtököt kivesszük, héjából kikaparjuk a húsát, és villával összetörjük,
kissé kihûtjük. A hagymához hozzáadjuk a sütõtökpürét, a májkrémet, a tojássárgáját, a zsemlemorzsát, a majoránnát, sót, borsot, a petrezselymet.
Jól összekeverjük, és ezzel a masszával megtöltjük a karajt. A húst felgöngyöljük és hústûvel megtûzzük. A sütõedényben felforrósítjuk a maradék
olajat, és a töltött karajt minden oldaláról nagy lángon megpirítjuk. Kevés
vizet öntünk alá, majd alufóliával lefedve a sütõben kb. 45 percig pároljuk.
Ezután levesszük a fóliát, és kb. 10-10 perc alatt szép pirosra sütjük. Kivesszük a sütõbõl, kb. 10 percig pihentetjük, hogy szépen tudjuk szeletelni.

Sütõtökös gombóc
Hozzávalók (5 személyre): 1 kg sütõtök, 15 dkg porcukor, 10 dkg
kókuszreszelék, 15 dkg darált háztartási keksz, 15 dkg vaj.
A sütõtököt megmossuk, meghámozzuk, megfõzzük, majd villával szétnyomkodjuk. Hozzáadjuk a cukrot, 5 dkg kókuszreszeléket, a kekszet, a vajat, és összekeverjük. A masszát fél órára a hûtõszekrénybe tesszük. Ha jól
lehûlt, gombócokat formálunk belõle, a maradék kókuszreszelékben meghempergetjük, és minyonpapírban tálaljuk.

2012. október 18. Bogárd és Vidéke

KÉT PUSKA
A katonai szolgálataim idején természetesen volt fegyver a használatomba adva, lõttem is vele gyakorlatokon eleget. Két ízben
azonban civilként is volt puskám, ez utóbbi esetekrõl akarok
mesélni.
Elõször tízéves koromban birtokoltam ilyen egyéni lõfegyvert.
Pajkos barátom, becenevén Csinda egyszer megkérdezte:
– Nem köll neked egy puska?
Kellett. Már nem tudom, miért. A frontország viszonyai között éltünk. Az apáink valahol Európában, lövészárokban húzták meg
magukat, sejtelmünk sem volt arról, hogy élnek-e egyáltalán. A vidékünkrõl nemrég szorították ki a németeket az oroszok, töltények, gránátok hevertek az árkok szélén, itt-ott elhajított puska is
rejtõzött a fû között. A barátom a kezembe nyomott egy lõfegyvert. Hatalmasnak éreztem, mert magam kicsi voltam még. Nem
volt kellemetlen érzés, hogy nekem puskám van. Játéktárgynak
tekintettem, s a gyerek szereti a játékot. Nem gondoltam bele abba, hogy ezzel az eszközzel talán számos embert megöltek már.
Hátravittem a szérûskertbe, és benyomtam egy kazalba. Elõ sem
vettem soha, úgy gondoltam rá, mint a pénzember a bank széfjében rejtõzõ aranyrúdjaira. Volt abban egy kellemes érzés, hogy a
körülöttem élõ emberek nincsenek annak tudatában, hogy él
közöttük egy fiú, akinek puskája van.
Mikor aztán eljött a béke, konszolidálódott a helyzet, a kisbíró kidobolta, hogy akinek fegyver van a birtokában, az itt és itt szolgáltassa be. Parancs az parancs, kihúztam a kincsemet a kazalból.
Eléggé megrozsdásodott a csöve. Nem emlékszem, én vittem-e a
megadott helyre, vagy a család valamely felnõtt tagja, de aznap azzal a tudattal tértem nyugovóra, hogy már nincs puskám.

Sütõtökös-csokis keksz
Hozzávalók: 30 dkg margarin, 40 dkg cukor, 2 teáskanál fahéj, 1 csomag vaníliás cukor, 1 tojás, 40 dkg liszt (ha lehet, teljes kiõrlésû
búzaliszt), 2 teáskanál szódabikarbóna, 10 dkg étcsokoládé, 40 dkg
sütõtök (sütve), 1 csipet só, 25 dkg zabpehely (kihagyható), 10 dkg
mazsola (kihagyható), 10 dkg dió (kihagyható).
Egy keverõedényben keverjük habosra a margarint, adjuk hozzá a cukrot, a
vaníliás cukrot, egy kis idõ elteltével a tojást és a tököt is. Egy másik
edényben keverjük össze a lisztet, a zabpelyhet, a szódabikarbónát, a sót,
a fûszereket, a csokoládét, a diót és a mazsolát. Óvatosan, apránként adagoljuk a tökös keverékhez. Keverjük alaposan össze. Tegyünk sütõpapírt
egy sütõlapra, evõkanál segítségével diónyi halmokat tegyünk a tésztából.
Forró sütõben 150 fokon süssük 20-25 percig. Hagyjuk kihûlni, jól zárható
dobozban, üvegben hetekig el tudjuk tárolni a tökös kekszeket.

IDÕJÁRÁS
A nyugat-európai ciklonrendszer és a Kelet-Európa irányából Közép-Európa felé benyúló, magasnyomású rendszer együttes hatása révén délies áramlással a magasban igen enyhe léghullámok érkeznek fölénk, és ezt a felszín közelében is
megérezzük. Napról napra erõsödik a nappali felmelegedés, a hét vége felé
helyenként már a 25 fokot is megközelítheti a csúcshõmérséklet. Ellenben
a magasban történõ erõs melegedés hatásaként fokozódik a ködhajlam,
ami általában csak az éjszakai és reggeli órákban lesz jellemzõ, viszont az
északkeleti megyékben van rá esély, hogy beragadjon a ködfelhõzet egy része a nappali órákban is. Ahol ez megtörténik, a csúcshõmérséklet 15 fok
körül marad.
www.metnet.hu

A másik ilyen lõfegyvert 1956 októbere végén nyomták a kezembe. Megalakult az egyetemi zászlóalj, és ebbõl az alkalomból láttak el bennünket ünnepélyesen puskával. Esküt kellett tennünk,
hogy a fegyvert becsülettel megõrizzük, és csakis jó cél érdekében
használjuk. Mint tudjuk, egy fegyvert lehet jó és lehet rossz cél érdekében használni. A különbségtétel néha irtózatosan nehéz, jó
célt képzelhet maga elõtt az a fegyveres is, aki gyerekeket lõ halomra. 1956 õszén élesen különvált a jó és a rossz. Egy nép ki akart
szabadulni az orosz csizma alól, puskát ragadott. Egy gonosz világpolitikai erõ ezernyi tank és százezernyi elbutított katona segítségével eltaposta ezt a szép próbálkozást. Érdekes, hogy ilyen
világos képlet esetén is akadnak néhányan, akiknek nem sikerül a
különbségtétel.
A kapott gyilkolóeszközt mi azon zsírosan bevittük a kollégiumi
szobába, betettük az ágy alá. Nem is vettük elõ, nem volt kire lõni.
Még a megtisztításig sem jutottunk el. Mikor nagy durrogás közepette Debrecenbe is megérkeztek a tankok, felkaptuk a puskákat,
és berohantunk velük az egyetemre. Begördült az épület elé három sötét páncélos. A parancsnokunk, egy százados szólt, nehogy
lõni próbáljon valamelyikünk, mert akkor az oroszok szétlövik az
egyetemet. A magyarokat évszázadok alatt kitûnõen megtanították fegyverletételre. Nekünk is jól sikerült. Az épület hátsó bejáratánál elhagytuk a „harcálláspontot”. Sosem fogom elfelejteni
azt a halálos szomorúságot, amely ekkor elborított bennünket.
(L. A.)
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A kéményseprõ manója
Huhuhu varázsló a városka legközepes közepén lakik, egy ódon,
rég lezárt harangtorony padlásán, a harangok fölött. A torony ajtaját vaskos lánc és hatalmas lakat óvja a hívatlan kíváncsiskodóktól, csak a Kéménykaparnoknak van hozzá kulcsa, akinek a kémények pucoválása mellett a torony és a harangok rendben tartása is
feladata. Így hetente párszor felcsigázódik a nyikorgó csigalépcsõn, és munka közben elcseveg Huhuhuval.
Vannak, akik szerint Huhuhu varázsló kicsi, õsz öregember, tollas
ruhában és kalapban, mások szerint viszont nem más, mint egy jókora bagoly. Látni azonban a Kéménykaparnokon kívül senki
nem látta. Mindenesetre izgalmas dolog olyan kisvárosban lakni,
melynek legközepes közepén ódon harangtorony emelkedik, és
padlásán, annak is a legfelsõ gerendáján egy kedves, öreg varázsló
éldegél.
A Kéménykaparnok fütyörészve bandukolt a járdán, hogy újabb
kémény után nézzen, amit kipucoválhat. Amint egy emelkedõn
csattogott papucsos lábával, valami szikrázóan fényeset pillantott
meg, egyre gyorsabban közeledni. A szikrázóan fényes valami az
emelkedõ tetejérõl gurult lefelé, egyenesen feléje, majd a Kéménykaparnok legnagyobb meglepetésére megállt a fekete papucsok elõtt, és nem mozdult.
– Ejha! – kiáltotta a Kéménykaparnok. – Most látom, hogy ez egy
színes üveggolyó. Nagyon furcsa, hogy így megállt gurultában, nagyon, de nagyon furcsa. Meg kell néznem közelebbrõl.
Lehajolt, hogy felvegye a csillogó holmit, közben eszébe jutott a
régi mondóka: „Golyó gurul a napon, csillog-villog, felkapom,
enyém vagy már, nem adlak, megtartalak magamnak!” A Kéménykaparnok gyorsan zsebébe süllyesztette az üveggolyót, és
lopva körülkémlelt.
– Még az hiányzik, hogy valami gyerkõc keresni kezdje, sírjon itt
nekem, hogy nem találja. Úgysem adnám vissza, hiszen már az

enyém! A mondóka is ezt mondja, tehát nyugodtan megtarthatom.
Ám alig tett meg néhány lépést papucsos lábával, az üveggolyó
mocorogni, ficeregni kezdett a zsebében.
– Vajon mi lehet ez? – ijedt meg a Kéménykaparnok, és kikapta
zsebébõl az üveggolyót. Alighogy kikapta, elõugrott belõle egy
manó, és nyájasan így szólt.
– Gurgula vagyok, szolgálatodra. Mától fogva együtt fogjuk seperni a kéményeket. Meglátod, százszor annyi kéményt kisepersz,
mint eddig.
Megörült a Kéménykaparnok, hogyne örült volna! Százszor annyi
kémény százszor annyi picula! Gazdag ember lesz végre-valahára. Fel is mászott a következõ kéményhez, és nekilátott a
pucoválásához. A manó ott lebzselt körülötte, és be nem állt a szája.
– Alaposan ám! Ott még van egy kis korom, ess neki! Na, ez kész.
Kezdd a következõt!
Estére a Kéménykaparnok úgy elfáradt, majd összeesett. Csak az
vigasztalta, hogy legalább száz kéményt kisepert, legalábbis úgy
érezte. De keservesen csalódnia kellett, mert egész álló nap
ugyanazt az egy kéményt pucoválta, igaz, az olyan tiszta lett, akár
az új.
– Jaj nekem! – ijedt meg. – Miféle manót fogtam ki magamnak?
Meg kell szabadulnom tõle!
Amikor a manó visszabújt az üveggolyóba, jó messzire elhajította.
Ám alig mászott le a kéményrõl, ficergést érzett a zsebében. Belenyúlt, és ijedten tapasztalta, hogy az üveggolyó újra ott lapul. Még
elhajította néhányszor, de bárhogy igyekezett, nem tudott tõle
megszabadulni.
– Nem úgy van az, barátocskám! Most már örökre veled maradok,
hiszen zsebre vágtad, ami nem a tiéd! – hallatszott Gurgula kárörvendõ hangja.
Ezután nem volt se éjjele, se nappala szegény Kéménykaparnoknak. Estére holtfáradtan rogyott össze, de a beígért száz kémény
helyett mindig csak eggyel végzett. Nemhogy meggazdagodott
volna, de ugyancsak felkopott az álla. Végre eszébe jutott Huhuhu varázsló.
– Elmegyek Huhuhuhoz, õ biztosan segít rajtam! – határozta el
magában, és az ódon harangtorony felé vette az irányt. A manó
nem sejtett semmit, úgy aludt a golyó belsejében, csak úgy rezgett
horkolásától a Kéménykaparnok zsebe, aki, miután óvatosan felcsigázódott a nyikorgó csigalépcsõn, halkan Huhuhut kezdte szólongatni.
– Már vártalak, Kéménykaparnok barátom, már vártalak – hallatszott a varázsló hangja, a legfelsõ gerenda irányából, hiszen azért
volt õ nagy varázsló, hogy mindenrõl tudjon, ami a városkában
történik –, ne csapj zajt, nehogy a manó felébredjen.
Huhuhu levarázsolódott a Kéménykaparnok mellé, és óvatosan
kivette a manót rejtõ üveggolyót. Fogta, a legnagyobb haranghoz
erõsítette.
– Most pedig húzd meg a harangot! – utasította a Kéménykaparnokot – Ha a manó akarata ellenére pottyan ki az üveggolyóból, nem lesz már hatalma se feletted, se más felett.
A Kéménykaparnok megkondította a nagyharangot, és a hetedik
kondulásra az üveggolyó apró darabokra törött, és a manó leesett
a padlásra. Ijedtében felpattant, és úgy elszaladt, hogy még talán
most is szalad. A Kéménykaparnok nem gyõzött hálálkodni, aztán hirtelen elszégyellte magát.
– Ez jó lecke volt nekem, amiért a máséra vágytam, és olyan pénz
után sóvárogtam, amiért nem én dolgozok meg.
– Viszont azt a néhány kéményt úgy kipucováltad egész napi munkáddal, hogy esztendeig tájára se kell menned! – nevetett
Huhuhu, és visszavarázsolódott a legfelsõ gerendára, hogy tovább
szunyókáljon, a Kéménykaparnok pedig lecsigázódott a nyikorgó
csigalépcsõn, hogy dolga után nézzen.
Boros János Tamás

16
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Október 20., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Az Este 6.00 Magyar gazda 6.30 Család-barát Hétvége 9.00 Kerékpártúra 9.30 Vízitúra 10.00 Noé barátai 10.30 Aranymetszés 11.25 Kortárs 12.00 Hírek 12.05 Történetek a nagyvilágból 12.35 Zöld Tea
13.05 Tetõtõl talpig 13.35 Úticélok – Agra 13.55 Lombard Pápa Termál FC–Budapest Honvéd labdarúgó-mérkõzés közv. 16.00 „Az eltévedt lovas” 16.40 Doc
Martin 17.30 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Mikonosz királyai 22.00 Gyerekek vagy egyebek 23.35 MüpArt –
Dresc quartet 0.40 Wallander
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Lego Ninjago 10.30
Asztroshow 11.25 XX. század – A legendák velünk élnek 11.55 Házon kívül 12.30
Autómánia 13.05 Steven Seagal – Az igazságosztó 14.10 Két tojás száz bajt csinál 16.05 Goool! 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-Faktor 22.25 Rés a
pajzson 0.30 Döglött akták 1.35 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.00 Ezo.tv 10.30 Babavilág 11.00
9 hónap 11.30 Tûsarok 12.00 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 13.00 Duval
és Moretti 14.00 Autóguru 14.30 Sheena, a dzsungel királynõje 15.30 Bûbájos
boszorkák 16.30 Psych – Dilis detektívek 17.30 Irigy Hónaljmirigy show 18.30
Tények 19.00 Aktív Extra 19.35 Valami Amerika 2. 21.50 S. W. A. T. – Különleges kommandó 0.00 8mm 2. 1.50 Ezo.tv 2.50 Kalandjárat 3.15 Teleshop 3.45
Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05
Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.05 Világóra 14.35 G7 –
Gazdasági magazin 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 130 év, 130 dal 18.30 Regényes történelem 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Sportvilág
20.30 Esti séta 20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Mentés másként – Mûvészeti
figyelõ 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Október 21., VASÁRNAP
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.35 Magyar gazda 6.00 Esély 6.30 Család-barát
Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Megkeresni az embert 10.05 Kérdések a
Bibliában 10.15 Evangélikus magazin 10.45 Református ifjúsági mûsor 10.50
Mai hitvallások 11.15 Balatonfelvidéki református templomok 11.30 Raoul Wallenberg 100 éve született 12.00 Hírek 12.05 Múlt-kor 12.35 Angi jelenti 13.05 Világ+Kép 13.35 TS – Sport7 14.05 Háry János 15.55 Magyar világkarrierek
16.25 DVSC TEVA–DVTK labdarúgó-mérkõzés közv. 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30 Egyszer volt, hol
nem volt 22.15 Próbatétel 23.50 MüpArt Classic – Wagner-est
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Trendmánia 10.40 Teleshop
11.35 Törzsutas 12.05 Tuti gimi 13.05 Gossip Girl – A pletykafészek 14.05 112 –
Életmentõk 15.15 True Calling – Az õrangyal 16.20 Rabló-pandúr 18.30 Híradó
19.00 Cobra 11 20.00 Jégkorszak 2. – Az olvadás 21.50 Kémek a sasfészekben
1.00 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 9.50 Ezo.tv
10.20 Egészségmánia 10.50 Kalandjárat 11.20 Borkultusz 11.50 Stahl konyhája
12.20 Én is szép vagyok 12.50 Több mint testõr 13.20 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.20 Monk – Flúgos nyomozó 15.20 Bûbájos boszorkák 16.20 Valami
Amerika 2. 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Nagyon vadon 21.40 Frizbi Hajdú
Péterrel 22.50 Szellemekkel suttogó 23.50 Összeesküvés 0.50 Ezo.tv 1.50 Napló
2.40 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katolikus szentmise
közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 30 perc alatt a Föld körül 13.05
Népzene 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 15.30 A Metró Klubtól a
szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.05 Sportvilág 18.30 Irodalmi újság 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.05 Határok nélkül – A kultúráról 20.30 Esti séta 20.53 Vers
napról napra 21.05 Rádiószínház 21.46 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sporthírek
22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli
mûsorából 0.10 Éjszaka

Október 22., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Roma magazin 6.25 Domovina
6.55 Ma reggel 9.00 Koldus és királylány 10.30 Séf 10.45 Magyarország, szeretlek! 12.00 Hírek 12.05 Magyar lakta vidékek krónikája 13.00 Rotary – Gift of Life
13.30 Magyar világkarrierek 14.00 A madármentõ pusztadoktor 14.50 Szaffi
16.15 Holdtánc és Pepita 17.50 Egri csillagok 19.00 A forradalom lángjának fellobbantása 19.15 Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Összmûvészeti gálaest 21.20 Borvacsora 22.15 Othello 0.20
MüpArt Classic – Kocsis Zoltán jótékonysági hangversenye
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 8.55 Mesék a folyópartról 10.25 Segíts, mumus! 12.40 Zene és szöveg 14.45 Jégkorszak 2. – Az olvadás 16.35 Modern tündérmese 18.30 Híradó 19.00 Eragon 21.00 A sötét lovag 0.00
Pokerstars.net – Big Game 1.00 Tökéletes teremtmény
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TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Aktív Extra 6.25 TV2 matiné 10.30 Jimmy Neutron – A
csodagyerek 11.55 Ezo.tv 13.00 A macskám, a családom és a fiúk 14.55 A kiválasztott – Az amerikai látnok 15.55 Hal a tortán 16.55 Nagyon vadon 18.30 Tények 19.00 Mézengúz 20.40 NCIS 22.40 Szemben a Nappal 0.30 Ezo.tv 1.30
NCIS 3.20 Aktív Extra 3.45 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rocktörténet
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 21.47 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap
történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Kabaréklub 0.10 Éjszaka

Október 23., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.30 Magyar fohász 5.55 Srpski ekran 6.25 Unser
Bildschirm 6.55 Ma reggel 9.00 Magyarország nemzeti lobogójának felvonása
9.20 Koldus és királylány 11.00 „Az én forradalmam” 12.00 Hírek 12.05 1956.
október 23. – A forradalom elsõ órái 12.25 1956 – A salgótarjáni sortûz 13.10
„Játsszunk nyugodtan” – 1956 13.35 Menedékkövek 14.25 56 csepp vér 16.00
1956 – Az újabb történeti irodalom tükrében 16.45 Endemica Hungarica 17.25
Egri csillagok 18.45 „Magot nevelni a hervadásban” 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 A szabadság vihara 21.50 „…Ilyen nagy dolog a szabadság?...” 22.40
Barangolások öt kontinensen 23.10 Gyõri filharmonikus zenekar hangversenye
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.00 Vuk 2. – Kis vuk 10.25 Legenda
12.20 6:3, avagy játszd újra, tutti! 14.15 Eragon 16.20 Nincs kettõ négy nélkül
18.30 Híradó 19.00 Excsajok szelleme 21.00 300 23.20 A nagy hajcihõ
TV2: 6.00 TV2 matiné 9.00 Szurikáták 10.30 Rocksuli 12.35 A tó titka 14.30
Mézengúz 16.10 Terminál 18.30 Tények 19.00 Én kicsi szörnyem – A mélység legendája 21.00 Szabadság, szerelem 23.20 Bíbor violák 1.20 Terminál 3.20
Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Ünnepi dallamok
6.00 Hírek 6.03 1956 – Te csillag 7.00 Ünnep reggelén 9.00 Napközben 10.30 A
fegyvertelen forradalmár 11.05 A hely 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ
15.00 Hírek 15.05 56 humora 15.30 Közelrõl 16.05 Orbán Viktor beszéde 16.40
Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00 Aki Szegeden mintát adott a forradalomhoz 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra
21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap
történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Október 24., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Arany János portré 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok útján 9.05 Poén péntek 10.00 Zöld Tea 10.30 Család-barát 11.30 Átjáró 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru
13.25 Jelfák 13.40 Borvacsora 14.35 Édes élet olasz módra 15.25 A korona hercege 16.40 MM 17.30 Jövõ-idõben 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30
Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Bosszú 21.00 On The Spot 22.05 Az Este 22.40
Mirõl van szó? 23.15 Múlt-kor 23.45 Történetek a nagyvilágból 0.15 Maradj
talpon 1.10 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 9.00 Mindörökké szerelem 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Az éden titkai 14.00 Fókusz 14.40 Pasik 15.10 Bûnös szerelem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 16.45 Riválisok 17.15 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.25 Dallas 22.30 Házon kívül 23.05 Reflektor 23.25 Ópium – Egy elmebeteg nõ
naplója
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.00 Királyi zûr 14.00 Tények
15.00 Marina 15.30 Walker, a texasi kopó 16.30 Hal a tortán 17.25 Update Konyha 17.30 Hawaii Five-0 18.30 Tények 19.35 Aktív 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.05 Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Született feleségek 23.20
Én is szép vagyok 23.50 Tények 0.25 Ezo.tv 1.25 Doktor House 2.15 Született feleségek 3.05 Babavilág 3.30 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hangalbum
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.05 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Október 25., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok
útján 9.05 Gasztroangyal 10.00 A mi erdõnk 10.30 Család-barát 11.40 Útravaló
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Alpok–Duna–Adria
13.25 Jelfák 13.40 Mindenbõl egy van 14.35 Édes élet olasz módra 15.25 A korona hercege 16.35 MM 17.25 Szerencsehíradó 17.40 Heartland 18.30 Maradj
talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Fábry 21.35 Munkaügyek – Irreality
Show 22.05 Az Este 22.40 Négy szellem 23.40 Angi jelenti 0.10 Maradj talpon!
1.05 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 9.00 Mindörökké szerelem 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Az éden titkai 14.00 Fókusz 14.40 Pasik 15.10 Bûnös szerelem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 16.45 Riválisok 17.15 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.25 A szállító 2. 23.15 Brandmánia 23.45 Totál szívás 0.50 Reflektor 1.05
Infómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.00 Rex felügyelõ
14.00 Tények 15.00 Marina 15.30 Walker, a texasi kopó 16.30 Hal a tortán 17.25
Update konyha 17.30 Hawaii Five-0 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05
Jóban-Rosszban 21.20 Az utolsó vakáció 23.30 Aktív 0.00 Tények 0.35 Ezo.tv
1.35 Az utolsó vakáció 3.25 Segíts magadon! 3.50 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rádiókabaré
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 16.45 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Videoton-Basel labdarúgó-mérkõzés közv. 21.05
Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Október 26., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok
útján 9.05 Fábry 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma
kultúra 12.55 Esély 13.25 Jelfák 13.40 Négy szellem 14.35 Édes élet olasz módra 15.25 A korona hercege 16.40 MM 17.30 Jövõ-idõben 17.40 Heartland 18.30
Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Poén péntek 21.10 Mindenbõl egy van 22.10 Az Este 22.45 Sikersorozat 23.20 Fülenincs nyúl 1.10 Maradj
talpon! 2.05 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 9.00 Mindörökké szerelem 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Az éden titkai 14.00 Fókusz 14.40 Pasik 15.10 Bûnös szerelem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 16.45 Riválisok 17.15 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.25 CSI: A helyszínelõk 22.30 Gyilkos elmék 23.30 Odaát 0.30 Reflektor 0.50
Törzsutas 1.25 Terminátor – Sarah Connor krónikái 2.20 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.00 Rex felügyelõ
14.00 Tények 15.00 Marina 15.30 Walker, a texasi kopó 16.30 Hal a tortán 17.25
Update Konyha 17.30 Hawaii Five-0 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05
Jóban-Rosszban 20.30 The Voice – Magyarország hangja 22.05 Haláli zsaruk
23.15 Grimm 0.15 Tények 0.50 Ezo.tv 1.50 Alexandra pódium 2.15 Magyar
versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A baptista egyház félórája 14.05
Alma és fája 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hely 15.30 Közelrõl
16.40 Hangtár 17.06 Trend-Idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 19.07 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es
frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián.
Október 19., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Nagyváradi kórusok Cecén (70p),
Moys Gábor: Újmise (ism.) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Szüreti felvonulás Kálozon (25p), A zene napja Sárszentmiklóson (24p), Idõsek napja Sárbogárdon (15p) és Kálozon (70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Október 20., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Bozsik kupa Alapon (15p),
Kézilabda (60p) 13.00 Lapszemle 14.00 Szüreti felvonulás Kálozon (25p), A
zene napja Sárszentmiklóson (24p), Idõsek napja Sárbogárdon (15p) és
Kálozon (70p) 18.00 Lapszemle 19.00 Szüreti felvonulás Sáregresen
(~25p), A zene világnapja a Huszics Vendel Kórussal (~120p), Az utolsó
szó után (35p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Október 21., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Szüreti felvonulás Kálozon (25p), A zene napja Sárszentmiklóson (24p), Idõsek napja Sárbogárdon (15p) és
Kálozon (70p) 13.00 Heti híradó 14.00 Szüreti felvonulás Sáregresen
(~25p), A zene világnapja a Huszics Vendel Kórussal (~120p), Az utolsó
szó után (35p) 18.00 Heti híradó 19.00 Mit gondolunk halott szeretteinkrõl
(ism. 60p), Utcai evangelizáció (ism. 45p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Október 22., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Mit gondolunk halott szeretteinkrõl
(ism. 60p), Utcai evangelizáció (ism. 45p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
Interjú Kis Ádám humoristával (~10p), Szüreti felvonulás Pusztaegresen és
Sárhatvanban (17p), Idõsek napja a honvédeknél (28p), „Vadócba rózsát...”
– Portréfilm dr. Béres Józsefrõl (104p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Október 23., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Bozsik kupa Alapon (15p), Kézilabda (60p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 A Huszics Vendel kórus Erdélyben 3-4. rész (ism. 56p), Vadásznap Alapon (ism. 180p) 23.00 és 0.00 Heti
híradó
Október 24., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Interjú Kis Ádám humoristával
(~10p), Szüreti felvonulás Pusztaegresen és Sárhatvanban (17p), Idõsek
napja a honvédeknél (28p), „Vadócba rózsát...” – Portréfilm dr. Béres Józsefrõl (104p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Megyei I. oszt. futball (90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Október 25., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. oszt. futball (90p)
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Mit gondolunk halott szeretteinkrõl (ism.
60p), Utcai evangelizáció (ism. 45p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle
és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ
idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416
000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és segítségkérések a
polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651, e-mail: polgarorseg@indamail.hu

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos, tel.: 06 (30) 9860-849. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail:
bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten:
www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai
Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon
Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin, Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán,
Zámbó Tibor és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
utómunka: Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok
leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók,
illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók
le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz
szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4
hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
HOMLOKZATI HÕSZIGETELÕ-RENDSZER
terranova vakolattal,
komplett 5 cm-es 1398 Ft/m2-tõl,
7 cm-es 1699 Ft/m2-tõl,
10 cm-es 1999 Ft/m2-tõl.
Garanciával, ingyenes szállítás és
állvány. 06 74 675 530
Árpád-lakótelepi elsõ emeleti
LAKÁS, igényesnek KIADÓ.
06 70 315 3621
LÁMPAPOLÍROZÁS
UV-VÉDELEMMEL!
06 70 522 2228
BÕRGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉS
VAJTÁN.
Kedden 15 órától 19 óráig.
Elõjegyzés: 06 30 997 6140
GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA.
06 30 440 5790
SZABOLCSI ALMAVÁSÁR
OKTÓBER 20-ÁN
a sárbogárdi vásárban!

Kazánok 98.000 Ft-tól. Gyári garanciával. 06
(20) 947 5970 (4507712)
2
2
Lambéria 998 Ft/m -tõl, hajópadló 1499 Ft/m 2
-tõl, tetõcserép 1299 Ft/m -tõl 06 (74) 675 530
(4507712)

Sárszentmiklóson szántóföldet bérelnék. 06
(20) 340 5976 (4507793)
Városközponti háromszobás, elsõ emeleti lakás
áron alul sürgõsen eladó. Érdeklõdni: 06 (30)
9941 332, 06 (20) 419 4940 (4507369)
Hat szeretõ kiscica gazdákat keres. 06 (30) 769
4241
Felszolgálót felveszünk. Telefon: 06 (30) 5600
259 (4507422)
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Állás! Sárbogárdi, B-, C- kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ munkatársakat keresek, autóról történõ értékesítési feladat ellátására, továbbá segédmunkások jelentkezését is várjuk.
06 (30) 382 4133
Sárbogárd központjában, a Rózsa utcában,
négylakásos társasházban 73 négyzetméteres
emeleti lakás, 240 négyzetméteres kiskerttel
(szõlõlugas+diófa), 6,5 millió irányáron eladó.
06 (30) 483 7886

2012. október 18. Bogárd és Vidéke
Sárbogárd–Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)
az Országos Állat- és Kirakodóvásár

2012. október 20-án
kerül megtartásra.
Gyerekeknek hastáncoktatás indul a sárbogárdi
mûvelõdési házban október 5-étõl péntekenként
18 órától, utána BellyFit hölgyeknek 19 órától.
Kovácsné Ildikó: 06 (20) 523 5941 (4507437)
Cser, akác, tûzifa eladó! Cser hasított: 1950 Ft/q,
akác kugli 2280 Ft, akác hasított: 2380 Ft, vegyes tûzifa kugli: 2050 Ft, vegyes tûzifa hasított:
2150 Ft. Házhoz szállítással! Telefon: 06 (20) 406
9267 (4507500)
Héjas diót vennék. 06 (30) 855 9694 (4507499)
Lakást vásárolnék Sárbogárdon (kivéve Árpád
lakótelep) parasztház beszámítással, melynek
ára 2 millió Ft. 06 (30) 449 4909 (1372044)
Ültetésre fenyõk eladók. 06 (30) 548 4424 (1372150)
Használt, üzemképes tévét, ajándékba keresek
beteg kisfiamnak. 06 (70) 573 1422
2
25 m körüli fóliavázat vennék. 06 (20) 595 8825
Hûtõszekrény kedvezõ áron eladó. 06 (70) 352
1217
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KÉK HÍREK
2012. október 13.

Elcsípett kukoricatolvajok
Kukoricatolvajokat ért tetten egy férfi Sárbogárd külterületén és értesítette a rendõrkapitányság ügyeletét. A sárbogárdi
rendõrök a bejelentésben szereplõ ún.
Pesti út mellett lévõ kukoricaföldrõl egy
férfit és egy nõt állítottak elõ. Õk a gyanú
szerint harmadik társukkal tíz zsák kukoricát kíséreltek meg eltulajdonítani. A lopás
ügyében eljárást indított a rendõrség.

Megkerült az eltûnt jármû
Sárkeresztúron a Rákóczi úton ismeretlen
tettesek elvitték a bejelentõ udvaráról annak Fiat típusú személyautóját. Az autó
feltehetõen nem volt lezárva, a tettes kihajtott vele a kapun. A sértett a lopási kár
értékét 200.000 Ft-ban adta meg feljelentésében. Az autót késõbb a Sárkánytó utcában találták meg. Jármû önkényes elvétele ügyében indítottak eljárást a sárbogárdi rendõrök.
2012. október 14.

Verekedéssel zárult meccs
Garázdaság és súlyos testi sértés elkövetése miatt indult büntetõeljárás a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságon, miután a Sárbogárd–Ercsi megyei II. osztályú labdarúgó-mérkõzésen egy bírói döntést követõen
a sárbogárdi sportpályán dulakodás és
verekedés alakult ki a játékosok között.
A meccs 89. percében a játékvezetõ 11-est
ítélt Sárbogárd javára, amit a vendégjátékosok sérelmeztek. Amikor az egyik ercsi
játékos a bírót kérdezgette amiatt, hogy
miért ítélt büntetõrúgást, odament egy
sárbogárdi játékos, akit az ercsi focista lefejelt, melynek során annak orra vérezni
kezdett. Ekkor dulakodás alakult ki a két
csapat játékosai között, aminek hevében
az egyik hazai játékos revánsot vett csapattársa bántalmazása miatt az ercsi játékoson: mellbe rúgta õt.
Az orrsérült sárbogárdi focistát mentõk
szállították Székesfehérvárra, a Fejér Megyei Szent György Kórházba, ahol kiderült: sérülése nyolc napon belül gyógyuló.
A 29 éves ercsi játékos a mellberúgástól
szintén könnyû sérülést szenvedett. Õt és a
33 éves sárbogárdi focistát, aki bántalmazta õt, elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra az idõközben helyszínre érkezõ járõrök. Az ercsi focistát súlyos testi sértés kísérletének elkövetése, míg a sárbogárdi férfit garázdaság elkövetése miatt
gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók.
A terhükre rótt bûncselekmény elkövetését mindketten tagadták.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Nemrég elkészült a benzinkút, vasút és tüzép övezte park a Közév jóvoltából. A megfáradt utazók, kikapcsolódni vágyók méltó környezetben pihenhetnek itt meg. Reméljük,
a vandálok megkímélik ezt a helyet.

Vadmalacok a központban
Vasárnapra virradóra randalírozó fiatalok borították
fel nemcsak az éjszaka nyugalmát, de az egyik lebetonozott padot és egy biciklitárolót a sárbogárdi új üzletközpontban. Ráadásul
égõ cigarettával a szájukban tépték le az egyik
épület falán lévõ gázóra
dobozát.
Az egyik lakó elmondása alapján bejelentésükre kiérkeztek
a rendõrök. Hogy pontosan milyen intézkedés történt, arról
még nem rendelkezünk információkkal. Mindenesetre vasárnap délelõtt még egyszer kiérkezett a rendõrség helyszínelni, mivel az épülettulajdonosok közül volt, aki nappal
szembesült a történtekkel, károkkal.
Az ügy kapcsán a lakók az üzletközpontban mûködõ diszkót
okolják. Véleményük szerint a szervezõknek felelõsségük
gondoskodni a rendrõl nemcsak a diszkóban, hanem annak
környékén is. Nem állapot, hogy az ott lakóknak a zaj mellett még a szemetet és a mulatozás következményeként
hátrahagyott testváladékokat is tûrni kell.
Hargitai–Kiss Virág

Frissen festve
Sárbogárd központjában nagy munkálatok zajlanak, ugyanis oszlopokat cserélnek ki a közvilágítás
javítása érdekében. De nincsenek biztonságban az
új tárgyak a vandáloktól, hiszen nem is olyan régen,
talán egy hete helyezhették ki a képen látható dobozt a mûvelõdési ház sarkához, máris összefirkálták.
Aki ezt tette, remélem, elgondolkodik. Sárbogárd
falai, terei, tárgyai nem papírlapok, amikre rajzolhatnának! Kérem, aki ezt tette, máshol élje ki mûvészi tehetségét, ha egyáltalán van neki, ugyanis eme
firka elhelyezése közterületen olyan, mintha egy kutya pisilné le a fa tövét.
Szemlélõ (név és cím a szerkesztõségben)
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2012. október 18. Bogárd és Vidéke

Huncutkák õszi kirándulása
2012. október 10-én, szerdán, délelõtt a
töbörzsöki Huncutka csoport meghívást kapott a Sallai-tanyán lévõ vadászházba.
Az idõjárás kedvezett a rengeteg program kihasználására, úgymint diószedés,
diótörés, barangolás az erdõben, termények, termések gyûjtögetése. A hatalmas fácántelepen testközelbõl figyelhettük meg az ezer színben pompázó fácánokat, a gyerekek szorgalmasan gyûjtögethették a fácántollakat.

Élményekkel gazdagon tértünk
vissza kirándulásunkról, és a gyermekek alig várták, hogy a gyûjtött
anyagokat felhasználják a fantáziájukban megjelenõ alkotásokhoz.
Szeretnénk megköszönni a szíves
vendéglátást, a forró teát, a sok-sok
ropogtatnivalót és fõképp a rengeteg természetközeli látnivalót, információt Szegediné Vári Katalinnak és férjének, Szegedi József vadõrnek.
Huncutkák apraja-nagyja

