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Tanévnyitó a Mészölyben Brikettgyártás Alapon

H

agyományosan a Hõsök
terén, a kultúrház
elõtt gyülekeztek
az elsõsök szüleikkel, s innen indultak a nyolcadikosok kíséretében az
iskolába, ahol már
várták õket iskolatársaik és a tanító nénik.
/H/

Nótáztak, mulattak a cecei és sáregresi nyugdíjasok
(Írásunk a 12. oldalon olvasható.)

Kovács Istvánnal, az alapi brikettgyár egyik vezetõjével
futottam össze a Benedek-tónál a májusi horgászversenyen, s igen jól elbeszélgettünk. Nagy örömmel értesültem tõle arról, hogy õ és néhány társa arra adták a fejüket,
hogy szalmabrikettgyárat létesítenek az alapi téeszben,
Tavaszmajorban.
Az örömöm azért is indokolt, mert az eltelt 15 év alatt a
gáz ára több mint tízszeresére emelkedett, és az elmúlt télen még azon is aggódnunk kellett, hogy nem zárják-e el a
gázcsapot. A gázfûtésbe annak idején a térség lakosságát
beugratták, s mára a háztartások 80 %-ának egyetlen fûtési forrása a gáz. Most kapnak észbe egyre többen, hogy
nem hagyatkozhatnak egyedül a gázra, s ezért vesznek vegyes tüzelésû kazánt, vagy a nappaliba beállítanak egy cserépkályhát.
Ha fát, szenet vásárolunk, s ezzel fûtünk, ez sem olcsó mulatság. Mindenkinek fõ a feje, hogy valamilyen olcsóbb
megoldást találjon a téli fûtésre. Mert mi lesz, ha elfogy a
fa? A szenet szinte „aranyárban” mérik már most is, ha
egyáltalán lehet kapni.
Mindenképpen fel kell készülnünk valamilyen alternatív
fûtési lehetõségre úgy a magánházaknál, mint az intézményeinkben.
Az országban még csak néhány településen gyártanak és
használnak fanyesedékbõl, forgácsból és szalmából készült brikettet. Ez a környezetbarát, megújuló energia a
fánál magasabb fûtõértékû, a gáznál és a szénnél pedig
biztosan olcsóbb tüzelõanyag, vegyes tüzelésû kazánban
és kályhában egyaránt felhasználható. Emellett könnyen
tárolható és szállítható. Ráadásul a környezetünkben ehhez a nyersanyag korlátlanul rendelkezésre áll, hiszen
mezõgazdasági vidékünkön a szalma és a kukoricaszár,
nád, fahulladék tonnaszám képzõdik minden esztendõben.
Az alapiak és a környékbeliek számára nagy lehetõséget
rejt magában a brikettgyár, mert helyben beszerezhetõ
lesz a helyi nyersanyagból készülõ téli tüzelõ. Az alapi téesz területén létesülõ szalmabrikettgyár terméke õsztõl
kapható már, s az sem elhanyagolható, hogy ez az üzem
munkát is biztosít majd néhány falubélinek. Ez jó a környékbeli gazdáknak is, hiszen a szalmát kedvezõ áron
rövid szállítási úton tudják értékesíteni a brikettgyárban.
Már hordják a szalmát, és szeptembertõl beindul a brikettgyártás. Reméljük, õsszel már arról számolhatunk be,
hogy mindenki veszi a fabrikettet, mint a cukrot.
Hargitai Lajos
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Aranylakodalom meglepetéssel
Hétvégén ünnepelte 50. házassági évfordulóját Sáregresen
Kakuk István és felesége. Fia és családja, valamint Mocsár Eleonóra, a település polgármestere a nagy eseményre meglepetéssel
készültek. A polgármester asszony társaságában ugyanis meglepetés vendég érkezett — a házaspár kedvence, Straub Dezsõ színmûvész köszöntötte az ünnepelteket ajándékkosárral, s benne
Straub Dezsõ dedikált mûsoros DVD-jével. A köszöntõ után szerény vendégség következett, s persze az ünnepi torta, amellyel 50.
házassági évfordulójukon köszöntötte fia és családja az ünnepelteket.
Utána beszélgettünk az életükrõl.
Kakuk István és felesége büszkék arra, hogy saját erejükbõl vitték
valamire. Mindketten a vasúton dolgoztak. Pista bácsi 1939-ben
született, s pályamunkásként Kunszentmártonból került a vasúthoz, ahol megakadt a szeme a szintén ott dolgozó sáregresi,
1938-ban született Trencsányi Márián. Ötven évvel ezelõtt,
1959-ben kötöttek házasságot, és Sáregresre költöztek. A munka
mellett gazdálkodni kezdtek. Pista bácsi mesélte, hogy elõször
csak kisebb területet tudtak venni, amibe õszibarackot ültettek.

Jól sikerült az ültetvény, a fák hamarosan termõre fordultak, s
olyan sok lett a termés, hogy elkezdtek vele piacozni. Vasutasként
ingyen utaztak. Siófokon saját standjuk volt, ahol a keletnémet
turisták ládaszámra vették a kívánatos gyümölcsöt. De tartottak
állatokat is, sertést, csirkét, s szép lassan megépülhetett az Erkel
utcában a házuk. Földeket vettek, s aztán gépesítették is a gazdaságot. Eleinte csak a háznál tartottak néhány család méhet.

Pályázati felhívás
Sárbogárd város polgármesteri hivatala
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) pályázatot hirdet

építési hatósági ügyintézõi állás betöltésére.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: hasonló területen szerzett szakmai
tapasztalat, közigazgatási alapvizsga/közigazgatási szakvizsga megléte.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 18-a.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. szeptember 25-e.
A munkakör a pályázat elbírálását követõen 2009. október 1-jétõl
betölthetõ.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Az elsõ méhcsaládnak is érdekes története volt. A fürdõszoba kéményébe beköltözött egy méhcsalád, azt fogta be Pista bácsi, vett
nekik kaptárt, aztán a szaporulatnak újabb kaptár kellett. Hogy a
méhek közelsége a közeli szomszédoknak ne okozzon gondot (hiszen a kis bogarak harcosok is), a fõút túloldalán megvásárolta a
régi szõlõföldeket, és betelepítette akáccal. Az akácos mára már
erdõvé cseperedett, abban tetõ alatt már nyolcvannál több méhcsalád gyûjti a mézet és a virágport.
Hogy mi a titka annak, hogy már 50 éve együtt élnek, s hogy vitték
valamire? Erre a kérdésre így válaszoltak: az egyetértés, egymás
tisztelete, szeretete, s hogy soha nem feküdtek le haraggal.
Minden reggel hajnali négykor kelnek, ha virrad, ha nem, s teszik
együtt a dolgukat. S talán ez a titka annak is, hogy Pista bácsi és
Mária néni inkább néz ki jó ötvenesnek, mint hetvennek. S most is
reggeltõl estig tevékeny a napjuk. No, persze már nem hajtja õket
úgy a sürgetõ munka, mint fiatalabb korukban, de megvan most is
a mindennapi dolog.
Kimentünk a méhesbe is. Az akácfákat ketten ültették, gondozták, s amikor eljön a mézpörgetés ideje, azt is ketten csinálják.
Amikor csendesedik a munka, hozzák a kisszéket, leülnek a méhesben, s hallgatják a léleknyugtató zenét, a kasok zümmögését,
figyelik, ahogy nektárral, virágporral megrakodva érkeznek a méhecskék. Minden évszaknak megvan itt a maga gyönyörûsége. Tavasszal az akácvirág illata elvegyül a friss méz illatával, a nyár hozza a mezei virágok ezer illatát, az õszi alkonyatkor a lomb hûvösébõl a hervadó levelek fanyar illata árad, s ekkor már gondolni kell
arra, hogy télre legyen a méhcsaládoknak elegendõ táplálék a
kaptárakban.
Másnap, vasárnap volt aztán az igazi családi ünnep, amelyre eljöttek a távol élõ rokonok is. Erre vágtak disznót, töltöttek hurkát,
kolbászt, rántottak csirkét, s készült sokféle sütemény. Ez egyébként a sáregresi búcsú napja is, amikor minden sáregresi család
hazavárja az elszármazottakat.
Köszöntjük mi is az ünnepelteket!
Hargitai Lajos
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Domján János
Sárbogárd díszpolgára
A sárbogárdi képviselõ-testület ez évben úgy határozott, hogy a díszpolgári címet Domján János cukrászmesternek adományozza. A kitüntetõ címet Juhász János polgármester adta át augusztus 20-án, Szent
István királyunk ünnepén.
Domján János Sárbogárd egyik sikeres vállalkozója. A Korona vendéglõben találkoztunk a díjátadás után, s beszélgettünk a múltról, jelenrõl
s a jövõ terveirõl. Máig se felejtem azokat az idõket, amikor 1970-ben
Sárbogárdra jöttem, és rendszeresen átjártam a fõtéri cukrászdába
krémesért. Akkor még az ÁFÉSZ dolgozójaként, tõsgyökeres sárbogárdi cukrászmesterként ismerte mindenki Domján Jánost.
Domján János: — Valóban tõsgyökeres
sárbogárdi vagyok. Amikor hazajöttem, a
fõtéri cukrászdában dolgoztam. De arra is
emlékszem, hogy mi együtt is dolgoztunk,
hiszen a kultúrházban nálatok én csináltam a büfét a vasárnapi táncdélutánokon.
Vagyis hát nem csak cukrász voltam. Itt a
Korona étterem. Sokáig vezettem ezt is,
amikor még az ÁFÉSZ tulajdona volt.
— Talán azért nõtt annyira a szívedhez, és
végül megvetted. Mert hiszen a rendszerváltás körüli évekre te már magánvállalkozóként is kipróbáltad a képességeidet.
— Valóban, magánvállalkozó lettem. Sajnáltam, hogy tönkremegy a sárszentmiklósi vendéglõ, amit akkor még Búzakalász étteremnek neveztek. Így meg látod,
hogy milyen szép? Most tettük rendbe kívül-belül. Az igazság az, hogy rákényszerültem, hogy megvegyem, mert az étterem
hátsó részén van a pékségem. A magas
bérleti díj miatt jobbnak láttam inkább
megvenni az egészet az ÁFÉSZ-tól.
— Az étterem egy kicsit púp is a hátadon?
— Sajnos a gazdasági nehézségek miatt jóval kevesebb az éttermi vendég, a vendéglátásnak nincs az a varázsa. De az egyik területet kisegíti a másik. A cukrászat mellett ezért vágtam bele a pékségbe is. Nem
árt, ha az ember több lábon áll. Láttam,
hogy Nyugat-Európában a cukrászat és a
pékség sok helyen együtt van, ezért úgy
gondoltam, hogy kipróbálom, mûködik-e
ez nálunk is.
— Az egyik dolog vonja maga után a másikat. Így került sor a korszerû alagútkemencével mûködõ sárbogárdi pékség megvásárlására is.
— Rudi bácsi volt a polgármester akkor
még Sárbogárdon. Behívatott, hogy nem
pályáznék-e a sárbogárdi pékségre, mert el
akarják adni. Akkor én már megcsináltam
a sárszentmiklósi pékséget, ami elsõsorban finom pékárura volt tervezve, gondoltam, így szakosíthatom a kenyérgyártást.
Megpályáztam, és aránylag jó áron sikerült megvennem a sárbogárdi pékséget. Az

alagútkemence óriási elõnye, hogy ha van
15-20 mázsa kenyér, akkor négy emberrel
megoldható a gyártás.
— Azóta is szinte az egész volt sárbogárdi
járás területén jelen van a Domján-kenyér.
— Próbálunk a piacon maradni. Ma hatvan boltnak szállítok Székesfehérvártól
Dunaújvárosig. Nagy a konkurencia, nagyon kell vigyázni. Nem hibázhatok, mert a
multik és a többi pékség bekerítenek.
Ennyi pék, mint a mi környékünkön, talán
sehol nincs az országban.
— Az étteremnél is a házias ételekkel, nagy
adagokkal, visszafogott árakkal próbálod
megtartani a vendégeket, mert itt is van azért
konkurencia.
— Van konkurencia, és mindent megpróbálunk, hogy megtartsuk a vendégkörünket. Szakképzett szakácsaink, ügyes kézilányunk van. Megszûntek az üzemek, s így
csak 60-70 elõfizetõnek fõzünk naponta,
és a házias ízekkel, a nagy választékkal csábítjuk be az alkalmi vendégeket.
— Hogy éled meg a válságot?
— Nagyon nehezen. Aki nagyobb hitelt
felvesz, készüljön arra, hogy a vállalkozása
éppen csak ki tudja termelni az adót, társadalombiztosítást. Magas a bankhitel költsége. Ha felveszek húszmilliót, harmincat
kell visszafizetni. Hogy lehet ezt kitermelni?
— De hitelt neked is kellett felvenni. Sok még
a visszafizetnivalód?
— Már nem sok, és nagyon várom a végét,
hogy megszabaduljak a kölcsönöktõl.
— A közéletben is szerepet vállalsz. A Fejér
megyei kamarában is dolgozol, s te voltál az
ipartestület vezetõje.
— Küldöttként ma is tagja vagyok a kamarának. Ezen keresztül segítem a fiatalokat.
Sajnos nincs meg semmilyen szakterületen
a létbiztonság. Ma egy hétre se lehet elõre
tervezni.
— Melletted is dolgozik a vállalkozásodban
a fiad.

— Nem igazán akart õ se hazajönni egy
küzdelmes vállalkozásba. Vendéglátós
szakközépiskolát végzett, megszerezte a
pék szakmát és mérlegképes könyvelõ is,
de szeretett volna hajóra menni. Hatalmas
pénzekkel csábították. Attól féltem, ha elmegy, nem jön haza. De mégis hazajött, és
lassan én már háttérbe szorulok. Õ tárgyal,
õ szerez be árut, õ vezeti az üzletet. De
amikor egy kicsit leülök és elmerengek a
jövõn, azt érzem, ugyanaz a sors vár rá is,
mint rám: a küzdelem a fennmaradásért, a
hajtás. Itt nincs egy nyugodt perc. Menni
kell szombaton, vasárnap, húsvétkor. Egy
évben két-három napot vagyunk zárva:
szenteste, újévkor, húsvét vasárnap. A
pékség éjjel, a cukrászda nappal, az étterem meg éjjel-nappal van nyitva.
— Ha a szebbik oldalról nézed, veled dolgozik a fiad, összességében sikeres a vállalkozásod, az unokádban is gyönyörködhetsz,
s talán egyszer az országban is változik majd
a helyzet.
— Ha így belegondolok, többet is kaptam a
sorstól, mint amit megérdemeltem. Szerencsém volt biztos. Két évvel ezelõtt Fejér
megyében az „Év vállalkozója” lettem. Két
éve, amikor elmentem nyugdíjba, megkaptam az „Életmûdíjat”. És most annak a városnak a díszpolgára lehetek, amelyben 14
éves koromtól dolgozok. Ezzel mindent
megkaptam az élettõl, talán többet is, mint
amit érdemeltem.
— Gratulálunk Domján Jánosnak, hogy ebben az évben Õ lett Sárbogárd díszpolgára.
Jó egészséget, további sikereket kívánunk
Neked és a családodnak!
Hargitai Lajos
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HI T T E L A V Á R O S É R T
Agyagási István esperest Pro urbe díjjal
tüntette ki a sárbogárdi képviselõ-testület
augusztus 20-án, az ünnepség keretében.
Ennek kapcsán ültünk le beszélgetni Vele
a református idõsek otthona könyvtárában.
— Hogyan fogadta a hírt, amikor értesült
róla, hogy Ön lesz a kitüntetett?
— Igen meglepõdtem, mert úgy gondolom, hogy én csöndesen teszem a dolgomat, és ilyen díjakra nem vagyok méltó.
— Mint lelkészt, a hivatásáról jobban ismerjük, viszont a magánéletét kevésbé.
Édesapja még szolgál-e lelkészként?
— Hála Istennek még köztünk van. 86 évesen, nyugdíjasként is tovább szolgál a kalocsai nõi börtönben.
— Esperes úr felesége is segíti a munkáját lelkészként. Õ Veszprém megyébõl jött, István
pedig, ha jól emlékszem, kunsági fiú.
— Kiskunsági vagyok, mint Petõfi, bár az
õsök visszamennek egészen Erdélyig, hiszen édesapám ott született, nagyapám is
ott szolgált.
— Hol volt a család gyökere?
— A Küköllõ mentén.
— Visszajárnak oda olykor?
— Inkább csak hivatalból, hiszen a Maros-mezõségi Egyházmegyével a Vértesaljai Egyházmegye testvéri kapcsolatban
van, és minden évben kölcsönösen meglátogatjuk egymást. Õsszel jönnek õk, tavasszal pedig mi megyünk.
— Négy évvel ezelõtt, szolgálatuk 20. évfordulóján beszélgettünk legutóbb. Azóta a
gyermekeik fölcseperedtek, családot alapítottak.
— Jószerivel mindegyikõjük saját lábra
állt. Kiröpültek a családi fészekbõl, úgyhogy felüdülés, amikor hazaröpülnek. Két
unokánk is van most már. A nagyobbik 13
hónapos a középsõ leányunknál, Eszternél, a kisebbik augusztus 3-án született a
legnagyobb lányunknál, Annánál.
— Van-e a gyerekek közül, aki folytatja a lelkészi hivatást?
— Nem, pedagógusok leginkább. A legkisebb, Ági az egészségügyi pályát választotta.
— Merre szóródtak szét a gyerekek?
— Áron fiunk Mohácson él, Anna Kecskeméten, Eszter Tiszaújvárosban, Ági pedig
Pesten tanul, de jelenleg az Egyesült Államokban végez egy szemesztert.
— Mikor lett esperes?
— 2004. március 1-jétõl.
— Ez miben szaporította meg a teendõket?
— A helyi gyülekezeti szolgálatok és tennivalók körén kívül az egyházmegyénk
összes gyülekezetének személyi és egyéb
vonatkozású feladatai mind lecsapódnak
nálam. Ez 35 gyülekezetet és több mint 40
lelkészt jelent.
— Akkor ez sok jövés-menéssel jár. Ezért is
segíti segédlelkész a munkáját?

— Igen. Örülök is, hogy van segítségem ebben a szolgálatban.
— Esperes úr hol kezdte a pályafutását?
— Ahhoz több mint 30 évet kell visszamenni. Akkor még gyakorlatban volt a teológián az ún. exmisszusi szolgálat: a tanulmányaikat folytató fiatalokat — hogy a
gyakorlati gyülekezeti életet szokták — kirendelték idõszakos szolgálatra egy gyakorlott lelkész mellé. Negyedéves koromban egy hónapig Budapesten, Pesterzsébeten voltam, utána több hónapon át Gödöllõn szolgáltam. Onnan kerültünk 1976 októberében a feleségemmel Szankra, az elsõ szolgálati helyünkre. Ez Bács megyében
van, a Kiskunságban.
— A gyakorlat azért jó, mert el lehet dönteni,
hogy tényleg erre a pályára szánt-e engem az
Úr, vagy esetleg más hivatásra.
— Mindenképpen, bár rossz dolog lenne,
ha a harcmezõn döbbenne rá a katona,
hogy nem abba a csapatba tartozik. A teológus évek alatt még az ember ezt átgondolhatja, de amikor már kikerül, akár segédlelkészként, akkor megerõsödöttnek
kell lennie ebben az elhivatottságában.
— Sárbogárdon egy kicsit más gyülekezet fogadta Önöket, mint Szankon, hiszen az egy
jóval kisebb település. Emlékszik-e még az
elsõ, gyülekezetben töltött napokra, pillanatokra?
— Mindenképpen. 1985. szeptember 1-jén
mutatkoztam be elsõként a gyülekezetben.
Az igazi meglepetés 1985 karácsonya
szentestéjén ért. Hiszen míg Szankon
egy-egy karácsony szentestén 15-20 ember
volt, gyerekekkel együtt, itt egy zsúfolásig
majdnem megtelt templom fogadott. Ez a
különbség igen mélyen érintett bennünket. Nehéz is volt elõször megszólalni, de
jó volt érezni, hogy az emberek ennyire
nyitva vannak az ünnep felé. Persze, jó lenne ezt a zsúfolásig megtelt templomot egy
egyszerû hétköznapi vasárnapon is látni,
de hát ezért dolgozunk, hogy az emberek
szíve nyitva legyen az Isten felé.
— Az itt töltött lassan 25 év alatt milyen fontosabb mérföldkövek voltak a gyülekezet
életében?
— A gyülekezet benne van a világban.
Nem véletlen, hogy az õskeresztyén szimbólumok között a hajó is szerepel. Aho-

gyan a hajó úszik a tengeren, ott van a tengeren, de a víz kívül van. A világ sajátos
helyzete, politikai arculata, társadalmi képe meghatározó része volt mindig is a gyülekezet életének. Amikor idejöttünk, néhány év eltelt még abból a rendszerbõl,
amelyben eléggé masszívan egyházellenes
központi direktíva uralkodott. De tettük a
dolgunkat, ahogyan az elõdeink is, azok
között a keretek között, amiket lehetõvé
tettek a számunkra. Amikor jöttek a változások, a gyerekekkel, fiatalokkal való foglalkozás sokkal szélesebb körben történhetett, bemehettünk az iskolákba hittant
oktatni. Megjelentek a templomban olyanok is, akik talán korábban féltek, vagy
nem volt igazán lehetõségük, hogy jöjjenek. A belsõ, lelki arculat változása mellett
a gyülekezet, mint most is, mindig építkezett. Így elkészült a hátsó épület, ami a
’85-ös földrengésben megrongálódott, azt
lebontottuk. Aztán következett a gyülekezeti ház, majd az idõsek otthona, a templom renoválása. Minden a gyülekezet lelki
és anyagi kondícióinak függvényében, a
presbitérium és a gyülekezet konszenzusával.
— Sok társadalmi munka kapcsolódik ezekhez a dolgokhoz?
— Sok olyan feladata volt ezeknek a munkáknak, amikben jó volt átélni a gyülekezet összefogását, a testvéri tenni akarást.
— Melyik feladatot övezte a legtöbb vita,
megbeszélés?
— Úgy vélem, az idõsek otthona építése.
Sok minden a felszínre jött gondolatokból,
érzésekbõl, látásokból. Volt olyan is, hogy
nem mindig az én javaslatom jutott érvényre, a presbitérium leszavazott, de jó
volt látni, hogy egy közös gondolat jutott
érvényre. A döntõ, hogy a végén afelé induljon a gyülekezet, ami Isten akarata szerint való. Sok különös dolgot, csodát éltünk át az otthon építése közben, ami ha
csak emberi indulat, szándék lett volna az
építkezés, akkor nem valósul meg.
— Sokan rögtön a nagy falatba vágnak bele,
viszont ahogy végigtekintem a konkrét
építkezéseket, kicsi lépésekkel kezdõdtek a
dolgok, és évek során jutottak el a nagyobb
beruházásokig, hiszen az idõsek otthona
rendkívül nagy anyagi és társadalmi erõfeszítést igényelt.
— Én az Istennek egy katonája vagyok,
mindazokkal együtt, akikkel együtt szolgálhatunk. Ily módon a gyülekezet megbecsülését is látom a városi díjazásban. Minden generációnak megvan a maga feladata, tennivalója. Egyik sem kisebb jelentõségû, mint a másik. Egy-egy nagyobb beruházás nem jöhetett volna létre, ha az elõtte
járt nemzedékek nem teszik meg a magukét. Gondolok itt arra, hogy több mint 200
évvel ezelõtt is volt gyülekezet, ki-ki tette
akkor is a maga dolgát, és jelentõs beruházás volt akkor is a templomépítés. És hogy
azok tették, amit tettek, és azután is min-
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den nemzedék, én hiszem, hogy ezért tehettük meg most mi is azt, amit Isten ránk
bízott.
— Miért tartották fontosnak, hogy az idõsek
otthona megvalósuljon?
— Amikor a társadalmi változások bekövetkeztek, és lehetõvé vált, hogy az egyházközségek némi kárpótlást kapjanak, gyülekezetünk is fölsorakozott a kárpótlást kérõk sorába, és a hajdan gyülekezeti tulajdonban lévõ ingatlanainkat visszakértük.
Az idõsek otthona megvalósulását elõször
imádsággal kezdtük. Fölvetõdött ugyanis
többek gondolatában, szívében, hogy jó
lenne helyben gondoskodni idõs testvéreinkrõl. Hosszú évek után végül megszületett a döntés, hogy igen, ezt a gyülekezet
akarja.
— Hány évbe telt, amíg fölépült ez az építmény?
— Az építkezés 2 évig tartott. 2000 októberében volt az alapkõletétel, 2003 februárjában pedig már jöhettek az elsõ beköltözõk.
— Ehhez támogatást is nyertek egy pályázaton.
— A Széchenyi-pályázaton a gyülekezetünk is sikeresen részt vett, és nem kis
összeget kaptunk. Emellett jelentõs segítséget kaptunk külföldrõl, elsõsorban holland, illetve svájci emberektõl, családoktól. Végül, de nem utolsó sorban a gyülekezet nyitott szíve, adakozókészsége, szintén jelentõs volt.
— Forintosítva mekkora beruházás valósult
meg?
— Több mint 300 milliós.
— Utána viszont következett a nem kisebb
feladat, hogy ezt fenn is kell tartani.
— Így van. Megtanított bennünket az Úristen nemcsak az építkezés és a beruházás
alatt imádkozni az otthonunkért, gyülekezetünkért, hanem azóta is — ahogy Jézus
mondja — szükség van meg nem restülni
az imádságban. Mindig minden szabálynak, törvénynek, elvárásnak, állami elõírásnak eleget teszünk. Nekem furcsa,
hogy ha van két szerzõdõ fél, és valamiben
megállapodnak, akkor évek során az egyik
fél sorozatosan változtatja a feltételeket,
és kivonul bizonyos feladatok alól. Isten
kegyelme, hogy még így is a víz fölött vagyunk és mûködünk, hiszem, hogy sokak
örömére, hiszen az idõsek itt megtalálják
életük alkonyának nyugalmát, békességét.
Nem kevés ember és család megtalálta az
egzisztenciáját azzal, hogy itt dolgozhat.
— Hányan dolgoznak az otthonban, és hány
lakó van?
— Több mint 20 dolgozónk van, a férõhelyek száma 45. A lakók száma mindig változik, hiszen éppen tegnap is elment a minden élõk útján egy idõs néni.
— A lakók között, gondolom, nem csak
sárbogárdiak vannak.
— Sokfelõl jönnek a megyébõl és az ország
minden területérõl. Nyitottak vagyunk
mindenki felé, aki segítségre szorul, és akit
be tudunk fogadni.
— Fontos szót ejtenünk a most zajló templomfelújításról. Kívülrõl is sokat változott az
épület. Mikor kezdték meg a munkálatokat?

— A fölújítási munkákat több mint négy
éve kezdtük, elõször a toronnyal, majd a
tetõvel és a födémmel. Aztán a templom
teljes villamos hálózatának fölújítása is
megtörtént, majd a kõmûvesek, asztalosok, festõk révén új ruhába öltözött a
templomunk.
— Milyen munkálatok vannak még vissza?
— Jelenleg az utolsó munkafázisok vannak folyamatban: a templom padjainak
megerõsítése, fölújítása, reményeink szerint festése.
— Addig hol tartják az istentiszteleteket?
— A gyülekezeti teremben, a Tompa-házban vagyunk már húsvét óta.
— Elférnek ott?
— Elférünk, olykor hál’ Istennek elég szorosan és szûkösen, de már mindenki nagyon várja, hogy a megújult, megszépült
templomban lehessünk együtt az Isten igéjével.
— A lelki építkezés ezek alatt az évek alatt
sem állt meg.
— Bár a külsõ építkezés a látványosabb, de
hangsúlyoztam már a kedves testvéreknek
is, hogy a templom felújítása a belsõ lelki
megújulás nélkül vajmi keveset ér. A gyermekek, ifjak és a felnõtt gyülekezet számára azok a lelki alkalmak továbbra is megvannak, amelyek a külsõ építkezés elõtt,
alatt és (hiszem és remélem) után is. Az
ember szívének belsõ állapota, hiszem,
hogy fontosabb, és a külsõ stabilitása, békessége a belsõn múlik.
— Úgy látom, hogy nagyon aktivizálták magukat a fiatalok a gyülekezeten belül.
— Örömmel látom én is, hogy az ifjak között van egy fölbuzdulás. Bár némiképp az
ifjak között végzett munka egy szinuszgörbéhez hasonlít, tehát hol fönt, hol lent van.
A helyben utolérhetõ ifjak száma ugyanis
némiképp változik. Most úgy tûnik, a görbe fölmenõ ágán vagyunk, és nem szabad
kétségbeesni akkor sem, ha megfogyatkozik a létszám, hanem tovább kell végezni a
szolgálatot, hívogatni, hiszen ennek jegyzése nem is elsõsorban papíron fontos, hanem az Isten elõtt. Az eddigi beosztott lelkészünk éppúgy, mint a most szolgálatba
állt ifjú szolgatársunk, Sándor Levente nyitott szívvel, szeretettel veszi õket körül. Én
hiszem, hogy ennek meglesz az áldása.

Köszöntõ
A sárbogárdi városi nyugdíjasklubban versekkel, énekkel köszöntötték múlt hétfõn legidõsebb tagtársukat, Czetz Arthurnét, Stella nénit 95. születésnapja alkalmából.
Stella néni 25 éve a nyugdíjasklub tagja, és a mai napig rendszeresen látogatja a klub foglalkozásait.
Kívánunk Stella néninek még
sok boldog évet!
Hargitai Lajos
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Szeretnénk minél több gyermeket, ifjút bevonni a gyülekezet életébe.
— Az óvodákban indítottak-e hittanos csoportokat?
— Évek hosszú sora óta már az óvodákban
is jelen vagyunk, a legkisebbek között is folyik a lelki munka.
— Ezáltal a szülõket is el tudják érni.
— Ez kölcsönösen hat. A szülõk lelki állapota segítheti a gyülekezeteket, a gyermekeket a lelki fejlõdésben, de olyan is van
természetesen, hogy a gyermekek, fiatalok
gyülekezetben való forgolódása a szülõket
is megérinti.
— A jövõt tekintve vannak-e olyan kihívások, amik elé néz a gyülekezet, vannak-e
tervek?
— Mindenképpen. Bár mindig van építkezés, fölújítási munka, de különös módon
koncentrálni kell a lelki építkezésre, olyan
lelki alkalmak, evangélizációk megszervezésére, amik szükségesek az egyház és a
gyülekezet jövõképe szempontjából. Tele
vagyunk tervekkel, imádságos szívvel készülünk arra, hogy ezek valósággá legyenek. S ha már ilyen nagy megbecsülésben
részesültem, hogy a Pro urbe díjjal jutalmaztak, ami magyarul azt jelenti: a városért, akkor nagy szeretettel kérjük, hogy a
város engedje, hogy dolgozzunk a városért.
Elsõsorban nem is pénzbeli támogatásra
gondolok (hiszen a városnak megvan a sajátos feladata, terhe, amihez sok erõt kívánok, Isten áldását), hanem adminisztratív
segítségre. A gyülekezeti ház több mint
200 éves épület, Tompa Mihály is itt lakott.
Ez az épület azonban nem korszerû a
gyülekezet hétköznapi alkalmaira — gondolok itt elsõsorban a mellékhelyiség állapotára.
— A díj birtokosaként, kitüntetettként van-e
üzenet, amit ezúton is eljuttatna a város lakóinak?
— Ki-ki azt, amit Isten rábízott, legyen az a
maga egyszerû kis életében, otthonában,
családjában, közösségében, tegye meg becsülettel, istenfélõ módon, és hiszem, hogy
akkor a legtöbbet megteszi a városért is,
ahova Isten helyezte õt.
A beszélgetést teljes egészében a Bogárdi
TV-ben tekinthetik meg.
Hargitai Kiss Virág
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Derült égbõl … Franciaország!
„Ha Isten a földre szállna, Provence-ban keresne menedéket.”
(Henri Matisse)

1. rész
Ezt a franciaországi úti beszámolót egy
csoport nevében írom, s mégis egy nagyon
személyes élménnyel kell kezdenem.
Augusztus 12-én délután éppen egy könyvet olvastam Henri Matisse-ról, a fény festõjérõl, aki a ‘szürke’ Északkelet-Franciaországból dél felé, a fény felé vágyott. A
könyvet olvasva már vártam a provence-i
tájak leírását, hiszen így, képzeletben is
lehet utazni.
Ekkor csörrent meg a telefonom a hírrel: a
sárbogárdi felnõtt cserekapcsolat utaslistáján sajnos megüresedett két hely. Péntek
hajnalban lesz az indulás, döntsünk azonnal: megyünk, vagy sem.
Kapkodós és izgatott körkapcsolások és
telefonok után megszületett a döntés: a
testvérem és én megyünk. Azonnal pakolni kezdtünk. Bár a Franciaországba készülõdés — a francia cserekapcsolatnak köszönhetõen — nem ismeretlen a családunkban, ez a helyzet mégis teljesen más
volt. Máskor fél évet készülünk, várjuk az
indulást, s most mindenre egy napunk volt.
Ennek megfelelõen a következõ nap
örömteli rohanással, készülõdéssel, ajándékvásárlással telt, bár felfogni egyikünk
sem tudta, hogy mi történik velünk.
Ez igazán csak az elsõ megállóhelyen, Monacóban tudatosodott bennünk, hiszen ez
a hely eddig nem szerepelt a ‘reálisan kivitelezhetõ’ úti céljaink között. A franciaországi körutunk elsõ állomásán a hercegi
palota csodás magánhelyiségeit és reprezentatív fogadótermeit nézhettük meg. A
közeli székesegyházban pedig a nemrég elhunyt idõsebb Albert herceg és felesége,
az egykori hollywoodi színésznõ, Grace
Kelly sírját kerestük fel. A csoport tagjainak lehetõségük volt arra is, hogy megtekintsék az Óceanográfiai Múzeumot, mely
a tengerek élõvilágát és földrajzát mutatja
be. A városnézés után rögtön buszra szálltunk, hiszen aznap még két rendkívüli hely
várt ránk. A hercegséget elhagyva a francia
Riviérán, a Cote-d’Azur-ön keresztül vezetett utunk, melynek tengerpartját kisebb-nagyobb, szerényebb-elõkelõbb üdülõhelyek és jachtkikötõk szegélyezik.
A második állomás szívemnek igen kedves
volt, hiszen az orosz-zsidó származású
francia festõ, Chagall falujába értünk. A
dombtetõn álló festõi falucskát Európa
legszebb falvaként emlegetik — s nem
alaptalanul. Saint-Paul-de-Vence szûk sikátorai, ódon köves házai között megállt
az idõ. Ha nem turisták hömpölyögnének
utcáin a csillogó kirakatokat bámulva, azt
hihetnénk, hogy ottragadtunk a kétszáz
évvel ezelõtti Provence-ban. A meredeken
emelkedõ fõutca végén van a temetõ, itt elmentünk Chagall szerény, szinte a környezetbe olvadó sírjához is. Chagall emlékét

õrzi a falu; az ajándékboltok tele vannak a
festõ mûveinek reprodukcióival: rajzokkal, ajándéktárgyakkal, képeslapokkal.
Estefelé érkeztünk Cannes-ba, ahol a kissé
fáradt csoportnak lehetõsége nyílt egy
gyors Földközi-tengeri csobbanásra vagy
egy rövid sétára a filmpalota körül. Itt ki-ki
felfedezhette kedvenc filmcsillagainak járdába süllyesztett kézlenyomatát. Évi és én,
persze, Belmondo kezével fényképezkedtünk.

SaintPaul-de-Vence
látképe

Csoportunk a Pont du Gardnál

Aix-en Provence-i szállásunkat késõ este
foglaltuk el, s reggel rögtön a platánok és
szökõkutak városában kezdtük a napot.
Mivel még nem járt magasan a nap, lassan
és fokozatosan világította meg a várost — s
ez nemcsak páratlan esztétikai élményt jelentett, hanem a forró délfrancia vidéket
járó turisták életét is megkönnyítette. Kényelmes tempóban s friss reggeli szellõben
sétáltunk fel a gótikus-reneszánsz templomig, s innen leereszkedtünk Provence leghíresebb mediterrán piacára. Már a nézelõdés is hatalmas élményt jelentett: tobzódtunk az illatok és színek kavalkádjában, s a délfrancia ízeket is megkóstoltatták velünk a helyi õstermelõk. Kóstoltunk
levendulás mézet, mézben aszalt gyümölcsöket és füstölt sonkát, tízóraink pedig
friss kecskesajt volt.
Ezután Les Baux-ba mentünk, ahol a középkori romvárost — ahogy a helyiek hívják: a halott várost — néztük meg. A
dombtetõn meredezõ sziklafalak csak úgy
ontották magukból a meleget, s megtapasztalhattuk, milyen is a (szó szerint) déli
nap. Szinte vakított a merõlegesen ránk tûzõ napfény. Itt, Provence belsejében kezdtük igazán megérteni, hogy miért jött ide
annyi világhírû festõ Matisse-tól kezdve
Gauguin-en, Van Gogh-on, Cézanne-on
át Chagallig, s mennyire mások itt, ilyen
verõfényben a színek. A sziklavárosból lefelé újból szûk sikátorokban jártunk, s
ezzel legalább egy kis árnyékot leltek a kitikkadt utazók.
Délután kettõkor indultunk tovább Arles-ba, a gyönyörû kisvárosba, ahol Van

Gogh is lakott. Itt és a környékbeli településeken alkotta talán a legnagyobb remekmûveit: a Csillagos éjt, Az auvers-i templomot, a szobájáról készült portrét s számos
provence-i tájképet. A kisváros nemcsak
zaklatott életû festõjérõl, hanem római
amfiteátrumáról, arénájáról, fõterérõl és
csodás szökõkútjairól is híres. Arles báját a
jellegzetes, színesre festett, lapos tetõs,
kék és zöld zsalus házai adják, melyek a néha zord és kopár, néha termékeny és bõkezû provence-i tájjal tökéletesen harmonizálnak. A látkép ezen a vidéken rendkívül
változatos: a fehér sziklás kopárság éppúgy
jellemzõ, mint a sárga-zöldben pompázó
mezõk, a lila levendulaültetvények (ezeket
sajnos július elején learatják) vagy a szürkészöld olajfaligetek.
Az aznapi utolsó látnivalót a Gard folyó
fölé épült római híd és vízvezeték, a
Pont-du-Gard jelentette, amit Agrippa
építtetett a Kr. elõtti elsõ században. Estefelé a hõség is enyhült, s így jólesett a folyó
partjára lesétálni, s hûs vizében fürödni
vagy csak a lábunkat lógázni. Közben a
csodálatos, természet és ember alkotta
panorámában gyönyörködhettünk.
Másnap reggel már Avignonban ébredtünk, s a városnézést az avignoni hídon
kezdtük. A híd ma már csak turistalátványosság, hiszen nagy része hiányzik. A
megáradt Rhone több pillérét is elsodorta,
s azóta nem építették újjá. A hídon elénekeltük a Sur le pont d’Avignon címû ismert
dalt, amitõl még jobb kedvre derült a
csapat.
Folytatás a következõ oldalon.
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Ezután ki-ki egyénileg, vagy kisebb csoportokba verõdve kereste fel a Pápák Palotáját. Az impozáns építményt magas fallal erõsítették meg, de a belsõ udvarokban
és a palota legtöbb szárnyában és tornyában már a reneszánsz stílus dominál. A tizenhat terem megtekintésére csak gyors
tempót diktálva volt esélyünk. Így láthattuk a hatalmas fogadótermet, a pápák dolgozó- és hálószobáját, a falakat díszítõ állat- és növényfreskókat, valamint a kis kápolnákat és a pápák portréit. Nagy szerencsénk volt a bejutással, hiszen mi korán
odaértünk, s a csoportnak nem kellett sorba állnia; kifelé menet azonban láttuk,
hogy a palota elõtti hatalmas téren kígyózik a sor.
Indulás elõtt még jutott egy kis idõ a folyóparton fényképezkedni, s már folytattuk is
utunkat Orange felé. Ebben a kisvárosban
a római színházat tekintettük meg, melyet
Augustus építtetett — emlékét egy igen
impozáns szobor õrzi. A színház hatalmas
szkénéjén ma is tartanak elõadásokat, így a
mai kor embere is élvezheti a kitûnõ
akusztikát s a nem mindennapi színpadképet.
Estefelé érkeztünk meg az Auxerre elõtti
utolsó állomásra, és a reggelt itt is városnézéssel kezdtük. Lyon óvárosa a világörökség része, csakúgy, mint az orange-i római
színház, vagy a festõi Saint-Paul de Vence.
A városban találkozik egymással a két
folyó, a Rhone és a Saone.
Saint-Exupery és a kis herceg szobra
Lyonban

Miután kiszálltunk a buszból, Kozma Marika néni felhívta a figyelmünket két ismeretlen ismerõsre: a város szülöttének,
Saint-Exupérynek és híres regényhõsének,
a kis hercegnek a szobrára.
A Fourviere-dombi Notre-Dame bazilikához siklóval mentünk fel, és azzal is jöttünk
volna le, ha a csoport vége nem ragadt volna be az elektronikus kapuk közé. A jegyünket nem fogadta el a gép, újat kellett
vennünk. Így volt egy kis lyoni kalandunk,
és volt szerencsénk közelebbi ismeretséget
kötni a jegykiadó automatával, de végül
szerencsésen leérkeztünk. Ezután tettünk
egy hosszabb városnézõ sétát a takácsok
városában, és izgatottan szálltunk vissza a
buszra, hiszen Auxerre-ben már vártak
ránk régi-új barátaink.
Folytatása következik.
Németh Krisztina
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Tanévnyitó
Sárszentmiklóson

Az iskolabuszokkal érkeztek a rétszilasiak,
pusztaegresiek, nagylókiak szeptember elsején reggel a Sárszentmiklósi Általános
Iskolához. A helybéliek többsége gyalog
jött. Persze, személyautó is sok parkolt
ezen a reggelen az iskola körül, hiszen vannak itt diákok Sárbogárdról, Sáregresrõl
és más településekrõl is, ahonnan nem jár
iskolabusz Sárszentmiklósra. Ma minden
gyerek ünneplõbe öltözött, s nagy várakozással léptek be az iskola kapuján. A kicsiket még kísérték szüleik. Õk hozták még az
iskolatáskát is, ami meg volt pakolva könyvekkel, füzetekkel.
A belsõ udvaron a hangszóróból hallatszott az ismerõs dal: „De nehéz az iskolatáska...”, ami bizony nagyon igaz...
Az osztályok egymás után sorakoztak föl, s
végül az ötödikesek bevezették s leültették
elöl a tornapadokra a nap ünnepeltjeit, az
új elsõsöket, akik még kissé megszeppenve
tekintettek körül a nagy tágasságban. A
tanévnyitó vendége volt Juhász János polgármester, Varga László katolikus hitoktató és képviselõ, Gábris István képviselõ,
Bõjtös Attila evangélikus lelkész és az iskola két nyugdíjas igazgatója: Mikuli János és Nagy Sándor.
Az iskola igazgatója, Horváth Ferencné
köszöntötte az iskola tanulóit, az új elsõsöket és külön a Nagylókról bejárókat. Egy
részletet idézek a beszédbõl:
„Nagy meglepetést is tartogatunk a gyerekeknek. Májusban fenntartói támogatással 8,7 milliós pályázati forrást nyertünk,
melyet különbözõ, korszerû olvasókönyvek, matematikai és informatikai eszközök
beszerzésére fordíthattunk. Köztük 60 db
tanulói laptop vár majd alsós és felsõs kipróbáló gazdáira a különbözõ tanórákon.
Így az informatika iskolai mindennapjaink
részévé válhat, megszokott és érdekes segítséggé a tanulás folyamatában.

Az elmúlt héten sikeresen lezajlottak a javítóvizsgák, így a tanévet, tartva a korábbi
évek létszámát, 477 tanulóval, 18 tanulócsoportban kezdjük meg. Ebbõl 8 iskolaotthonos formában mûködik. Sajnos ismét
csak 1 tanulószobai csoportot indíthatunk.
A tanórán kívüli foglalkozásainkat úgy terveztük, hogy a hagyományos, kedvelt fejlesztõ foglalkozások, szakkörök, középiskolai elõkészítõk mellett lehetõséget biztosítsunk a különbözõ területeken jelentkezõ tehetségek kibontakoztatására.”
A tanévnyitó után minden osztály már saját helyén kezdhette meg a tanulást. Az elsõsöket szüleik még felkísérték az osztályukba, ahol a tanító nénik elmondták a teendõket, ismertették az iskola rendjét.
Amikor elcsendesült az udvar, beszélgettem Mikuli János nyugdíjas iskolaigazgatóval. Õ az 1930-as években volt ennek az
iskolának a tanulója, majd a tanári képesítése megszerzése után jött vissza tanítani
szülõföldje iskolájába. Ez az iskola akkor
még jóval kisebb volt. János bácsi igazgatósága idején épült meg az új szárny és a tornaterem, s akkor lett korszerû, új iskolája
Sárszentmiklósnak.
Az igazgató asszony elmondta, hogy nagy
várakozással tekintenek az új esztendõ elé,
és nem úgy tekintenek a következõ tanévre, hogy ez a gazdasági válság éve, hanem a
gyerekek számára igyekeznek megadni
mindent ahhoz, hogy elsajátíthassák azt a
tudást, amivel megállják majd a helyüket a
nagy változások közepette is az életben.
Ezt a generációt már egy egész életen át
tartó, folyamatos tanulásra készítik fel. Ez
voltaképpen a kompetencia és készség
alapú oktatás lényege is.
Mi mást kívánhatnánk így évkezdéskor,
mint jó tanulást a diákoknak, a pedagógusoknak erõt, lelkesedést a nagy munkához!
Hargitai Lajos
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KÉK HÍREK
Közlekedési balesetek,
gyorshajtás
2009. augusztus 16-án a délutáni órákban
telefonos úton bejelentés érkezett a Sárbogárdi Rendõrkapitányság ügyeletére,
hogy személyi sérüléses közlekedési baleset történt Sárosdon a Hantosi úton,
melynek során több autó is ütközött. Két
személy közlekedett személygépkocsijával
Sárosdon, Hantos irányából Seregélyes
irányába, amikor a Hantosi úton az egyik
gépjármû áttért a szembejövõ forgalmi
sávba, és ott nekiütközött a Seregélyes irányából Hantos irányába tartó személygépkocsinak, mellyel egy hölgy és két gyermeke utazott. Az ütközést követõen az ütközést okozó jármû irányíthatatlanná vált és
csúszott tovább a sávban, majd frontálisan
ütközött a forgalmi sávban szintén Seregélyes irányából Hantos irányába tartó másik
személygépkocsival, amellyel egy hölgy
utazott férjével és gyermekével.
A balesetben két fõ könnyû, 8 napon belüli
sérüléseket szenvedett. A balesetben érintett személyek a biztonsági öveket használták.
2009. augusztus 26-án a délutáni órákban
bejelentés érkezett a Sárbogárdi Rendõrkapitányság ügyeletére, hogy a 63-as számú fõúton, Sárszentágota külterületén 4
személygépkocsi ütközött.
Személygépkocsijával közlekedett egy személy Sárszentágota felõl Sárkeresztúr irányába, amikor észlelte, hogy az úttest jobb
oldalán egy személygépkocsi áll, és mivel
szembejövõ forgalom volt, lassított, majd
megállt. Mögötte érkezett egy személygépkocsi két fõvel, és mivel késõn észlelte
az elõtte megállót, annak hátuljának ütközött. Mögötte közlekedett egy osztrák állampolgár, aki szintén késõn észlelte az
elõtte lassító személygépkocsit és nekiütközött, majd az elõzõ ismét az elsõ személygépkocsinak. A második ütközést követõen az elsõ személygépkocsi az álló
személygépkocsival érintõlegesen ütközött.

Személyi sérülés a baleset során nem történt.
A fentiekben említett két balesettel szeretnénk felhívni a jármûvekkel közlekedõk figyelmét, hogy mindig az idõjárásnak és az
útviszonyoknak megfelelõen közlekedjenek, betartva a közlekedés szabályait és a
sebességhatárokat.
A gyorshajtók kiszûrése érdekében a Sárbogárdi Rendõrkapitányság illetékességi
terültén még csak kísérleti jelleggel, de kipróbálásra került egy olyan sebességmérõ
rendszer, mely során a megengedett sebességhatárokat átlépõket a kamera lefotózza, a képet pedig egy adathordozóra mentik, és a kiállított sebességmérõtõl nem
messze egy helyszínelõ jármûben — mely
stabil rendõrségi rendszert tartalmaz — a
kép nyomtatásra kerül, és határozatot hoznak a helyszínen. A dokumentált jogsértéssel összefüggésben más államok polgárai sem kerülhetik el a felelõsségre vonást.
Természetesen külföldi személyek esetében tolmács áll rendelkezésre.
A sebességhatár túllépésére tekintettel
bírságot szabnak ki, melyet csekken kell
befizetni, és a befizetést igazolni kell helyben. Amennyiben nem tudja a csekket kifizetni az érintett személy, a hatóság a bírság
értékével megegyezõ tárgyat tart vissza,
mely lehet akár személygépkocsi, mobiltelefon, fényképezõgép és egyéb tárgyak.
Amennyiben utólagosan kifizeti az összeget, az érintett a tárgyat visszakaphatja, ha
azonban nem, akkor értékesítésére kerül
sor.
Ez a rendszer, mint már írtuk, kísérleti jellegû, azonban minden jármûvezetõre vonatkozik, fõként azokra a külföldi állampolgárokra, akik gyorshajtásával kapcsolatos hatósági eljárások nem vezettek eddig
eredményre.
Közlekedjenek biztonságosan, szabályosan és a sebességhatárokat betartva!
Méhes Dóra r. zls., bûnmegelõzési elõadó
Sárbogárdi Rendõrkapitányság

2009. szeptember 3. Bogárd és Vidéke

Felhívás
Támogatási lehetõség
rövid vágásfordulójú,
fás szárú energiaültetvény
létrehozására
Magyarországon robbanásszerû fejlõdés elõtt
áll az energiaültetvények hasznosítása, hiszen
mûvelésre alkalmatlan, ártéri területeken
könnyen jövedelmezõvé tehetõk, nem túl nagy
beruházást igényelnek, illetve a piac is adott, hiszen a hazai erõ- és fûtõmûvek sorra állnak át a
megújuló biomassza-energiára.
Ismét lehetõség nyílik a könnyebb megvalósításra!
Energiaültetvény létrehozására, vissza nem
térítendõ támogatásra lehet pályázni 2009.
október 1-je és november 2-a között, melynek
összege jellegétõl és mértékétõl függõen a beruházás során felmerülõ kiadások 40-60 %-a lehet. A pályázatokat a székhely szerinti MgSZH
Hivatalhoz kell majd benyújtani.
Támogatható növények: fûz, fehér akác, nemes nyár.
A támogatás igénybevételének feltételei a
következõk:
— a beruházással érintett mezõgazdasági üzem
mérete meghaladja a 4 EUME-t (EU-mértékegység);
— a legkisebb támogatható parcellanagyság 1
ha.
Nem vehetõ igénybe támogatás:
olyan területen történõ telepítéshez, amelyre a
kérelem benyújtását megelõzõ 5 éven belül az
Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
(EMVA), illetve az Agrár- és Vidékfejlesztési
Operatív Program (AVOP), vagy a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) társfinanszírozásában
igényelt fás szárú energiaültetvény-telepítési,
ültetvénytelepítési, vagy erdõtelepítési támogatást; védett természeti területen; Natura
2000 területen.
A közeljövõben megnyíló pályázati lehetõségek:
— öntözés és melioráció EMVA-támogatása:
2009. szeptember 1–október 2.;
— falumegújítás- és fejlesztés (EMVA): 2009.
október 1–október 31.;
— mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése (EMVA): 2009. október 1– október 31.;
— turisztikai tevékenységek ösztönzése
(EMVA): 2009. október 1–október 31.;
— vidéki örökség megõrzése (EMVA): 2009.
október 1–október 31.

Gazdálkodók figyelem!
Megjelent a 61/2009. FVM-rendelet, melynek
3. melléklete tartalmazza a 2009–2014-es
Agrár-Környezetgazdálkodási
Programban
NEM használható készítmények és hatóanyagok listáját. A 2009. július 27-ére módosult beadási határidejû pályázatok elbírálása még folyamatban van, de a 2009. szeptember 1-jétõl
induló program elõírásait (kölcsönös megfeleltetés, helyes mezõgazdasági és környezeti állapot) minden pályázónak be kell tartania a döntéstõl függetlenül is.

Érdeklõdni lehet
a 06 (30) 643 0075-ös számon.
Varga Lívia, Fejér Megyei Agrárkamara,
ügyfélszolgálati tanácsadó, Sárbogárd

Bogárd és Vidéke 2009. szeptember 3.

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2009. szeptember 8-án (kedd)
9 órakor ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Napirend:
1. Tájékoztató a Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság megelõzõ és mentõ tûzvédelmi tevékenységérõl, gazdálkodásáról, mûködésének
személyi és tárgyi feltételeirõl.
2. A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat pedagógiai és nevelési
programjának módosítása.
3. Az ÁMK Sárszentmiklós pedagógiai és mûvelõdési programjának módosítása.
4. A Madarász József Városi Könyvtár Szervezeti és
Mûködési Szabályzatának módosítása.
5. A sportszervezetek 2010. évi önkormányzati támogatása elveinek meghatározása.
6. A képviselõ-testület bizottságainak beszámolója
az éves munkáról.
7. Az önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl szóló 9/2009. (II. 19.) ktr. sz. rendelet módosítása.
8. Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.
(VI. 15.) ktr. sz. rendelet módosítása.
9. A gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló
41/2002. (XII. 17.) ktr. sz. rendelet módosítása.
10. Javaslat az I. sz. gyermekorvosi körzet megszüntetésérõl.
11. A helyi egészségügyi közszolgáltatásokról szóló
21/2002. (VII. 18.) ktr. sz. rendelet módosítása.
12. A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
21/2006. (III. 23.) ktr. sz. rendelet módosítása.
13. Önkormányzati lakások bérleti díjának módosítása.
14. A helyi lakáscélú támogatásról szóló 14/2006.
(III. 20.) ktr. sz. rendelet módosítása.
15. A távhõszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása.
16. Ingatlan részleges tulajdonjogának elfogadásáról döntés.
17. Közbeszerzési eljárás indítása az ÁMK
Sárszentmiklósi Általános Iskola Nagylóki Tagintézménye nyílászáróinak cseréje ügyében.
18. Az éves közbeszerzési terv módosítása.
19. Közbeszerzési eljárás kiírása villamos energia
beszerzésére.
20. Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat a 2010. évre.
21. A piac- és vásár-üzemeltetési tevékenység
folytatása.
22. A Black Time Egyesület támogatási kérelme.
23. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásáról és
a tartalék alakulásáról.
24. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
25. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról.
26. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés:
1. Az „Év Közalkalmazottja” kitüntetés 2009. évi
adományozása (szoc. eü.)
2. Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése.
3. Elsõ lakáshoz jutók támogatása.
4. Bejelentések.
Juhász János polgármester
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Hirdetmény

Tájékoztató

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a
Sárbogárd, Köztársaság út 189. szám alatti
malomüzem zajkibocsátási határértékének
megállapítása tárgyában a Közép-dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség meghozta döntését.

A Közép-dunántúli Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság egyszeri vissza nem térítendõ támogatást állapíthat meg annak a nagykorú személynek:

A határozat Sárbogárd város polgármesteri
hivatalának földszinti hirdetõtábláján kifüggesztésre került, ahol az teljes terjedelmében megtekinthetõ.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló többször módosított
10/2007. (III. 19.) ktr. sz. rendelet 55. §-a
alapján a képviselõ-testület rendes üléseit
éves munkaterve alapján tartja, melynek
tervezetét december 31-éig kell a képviselõ-testület elé terjeszteni.
A munkaterv tervezetének elkészítéséhez a
város lakosságától is javaslatot kell kérni
olyan napirendi pontokra vonatkozóan,
amelyek az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartoznak.
A javaslatnak tartalmaznia kell: a napirend
címét, elõadóját, a napirend tárgyalásának
javasolt idõpontját, azoknak a bizottságoknak a megjelölését, amelyek az elõterjesztést elõzetesen megvitatják.
Kérem, amennyiben napirendi pont tárgyalására vonatkozó javaslata van, azt 2009.
október 22-éig szíveskedjen postai úton,
vagy e-mailben a szervezés@sarbogard.hu
címre a polgármesteri hivatal szervezési
csoportjához eljuttatni.
Juhász János polgármester

Hirdetmény
Értesítem a tisztelt lakosságot, hogy a Környezetvédelmi Felügyelõség 73606/09.
számú vizsgálati eljárását lezáró határozatot
hozott az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati
Zrt. üzemeltetõ részére a Roneko Kft. által
tervezett Sárbogárd alállomás, Sárosd
gv.–Mezõfalva gv. 22 kV-os összekötõ vezeték átépítésére vonatkozó elõzetes vizsgálati dokumentáció alapján.
A határozat a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján szeptember 3-án kifüggesztésre
került.
A határozatban foglaltakkal kapcsolatos
esetleges észrevételeket a fenti idõ alatt a
felügyelõségre lehet megtenni, eljuttatni.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ

— aki a Magyar Köztársaság területén bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkezik;
— akinek a családjában a kérelem benyújtását
megelõzõ hónapban az egy fõre jutó havi jövedelem a minimálbér nettó összegét (2009-ben
57.815 Ft-ot) nem haladta meg;
— részére a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. §-a szerinti
nyugellátást nem folyósítanak (öregségi
nyugdíjat, rokkantsági nyugdíjat, baleseti rokkantsági nyugdíjat, rehabilitációs járadékot, özvegyi nyugdíjat, árvaellátást, szülõi nyugdíjat,
baleseti hozzátartozói nyugellátást, bányásznyugdíjat, korengedményes nyugdíjat, elõnyugdíjat, mezõgazdasági szövetkezeti járadékot, mezõgazdasági szakszövetkezeti járadékot
és a mezõgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegû járadékát);
— a gazdasági válsághoz kapcsolódó, elõre
nem látható esemény következtében a családja
mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan
veszélyeztetõ krízishelyzetbe került.
A család mindennapi életvitelének fenntartását
súlyosan veszélyeztetõ krízishelyzetnek minõsül különösen, ha a kérelmezõ:
— a munkahelyét 2008. szeptember 30-át követõen elvesztette;
— jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest 20 %-ot elérõ mértékben csökkent;
— lakáscélú kölcsönszerzõdésébõl eredõ fizetési kötelezettsége a törlesztõ részlet 2008.
szeptember havi összegéhez képest 20 %-ot elérõ mértékben emelkedett, vagy
— egészségi állapota indokolja.
Nem jogosult támogatásra az a személy,
— akinek a 2009. év folyamán 15.000 Ft-ot
meghaladó összegben átmeneti segélyt állapítottak meg;
— akinek esetében átmeneti segély megállapítása iránt eljárás van folyamatban a kérelem elbírálásának idõpontjáig, vagy
— aki a támogatás megállapítására irányuló
kérelmének benyújtását megelõzõ 90 napon
belül átmeneti segély megállapítására kérelmet
még nem nyújtott be, kivéve ha a helyi önkormányzat rendeletében elõírt feltételek az átmeneti segélyre való jogosultságát egyébként kizárják.
A támogatás megállapítása iránti kérelmet
2009. augusztus 1-je és 2009. november
30-a között formanyomtatványon, a kérelmezõ
lakó-, vagy tartózkodási helye szerint illetékes
települési önkormányzat jegyzõjéhez kell
benyújtani (személyesen: az ügyfélszolgálati
irodában — Sárbogárd, Hõsök tere 2., illetve
postai úton: polgármesteri hivatal, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Dr. Krupa Rozália jegyzõ
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Becsületes helytállás
a Cell-cup 2009 fesztiválon
A múlt tanév végén egyik szülõtársunk azzal az ötlettel állt elõ, hogy vegyünk részt a
veszprémi Cell-cup 2009 versenyen. (Bevallom, még nem is hallottam semmit errõl a
kézilabdázóknak 13 éve rendezett bajnokságról. Az eddigi Cell-cup fesztiválok szakmai és azon kívüli körökben is igen nagy sikert arattak. 34 országból, nemzetközi játékvezetés mellett, 886 csapat közel 13490 versenyzõje küzdött egymással. A mérkõzéseken és a programokon több tízezer ember vett
részt. Az esemény kiváló alkalom szakmai
fejlõdésre, barátságok kialakítására, ápolására.)
Az idén 14 ország 160 csapata nevezett különbözõ korosztályokban. Mi a szupermini
(1999. január 1-je és azután születettek)
kategóriában indultunk, még utoljára szivacskézilabdával játszottunk, majdnem
normál méretû pályán.
Az idei kupa augusztus 16–22-éig tartott.
Elõtte 3 héten át reggel és délután edzést
tartott a gyerekeknek Killer Gáborné
Marcsi néni és Sárköziné Kovács Kati néni. Ezúton is köszönjük munkájukat és
türelmüket!
A sportfesztivál pénzdíjas, mi, szülõk mégis örömmel áldoztunk erre a célra, mert
láttuk, hogy gyerekeink milyen odaadással
készültek fel a nagy melegben az edzéseken. A cél a tisztes helytállás volt, hiszen a
gyerekek csak szeptemberben kezdtek el
ismerkedni a kézilabdázással. A felkészülés jól sikerült, a csapat nagyon jó hangulatban utazott el Veszprémbe.
Vasárnap foglalták el szálláshelyüket kézilabdásaink a két edzõvel együtt. Hétfõ este
egy karneváli hangulatú megnyitó következett brazil dobosokkal és szambatáncosokkal. Veszprém hangulatos fõterére
vonult át a sok-sok kézilabdás fiú- és lánycsapat. Ekkor már mögöttünk volt egy lejátszott mérkõzés. Nem keseredtünk el, hiszen döntetlent játszottak a fiúk (amirõl
késõbb kiderült, hogy ezen a meccsen is
múlt, hogy a 3-4. helyért, vagy az 5-6. helyért játszhatnak-e).
Igaz, hogy 12 csapatból „csak” a 6. helyet
szerezték meg fiaink, de nézzék meg a
mérkõzések eredményeit, máris más
szemszögbõl látják az elért helyezést.
Sárbogárd, Mészöly G. Ált. Isk.–
Kistelek, Általános Iskola 15:15
Sárbogárd, Mészöly G. Ált.
Isk.–Szigetszentmiklósi KSK 21:6
Gödöllõi SE–
Sárbogárd, Mészöly G. Ált. Isk. 16:23
Várpalotai Bányász SK–
Sárbogárd, Mészöly G. Ált. Isk. 13:23
MKB Alsóõrs 99’–
Sárbogárd, Mészöly G. Ált. Isk. 19:10

Rosszabb gólkülönbséggel (3 gól mínusz)
az 5-6. helyért játszhatott a csapat. A helyosztót Pápa ellen játszottuk. (Az egyik bíró
pápai volt.) Hatalmas küzdés és csata után
a rendes játékidõben az eredmény 14:14
volt, ezért a mérkõzést aranygól döntötte
el. Feldobást követõen a labdát szerzõ Pápa támadását kivédekeztük, majd labdát
szerezve Rohonczi Gergõ indult, akit a hatos elõtt ketten lerántottak. A bíró nem
adott hétméterest, de még csak szabaddobást sem, így a Pápa szabadon indulhatott,
melybõl gól is született. Így az eredmény:
Pápa–Mészöly 15:14.

Végeredmény:
1. MKB Alsóõrs 99’
2. Celldömölk, Eötvös DSE
3. Kistelek, Általános Iskola
4. Budapesti Honvéd SE
5. Pápa, Weöres S. Általános Iskola
6. Sárbogárd, Mészöly G. Ált. Iskola
7. Tisza Volán SC
8. Gödöllõi SE
9. MKB Veszprém KC
10. Várpalotai Bányász SK
11. MKB Alsóõrs 2000
12. Szigetszentmiklósi KSK
Az eredmény önmagáért beszél, hiszen nálunk régebb óta kézilabdázó csapatokat
tudtunk megverni.
Sok pozitív és negatív tapasztalat is ért
bennünket ezalatt a 6 nap alatt. Ha lehet,
inkább nem részleteznénk ezeket, inkább
szeretnénk megköszönni Háriné Németh
Ilonának, hogy „eszébe jutott” e versenyre
való nevezés, és annak minden vele járó hivatalos ügyeit elintézte, Rohonczi Gábor-

A megnyitón

nak, hogy Veszprémben olyan kényelmes
szállást szerzett gyerekeinknek, mintha
szállodában lennének. Köszönjük azoknak a szülõknek a biztatást, a „fuvarozást”,
akik szinte mind a 6 nap alatt lejöttek
Veszprémbe, csak hogy szurkolhassanak a
fiúknak. Köszönjük a Mészöly Géza Általános Iskolának, hogy a nyári szünetben 3
héten át edzhettek gyerekeink a nagy tornacsarnokban. Reméljük, hogy a további
edzések is itt folytatódhatnak tanév közben.
És köszönet nem utolsó sorban a gyerekeknek, akik nagy élményt okoztak játékukkal nekünk, szülõknek.
A csapat tagjai: Rohonczi Gergõ, Huszár
Bálint, Hári Levente, Barabás József, Gödör Bence, Huszár Tamás, Killer Gábor,
Szõke Péter, Huszár Armand, Horváth
István, Sükösd Gergõ, Berkei Adrián.
Jövõre megint megyünk! Hajrá, Sárbogárd!
H. A.
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Sárszentmiklós—Kisláng 2:1 (1:0)
Sárszentmiklós, 250 nézõ, vezette: Rémai
Zsolt.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szabó
L., Szabó G., Vámosi (Král), Szarka, Markovics, Emperger, Bakos (Gráczer), Szabó
Z., Berényi. Edzõ: Masinka László.
Kisláng: Ányos, Szolnok (Balogh), Villerding, Dudar, Rehák, Kovács T., Hegyi,
Párkány, Szabó (Zimmermann), Kovács
Zs., Paluska. Edzõ: Bekõ Balázs.
A várakozásnak megfelelõen nagyszámú
vendégszurkoló kísérte el a kislángi csapatot, akikrõl mérkõzés közben kiderült,
hogy mondhatni túlságosan is „vehemensek” voltak.
A hétközi edzés során elbeszélgetés történt a csapattal, mert az elmúlt héten nyújtott teljesítmények néhány játékosnál kritikán alulinak lettek minõsítve. A vereség
egy dolog, de az is csak abban az esetben
elfogadható, ha mögötte pozitív hozzáállás van, tehát a játékos mindent megtett a
gyõzelemért, szép eredményért (a vezetõség és az edzõ ezt hiányolta).
A mérkõzés elején mindkét csapat óvatosan kezdett, és talán a vendégcsapat kezdett jobban. Folyamatosan magunkhoz ra-

gadtuk az irányítást, és már a meccsnek
ezen periódusában látszott, hogy más felfogásban játszanak játékosaink — látszott
a küzdeni akarás.
Az elsõ gól a 26. percben történt, amikor
elõbb a megsérült Vámosi helyére pályára
lépett Král (többek szerint) szabályos gólját les címén érvénytelenítette a játékvezetõ.
Az elvégzett szabadrúgást Markovics megszerezte, majd nagyszerû ütemben indította Bakos, aki a kifutó kapus mellett a
hálóba lõtt, 1:0.
A gól szemmel láthatóan megfogta a vendégcsapatot, de helyzeteinket sorozatban
elszórakoztuk, így második találatunkra
már a második játékrész 48. percéig kellett
várni, mikor a bal oldal kisodródott, Král
az õt szorongató védõ fölött ollózva a kapu
elé helyezte a labdát, azt Szarka csak megcsúsztatta, és az így kapu elé került játékszert Berényi a védõt megelõzve, bevetõdve fejelte a hálóba, 2:0.
Ezt követõen kihagytunk két nagy ziccert,
és ahogy lenni szokott, a 78. percben, szögletrúgást követõen Kovács Zs. fejelt a hálóba, 2:1.

A Femol-csoport eredményei:

A Déli-csoport eredményei:

Szabadegyháza–Nagyvenyim 4-2 (1-0)
Gólszerzõk: Vida, Balló (2), Horváth, illetve Pukánszky, Bata. Ifjúsági mérkõzés:
2-0.
Pusztaszabolcs–Adony 2-2 (2-1)
Gólszerzõk: Major, Molnár, illetve Tamon
(2). Ifjúsági mérkõzés: 3-5.
Cece–Lajoskomárom 3-2 (1-2)
Gólszerzõk: Király, Sütõ (2), illetve Tóth,
Schmikl. Ifjúsági mérkõzés 10-2.
Seregélyes–Iváncsa 1-2 (0-0)
Gólszerzõk: Takács, illetve Kovács, Simon
N. Ifjúsági mérkõzés: 5-0.
LMSK–Rácalmás SE 1-2 (0-1)
Gólszerzõk: Gombos, illetve Munkácsi,
Antal. Ifjúsági mérkõzés: 3-2.
Mezõszilas SE–Enyingi VSE 2-1 (0-1)
Gólszerzõk: Mezei, Nagy, illetve Szabó. Ifjúsági mérkõzés: 2-2.
Dég–Aba-Sárvíz FC 0-3 (0-2)
Gólszerzõk: Berengyán, Kuczi, Asbóth. Ifjúsági mérkõzés: 1-3.
Mezõfalva–Sárbogárd 2-2 (1-0)
Gólszerzõk: Tórizs (2), illetve Bõhm, Sebestyén. Ifjúsági mérkõzés: 16-0.

Dunapentele–Kulcs 0-3 (0-2)
Gólszerzõk: Fehér R., Fehér K., Mészáros. Kiállítva: Nemes (Dunapentele).
Sárszentágota–Besnyõ SE 4-2 (1-0)
Gólszerzõk: Bali, Krajcsovics, Beke, Fazekas, illetve Oláh, Farkas.
Tác-Csõsz SE–Zichyújfalu SE 2-0 (1-0)
Gólszerzõk: Kovács (2). Kiállítva: Kálmán, illetve Kulacs K.
Elõszállás SE–Alap 2-1 (1-1)
Gólszerzõk: Puskás, Németh, illetve Szabó. Kiállítva: Szabó.
Mezõkomárom–Kisapostag 1-1 (1-1)
Gólszerzõk: Szegedi, illetve Kopecz.
Nagylók–Vajta 2-3 (1-0)
Gólszerzõk: Faragó, Kacz (öngól), illetve
Fekete (2), Márta.
Perkáta SE–Soponya 4-0 (2-0)
Gólszerzõk: Buskó (2), Reith, Viola.
A Femol-csoport állása:
1. Iváncsa
2. Szabadegyháza
3. Pusztaszabolcs
4. Cece
5. Dég
6. Mezõfalva
7. Seregélyes
8. Adony
9. Mezõszilas
10. Rácalmás
11. Aba-Sárvíz
12. LMSK
13. Sárbogárd
14. Nagyvenyim
15. Enying
16. Lajoskomárom

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
2
1
-

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

14-1
14-4
10-3
8-6
7-4
6-4
6-6
6-6
3-6
3-9
5-5
3-8
5-8
6-9
2-9
3-13

9
9
7
7
6
4
4
4
4
4
3
3
2
1
0
0

További gól már nem esett, helyzetek maradtak ki mindkét oldalon, de az igazi ziccert Berényi hibázta el.
A mérkõzés összképét tekintve két, sok hibával játszó, de küzdeni tudásból jelesre
vizsgázott csapat mérkõzését láttuk, feltûnõen gyenge játékvezetés mellett, melynek eredménye a meglehetõsen sok kiosztott sárgalap.
Megérdemelten nyertünk, de tudomásul
kell venni, ebben az osztályban nincsen lefutott meccs, minden pontért nagyon meg
kell küzdeni, és azokat csak hasonló, a
mérkõzésen mutatott hozzáállással gyûjtögethetjük.
Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós–Kisláng 2:3
Vereséget szenvedtünk, melyet meg is érdemeltünk, mert ennyi ziccert büntetlenül
nem lehet elhibázni. A kapott gólokat az
igencsak ingatag lábakon álló védelmünk
hozta össze.
Hétvégén Pákozdra látogatunk, ahol csak
a gyõzelem az elfogadható eredmény.
Szabó Béla

A Roneko-csoport állása:
1. Pálhalma
2. Csákvár
3. Dunafém-M.
4. Velence
5. Bakonycsernye
6. Sárosd
7. Sárszentmiklós
8. Bicske
9. Baracs
10. Kápolnásnyék
11. Pusztavám
12. Martonvásár
13. Kisláng
14. Káloz
15. Polgárdi
16. Pákozd

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
-

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

14-1
6-1
7-3
8-2
6-4
4-2
5-4
5-4
1-2
4-7
1-2
4-6
3-7
3-8
3-12
1-10

9
9
9
7
6
6
6
4
4
4
3
1
1
0
0
0

A Déli-csoport állása:
1. Perkáta
2. Zichyújfalu
3. Kulcs
4. Sárszentágota
5. Vajta
6. Mezõkomárom
7. Alap
8. Tác-Csõsz
9. Elõszállás
10. Nagylók
11. Besnyõ
12. Dunapentele
13. Kisapostag
14. Soponya

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
-

2
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

13-1
9-4
8-5
9-8
6-7
6-3
4-3
5-5
8-9
4-5
7-11
7-12
1-7
3-10

9
6
6
6
6
5
4
4
3
3
3
3
1
1
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Tanévnyitó Cecén
Teljesen megújulva, kifestve
fogadta az idei évnyitón szeptember 31-én a cecei iskola a
gyerekeket. A szülõk és az önkormányzat összefogásával kifestették az iskolát, ahol szükség volt rá, az ajtókat is lefestették, s még a tetõszigetelést is
felújították. Nagyon sokat önkéntes munkával, eszközökkel,

anyaggal segítették a felújítást.
Az önkormányzat adott jelentõs mennyiségû anyagot és közmunkásokat, hogy tanévkezdésre minden elkészüljön.
Király László, az iskola új igazgatója tanévnyitó beszédében
megköszönte mindenkinek a
segítségét. Elmondta, hogy az
iskola körzeti feladatokat lát

el. Minden reggel iskolabuszok
szállítják Cecére Vajtáról és
Sáregresrõl a gyerekeket. Az
integráció következtében az
alapi iskola a cecei iskola
tagiskolájaként mûködik.
A tanévnyitó vendégei voltak
Varga Gábor polgármester,
Kalló Péter katolikus plébános, Szabó Péter és felesége,

református
lelkipásztorok
Menyhárt Tamás az oktatási
bizottság elnöke, Menyhárt
Ferenc, az iskola támogatója,
Asbóth Lászlóné az iskola
diáktanácsának elnöke.
Az elsõsök névre szóló emléklapot kaptak abból az alkalomból, hogy az iskola polgárai
lettek.
A tanévnyitó ünnepség után a
gyerekek és szülõk végigjárták
a szépen felújított iskolát és az
osztálytermeket.
Hargitai Lajos

38 millió oktatásra
A cecei és alapi egyesített általános iskolák
az oktatás színvonalának fejlesztésére
(kompetencia alapú oktatásra) 38 millió
Ft összegû európai uniós támogatást nyertek. Ebbõl 26 millió jut a cecei, 12 millió az
alapi általános iskola oktatásfejlesztési
programjára.
A megnyert pályázat programjának ünnepélyes bemutatójára és a programindító
tanácskozásra augusztus 26-án, múlt héten

szerdán került sor a cecei mûvelõdési házban. Ezen részt vettek a két iskola fejlesztési programjában dolgozó pedagógusok,
az iskolák igazgatói, a két település képviselõi, Méhes Lajosné alapi, illetve Varga
Gábor cecei polgármester, valamint Nagyné Láng Judit közoktatási szakértõ, a program irányítója.
Varga Gábor és Méhes Lajosné polgármesterek megnyitó beszédükben méltatták a program jelentõségét a települések
oktatásának fejlesztésében.
Nagyné Láng Judit oktatási szakértõ ezt
követõen részletesen ismertette az öt évre
szóló programot. Hangsúlyozta, hogy a
program által a következõ években jelentõsen javulnak a szakmai feltételek. A pedagógusok szakmai továbbképzése mellett
az oktatás tárgyi feltételei is jelentõsen ja-

vulnak majd. A program célja az, hogy a vidéki iskolák versenyképesek legyenek a
városi iskolákkal szemben.
Király László, a cecei általános iskola új
igazgatója a tanácskozás szünetében érdeklõdésemre elmondta, hogy elõször
egy-egy osztályban indítják meg a fejlesztõ
programot, majd a következõ években kiterjesztik az egész iskolára. Szakmai szempontból jelentõs javulást várnak a többéves programtól.
Délután szekcióüléseken folyt tovább a
munka, amelyeken részletesen megvitatták a teendõket a szakemberek.
Hargitai Lajos

Esti nótázás Cecén
A nyári szünet alatt sem tétlenkedtek a
Cecei Búzavirág Népdalkör tagjai. Úgy
gondolták, hogy szeretnének együtt tölteni
egy kis idõt, de nemcsak szûk körben, hanem a sáregresi nótázókat is meghívták
egy estébe nyúló találkára.
Augusztus 13-án délután a „hazaiak” a
nagy elõkészületek után nyugodtan várhatták meghívott vendégeiket. Mindenkit
nagy örömmel fogadtak. Lelkesen invitáltak minket a süteményekkel megrakott
asztalhoz. Mikor megláttuk a házi készítésû finomságokat, rendesen elámultunk,
mert sokszor még a lakodalmakban sincs
ekkora kínálat! A népdalkörösök egy cecei

kaspót és egy emlékplakettet adtak át az
egresieknek, és elmondták, hogy õk is remekül érezték magukat a mostani vendégek által szervezett esten. A meghívottak
megköszönték a vendéglátást, és remélik,
hogy máskor is lesz ilyen alkalom.
De nehogy azt gondolják, hogy elengedtek
minket csak édességgel a gyomrunkban!
Amikor mindenki megérkezett és helyet
foglalt, a vendéglátók elkezdték kihordani
a pörköltet, amihez rizst és elsõ osztályú
házi káposztasalátát tálaltak. Ezután újra
jöhettek a nyalánkságok.
Ha valaki szerette volna lemozogni a vacsorát, Szabó László remek lehetõséget

nyújtott erre. A tánctér gyorsan megtelt a
mulatni vágyókkal, akik kimerülésig rophatták.
Ezzel az estével a jelenlévõk megerõsítették, hogy kortól függetlenül is remekül
érezheti magát az ember.
Menyhárt Daniella
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Életkép Sárbogárdon

VIHAR NYÁRI ÉJJEL
Puha-pihe fészek, benne öt csöpp kis élet,
Mit hatalmas fának sötét lombja rejt.
Csillagtalan éjjel, vihar elõtti csendben vártáján pihen az anyamadár.
S míg fodroz a csend, a levél sem rezdül, langy levegõ illan,
Közben nagy távolságból hallatszik halk morajlás, tompa dörej.
Ablakom függönyét lebbentem, s kémlelem… ez miféle nesz?
Az éjszaka sötét. Vihar elõtti a csend.
Állni látszik a levegõ… de nem… most mintha ágyú lövését hallanám…
Telnek a percek, és fény csillan, jel a magasban — elemek harca
kél.
Ezalatt a lombok tövén békésen nyugszik a kis család.
Ablakom nyitva, az éter feszült,
Mi virrasztunk ketten: én és az anyamadár.
A város alszik, zsibbadt fáradtságban,
Az elsõ álom nyomja, aki él.
Ablakok nyitva, s a szobákban fullasztó a lég.
Most hirtelen, mint varázsütésre, enyhe fuvallat, szellõcske kél.
S odafenn a magasban cikázó fény.
Majd a morajlás helyett nagy reccsenés, s a dübörgést
— mintha erõs kéz óriás leplet hasítana — e hang szakítja meg.
Fenséges csata az égi háború, aki él, beleremeg.
S amíg alszik a város fáradt bódulatban,
Hatalmas cseppek özöne hull.
Zuhog a zápor, nyel a csatorna, a házakban biztonság, nyugalom
honol.

Zenés
különlegesség
Szeptember 19-én
(szombaton) 19 órakor
a polgármesteri hivatal
dísztermében

NÉGYKEZES
ZONGORAKONCERTET
rendezünk.
Fellépnek: Miniska Mónika és
Endl László, a székesfehérvári
Hermann László Zeneiskola
mûvésztanárai.
A zenés esten a zongorairodalom
kedvelt és különleges darabjai
hangzanak el.
Minden érdeklõdõt szeretettel vár
a Bogárd-Dal Egyesület!

Nyitott ablakom behajtom én is. De jaj, az öt fióka a veszélyt hogy
éli meg?
Lombok tövén puha-pihe fészek lakóit az Isten õrzi,
Kis életükre Õ vigyáz. Míg zúg a vihar, békén pihennek,
Mert anyát adott nekik, jó édesanyát.
S a vihar, amint jött, tovaállt, vagy töltése elfogyott.
Múlik az idõ, lassan hajnalodik… — s amíg reggeli hálaimám
Istenhez száll, a madár pedig zengi énekét: õ így,
Én meg emígy dicsérjük a Mindenség Urát.
Mily csodás ez a hangulat.
De szaladnak a percek, s ezalatt lassan újul egy nap.
Sárbogárd, 2009. augusztus hó

Minden hétfõn
17 órai kezdettel
„A múlt, a jelen és a jövõ
történelemkönyve”
A jelenések könyvének titkai

Dr. Makkos Norbert
bíró elõadásai
a sárbogárdi
József Attila Mûvelõdési házban
szeptember 7.
Az emberarcú apokalipszis
szeptember 14.
A misztikus hetes
szeptember 21.
„Hogyan néz ki Jézus lába”
szeptember 28.
Szüzek és prostituáltak a Sárkánnyal
október 5.
Három és fél év a fenevaddal
október 12.
Három angyal Sárbogárd felett
október 19.
Végítélet: Pokol vagy Paradicsom
Mindenkit szeretettel várunk!
Belépõdíj nincs!

Református Egyház Idõsek Otthona egy lakója

Kedves Szülõk!
Az Alapi Óvoda szeretettel várja óvodás korú gyermekek jelentkezését ideális csoportlétszám biztosításával a
2009/2010-es nevelési évre.
Érdeklõdni lehet a 06 (25) 504 640-es
telefonszámon, vagy személyesen az
óvodában.
Pekarek Istvánné óvodavezetõ

RockCafé
2009. szeptember 5-én,
szombaton
Sárbogárdon a
mûvházban

TITÁN
Elõtte magyar–svéd vb selejtezõ
futballmérkõzés kivetítõrõl.
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

Nagymama
receptjei

MONOLÓG A HÜLYESÉGRÕL

Szõlõbefõtt
Hozzávalók: 1 kg szõlõ, 35 dkg cukor.
Elkészítés: a szõlõt leszemezgetjük,
megmossuk, szitán lecsepegtetjük. A
cukorral elkeverjük és 5 dl vízzel felfõzzük, majd tiszta üvegekbe szedjük. A
visszamaradt levet felére beforraljuk és
ráöntjük a gyümölcsre. Szárazgõzben
hagyjuk kihûlni.

Szõlõs piskóta
Hozzávalók: 12 db babapiskóta, 2 dl
édes fehérbor, 10 dkg dió, vagy meghámozott mandula, 3 tojás, 40 dkg
fehér szõlõ, 4 evõkanál cukor, 1 kicsi
citrom.
Elkészítés: a babapiskótát darabokra
törjük és mély üvegtál, vagy négy talpas
pohár aljára rakjuk, a bor felével meglocsoljuk. A dió felét (a szép szemeket) kiválogatjuk, félretesszük, a többit durvára vágva a piskótára szórjuk. A szõlõt leszemezzük, a fele szintén a piskótára
kerül. A tojást a cukorral nyeles serpenyõben fehéredésig keverjük, a bor másik felével felengedjük, a citrom héját
belereszeljük, a levét belefacsarjuk, kikeverjük. Nagyobb lábosban vizet forralunk, a serpenyõt beleállítjuk, és a
krémet kevergetve addig hagyjuk a gõzön, amíg be nem sûrûsödik. Ekkor a
piskótára öntjük, és ha kihûlt, fél napra
hûtõszekrénybe tesszük. Tálalás elõtt a
szép diószemekkel és a maradék szõlõszemekkel kirakjuk.

Szõlõs túrótorta
Hozzávalók: 6 tojás, 3 csomag vaníliás
cukor, 3 evõkanál cukor, 1 csomag vaníliás puding (nem fõzõs), 1 db citrom,
0,5 kg túró, 2 dl tejföl, 5 dkg gríz, mazsola, egy csipet só, egy kevés vaj.
Elkészítés: a 6 db tojássárgáját a cukorral kikeverjük, hozzáadjuk a vaníliás
cukrot és a grízt. A túrót a tejföllel és a
citrom lereszelt héjával összekeverjük.
A pudingot a citromlével összekeverjük. A fenti anyagokat a fenti készítés
sorrendjében összekeverjük. A tojásfehérjét felverjük keményre, és az egészet
óvatosan összedolgozzuk. Elõmelegített, közepesen meleg sütõben, vajjal kikent, kilisztezett tepsiben sütjük kb.
45-50 percig.

Szerinted hülye vagyok. Hülye, mert nem
vagyok hajlandó kinyitni a szememet, látni, ami körülöttem van az országban. Azt
mondod, hogy maga a fõnök jelentette ki
pár évvel ezelõtt, hogy elszúrták, nem kicsit, nagyon (õ csúnyább szót használt), kijelentette, hogy hazudtak éjjel és nappal,
nem csináltak semmit, de tényleg semmit.
Ezt õ mondta a maga szájával. Véleményed szerint aki ezek után mégis ezt az
oldalt támogatja, az hülye.
Csak lassan! Kiderülhet, hogy inkább te
vagy hülye és a hozzád hasonlók, akik szûklátókörûen évek óta ugyanazt szajkózzák.
Tudod mit? Belátom, hogy naivság volt
hinni ennek a széltolónak, hogy õ, aki a fõhazug volt, majd ezután hirtelen a nagy
igazmondóvá válik. Nem kellett volna elhinni, hogy akik elszúrták, nem kicsit, nagyon, azok egyszerre varázsütésre mindent
nagyszerûen fognak csinálni. Persze, tudom, beigazolódott, hogy ez a Gyurcsány
és a stábja még nagyobb kátyúba vitte a
szekeret, mint amilyenbe elõtte õk maguk
belevitték. Tudom, hogy akinek szeme
volt, az láthatta, hogy ez a figura nem más,
mint egy exhibicionista politikai szélhámos, aki élvezi és színészi szerepként éli át
azt a pozíciót, amelyikbe a pártja juttatta.
Sajátmagának is elhitte, hogy õ a nagyra
hivatott államreformer, aki majd csodákat
mûvel. Ennyire hiú volt. Ahogy riszált,
ahogy nyomta a sódert, ahogy fényképeztette magát, ahogy reflektorok kereszttüzében csodálatos Magyarországot vázolt
fel az elvarázsolt hallgatóságnak, közben
valahol a tudata mélyén átlátta, hogy egy
szava sem igaz, ez tényleg maga volt a
csoda. Tudom, tudom, ugyanolyan jól tudom, mint te.
S hogy mégis, mindezek után is megmaradok a hûségemnél, az szerinted hülyeség.
Na most rátérek arra, hogy ki az igazi hülye.

Úgy tudom, te Fradi-drukker vagy. Szerényen megkérdezem, hogy miért és mitõl
drukkere valaki egy csapatnak. A racionális válasz erre az: azért, mert a fiúk jól gurigáznak a labdával, jól cseleznek, jól adogatnak, remekül tudják bejuttatni a lasztit
az ellenfél hálójába, s eközben remek srácok is. Ez evidencia. És ugyanilyen evidencia lenne az, hogy ha elkezdenek rosszul
gurigázni, botlábúak a pályán, öngólokat
rugdosnak a saját hálójukba, részegeskednek, akkor a normális szurkoló annak a
csapatnak kezd drukkolni, amelynek játékosai jól gurigáznak satöbbi. Aki mégis kitart a botlábúak mellett, az hülye. Most akkor te miért tartottál ki mégis a Fradi mellett, amikor a másodosztályban is ronggyá
verték õket idõnként nem túl menõ csapatocskák? Nem inkább azért az együttesért
kellett volna lelkesedni, amelyik megnyerte az országos bajnokságot? Ha már drukker az ember, akkor a játékért legyen drukker, nem?
Aki életében nem vett a kezébe egy pszichológiakönyvet, az is tudja, hogy az embert a döntéseiben, választásaiban többnyire nem az észszerû belátás vezeti. Hanem mi? Akkor tudnánk rá a világos választ, ha a racionalitás keretein belül volnánk. De nem ott vagyunk. Kérdezem én,
nem hülye-e az, aki mégis a racionalitást
kéri számon olyan dolgokban, amelyekben
maga a páciens sem lát tisztán. Például van
ilyen, hogy klubhûség. Meg más dolgok.
Családi hagyomány. Emberi rokonszenv.
Filozófusi agymenés.
Hagyj engem a dumáddal! És ha azt kérdezed, hogy akkor is kitartok-e, ha ezzel a
szakadékba zuhanást segítem, azt mondom, hogy igen. És ha nem hagysz békén,
seggbe rúglak.
(L. A.)

SÁRSZENTMIKLÓSI
SZÜRETI
FELVONULÁS ÉS BÁL
2009. szeptember 12-én
A felvonulás déli harangszóra a Gabona elõl veszi kezdetét a következõ útvonalon:
Gabona–Homoksor–Vezér (tánc)–Magyar–Kazinczy (tánc)–Rákóczi és Széchenyi u. sarok
(tánc)–63-as–Magyar–Miklós–Tisza–Rákóczi (tánc)–Munkácsy–Elõd vezér (tánc)–Huba–Lehel–Semmelweis (tánc)–63-as–Vörösmarty (tánc)–Arany János–Szabadság–Erkel Ferenc
(tánc)–Táncsics–Egressy Béni–Deák Ferenc (tánc)–Jókai (tánc)–László–Arany János (utolsó
tánc).

A bál este 8 órakor kezdõdik a klubkönyvtár udvarán.
Figyelem! Megbeszélés 2009. szeptember 4-én 18.00 órától!
Info: 06 (70) 455 1766 – Farkas István (Pista bácsi), Farkas István (Piktor)
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A róka, a medve és
a szegény ember
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember. Ez a szegény ember
egy reggel két tehenével elindult a földjére szántani.
Amint az erdõ mellett megyen, egyszer csak hall valami bömbölést és makogást.
Bemegy az erdõbe megnézni, vajon mi lehet az? Hát látja, hogy egy nagy medve
verekedik egy kis nyúllal.
— No, még ilyet se láttam életemben! — mondja a szegény ember, s olyan jóízûen
kacagott rajta, hogy majd kipukkadt.
— Ejnye, veszett-hordta embere, hogy mersz te rajtam kacagni?! — rivallott rá a
medve. — No, ezért meglakolsz! Tehenestül együtt megeszlek.
A szegény ember bezzeg most már nem kacagott; nagyon kérte a medvét, hogy ne
egye meg, vagy ha már csakugyan meg kell lenni, legalább estig ne egye meg,
ameddig felszántja a földjét, szegény háznépe hogy ne maradjon kenyér nélkül.
— No, hát estig nem bántalak, de akkor megeszlek!
Avval a medve elment a dolgára, a szegény ember pedig búsan szántogatott, s
akármennyit gondolkozott, nem tudta elgondolni, mivel lehetne megengesztelni
a medvét... Délfelé odavetõdött egy róka; észrevette, hogy a szegény ember búsul, kérdezte tõle, mi a baja, talán segíthetne rajta.
A szegény ember elmondta, hogy járt a medvével.
— Ha csak ennyi a baj, azon könnyen tudok én segíteni. Kutya bajod sem lesz. De
mit fizetsz, ha megsegítelek?
A szegény ember nem tudta, mit ígérjen, mert nemigen volt mibõl, s a róka is sokat kért. Végre kilenc tyúkban s egy kakasban egyeztek meg. Nehezen ígérte meg
a szegény ember, mert nem tudta, hogy honnan teremti elõ, de mégis megígérte.
— No most már, szegény ember, hallgass reám! Mikor a medve estefelé idejõ, én
megbúvok a bokorban, s kürtölök, ahogy a vadászok szoktak. Akkor a medve azt
kérdi: mi az? Te azt mondod: vadászok jönnek. Erre a medve megijed, s kér, hogy
bújtasd el. Te bebújtatod abba a szennyes zsákba, s megmondod neki, hogy meg
ne mozduljon. Én akkor kijövök a bokorból, s kérdem: mi van abban a zsákban?
Te azt mondod: szenes tõke. Én nem akarom elhinni, s azt mondom: vágd abba a
csúcsba a fejszédet. Te fejszét fogsz, s úgy vágod fejébe a fejszédet, hogy a medve
mindjárt szörnyethal.
A szegény ember megörvendett a jó tanácsnak, s követte is. Minden úgy történt,
ahogy a róka mondta: a medve pórul járt, s a szegény ember megszabadult
tehenestõl.
— Nem megmondtam, hogy így lesz? — mondta a róka. —Tanuld meg ebbõl,
szegény ember, hogy többet ésszel, mint erõvel. De nekem most dolgom van, hazasietek. Holnap elmegyek hozzád a kilenc tyúkért és a kakasért. Jó kövérek legyenek! Otthon légy, mert különben megkeserülöd!
A szegény ember szekerére vetette a medvét, vígan tért haza, otthon jó vacsorát
csapott, jól aludt rája, s nem sokat félt a rókától, mert megtanulta tõle: többet
ésszel, mint erõvel!
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BOLYAI MATEMATIKA
CSAPATVERSENY 2009
„Az összedolgozás képessége
az egyik legnagyobb érték az életben.”
A Veres Péter Gimnázium és Nagy-Baló András a
2009/2010. tanévben megrendezi a Bolyai Matematika
Csapatversenyt (lásd: Oktatási Közlöny). A verseny megyei/körzeti fordulóját írásbeli munka formájában, az országos döntõt írásbeli és szóbeli formában bonyolítjuk le
az alább leírtak szerint.
(A versenyt elõször 2004-ben rendeztük meg Észak-Budán, majd a következõ években Budapest többi körzete
és néhány megye is csatlakozott. 2008-ban a fõváros és
13 megye területén több mint 17 000 résztvevõje volt a
rendezvénynek. A korábbi évek feladatsorai és eredményei megtalálhatók a www.bolyaiverseny.hu honlapon;
a verseny feladatait, megoldásait és eredményeit tartalmazó könyvek megrendelhetõk a Nemzeti Tankönyvkiadónál.)
A verseny célja: segíteni a diákokat azon képességek kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak
meg problémákat. Lehetõséget szeretnénk teremteni arra, hogy átéljék az együttgondolkodás örömét, és a logikus gondolkodás mellett készségeiket közvetlenül is bemutathassák diáktársaik elõtt, eközben pedig összemérhessék tudásukat.
A verseny résztvevõi: a versenyen azonos iskolába járó
3-8. osztályos tanulók évfolyamonként szervezõdõ 4 fõs
csapatai vehetnek részt (egy iskolából akárhány csapat
indulhat). A 3-6. osztályosok egy-egy, a 7. és 8. osztályosok két-két kategóriában versenyeznek aszerint, hogy általános iskolai („a”), vagy gimnáziumi („g”) osztályba járnak.
A nevezéskor minden csapatnak saját csapatnevet kell
választania.
A megyei/körzeti (írásbeli) forduló idõpontja: 2009. október 16. (péntek) 14 óra 30 perc. A verseny helyszínén a
kezdés elõtt legalább 15 perccel kérjük a megjelenést
(14 órától az erre az alkalomra szerkesztett zenével fogadjuk a versenyzõket). A kísérõk részére külön terme(ke)t biztosítunk, ahol a verseny kezdete után iskolánként kiosztunk egy teljes feladatsort és megoldókulcsot
(az igényelt számla is ebben a borítékban lesz).
Az országos (írásbeli és szóbeli) döntõ és díjkiosztó idõpontja: 2009. november 21. (szombat)11 óra, helyszíne
a Veres Péter Gimnázium (1039 Budapest, Csobánka tér
7.), illetve a Bárczi Géza Általános Iskola (1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2.).
Nevezési határidõ: 2009. szeptember 18. Nevezési
díj: 800 Ft/fõ.

— Bizony, komám, kopó az, mégpedig két kopó. Itt aludtak az ágy alatt, ördög
tudja, honnan kerültek ide; megérezték a szagodat, ki akarnak rohanni, alig tudom már tartani õket.

Nevezés: kizárólag interneten, a www.bolyaiverseny.hu
oldalon. A nevezési díj a borítékban mellékelt csekken,
vagy átutalással a 11706016-20731322 OTP-számlaszámra fizethetõ be (számlatulajdonos: Nagy-Baló András, EV-552572). A „Közlemény” rovatban minden esetben kérjük feltüntetni a számlaigénylõ nevét. Számlaigényüket szeptember 18-áig jelezhetik a verseny honlapján
lévõ regisztrációs rendszerben. Körzeten és kategórián
belüli azonos csapatnév esetén a késõbb nevezõ csapatnak kell nevet változtatnia (emiatt célszerû minél elõbb
nevezni, a nevezési díj még szept. 18-án is befizethetõ).

— Csak addig tartsd, amíg elfutok! Nem bánom, maradjon inkább neked a tyúk
is, a kakas is!

A teljes, részletes versenyszabályzat a honlap Versenykiírás menüpontja alatt tekinthetõ meg.

Mire a szegény ember kinyitotta az ajtót, a róka már túl volt ungon-berken. Nagyot kacagott rajta, s még talán most is kacag, ha meg nem halt.

További információk: a www.bolyaiverseny.hu oldalon, az info@bolyaiverseny.hu e-mail címen, illetve
telefonon (15.00-tól) a 06-30-386-2445 (Nagy-Baló
András), de. 06-30-440-6870 (Nagy-Baló Teréz).

Reggel alig nyitotta ki a szemét, már kopogtatott az ajtón a róka, s kérte a kilenc
tyúkot és az egy kakast.
— Mindjárt, komám, mindjárt, csak felöltözöm — mondta a szegény ember; hamar felöltözött, de nem nyitotta ki az ajtót, hanem megállott a ház közepén, s elkezdett csaholni, mint a kutyák.
— Te szegény ember! Mi tesz úgy, talán csak nem kopó?

Forrás: Illyés Gyula — Hét meg hét magyar népmese
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TV-RÁDIÓMÛSOR
Szeptember 5., SZOMBAT

MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Hétmérföld 9.35 Delta 10.05 Élni tudni kell! 10.35 Készpénz 11.00 AutóVízió 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek
12.05 EgészségABC 12.35 100 év – Játék a színház
13.25 Dr. Syn kettõs élete 15.05 Gyermekszínház
15.45 Teknõc a láthatáron 16.15 Géniusz 16.45 Unokáink sem fogják látni 17.15 Therese nõvér.com 19.00
Luxor-sorsolás 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15 Szeretõk
21.15 Diana igaz története 22.50 Hírek 22.55 Sporthírek 23.15 Early Music 0.05 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Infománia 6.25 A tini
nindzsa teknõcök új kalandjai 6.45 Kölyökklub 9.05
Disney-rajzfilmek 10.20 Játék 11.25 A dadus 12.00
Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Miss Universe 2009
14.45 Míg a halál el nem választ 15.10 Pasifaló 15.40
Rejtélyek városa 16.30 Piszkos tizenkettõ: A második
küldetés 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Magyarország–Svédország vb-selejtezõ válogatott labdarúgó-mérkõzés 22.15 A csontember 0.30 Eltûntnek
nyilvánítva 1.25 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.45 414-es küldetés 10.15
Szurikáták udvarháza 10.45 Babavilág 11.15 Kalandjárat 11.50 Charlie – Majom a családban 12.50 Hegylakó
13.50 Bajnokok Ligája magazin 14.25 A kiválasztott –
Az amerikai látnok 15.25 90210: Semmi sem fogható
egy bálhoz 16.20 Sommersby 18.30 Tények 19.05
Magellán 19.35 Dr. T és a nõk 22.00 Szigorúan bizalmas 0.25 Mélytengeri szörnyeteg 2.00 Se füle, se farka, avagy a meseírók beájulnak 2.50 Kalandjárat 3.20
Teleshop
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 9.05 Smink nélkül 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin
15.05 Zöldövezet 15.35 Magyarországról jövök 16.04
Idõt kérek! 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Rendszerváltoztatók – 20 év után 18.30
Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág
19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.56
Zene 20.04 A Rádiószínház dokumentummûhelye
20.50 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 6., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
„Így szól az Úr!” 9.05 Engedjétek hozzám… 9.15 Katolikus krónika 9.40 Egyházi naptár 9.55 Református magazin 10.20 Metodista ifjúsági mûsor 10.30 Az utódok
reménysége 11.00 Katolikus mise 12.00 Hírek 12.10
Moto GP 15.00 Retrock 15.15 Szabadlábon Erdélyben
15.45 Mihail Bulgakov: Õfelsége komédiása 17.50
Több, mint mozi – Filmmagazin 18.25 Filmsztárok a vadonban 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Erénydíj
21.00 A szólás szabadsága 22.05 Hírek 22.10 Sporthírek 22.20 Donizetti: A csengõ 23.20 Szenvedélyek
labirintusa 1.00 A szólás szabadsága
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jackie Chan legújabb
kalandjai 6.20 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 6.40
Kölyökklub 10.00 Receptklub 10.20 Játék 11.25 Menetrend 12.00 Híradó 12.10 Doki 13.10 Magyar Autósport-magazin 13.25 Forma 1-magazin 13.55 A dadus
14.20 Szívek szállodája 15.15 Titkos küldetés 16.20 Istenek fegyverzete 2.: Kondor hadmûvelet 18.30 Híradó
19.00 Vacsoracsata 20.00 Én, a kém 21.55 Heti hetes
23.25 Portré otthon 0.00 Maffiózók 1.05 Õslények
kalandorai
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a Földrõl
6.45 TV2-matiné 9.35 Dokik 10.00 Két testõr 10.35
Stahl konyhája 11.10 GSG 9 – Az elit kommandó 12.10
Száguldó vipera 13.10 Psych – Dilis detektívek 14.10
Smallville 15.05 Rex felügyelõ 16.05 Michou története
18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Amerika kedvencei
22.10 48 óra 0.05 Képírók 2.25 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül
– a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 „Tetszettek
volna…” – A rendszerváltozás évei 9.05 Kabarématiné
10.04 Római katolikus szentmise közv. 11.05 Gondolatjel 11.32 Pro és Kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc
perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda
14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04

Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 21.29 Rádiószínház
21.52 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Szeptember 7., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Sao Paulo 9.40 Szomszédok 10.55
Parlamenti napló 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.20 Öregberény 13.25 Roma Magazin 13.55 Domovina 14.25 Átjáró 14.55 Pénz-vidék
15.25 Záróra 16.15 Kisváros 17.30 Hírek 17.35 Körzeti
híradók 17.45 Bûvölet 18.15 Balett ABC Henriettel
18.30 Történetek a térrõl 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 Beugró 21.10 Árulkodó nyomok 22.05 Hétfõ este 22.40 Memento 22.50
Visszajátszás 23.20 24 0.10 TS - Motorsport
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.25 Az elnök emberei 16.15
Második esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.20 CSI: New York-i helyszínelõk 22.20 A szökés
23.10 Híradó 23.25 Rémségek könyve 1.25 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.10
Teleshop 11.20 Az ellenszer 13.20 Kvízió 14.20 Mentõhelikopter 15.20 Partinyomozók 16.20 Az elveszett
ereklyék fosztogatói 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények
19.05 Párbaj: Játssz agyban, játssz nagyban! 20.15
Jóban Rosszban 21.15 Celebmûszak 21.50 NCIS
22.50 Gyilkos számok 23.50 Különleges ügyosztály
0.45 100 csoda 0.50 Tények este 1.20 Viharos idõk
2.55 Holló – Út a mennyországba
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultúráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.22 Alakok 13.30 Az evangélikus egyház
félórája 14.05 Kabaréklub 15.15 Közelrõl 15.45 Hétköznapi tudomány 16.15 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03
Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.21 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Szeptember 8., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Kék arany: A víz jövõje 9.55 Szomszédok 11.05 Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.15 Öregberény 13.25 Srpski Ekran 13.55 Unser
Bildschirm 14.25 Átjáró 14.55 Visszajátszás 15.25
Záróra 16.15 Kisváros 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradók 17.45 Bûvölet 18.15 Balett ABC Henriettel 18.30
Történetek a térrõl 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.10 Önök kérték! 21.10 Árulkodó nyomok
22.05 Kedd este 22.40 Memento 22.50 Szíven szúrt
ország 0.20 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.35 A férjfogó 16.15 Második
esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Az
Amazonas kincse 23.20 Híradó 23.30 Reflektor 23.50
Fulltiltpoker.com Million Dollar Cash Game
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.15
Teleshop 11.30 Kegyetlen bánásmód 13.20 Kvízió
14.20 Mentõhelikopter 15.20 Partinyomozók 16.20 Az
elveszett ereklyék fosztogatói 17.20 Joshi Bharat
18.30 Tények 19.05 Párbaj: Játssz agyban, játssz
nagyban! 20.15 Jóban Rosszban 20.50 Celebmûszak
21.25 A megtorló 23.30 20 év – Beszélgetések Bárdos
Andrással 0.00 100 csoda 0.05 Tények este 0.35
Magyar szépség
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultúráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ világ 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.23 Alakok 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35

2009. szeptember 3. Bogárd és Vidéke
Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány
15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ
18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.20
Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Szeptember 9., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 HO SI MINH útja 9.55 Szomszédok
11.05 Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15
Öregberény 13.30 Hrvatska krónika 14.00 Ecranul
nostru 14.30 Átjáró 14.55 Kormányváró 15.25 Záróra
16.15 Kisváros 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradók
17.45 Bûvölet 18.15 Balett ABC Henriettel 18.30 Történetek a térrõl 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.10 Üdítõ – Szilágyi Tibor mûsora 21.10
Árulkodó nyomok 22.10 Szerda este 22.45 Memento
22.55 24 23.40 Ki volt Gabriel Pascal?
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.10 A suttyó család Amerikában 16.15 Második esély 17.20 Mónika-show 18.30
Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Magyarország–Portugália vb-selejtezõ
válogatott labdarúgó-mérkõzés 23.35 Híradó 23.50
Vigyázz, kész, szûz! 1.30 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.00
Teleshop 11.10 A vándorló palota 13.20 Kvízió 14.20
Mentõhelikopter 15.20 Partinyomozók 16.20 Az elveszett ereklyék fosztogatói 17.20 Joshi Bharat 18.30
Tények 19.05 Párbaj: Játssz agyban, játssz nagyban!
20.15 Jóban Rosszban 20.50 Celebmûszak 21.25 Doktor House 22.25 Szellemekkel suttogó 23.25 A médium 0.20 100 csoda 0.25 Tények este 0.55 Kéjutazás
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.04 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultúráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.23 Alakok 13.30 A református egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet
17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.18 Zene 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 10., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Szignó 9.55 Szomszédok 11.05
Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Öregberény
13.20 Roma fórum 13.50 Együtt 14.25 Átjáró 14.55
Info-Generáció 15.25 Záróra 16.15 Kisváros 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradók 17.45 Bûvölet 18.15 Balett
ABC Henriettel 18.30 Történetek a térrõl 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 A csodálatos
Mrs. Pritchard 21.10 Árulkodó nyomok 22.10 Csütörtök este 22.45 Memento 22.55 24 23.45 Koncertek az
A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.35 Bunyós csajok 16.15 Második esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05
Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20
Esti Showder Fábry Sándorral 23.00 Híradó 23.20 Európai idõ 23.40 Alias: Titkos szervezet 2/2 0.30 Reflektor 0.45 Infománia 1.20 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.10 Teleshop 11.20 Bubi Scholz története 13.20
Kvízió 14.20 Mentõhelikopter 15.20 Partinyomozók
16.20 Az elveszett ereklyék fosztogatói 17.20 Joshi
Bharat 18.30 Tények 19.05 Párbaj: Játssz agyban,
játssz nagyban! 20.15 Jóban Rosszban 20.50
Celebmûszak 21.25 Szerelem és egyéb katasztrófák
23.05 Jericho 0.00 100 csoda 0.05 Tények este 0.35
Csillagkapu

Bogárd és Vidéke 2009. szeptember 3.
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél
perc a kultúráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ világ 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.23 Alakok 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ
18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.17 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 11., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Csoda a Mount Everesten 9.55 Szomszédok 11.05 Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Öregberény 13.30
Körzeti magazinok 14.20 Közlekedõ 14.25 Átjáró
14.55 Sírjaik hol domborulnak? 15.25 Záróra
16.15 Kisváros 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradók
17.45 Bûvölet 18.15 Balett ABC Henriettel 18.30
Történetek a térrõl 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 A csodálatos Pritchard
21.10 Életek - Határok 22.15 Péntek este 22.50
Memento 23.00 24 23.45 A kis Lili
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05
Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00
Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.25
UNITED 93 – Az utolsó repülés 16.15 Második
esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05
Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.20 Hazudj, ha tudsz! 22.20 Minden lében
négy kanál 23.20 Híradó 23.35 102 perc, ami
megrengette a világot 1.35 Reflektor 1.50 Itthon
2.10 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25
Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Babapercek
9.10 Telekvíz 10.10 Teleshop 11.20 Bubi Scholz
története 13.20 Kvízió 14.20 Mentõhelikopter
15.20 Partinyomozók 16.20 Az elveszett ereklyék fosztogatói 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Párbaj: Játssz agyban, játssz nagyban! 20.15 Jóban Rosszban 20.50 Celebmûszak
21.25 Született feleségek 23.25 100 csoda
23.30 Tények este 0.00 Eszement Freddy 1.35 8
nap – Végzetes emlékek 2.25 Drága testek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél
perc a kultúráról 9.00 Napközben 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.23 Alakok
13.30 A Hetednapi Adventista Egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl
15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet
17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.18 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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A BOGÁRDI TV MÛSORA SÁRBOGÁRDON
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓSON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN a Kábelsat és a Tarr Kft. rendszerén a O 05-ös csatornán, a 93,25 Mhz-es frekvencián,
valamint az EMW-hálózatán, a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián. FIGYELEM! Cece
környékének mûsora a bogárdi mûsor alatt olvasható!
Szeptember 5., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna
8.00 Futballmérkõzés Sárszentmiklóson 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Beszélgetés Domján Jánossal (30’),
Hastáncbemutató (60’), Nyertes pályázat Cecén (20’),
Vajtai strandfesztivál 2009 19.00 Lapszemle, Sziréna
20.00 Alapi vadász- és falunap (100’), Augusztus 20-a
Cecén (90’)
Szeptember 6., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Beszélgetés Domján Jánossal (30’), Hastáncbemutató
(60’), Nyertes pályázat Cecén (20’), Vajtai strandfesztivál
2009 13.00 Heti híradó 15.00 Fejér Megyei Közgyûlés —
ünnepi ülés (62’), Nagylók és Szilágysámson szerzõdése
(60’), Szent István ünnepe Sárbogárdon (50’) 19.00 Heti
híradó 20.00 Református gyermekhét (70’), Beszélgetés
Agyagási István esperessel (40’)
Szeptember 7., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Alapi vadász- és falunap (100’), Augusztus 20-a Cecén (90’) 13.00
Heti híradó 15.00 Futballmérkõzés Sárszentmiklóson
19.00 Heti híradó 20.00 Foci: S.bogárd–P.szabolcs (95’),
Kézi: Aba–Kiskunhalas (55’), S.bogárd–Aba (55’)
Szeptember 8., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Református gyermekhét (70’), Beszélgetés Agyagási István esperessel (40’)13.00 Heti híradó 15.00 Foci: S.bogárd–
P.szabolcs (95’), Kézi: Aba–Kiskunhalas (55’), S.bogárd–
Aba (55’) 19.00 Heti híradó 20.00 Testületi ülés

Szeptember 9., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti híradó 15.00 Évnyitó Sárszentmiklóson
(40’) és Cecén (40’), Aranylakodalom Sáregresen (30’),
Cecei fazekasok (65’), Légió kupa: Galiteam–Sárbogarak
(32’), Toledo–Légió (32’) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle
20.00 Foci: S.bogárd–Cece (95’), S.miklós–Kisláng (95’)
Szeptember 10., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Foci: S.bogárd–Cece (95’), S.miklós–Kisláng (95’) 13.00
Lapszemle, Sziréna 15.00 Testületi ülés 19.00 Lapszemle,
Sziréna 20.00 Református gyermekhét (70’), Beszélgetés
Agyagási István esperessel (40’)
Szeptember 11. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Évnyitó Sárszentmiklóson (40’) és Cecén (40’), Aranylakodalom Sáregresen (30’), Cecei fazekasok (65’), Légió kupa:
Galiteam–Sárbogarak (32’), Toledo–Légió (32’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Református gyermekhét (70’), Beszélgetés Agyagási István esperessel (40’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Testületi ülés
***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ
internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújságban
adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében:
Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Hiba esetén, kérjük, hívják a következõ számokat: 06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06
(22) 503 259, 06 (20) 9440 445!

A BOGÁRDI TV MÛSORA CECE TÉRSÉGÉBEN
Az adás fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON,
CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁREGRESEN minden
programcsomagban az O 05-ös csatornán, a 93,25
Mhz-es frekvencián.
Szeptember 3., Cs: (7-14 óra között mûsorfrissítés)
14.00 Sárszentmiklós–Martonvásár foci (97’), Tüskevár
tábor 15-16-17. részek (78’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Sipos Ete evangelizációja (42’),
Sárosdi roma színház (48’), Szalma Anna mesemondó
mûsora (77’)
Szeptember 4., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Vajtai Strandfesztivál (51’), Augusztus huszadika
Cecén (29’) és Sárbogárdon (48’) 13.00 Heti híradó 14.00
Sipos Ete evangelizációja (42’), Sárosdi roma színház
(48’), Szalma Anna mesemondó mûsora (77’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Nyertes pályázat
Cecén és Alapon (32’), Testvértelepülések: Nagylók és
Szilágysámson (48’), Fejér Megyei Közgyûlés (63’)
Szeptember 5., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Sárszentmiklós–Martonvásár foci (97’), Tüskevár
tábor 15-16-17. részek (78’) 13.00 Heti híradó 14.00 Hatvanéves az Alapi Vadásztársaság (70’), Beszélgetés
Domján Jánossal (21’), Hastáncbemutató (58’) 18.00
Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Vajtai Strandfesztivál (51’), Augusztus huszadika Cecén (29’) és Sárbogárdon (48’)
Szeptember 6., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Hatvanéves az Alapi Vadásztársaság (70’), Beszélgetés Domján Jánossal (21’), Hastáncbemutató (58’)

13.00 Heti híradó 14.00 Nyertes pályázat Cecén és Alapon
(32’), Testvértelepülések: Nagylók és Szilágysámson
(48’), Fejér Megyei Közgyûlés (63’) 18.00 Lapszemle, Heti
híradó, Sziréna 20.00 Sipos Ete evangelizációja (42’),
Sárosdi roma színház (48’), Szalma Anna mesemondó mûsora (77’)
Szeptember 7., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Vajtai Strandfesztivál (51’), Augusztus huszadika
Cecén (29’) és Sárbogárdon (48’) 13.00 Heti híradó 14.00
Sárszentmiklós–Martonvásár foci (97’), Tüskevár tábor
15-16-17. részek (78’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Hatvanéves az Alapi Vadásztársaság (70’), Beszélgetés Domján Jánossal (21’), Hastáncbemutató (58’)
Szeptember 8., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Sipos Ete evangelizációja (42’), Sárosdi roma színház
(48’), Szalma Anna mesemondó mûsora (77’) 13.00 Heti
híradó 14.00 Hatvanéves az Alapi Vadásztársaság (70’),
Beszélgetés Domján Jánossal (21’), Hastáncbemutató
(58’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Nyertes
pályázat Cecén és Alapon (32’), Testvértelepülések: Nagylók és Szilágysámson (48’), Fejér Megyei Közgyûlés (63’)
Szeptember 9., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Nyertes pályázat Cecén és Alapon (32’), Testvértelepülések: Nagylók és Szilágysámson (48’), Fejér Megyei
Közgyûlés (63’) 13.00 Heti híradó 14.00 Vajtai Strandfesztivál (51’), Augusztus huszadika Cecén (29’) és Sárbogárdon
(48’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
Sárszentmiklós–Martonvásár foci (97’), Tüskevár tábor
15-16-17. részek (78’)

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

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

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512
ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.
06 30 444 1602
AKÁC és EGYÉB kemény TÛZIFA eladó.
Telefon: 06 30 9470 899
GYÓGYMASSZÕR, Szakács Gábor, Cece.
ÜDÜLÉSI CSEKK beváltható.
06 (30) 568 9411
.

MÛSZAKI VIZSGA, SZERVIZ,
ZÖLDKÁRTYA minden jármûtípusra!
Szerviz esetén az ÁTVIZSGÁLÁS
INGYENES! Mindent egy helyen:
Pentagri Kft., Sárbogárd, Széchenyi u. 2.
06 70 3384 954
Eladó FÉG gyártmányú Siesta Pingvin
falra szerelhetõ infraégõs gáz hõsugárzó,
valamint térdeplõs szék.
Érdeklõdni: 06 (30) 993 3395
FEHÉR BORSZÕLÕ ELADÓ.
06 (30) 425 9736
FLÓRIÁN 07 LÖVÉSZKLUB
maroklõfegyverekkel és 0,22
sportfegyverekkel LÖVÉSZETEKET
szervez. Kiss András, 06 (30) 633 2247,
Szüle Sándor 06 (20) 393 7979
TÛZIFA ELADÓ! Aprított cser, tölgy, akác,
INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL.
06 (30) 720 9100,
Horváth Sándor, Tamási.
LEKNER KEGYELET Temetkezési Kft.
7000 Sárbogárd, Ady E. út 160/c.
Teljes körû ügyintézés. Ügyelet:
06 30 435 9021. Szállítás díjtalan!
Felújított CSALÁDI HÁZ OLCSÓN ELADÓ.
06 70 410 4917

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1860 Ft/q, cser kugli akáccal 1870 Ft/q, cser
aprított 1900 Ft/q, cser aprított akáccal 1900 Ft/q,
akác tûzifa kugliban 2110 Ft/q, akác tûzifa aprítva
2140 Ft/q. Füstölésre alkalmas fûrészpor kapható.
Telefon: 06 (30) 986 2623.
Redõnyök! 06 (30) 507 3344. (306084)
Férfi pecsétgyûrû, valamint egy világoskék 39-es
új nõi szandálcipõ olcsón eladó. 06 (20) 405 7366.
Kislókon 100 m2-es gázfûtéses, cserépkályhás
közmûvesített tégla családi ház eladó. Telefon: 06
(30) 175 0690, 06 (25) 464 737. (323613)
Sárbogárd központjában téglaépületben elsõ emeleti erkélyes 80 m2-es lakás eladó. 06 (20) 216
7202, 06 (30) 994 1332.
Felszolgálót felveszek Fanni presszóba. 06 (30)
560 0259.
Simson Enduro eladó. Érdeklõdni: 06 (70) 376
6959. (323692)
Akác, cser, gyertyán tûzifa kedvezõ áron eladó. 06
(20) 454 8979. (323694)
Sárbogárdon Ady úton (régi Fantázia vendéglõ) eladó. 06 (20) 661 3419, 06 (20) 410 4210. (323689)
Eladó 43 m2-es, földszinti lakás Sárbogárdon, az
Árpád-lakótelepen. http://blakas.fw.hu/ Érdeklõdni: 06 (70) 322 5593, 06 (20) 473 3658.
Ady-lakótelepen 1,5 szobás lakás kiadó. 06 (30)
384 0228. (323687)
Borszõlõ eladó. 06 (30) 9935 337. (323686)
Kiadó jó állapotú olcsó lakás az Árpád-lakótelepen
06 (20) 961 9829. (323823)
Boroshordók, prés, daráló eladó. Telefon: 06 (30)
604 2754. (323698)
Sárbogárdon szántóföldet bérelnék. Telefon: 06
(30) 513 5180. (323704)
Pálinkafõzetõk figyelem! Az abai szeszfõzde pálinkafõzést vállal. Rövid határidõvel, kedvezõ áron!
06 (30) 9275 627.
M6-os autópályán, Dunaújvárosnál, OMV töltõállomás férfi munkaerõt keres. Jelentkezés: 10-17-ig,
06 (30) 385 0414. (323700)
Jó állapotú boroshordók eladók több méretben. 06
(20) 451 1128.
Tollpaplan-készítés, kész paplanok kaphatók
Sárszentágota, Széchenyi u. 5/b. Pákolicz Árpádné
06 (25) 476 051 (325746)
1000 literes mûanyag tartályt vennék. 06 (30) 680
4253. (323253)
Háromszobás, konvektoros családi ház eladó.
Sárszentágota, Széchenyi u. 5/b. Pákolicz Árpádné
06 (25) 476 051. (323746)

KARATETANFOLYAM

SZEMÉLY- ÉS
VAGYONÕR
TANFOLYAM INDUL

indul kezdõk és haladók részére Sárbogárdon

2009. szeptember 12-étõl
a Légió 2000 Security
szervezésében

szeptember 7-étõl
hétfõn, szerdán 18–19 óráig
a Mészöly Géza Általános Iskola
tornatermében.

AKCIÓS ÁRON!

Jelentkezés a helyszínen.
Telefon: 06 (20) 9270 985
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Légió központi iroda
Sárbogárd, Ady E. út 29.
Telefon: 06 (25) 508 980

Jelentkezés:

2009. szeptember 3. Bogárd és Vidéke
Elsõ emeleti, karbantartott, 48 m2-es kétszobás,
központi fûtéses lakás eladó. 06 (30) 536 1384
(1800 után) (323739)
Alapon, csendes utcában 3 szobás ház, szép, parkosított udvarral eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 231
5239. (323736)
Eladó másfél szobás kis lakás, hõszigetelt ablakokkal. Ár: 5,3 M Ft. 06 (20) 554 4302. (323735)
Borszõlõ megegyezés szerint kis-, nagytételben
eladó. 06 (25) 461 806. (323734)
Eladó 2000 évj. 6 személyes Kia Pregio, 4 db
alufelnire szerelt 205/70R15/99S/ autógumi. Érdeklõdni: 06 (20) 423 5689. (323733)
Parasztház eladó 500 négyszögöl telken
Töbörzsökön, Szent István u. 72/b-ben. Irányár: 4,5
M Ft.
Családi ház eladó Töbörzsökön Szent István u.
72/a-ban 500 négyszögöl telken. Irányár: 9 M Ft.
Fehér borszõlõ eladó. Papp Béla, telefon: 06 (25)
460 512. (323018)
Pónira való western-nyereg, használt mosógép,
gáztûzhely, hûtõgép, anyakecske két gidával eladó. 06 (30) 911 0466, 06 (25) 460 361. (3231254)
Borszõlõ eladó Sárszentmiklóson. Telefon: 06 (25)
461 465.
Tompa M. utcában családi ház eladó. 06 (70) 335
6399. (323850)
Üvegezés! Katedrál, sima, 3 mm-es üveg, tükör,
stb. Házhoz szállítás ingyenes! 06 (30) 734 7079.
(323849)

Sárbogárd-töbörzsöki sörözõbe pultos nõi alkalmazottat keresek. 06 (20) 296 1313. (323847)
Fehér borszõlõ eladó. Lakhegyi mézes, Irsai,
Zalagyöngye. 06 (25) 461 754, (323846)
Keverõtárcsás új Hajdú mosógép eladó. 06 (70)
368 0885. (323845)
Morzsolt kukorica eladó, Sárszentágota, Barabás
István 06 (70) 618 0759. (323844)
Árpád-lakótelepen 4. emeleti felújított lakás eladó. 06 (20) 451 1128. (323714)
Használt, bézs színû fürdõszobai mosdókagyló,
szappantartók, polc, akasztó, jó állapotban eladók
kedvezõ áron. 06 (30) 348 3320.
Angol cocker spániel fekete kan kiskutya eladó.
Telefon: 06 (30) 482 6407. (323748)
Lakás eladó. 06 (30) 2099 371.
Lyoness kártyát fogadjuk! Gázmodul, Örs Patika –
Sárszentmiklós, Orova Szabadidõbolt.
BUDAPESTEN a VII. kerületben, a Városliget és a
Dózsa György út közelében, jó tömegközlekedési
adottságokkal rendelkezõ 30 m2-es (1 nagyszoba,
konyha, fürdõ, külön WC, pincében külön tároló),
galériázható, összkomfortos ELSÕ EMELETI TÉGLAÉPÍTÉSÛ LAKÁS ELADÓ. Irányár: 10.150.000 Ft.
Telefon: 06 (30) 288 7239.

Bogárd és Vidéke 2009. szeptember 3.

HIRDETÉSEK

Kislángi Golgota
Temetkezési Kft.
SÁRBOGÁRDON, az Ady E. út 111. szám alatti
virágüzletben teljes körû temetkezési ügyintézés
és kellékválasztás fényképek alapján, illetve
SÁRSZENTMIKLÓSON, a Köztársaság út 180/a. szám
alatti bemutatóteremben teljes körû ügyintézést és
kellékválasztást lehet igénybe venni.
Temetést vállalunk:

Sárbogárd területén és vonzáskörzetében, valamint
a gyászoló család kérésére az ország bármely részén.
Áraink:

Teljes körû koporsós temetés 95.000–155.000 Ft-ig.
Teljes körû hamvasztásos temetés 105.000 Ft.
Elérhetõségeink:
Sárbogárd,
virágüzlet:
06 (25) 460 049
Állandó ügyelet:
06 (20) 570 7104
06 (20) 460 7151
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Mezõföld Gimnázium és
Szakiskola
Tanuljon nálunk, legyen több általunk!
A 2009/2010-es tanévben elindítjuk a felzárkóztató szakiskolai képzésünket, melyre a következõ végzettséggel rendelkezõ fiatalok jelentkezhetnek:
akinek nincs általános iskolai végbizonyítványa, de a 15. életévét
2009. december 31-ég betölti, vagy aki elvégezte a 8. osztályt, de nem
tanult tovább, vagy aki nem szándékozik megszerezni a 8. évfolyamot,
ezért elõkészítõ felzárkóztató oktatásban vehet részt.
Oktatási forma: felnõttoktatás nappali munkarendje szerint.
Elõny a képzésünkre jelentkezõknek, hogy jár a családi pótlék, ezen képzés
ideje alatt, addig amíg nem töltötte be a 23. életévét.
A képzés végén mindenki megkapja a szakiskolai végbizonyítványt 10. osztályról, mellyel bármelyik szakmunkásképzõben 11. osztályba felveszik.

Szeretettel várjuk nem tanköteles korú
tanulóinkat iskolánkban
– gimnázium esti tagozaton (3 év, 10-12. évfolyam).

Iskolarendszeren kívüli képzéseink:
– pénzügyi-számviteli ügyintézõ (180 óra),
– mérlegképes könyvelõ (vállalkozási szak) (400 óra).
A képzés helye: Sárbogárd, József Attila u. 14., Mészöly Géza Általános Iskola
Beiratkozás: 2009. augusztus 24-28-ig, 14.00-17.00 óráig
2009. augusztus 31-tõl szeptember 14-ig, 8.00-14.00 óráig
Érdeklõdni: Toldi Lászlónénál (06 30 226 6951) és Novák Ildikó iskolatitkárnál (06 20 239 7525) lehet.
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Cecén a rendõrök
„leshelyet” váltottak
Most már nem csak a vasúti bejárónál figyelik a szabálytalankodókat. Ezzel nem is
lenne semmi probléma, ha ezt olyan helyen tennék, ahol nem zavarják a forgalmat. Több esetben ugyanis buszmegállókban és egyirányú utcák bejáratánál is megtaláljuk õket. A szûk utcákban menetiránnyal szemben beállnak. Rájuk nem vonatkozik a KRESZ? Ha jön egy nagyobb
autó, el se fér mellettük. Kis dolgokért is
megbírságolják az autósokat meg az egyszerû kerékpárosokat. Éjjel meg szabadon
randalíroznak a csibészek. Rájuk miért
nem vadásznak?
Cecei polgárok

Elveszett, keressük a
gyerekek kedvencét!
Szeptember 2-án 9 óra körüli idõszakban elveszett Sárszentmiklóson a Park
u. 8. számú háznál egy fekete-fehér, kéthónapos szibériai husky fajtájú kiskutya.
A kutyus beteg, jobb szemén hályog
van, csepegtetni kell bele, hogy meggyógyuljon.
Kérjük a becsületes megtalálót, hogy
juttassa vissza a fenti címre, vagy keressen a 06 (30) 552 4933-as telefonszámon.
Zámbó Zoltán

Heti idõjárás
Csütörtökön még napos idõvel indul a nap, majd a Dunántúlon erõsen megnövekszik a
felhõzet, és záporok, zivatarok kialakulására kell számítani. A legmagasabb hõmérséklet még a nyarat idézi.
Pénteken fokozatosan megközelíti térségünket egy markáns hidegfront, amely szombaton át is vonul felettünk.
Útját többfelé esõ, záporesõ, zivatar és megerõsödõ északnyugati szél kíséri. Vasárnap és hétfõn már szárazabb és hûvös léghullámok érkeznek a Kárpátok térségébe.
A jövõ hét elsõ napjaiban erõs éjszakai lehûlésre és mérsékelt nappali felmelegedésre számíthatunk.
www.metnet.hu

2009. szeptember 3. Bogárd és Vidéke

Kérdések a tornacsarnokról
Mindig nagy érdeklõdéssel nézem a
Bogárdi TV-n a testületi üléseket. Utána
megfogadom, hogy többet nem teszem,
mert annyira fölháborít a polgármester
flegmasága és a jegyzõ durva eligazításai.
17 képviselõ van, de csak kettõ-háromnak
van kérdése, véleménye? Miért?
Etelvári régóta erõlködik, hogy a tornacsarnok lelátóját ne a terem végébe, hanem az oldalára építsék. Mindig elutasították pénzhiányra hivatkozva. Most kiderült, hogy állítólag azért nem lehet ezen
változtatni, mert a tornacsarnok átépítési
terveit a jegyzõ volt férje, Varga István készítette. Mint láttuk a tévében, a terveket
nem mutatták meg a képviselõknek, hanem önhatalmúan döntött a jegyzõ vagy a
polgármester. Miért nem a képviselõk? Így
nem tudják, mennyibe került a tervezés,
kértek-e be több helyrõl is ajánlatokat.
Fölháborító az ilyen hatalommal való
visszaélés!
Kérem, szíveskedjék utánanézni, és az újságban válaszolni az alábbi kérdésekre:
1. Igaz-e, hogy a tornacsarnok bõvítésének
a tervrajzát Varga István készítette?
2. Kértek-e be másoktól is árajánlatot, ha
igen, kiktõl?

3. Mennyibe került a városnak — az adófizetõ állampolgároknak — a Varga-féle
terv?
4. E terv szerint mennyibe kerül a tornacsarnok végébe építendõ lelátó, ahonnan a
nézõk nem látnának semmit?
5. A kész terveket miért nem mutatták
meg a képviselõknek, hisz van közöttük
építész is?
A nevem gyávaságból nem írom alá, mert a
családomból valaki olyan helyen dolgozik,
hogy kirúgják, de válaszát az újságon keresztül elõre is köszönöm!
Név és cím a szerkesztõségben

Szerkesztõi válasz:
Igen, Varga István készítette a terveket.
Nem kértek be mástól árajánlatot idõhiányra hivatkozva.
Bruttó 288.000 Ft-ért vállalta a tervezést +
a statikai terv még 180.000 Ft + áfa.
A tervezett átalakítási költség 30 millió Ft
lenne.
Hogy miért nem mutatták meg a dokumentumokat a képviselõknek, azt nem
tudni. A következõ, szeptember 8-ai ülésen ez kérdésként szerepel a 26/3 napirendi pontban.
Szerkesztõ

Gondolkodjunk!
Üdvözlet mindenkinek, aki túlélte a nyári
meleget. Éves szabadságomat megszakítottam, és megnéztem az augusztus 11-ei
testületi ülés felvételét. Ez a nap számomra ünnep volt, na nem a népképviselõink
miatt, hanem öcsém születésnapja miatt.
Képviselõinket nézve nekem kivételesen
semmi nem jutott az eszembe, csak az a
mondás, amit egy ismerõsöm mondott: ez
egy elátkozott város, Sárbogárdra sok szemetet összefújt a szél…
A testületi ülésen semmi rendkívüli nem
történt. Az intézmények hellyel-közzel
még mûködnek. Annak ellenére, hogy az
önkormányzatokon köztudottan még jövõre is szorítani fognak, õk még mindig a
hitelfelvételen gondolkodnak, hogy a választást megalapozzák. A cél a hatalom
megtartása, a kondér közelében maradás.
Egy politológus szavai jutnak eszembe róluk, amit gondosan fel is jegyeztem: „Becsületét megõrizni akaró ember alig-alig
vállal mostanság közéleti szerepet.” Nekik
sem sikerült! Ha õk maradnak, nekünk
annyi!
Két dologra kissé érzékenyen reagáltam.
A Posta elõtt rögtönzött konferenciát hívtam össze az egyik képviselõvel. Milyen jogon ajánlja fel a polgármesternek, hogy
majd a város fizeti neki a testvérkapcsolatok építgetését közpénzen? Mindenki ismerkedjen ki-ki alapon! Azért kap a polgármester költségtérítést — mégpedig

nem is keveset —, hogy a számlával nem
igazolt kiadásait, többek között az ismerkedéseiket is, fedezhesse.
A másik téma az E.ON volt. Kivételesen
egyetértettem a képviselõvel. Megtörtént
a csoda! Május óta ügyintézésben vagyok
villany- és gázügyben. Minden hónapban
adott napon jelentem a mérõóra állását.
Veszem a fáradságot, odafigyelek. Erre a
szolgáltató ötletszerûen és számára tetszõlegesen küldi a számlát, hol kéthavit, hol
háromhavit. Visszaírok nekik, kérem,
hogy egyhavi számlát küldjenek, mert szerintem elvárható, ha én havonta jelentem
az óra állását, akkor õk is számlázzanak
rendesen, ne rendszertelenül. Nem az
összeg, hanem az elv miatt. Mert köztudott, hogy nekem vannak elveim, amit
ezek szerint az E.ON még nem ismer.
Augusztusra úgy tûnt, sikerült lerendeznem a villanyszámlákat, egészen fellelkesültem, aztán küldtek kéthavi gázszámlát.
Nem adom fel! Addig levelezek velük,
amíg felfogják, hogy az ügyfélnek is vannak jogai. Lehet, hogy idõbe telik, de idõ
van.
Bár, ha meggondolom, Sárbogárdon nagyjaink — nagyon nagyjaink — még mindig
nem fogták fel, hogy ki van kiért és nem
fordítva, de úttörõ akarok lenni.
Na nem úgy, hanem másképpen!
Csibegép
(Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

