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A Kippkopp óvodások szüreti felvonulása
Minden eddiginél nagyobb felhajtással rendezték meg a sárszentmiklósi Kippkopp
Óvoda szüreti felvonulását múlt csütörtökön délelõtt. Talán harmincnál is több
kocsira ült fel az egész óvoda: a gyerekek,
óvó nénik és a kísérõ szülõk. És mint az igazi szüreti felvonuláson, itt is elöl ment ostorát pattogtatva a csikós, Farkas Pityu, Festõ. Volt zenészkocsi is, amelyen egész úton
szólt a lakodalmi zene. Forster Józsi fogata
mellett ott kocogott a gyerekek kedvence, a
tarka póniló. Az utcákon végig integettek a
kocsikon ülõknek a házak elõtt kint álló ismerõsök, rokonok.
A hosszú felvonulás után a szüreti hagyományokat megelevenítõ programokkal töltötték a napot a gyerekek és felnõttek.
Hargitai Lajos

CECEI ESEMÉNYEK

Írás a 7. oldalon.

Írás a 3. oldalon.
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Választások 2010 – kompenzációs listák
A mostani választáson a nyolc egyéni jelöltön és a polgármesteren
kívül mindössze három jelölt juthat be kompenzációs listáról a
képviselõ-testületbe. Ezért a három helyért nagy a harc a listát állító szervezetek között, mert egy szervezet egy listás helyet csak
akkor tud szerezni, ha elegendõ számú töredékszavazatot kap a
választáson.

Hogy alakulnak a listák?
A Fidesz teljes megújulást célzó törekvése a listájukon is látható.
A régi garnitúrából egyedül Varga László hitoktató került föl a
listára, õ is a kilencedik helyen. A Fidesz-listát polgármesterjelöltjük, dr. Sükösd Tamás vezeti. Amennyiben õ polgármesterjelöltként, illetve képviselõjelöltként megnyeri a választást, a listán
következõ azon személy kap listás mandátumot, aki nem nyer
egyéni mandátumot.
A FÜBE listáján elsõ helyen Nedoba Károly szerepel. Ezen egyáltalán nem csodálkozom. Így próbálja biztosítani Károly, hogy bejusson a testületbe. Ez akkor sikerülhet neki, ha jelöltjei kapnak
elegendõ töredékszavazatot. Ez azért bizonytalan, mert a Fidesz,
a Jobbik és a baloldali szavazókat megszólító Mozdulj a Városért
Egyesület rendelkezik csak jelentõs létszámú szavazóbázissal.
Karcsi azért reménykedik, s minden eszközzel – nem utolsó sorban a minden választókerületben megrendezésre kerülõ sörös
kampánylakomáival – szeretne minél több embert rábírni, hogy a
szavazófülkében a Fübe jelöltjei mellett tegyék le a voksukat.
A Jobbiknál Macsim András listás elsõ helye feltehetõen akkor is
biztos bejutást jelent a számára, ha egyéni jelöltként nem jut be a
testületbe.
A KAPOCS Egyesület az egyetlen igazi civil tömörülés, és valóban
civil programmal indul. Õk két kerületben nem állítottak jelöltet.
Programjuk és több szimpatikus jelöltjük ennek ellenére is talán
esélyt ad nekik egy listás hely megszerzésére.
A Mozdulj a Városért Egyesület listáján elsõ helyen Resch Gábor
áll, aki egyúttal a szervezet polgármesterjelöltje is.
Sok baloldali szavazó hiányolja az MSZP-t, és fájlalják a párt nevének mellõzését a helyi választáson. Ezt csak a megyei lista pótolja valamelyest.

A sárbogárdi kompenzációs listák
Fidesz–KDNP
Dr. Sükösd Tamás, Novák-Kovács István Zsolt, Nagy Tibor, Tóth
Béla, Hérincs József, Aranyos József, Erõs Ferenc, Lajtos János,
Varga László.

FÜBE
Nedoba Károly, Nyikos Tamás, Lakatos Péter, Bodó Zoltán, Sárközi Antal, Németh Pál, Bognár József, Orova Károly.

Jobbik
Macsim András, Körmendiné Kazsoki Ildikó, Huszár Lajos, Boros Zoltán János, Takács Pál, Konczné Huber Judit, Ellenbruck
Imre, Büki Viktor, Simon Balázs.

KAPOCS
Nochta Pál Attila, Baki Ferenc, Lendvai Gábor, Bártfai Antal,
Szabó Csaba, Herczeg Miklós.

Mozdulj a Városért Egyesület
Resch Gábor, Etelvári Zoltán, Fekete László, Varga Istvánné,
Fülöp Gyõzõ, Hegedüsné Bereczk Erzsébet, Õri Gyula, Csibrik
Péter, Rigó József.

A Fejér Megyei Közgyûlés képviselõi listái
A megyei közgyûlés testülete is kisebb létszámú lesz, mint korábban.
A megyei közgyûlés képviselõinek megválasztására is most kerül sor.
Itt a listára szavazunk, s akinek a listája több szavazatot kap, annak
arányában oszlanak meg a megyei közgyûlési mandátumok. Mint
alább látható, itt listát csak a nagy pártok tudtak állítani. Civil
szervezetként egyedül a baloldali színezetû polgármestereket tömörítõ Fejér Megyei Településekért Egyesület állított listát.

FIDESZ–KDNP
Vargha Tamás, Mahlerné Köfner Anikó, Balogh Gergely, dr. Sükösd Tamás, Adravecz Tamás, Somogyi Balázs, Orosz Éva, Tóth
Erika, Gebula Béla, Wurczinger Lóránt, Csombók Pál, Farkas
Erzsébet, Pleizer Lajos, Nagy Sándor, Kirinovics Péter, Varga
László, Döme László, Matics Ferenc, Tóth István, Schmidtné
Cser Viktória, Simon László, Bogó Anikó, Albrecht Gyula, Jobb
Gyula, Kiss Józsefné, Tóth Melinda, L. Simon László, Törõ Gábor, Varga Gábor, Tessely Zoltán.

FEJÉR MEGYEI TELEPÜLÉSEKÉRT
EGYESÜLET
Schrick István, Molnár Tibor, Makó József, Rauf Norbert,
Schreiner Béla, Szabóné Lõrincz Ilona, Virág József, Scheier
Zsolt, Kiss Csaba Gyula, Joó István, Sóki László, Tilhof István.

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
Árgyelán János, Krausz Attila, Balogh Zoltán, Varga László Béla, Brezsnyánszki Zoltán, Kalocsai Kitti Diána, Kovács István,
Barics József, László Attila, Sebestyén Éva, Rihó Krisztián,
Czampa Zsolt, Ott Mária, Makovek János András, Seer Árpád,
Danisné Prim Andrea, Makk Edina, Bene Krisztián, Mata Csaba.

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
Dr. Szabadkai Tamás, Iván János, Kis György, Omischl Mihály,
Bognár Miklós, dr. Kálmán András, Bokor Bianka, Nagy József
Ödön, Tóth Árpádné, Szabó Tamás József, Horváth Ferencné,
Luliák Kolos, Besztercei Zsolt, Trattnerné Tõke Zsuzsanna, dr.
Berzeviczy Gábor, Parkánszki István, Hetlinger Zoltán, Mezei
János Zsolt, Kelemen Béláné, Vetõ József, Horváth András
Tibor.
A cigány kisebbségi önkormányzati választás is október 3-án lesz.
Ennek sárbogárdi jelöltjei: Csányi Miklós, Lakatos Péter, Zentai
Béla, Sztojka István. Mind a négyen az Európai Unió Roma Ifjúságáért Egyesület színeiben indulnak.

A választásokról
Sokan panaszolják, hogy túl sok a jelölt, ezért nehéz választani.
Mások arról panaszkodnak, hogy hiába a sok jelölt, kevés köztük
az olyan, akit méltónak találnak a képviselõségre.
Azt gondolom, hogy a jelöltek többsége igenis alkalmas, illetve
méltó és jó szándékú. Biztos vagyok abban, hogy összeállhat egy
valóban Sárbogárdért dolgozó testület Sárbogárdon. Bízom abban, hogy az emberek nem hülyék, sõt, elég bölcsek is tudnak lenni, hogy elválasszák az ocsút a búzától. Bízom abban, hogy a testület megválasztott polgármestere nem megosztó személyiség, nem
hataloméhes, nem gátlástalan politikai játszmákra építõ ember
lesz. Bízom abban, hogy nem adnak bizalmat a választópolgárok
egy tál pörköltért, egy pofa sörért a megélhetési politikusoknak.
Ezzel végére értem a döntésüket segítõ elemzéseim sorozatának.
Most rajtunk, választópolgárokon a sor! Október 3-án minél többen keressék fel, keressük fel együtt, családjainkkal együtt a szavazóköröket, és igenis, éljünk a négyévente egyszer adódó lehetõséggel!
Válasszunk!!!
Hargitai Lajos
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Szüreti felvonulás Cecén

Szombaton tizenegy órára hirdették a cecei szüreti felvonulás
kezdetét. Aztán a délelõtti esõ miatt a menet csaknem másfél órás
késéssel tudott csak elindulni.
Cecén nagy hagyománya van a szüreti mulatságnak, s ehhez sok
érdekes esemény társul. A fõ szervezõk a helyi hagyományokat híven ápoló táncosok.
A magángazdálkodás a rendszerváltás elõtt is erõs volt Cecén, sok
családban máig egyik fõ munkaeszköz az élõ állat, a ló, s ezért
nem okozott nehézséget soha, hogy sok kocsival vonuljanak a szüreti mulatságra a faluban. Sõt, tudjuk, hogy a környékbeli szüreti
felvonulásokon is szinte mindenütt ott látni a ceceieket, mint
ahogy a felvonulás ékességét, a szõlõfürtökkel feldíszített koronát is.

Míg gyülekezett a társaság,
a Deák utcai iskola konyháján készült a közös ebéd.
Aztán elindult a menet végig a szokásos útvonalon.
A kútnál volt a közös tánc
és a csoportos fényképezés. Minden utcakeresztezõdésnél kidobolta a kisbíró az esti szüreti mulatságot, amelyre szíves szóval
hívogatta a falu lakosságát.
Az esti lopózás most elmaradt, de szüreti, táncos mûsorra várták a
vendégeket, ami a hagyományos szüreti mulatsággal folytatódott.
Hargitai Lajos

Ha szeptember harmadik hétvégéje,
akkor Cecei Hagyományos
Szüreti felvonulás és bál!
Az idén is nagy sikere volt az immár hagyományossá vált községi eseménynek, amelyet este hagyományõrzõ kulturális mûsor fûszerezett. Fellépett a Gerlice Néptánc Egyesület Fióka csoportja (sárközi táncokat adtak
elõ), majd az Ifjúsági csoport legényei „Kalotaszegi legényest” táncoltak. A
Búzavirág Népdalkör zenés blokkja után Killer Fedoszia egy vidám mesét
adott elõ, majd szilágysági táncokban gyönyörködhettünk, melyeket a Gerlice Ifjúsági csoportja adott elõ.
A népi hagyományok ápolása és átmenekítése nem üres szólam és kipipálandó teher, hanem örömforrás és cselekvõ energia, amely széppé teheti
rohanó életünket. Reméljük, a jövõben is részünk lehet a közös munkában,
örömben.
Kacz Mária
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A Fidesz jelöltjei
A Fidesz polgármesterjelöltje és a 7. választókerület képviselõjelöltje: DR. SÜKÖSD TAMÁS
38 éves ügyvéd vagyok, születésem óta
itt élek, mára már feleségemmel és két
gyermekemmel. A Pécsi Tudományegyetemen szereztem jogi diplomát. 10
éves ügyvédi praxisom során napról
napra beleütközöm a város és lakosai
gondjaiba, és úgy érzem, hogy csapatom
és tapasztalataim segítségével képes vagyok hatékony, gyors megoldásokra.
Legfõbb célom a munkahelyteremtés. Hiszem, hogy az isteni
gondviselés segítségével és Önökkel összefogva újraálmodhatjuk
otthonunkat, környezetünket, jövõnket, és sikeresebb, önmagára
büszkébb Sárbogárdon élhetünk majd. Adjunk egy új esélyt városunknak, és bizonyítsuk be együtt, hogy itt is lehet csodát tenni.
Ehhez tisztelettel kérem szavazataikat, bízom benne, hogy ezáltal
támogatnak közös terveink megvalósításában.
A Fidesz képviselõjelöltje az 1. választókörzetben: HÉRINCS JÓZSEF
55 éves vagyok, Töbörzsökön születtem. 16 éve gazdálkodunk családommal. A tettek embere vagyok. Hiszek a
szorgalmas munka és a közösség erejében, és tudom, hogy mi, töbörzsökiek
összefogással, segítséggel képesek leszünk mind a szûkebb lakóhelyünk,
mind Sárbogárd felemelkedéséért tenni. Ismerjük egymást, tudjuk a problémákat. Én a Fidesz segítségével valóban tenni fogok a megoldásért, ehhez
tisztelettel kérem támogató szavazataikat.
A Fidesz képviselõjelöltje a 2. választókörzetben: NOVÁK KOVÁCS ZSOLT
Gyermekkor, jó barátok, család, szülõi
ház, millió élmény: mind-mind ezer
szállal köt e településrészhez. Van egy
álmom, melyben e városrész önmagára
büszke és sikeres. Sikeres azáltal, hogy
lakói
példamutató
összefogással,
együttgondolkodással valósítják meg
közös terveinket, mely révén az álmom
valósággá válik. Gimnáziumi tanárként
a gyermekekért, a Múzeum Egyesület
elnökeként a kultúráért dolgozom;
most szeretnék képviselõként Önökért tenni. Tisztelettel kérem,
segítsenek ebben, és október 3-án szavazzanak rám. Merjünk álmodni közösen!
A Fidesz képviselõjelöltje a 3. választókörzetben: ARANYOS JÓZSEF
23 éve élek Sárbogárdon, nõs vagyok, 2
gyermek édesapja. Igen megtisztelõ
számomra, hogy lakókörnyezetem és a
Fidesz képviselõnek jelölt. Ezt a bizalmat szeretném a legjobb tudásommal a
köz javára fordítani. Hiszem, hogy választóim érdeke az, hogy a jövõben a
testületi ülések építõ, a város érdekeit
szem elõtt tartó együttgondolkodásról,

tárgyalásokról, döntésekrõl szóljanak. Szívügyeim a korszerûbb
egészségügyi szolgáltatások, szakrendelések helyi hozzáférhetõségének biztosítása a lakosság számára, hisz magam is e területen
dolgozom. Célom, hogy mind az Árpád-lakótelep, mind Kislók,
mind a választókerület kertvárosi része nyertese legyen az elkövetkezõ 4 évnek; ezek megvalósulását a Fidesz támogatásával elõ
kívánom mozdítani. Ehhez kérem megtisztelõ támogatásukat.
A Fidesz képviselõjelöltje a 4. választókörzetben: NAGY TIBOR
Óriási megtiszteltetés számomra, hogy
az Önök bizalmából és a Fidesz jóvoltából képviselõjelöltként indulhatok ebben a körzetben. Családom itt él generációk óta, és Sárbogárd különleges
hely a számomra. Minden erõmmel
tenni akarok és tenni is fogok a fejlõdéséért és a felzárkózásáért. Célom, hogy
a város központja a város szíve is legyen
egyben, és kiemelt fontosságú számomra a lakótelepek, társasházak környezetének élhetõbbé, európaibbá, modernebbé tétele. Életemben mindig nagy szerepet játszott a sport,
ezért is szeretném a sportolás lehetõségeit bõvíteni a település
minden részén. Látszerészként most az Önök szemüvegén keresztül szeretném látni a problémákat és a kívánt megoldásokat.
Ígérem, megszolgálom a bizalmukat. Kérem, szavazzanak rám és
a Fideszre!
A Fidesz képviselõjelöltje az 5. választókörzetben: TÓTH BÉLA
Erdélyben születtem, több mint 20 éve
költöztem Sárbogárdra családommal
együtt. Fontosak számomra a gyökerek
és a hagyományok, de itt érzem otthon
magam, itt szeretnék maradandót alkotni a városért. Magyarként tudom,
hogy a becsület és a tisztesség a legfontosabb, gépészmérnökként tudom,
hogy a sikerhez jó tervek szükségesek,
sárbogárdiként pedig biztos vagyok abban, hogy közösen megtaláljuk a megoldásokat, és emelt fõvel valósítjuk meg az elképzeléseinket mind
a választókörzetemben, mind az egész településen a Fidesz segítségével. Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal, szavazzanak rám,
hogy a terveink tisztességgel megvalósulhassanak!
A Fidesz képviselõjelöltje a 6. választókörzetben: ERÕS FERENC
Az elmúlt 20 évi passzivitást látva Sárbogárd életében arra a döntésre jutottam, hogy elfogadom a Fidesz felkérését és megpróbálok tenni valamit azért,
hogy ez a város és a választókerületem
szebb, jobb és egységesebb legyen.
Több mint 30 éve dolgozom az Önök
szolgálatában, kitartó emberként csak a
sikert fogadom el eredményként. Hiszem, hogy lelkiismeretes, kreatív munkával új lendületet lehet adni a fejlõdésnek. Ha megválasztanak, megbízható képviselõjükként arra törekszem, hogy folyamatos párbeszéddel, összefogással új irányt
jelöljünk ki városunknak és településrészünknek. Terveimhez bírom a Fidesz támogatását. Tisztelettel kérem, hogy szíveskedjenek támogatni, és segítsenek hozzá a célok megvalósításához.
(Folytatás a következõ oldalon.)
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A Fidesz képviselõjelöltje a 8. választókörzetben: ÉRSEK ENIKÕ
Pusztaegresiként
mindennap tapasztalom Önökkel együtt a külsõ
településrészeken élõk minden
nehézségét, de
tudom, hogy lakóhelyünk valójában egy gyöngyszem,
melyet
okosan, összefogással újjá tudunk
varázsolni, vonzóbbá, lakhatóbbá és élhetõbbé tehetjük.
Hiszem, hogy nekünk, fiataloknak is van itt
jövõnk, és szeretném, ha gyermekem is
büszke lehetne szülõföldjére. Fontosnak
tartom a helyi önkormányzati képviseleteket mind Pusztaegresen, mind Sárhatvanon. Képviselõként a lehetõségeimhez
mérten mindent el fogok követni annak érdekében, hogy azokra a problémákra, melyek az évek során felhalmozódtak, megoldást találjak a csapatom és a Fidesz segítségével. Kérem, támogassanak fiatal korom ellenére, és bebizonyítom majd, hogy
érdemes vagyok szavazataikra.

MEGHÍVÓ
Tisztelt Választópolgárok!

DR. SÜKÖSD TAMÁS,
a Fidesz polgármesterjelöltje és a
Fidesz képviselõjelöltjei szeretettel meghívják
a város minden lakóját
2010. szeptember 23-án 19 órakor
a mûvelõdési házban tartandó
választási fórumra.
A találkozó vendége Önökön kívül
DR. KONTRÁT KÁROLY,
a Belügyminisztérium államtitkára,
a Fidesz frakcióvezetõ-helyettese, és
VARGA GÁBOR országgyûlési képviselõ.
Mindenkit szeretettel várunk, aki érdeklõdik
a helyi közélet iránt!
VÁLTOZÁS–MUNKAHELY–
ÖSSZEFOGÁS:
FIDESZ

MEGHÍVÓ
Tisztelt Választópolgárok!

Dr. SÜKÖSD TAMÁS,
a 7. választókerület fideszes képviselõjelöltje
és egyben a Fidesz polgármesterjelöltje
szeretettel meghívja Önöket
a 2010. szeptember 29-én
18 órakor a rétszilasi klubban
tartandó választási fórumára.
A találkozó vendége Önökön kívül
VARGA GÁBOR országgyûlési képviselõ.
Mindenkit szeretettel várunk,
aki érdeklõdik a helyi közélet iránt!
VÁLTOZÁS–MUNKAHELY–
ÖSSZEFOGÁS:
FIDESZ
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Bemutatjuk

Bognár Józsefné
független képviselõjelölt
Tisztelt Tinódi Lakos!
Talán már tudomására jutott, hogy indulok Tinódon a választásokon a mi körzetünk, az itt élõ emberek képviseletéért. Függetlenként! Számomra ez azt jelenti, hogy nem akarok pártérdekeket képviselni, támogatni, és ehhez kötõdõen családon belüli, a választásokhoz köthetõ egyéni érdekeket sem. Mindenkivel közösen szeretnék dolgozni, mert
hiszem s tudom: csak így képes Sárbogárd és ezen belül
Tinód fejlõdni.
Bognár Józsefné, született Gilicze Ildikó vagyok. Itt születtem Sárbogárdon 1972-ben, és
azóta is itt élek. Házasságkötésem óta (1992) Tinódon lakom. Két gyermek édesanyja
vagyok.
Tudom, nehéz a választás kilenc ember közül, akik mind azt mondják, hogy Önökért
akarnak tenni. Én csak azt ígérem, hogy Önnel, Önökkel együtt lennék képes érdemi
munkát végezni. De ehhez szükségem van a magyarra éppúgy, mint a cigány emberre, a
szegényre, a gazdagra és mindünk gyermekeire. Nem utolsó sorban, sõt elsõként az idõsebb korosztályra, akik a hagyományaink, a közösségi életünk megóvásában a legjobb
tanítóink tudnak lenni.
Azt hiszem, nyugodtan kijelenthetem: ahogy eddig tettük, én tartozom hálával és köszönettel azoknak, akik a tinódi karácsonyi jászol készítésében, az ünneplésben segítettek,
akik a tavalyi szüreti mulatságban tevékenykedtek, és azoknak, akik rám bízták gyermekeiket, amikor a Nádor mentén kerékpártúráztunk. Voltak vagy harmincan, és egyedüli
felnõttként mindre úgy vigyáztam, mint a sajátjaimra. Egy programnál sem állt mellettünk anyagi támogatás hivatalból, pártoktól vagy pályázatokból.
Mint gyógymasszõr, tudom, tapasztaltam, hogy az egyéni testi betegségeink sokban függenek lelki betegségeinktõl, tudatosságunktól, amit a körülöttünk lévõ emberek, a társadalom befolyásolnak! Mindenkinek szüksége van a biztonságra, tiszteletre és szeretetre
kortól, hovatartozástól függetlenül. Ennek megteremtése sokban függ a választott vezetõinktõl. Én ebben a szellemiségben tudnám Önöket képviselni, ha szeretnék, és ha megtisztelnek bizalmukkal! Bármelyik párttal, szervezettel szívesen együttmûködnék, ha az
valóban a mi érdekeinket képviseli.
Tisztelettel és szeretettel: Bognárné Ildikó

Bemutatjuk

Rehák Sándor Tibor
független képviselõjelölt
Rehák Sándor Tibor vagyok, a 4-es választókerólet független
jelöltje. Születésem óta sárbogárdi vagyok. Házasságkötésemig (1990) Sárszentmiklóson éltem, azután két évig Töbörzsökön, majd Sárbogárdra költöztem, elõször társasházba,
majd panelházba, jelenleg pedig családi házban lakom ebben a
körzetben, a Rózsa utcában, feleségemmel és fiammal.
Sokan tudják rólam, hogy szeretem a sportot. A férfi kézilabda-egyesületnél dolgozom
szakosztályvezetõként, de szurkolok a sárszentmiklósi és a sárbogárdi labdarúgóknak is.
Az íjászokat becsülöm, hogy ennyi pénzbõl országos bajnokokat nevelnek.
A Bogárdi TV-n megjelennek amatõr filmjeim, de írok cikkeket az újságba is. Tagja vagyok a Honvéd Bajtársi Egyesületnek.
Közéleti embernek érzem magam. Ezért is bátorkodtam elindulni az Önök bizalmáért.
Egy biztos, hogy én nem megélhetési politikus lennék. A függetlent azért hangsúlyozom,
mert vallom, hogy Magyarországon, Sárbogárdon, a 4-es körzetben nem ilyen vagy olyan
pártszimpatizánsok, hanem EMBEREK élnek.
Én kizárólag Sárbogárd, és elsõsorban a körzetben élõk érdekeit kívánom képviselni.
Nem kell mindenhez pénz. A becsület, a tisztesség ingyen van. Én ilyen „ingyenes” képviselõ-testületet kívánok Önöknek, és ha ebbe jómagam is részt vehetek, akkor megszolgálom a bizalmukat.
Válasszanak engem! A feleségem is engem választott!
Rehák Sándor Tibor
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Képviselõk búcsúja a lakosoktól Nagylókon
2010. szeptember 16-án délután Nagylók Község Önkormányzata
a választási ciklus utolsó nyilvános testületi ülését tartotta a mûvelõdési házban, nagyszámú érdeklõdés mellett.
A rendes testületi ülésnek 9 napirendi pontja volt.
Tóth József polgármester a napirendek kapcsán négy év feladatairól, a testület megismerési, döntési és végrehajtási munkájáról
szinte témák szerinti részletességgel szólt.

Felelevenítette a négy év falunkat érintõ legfontosabb teendõit és
elvégzett feladatait.
Ezek között különös tekintettel szólt az intézmények zavartalan
mûködtetésérõl, a szûkös anyagi eszközök, valamint a megnyert
pályázatokkal megvalósult kisebb-nagyobb beruházásokról (pl.
az új ravatalozó épülete, a megfelelõ közvilágítás, Tavi Palota turistaház, az utcai aszfaltozások, az általános iskola nyílászáróinak

teljes felújítása, a polgármesteri hivatal, sportöltözõ felújítása, a
„Virágos Nagylókért’’ program végrehajtása, a magas színvonalú
kulturális falunapok rendszeresítése, testvérkapcsolat ápolása az
erdélyi Szilágysámsonnal, közmunkák és a közétkeztetés megszervezése, napi bonyolítása, házi segítségnyújtás szociális gondozással, a társadalmi szervezetekkel való élõ kapcsolat fenntartása,
a takarékos körjegyzõség, védõnõi szolgálat mûködése, pályázatok útján nyert sok tárgyi eszköz).
A polgármester a képviselõ-testület nevében kérte a lakosságot,
cégeket, hogy a következõ választási ciklusban állami segítséggel
is épülõ mûvelõdési házhoz kötelezõ önrészünk javára nyújtsanak
anyagi segítséget.
Személyi értékelés is volt, kiemelve Dobai Terézt, aki három ciklus után most befejezi képviselõi megbízatását. A képviselõk a
Nagylókért, fizetség nélkül végzett munkájukért emlékplakettet
és helyi motívumokkal ellátott ajándékot kaptak. Tóth József
megköszönte Bakonyi Árpádnénak, Hegedûs Lászlónak és Jokli
Nándornak az önzetlenül végzett bizottsági munkát.
Két önkormányzati alkalmazottól, Takács Tamásnétól és Tóth
Jánostól nyugdíjba vonulásuk alkalmából ajándék kíséretében
búcsúztak el.
A jelenlévõk azzal a tudattal hagyták el a mûvelõdési ház üléstermét, hogy az elmúlt négy évben, a gazdasági válság ellenére,
Nagylók település anyagi és kulturális vonatkozásban gazdagodott.
Tauz Józsefné

Fiatalok az óvodásokért Nagylókon
Örömteli élet zajlott az óvoda játszókertjében éveken át, önfeledt órákat adva a gyerekeknek. Ezalatt természetesen már kissé
megkopott a sok kültéri játék: a mókuskerék, zsiráfmászóka, lovashinta, magasles,
lengõhinta és a hûs árnyékot adó, nádtetõvel fedett pihenõk homokozóval.
A Nagylóki Fiatalok Egyesülete ezt valahogy megtudta, és tagjai egymás után jelentkeztek az elvégzendõ munkára. Az
óvoda részérõl örömmel fogadták a felajánlkozást.
A megbeszélt napon festékkel, ecsetekkel
a kézben egy csapat fiatal állított be az óvodába. A 27 kisóvodás az óvó nénikkel és
dadusokkal együtt nagy érdeklõdéssel nézték, hogyan szépülnek meg kedvenc játékaik. Örömmel taglalták, hogy még a kert

is új külsõt mutat, öröm lesz benne látni a
kipirult arcokat.
Az ifjak munka közben szívesen emlékeztek saját kiskorukra, amikor hasonló játékokkal, boldog örömmel töltötték az idõt.
Észre se vették, hogy mikor kell már hazamenni, oly kedves volt nekik a játszótársakkal való önfeledt idõtöltés. Különösen
arra emlékeztek szívesen, hogy ezek az óvó
nénik és dadusok vigyázták az õ örömeiket, játékaikat is, akik most nekik szurkolnak. Most pedig végre hálájuk jeléül, szívük csücskébõl valamit visszaadhatnak a
szeretett óvodájuknak és nevelõiknek.
A jól végzett munka tudatában búcsúztak,
s az óvoda kis lakói és dolgozói meleg köszönetüket fejezték ki a fiataloknak. Igazán öröm volt látni az arcukat!

Követendõ példa, hogy a Nagylóki Fiatalok Egyesületének tagjai magukénak érzik
a társadalmi feladatokat annyira, hogy szívüket is beletéve, lelkes társadalmi munkával járuljanak hozzá a közfeladatok
megoldásához. Dicséret illesse õket!
Önkéntes résztvevõk voltak: András Kitti,
Arany Ákos, Jokli Viktor, Komjáti István,
Puha Patrik, Szabó Gabriella, Vései Attila, Zelnik Ádám, Zelnik Dávid.
Tauz Józsefné pedagógus

Falunap Pusztaegresen
A pusztaegresiek könyörgését meghallgatták az égiek, mert szombaton délelõttre elállt az esõ. A focipályára tervezett rendezvényeket azonban a sok víz miatt inkább a
kultúrházban tartották meg. Ezért, persze,
a kispályás focibajnokság elmaradt.
Már kora reggeltõl állították a sátrakat a
kultúrház udvarában a fõzõversenyben
résztvevõ családok, hogy esõ esetén se ázzon el a készülõ étel és a tüzelõ. Készült halászlé, körömpörkölt, õzpörkölt és lecsó. A
fõzésben résztvevõket otthon készített,
frissen sült rántott hallal kínálták a lányok,

asszonyok, és persze a fõzés közben fogyott a bor és a kisüsti pálinka is.
A kultúrházban a gyerekek asztaloknál ülve festettek, rajzoltak, és késõbb részt vettek a megrendezett ügyességi versenyeken.
Délre sok család teljes létszámban megérkezett, és itt fogyasztották el az akkorra elkészült közös ebédet. A faluebéd gulyásleves volt.
Délután zenés, táncos mûsorral szórakoztatták a falu népét. A mûsor elõadói Sárosdról és Alapról érkeztek. Az alapi tán-

cosok mellett bemutatkoztak a mezõszilasiak is. Este Csizmadia János zenéjére
táncmulatsággal zárult a rendezvény.
Hargitai Lajos
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Hírek a Cecei Általános Iskolából
„Itthon vagyok…”
Szeptember 17-én reggel nagy lázban égtek a Cecei Általános Iskola diákjai – akadályversenyre készültek. Kora reggel azt figyelték, hogy milyen idõ várható a pénteki napra. Tudták, hogyha
esõs idõ lesz, akkor nem mehetnek ki a falu környéki erdõbe, nem
követhetik a természetben a nyilakat, és nem játszhatnak a szabadban.
A gyerekek szomorúan vették tudomásul, hogy esõs napra ébredtek. Mi, pedagógusok azonban elõre felkészültünk a rossz idõre
is. Az állomások egy-egy tanteremben kerültek elhelyezésre, s az
iskolában ragasztottuk ki a helyes utat jelölõ nyilakat.
A csapatok sorjában megérkeztek a kihúzott idõpontjukra, s
örömmel láttuk, hogy megfelelõen felkészültek az akadályversenyre.
Mibõl állt a felkészülés? Minden csapatnak egy frappáns nevet
kellett kitalálnia, így például a következõ nevek születtek: Lovasok, Gólkirályok, Crimstar stb. A nevezés része volt még a menetlevél-, a csapatzászló- és jelvénykészítés, valamint a csapatinduló
megírása.
Fergeteges hangulatot teremtettek a csapatok az éneklésükkel,
menetelésükkel. A kisebbeknél (3., 4., 5. évf.) 11, míg a nagyoknál
(6., 7., 8. évf.) 10 csapat nevezett a versenyre. A felsõ tagozaton
alakult egy szülõkbõl álló csapat, akik lelkesedésükkel, kitartásukkal méltó példát mutattak a gyerekeknek.
Akadályversenyünk feladatai az „Itthon vagyok…” szlogen köré
épültek. Igyekeztünk úgy összeállítani a feladatokat, hogy elõkerüljön bennük Magyarország, Fejér megye, Székesfehérvár, Cece
és környéke is, valamint a cecei mesterségek, néphagyományok és
mezõgazdasági termények. A feladattípusok is sokfélék voltak,
meg kellett mutatniuk a csapatoknak a helyismeretüket, énekhangjukat és kézügyességüket is.
A rossz idõ végül senkinek sem szegte kedvét. Mindenki örömmel
állt neki a feladatoknak, jó volt látni, hogy milyen ügyesen dolgoznak együtt a csapatok tagjai.
A két korcsoportban az elsõ három helyezett csapat lett jutalmazva. Nyereményük nem más, minthogy megtekinthetnek egy nem-

zetközi jégkorongmérkõzést a székesfehérvári ifj. Ocskay Gábor
Jégcsarnokban.
Iskolánk legkisebb diákjai sem maradtak programok nélkül, hiszen számukra családi napot szerveztek az elsõ és második osztályos tanító nénik. Ennek során játékos sportvetélkedõn, kézmûves-programokon vettek részt a szülõk és gyermekeik, sõt még
szüretet is tartottak szõlõdarálással, préseléssel, mustkóstolással.

Szelektív nap Cecén
Szeptember 21-én
(kedden) a cecei
Szabadság téri Mûvelõdési Házban játékos bemutatót tartott a Vertikál Zrt. a
község fiatal korosztályai számára. A
rendezvény, amelynek címe „Óvjuk a
környezetünket”
volt, a szelektív hulladékgyûjtés fontosságára hívta fel a
gyermekek figyelmét. A délelõtt folyamán a cecei Kincskeresõ
Óvoda csoportjai és a Cecei Általános Iskola osztályai látogatták
meg az interaktív kiállítást. Ennek során játékos formában, zenével fûszerezve szelektív labirintusban jártak, teszteket, kérdõíveket töltöttek ki, környezettudatos színezõt készítettek, és kipróbálhatták a szelektív ugróiskolát is. A rendezvényen résztvevõ
gyermekek nem távoztak üres kézzel, hiszen teljesítményüket kisebb ajándékokkal jutalmazták.
A rendezvény, amelynek jelmondata a „Tanuljunk játszva és
könnyedén, egy tisztább környezetért!”, jól illeszthetõ volt mindkét intézmény pedagógiai céljaihoz, amelyekben fontos szerepet
kap a környezeti nevelés és a környezettudatos szemlélet kialakítása.
Cecei Általános Iskola

Szüreti a Kippkopp Óvodában
Már a hét elejétõl nagy izgalommal készülõdtünk a gyerekekkel a
szüreti napra a Sárszentmiklósi Kippkopp Óvodában. A szülõk
rengeteg gyümölcsöt, terményt, virágot, kukoricaszárat hoztak,
ezekkel díszítettük udvarunkat. Kisházunkat „gyümölcspalotává” varázsoltuk, apókát, anyókát, csõszkunyhókat, lovas fogatot
készítettünk. Nagy öröm volt a gyerekeknek ezekkel játszani.
Csütörtökön reggel megérkezett a sok kocsi óvodánk elé, melyeket szorgos kezû szülõk pillanatok alatt virágdíszbe öltöztettek.
Zeneszóra vonultunk végig Miklós utcáin, a családok örömmel
integettek az ovisoknak. Visszaérkezve az óvoda udvarára mus-

tot, teát ittunk, éhségünket a szülõk által készített finom pogácsával csillapítottuk.
Köszönjük Bartók Zoltán, Soós Andrea, Krausz Ferenc és felesége segítségét a szõlõ darálásánál és préselésénél, a szõlõprést pedig Szuper Györgynek. Köszönjük Szabó Tamásnak (EFKA zenekar), hogy zenére mulathattunk, táncolhattunk! Köszönjük Rigó Lászlónak és Rigóné Nyikos Mártának a segítséget, amit rendezvényünk szervezésénél nyújtottak! Köszönjük a szép szüretis
ruhákat is! Köszönjük a rendõrségnek és a polgárõrségnek, hogy
biztosították az útvonalat!
A kocsisoknak, csikósoknak is köszönjük a segítséget: Raffai József, Gárdonyi János, Mikulás Edit, Farkas József, Nagy István,
Sztojka Gábor, Vámosi István, Herceg László, Farkas István,
Forster József, Bögyös János, Kiss István, Kovács Imre, Nagy
Gergely, Huszár György, Nyikos Gábor, Csilléri László, Horváth
György, Farkas István, Farkas Balázs, Szántó József.
Az elmúlt nyári idõszakban megint sok segítséget, támogatást kapott intézményünk a szülõktõl. Barta Györgytõl sok papírt, Kristófné Bereck Edinától udvari játékot, Nagy Hajnalkától barkácsoláshoz való eszközöket, Már Lászlónétól a csoportban használható eszközöket kaptunk.
Köszönjük a segítségüket!
A Sárszenmiklósi Kippkopp Óvoda nevelõtestülete
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Az ünnep szemete

Egyik ismerõsöm hívta fel a figyelmemet a Huszár-temetõ bejáratával
szemben, a fák alatt megbújó szeméthalmokra, amik már régóta ott
éktelenkednek. Õ jelezte ezt a hivatalnak már többször is, de eddig fülük botját sem mozdították. Most abban bízik, velem együtt, hogy a nyilvánosság ereje talán hatással lesz az
illetékesekre.

Az alábbi fényképet az Ifjúsági parkban készítettük. Ez a szeméthalom augusztus 20-a óta ott
van a fák alatt. Azóta nem volt ideje ezt eltakarítani az önkormányzatnak!
Ez az „élhetõ város?”
/H/

Hogy rendetlen a gazda, azt az is jelzi, hogy ugyan képesek voltak kivágni
a temetõnél az egyik oldalon a szép
fákat, de a rönköket bent hagyták, a
másik oldalon pedig magasra nõ a fû,
a fák csihatagjai meg belógnak az útra – senki sem szedi ráncba. A burjánzó növényzet miatt nemcsak közlekedni nem lehet normálisan, de így
könnyen el is rejtik a szemeteszsákokat az illegális szemétlerakók.
Kíváncsian várjuk, mikor lesz intézkedés az ügyben.
Jó lenne, ha nem akkor tennének
rendbe egy-egy területet, amikor azt
itt a lap hasábjain szóvá tesszük, hanem az illetékesek maguktól is idõben elvégeznék a feladataikat. Mert
a fizetséget meg is kell szolgálni!
Hargitai Kiss Virág
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HIRDETMÉNY

Meghívó

Álláshirdetés

Értesítjük tisztelt utazóközönségünket,
hogy pályaépítési munkák miatt 2010.
szeptember 27-étõl 2010. október 31éig a 838 és 4319 sz. vonatok az alábbi
menetrend alapján közlekednek:

Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat (Sárbogárd)

10

2010. szeptember 24-én
(pénteken) 14.00 órakor

rendkívüli ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme (Hõsök tere).
Napirend:
1. Döntés a menetrend szerinti helyi közlekedésrõl.
2. A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjairól szóló 3/2002. (II. 1.) önkormányzati
rendelet módosítása.
3. A gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló
41/2002. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/
2006.(VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. A Városi Bölcsõde (Sárbogárd, Ady Endre út
126.) módosított szakmai programjának jóváhagyása.
Zárt ülés:
Fellebbezés elbírálása.
Juhász János polgármester

családgondozói
állást hirdet.
A jogviszony idõtartama határozott, amely
2011. október 11-éig tart.
A munkavégzés helye: Sárbogárd, József Attila
u. 14.
A munkavégzéshez szükséges elvárás: fõiskolai végzettség, általános szociális munkás,
szociálpedagógus szakirány.
A pályázat részeként benyújtandó: szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okmány,
erkölcsi bizonyítvány.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázatok benyújtásának határideje, címe:
2010. október 4., Központi Általános Iskola,
Óvoda Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. október 8.

A fûtési idõszakkal kapcsolatos
tûzvédelmi tudnivalók
A fûtési idõszak kezdetekor minden évben történnek olyan tûzesetek, amelyek odafigyeléssel
megelõzhetõek lennének. A tüzelõ-, fûtõberendezések és azok tartozékainak elengedhetetlen a
megfelelõ karbantartása, valamint a kapcsolódó
használati szabályok betartása.
A tûzesetek megelõzése érdekében a kémények
rendszeres mûszaki felülvizsgálatát és tisztítását
szakemberrel végeztessék el. Ellenõrizzék le,
hogy a bekötõ-, és tisztítónyílások, valamint az
összeillesztések hézagmentesen zárnak-e, illetve
a tisztítóajtók zárt állapotban vannak-e.
A tüzelõ-, fûtõberendezés használatának megkezdése elõtt annak környezetébõl távolítsák el az
esetlegesen oda felhalmozott, tárolt anyagokat.

Az utazásuk során Önöket ért kellemetlenségekért szíves elnézésüket és
megértésüket kérjük!
MÁV Zrt.

Ügyeljenek arra, hogy a berendezésben csak az
arra alkalmas tüzelõanyagot használjanak, és
még begyújtáskor se használjanak az égést elõsegítõ segédanyagot. Ellenõrizzék a szikrafogó
tálca meglétét. A hamu, salak eltávolításakor
csak nem éghetõ anyagú edényzetet használjanak, várják meg, amíg teljesen kihûl, majd ezt követõen borítsák csak ki.
Gázüzemû berendezések esetén az üzemeltetést
megelõzõen szakemberrel végeztessék el a készülék felülvizsgálatát, karbantartását. Ezzel biztosíthatják a berendezés optimális hatásfokon
történõ, biztonságos üzemelését.
Tûzoltóság

A Mozdulj a Városért Egyesület rendezvényei
VÁLASZTÁSI FÓRUM
2010. szeptember 27-én 18.30 órakor a József Attila Mûvelõdési Központban

Értesítés

a polgármesterjelölt és a képviselõjelöltek helyszíni bemutatkozása.

TALÁLKOZZUNK SZEMÉLYESEN
A Nyugat Magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság Toborzó és Érdekvédelmi Központ
2010. szeptember 24-én 9.00–12.00 óráig kihelyezett ügyfélszolgálatot tart a József A. utca
15/b (volt HEMO) szám alatt. Az érintettek éljenek a lehetõséggel, intézzék problémás ügyeiket helyben!
A HBE vezetõsége

2010. szeptember 23-án 15.00 órától Sárszentmiklóson
a Köztársaság és Vasút út keresztezõdésénél;
2010. szeptember 27-én 15.00 órától a Hõsök terei gyalogátkelõhelynél;
2010. szeptember 29-én 15.00 órától Töbörzsökön a Lujzi boltnál.
Minden kedves választópolgárt szeretettel várunk!
A Mozdulj a Városért Egyesület elnöksége

Bogárd és Vidéke 2010. szeptember 23.
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Sárszentmiklós–Velence 2-2 (1-1)
Cece, 150 nézõ, vezette: Pánczél Krisztián.
Sárszentmiklós: Sipõcz, Szabó G., Szabó L., Szarka (Arany), Palotás, Huszár, Tóth, Bakos (Král),
Gráczer B., Balogh, Krajcsovics (Gráczer G.). Edzõ:
Masinka László.
Velence: Krencz, Király, Totsche, Nagy A., Kellner
(Bakos), Kupi, Tóth (Hajnal), Gál, Gorza, Pál, Németh (Bognár). Edzõ: Balogh Zoltán.
Mint a fentiekbõl is kitûnik, a hazai pálya alkalmatlansága következtében Cecén játszottuk le a mérkõzést, ahol kifejezetten jó körülmények fogadták
mindkét csapatot.
Az ifjúsági mérkõzés elmaradt, mivel a vendégcsapat játékosai nem jelentek meg. Mi leigazoltattuk
játékosainkat, ezért nagy a valószínûsége, hogy
miénk a három pont, 3:0 gólkülönbséggel.
A bajnoki címért küzdõ Velence csapata nem ígérkezett könnyû ellenfélnek, így a mérkõzést megelõzõen szurkolóink egy tisztes eredményben bíztak.
Ahogy várható volt, a mérkõzés megkezdése után
a vendégcsapat azonnal magához ragadta az irányítást, melynek következtében vezettek is néhány veszélyes támadást.
Játékosainkon szemmel látható volt, hogy nagyon
tisztelik az ellenfelet, ez is közrejátszott abban,
hogy a mérkõzés ezen periódusában csak vagdalkoztunk, a védekezésre fektettük a hangsúlyt.
Vendégtámadások a 16. percben vezettek eredményre, mikor egy erõteljes kapura lövésbe
Sipõcz jó reflexszel belekapott, de – mint ahogy
lenni szokott – ismét nem sikerült felszabadítanunk, így a berobbanó Németh 4 méterrõl a hálóba
lõtt, 0:1.
Mintha a kapott gól bennünket nyugtatott volna
meg, mert fokozatosan átvettük az irányítást, így a
36. percben Huszár átadását Balogh értékesítette,

Az Agárdi Termál csoport eredményei
Rácalmás SE–Kulcs 1-6 (1-2)
Gólszerzõk: Szabó, illetve Radnó, Mészáros, Fehér
(2), Simon (2). Kiállítva: Hadnagy (Kulcs). Ifjúsági
mérkõzés: 13-0.
Mezõszilas–Pusztaszabolcs 1-3 (0-1)
Gólszerzõk: Szálka, illetve Kovács, Németh, Tóth.
Ifjúsági mérkõzés: 3-9.
Adony–Vajta 3-1 (2-1)
Gólszerzõk: Králl (3), illetve Kecskés. Ifjúsági mérkõzés: 2-0.
Aba Sárvíz FC–Sárszentágota 3-2 (1-1)
Gólszerzõk: Esze (2), Kuczi Zs., illetve Vinklár. Kuczi
D. Az ifjúsági mérkõzés elmaradt.
Mezõfalva–Seregélyes SE 1–0 (0-0)
Gólszerzõ: Nagy. Kiállítva: Tonka (Mezõfalva). Az ifjúsági mérkõzés elmaradt.
Enyingi VSE–Sárbogárd 1-2 (0-0)
Gólszerzõk: Molnár, illetve Stiksz, Fülöp. Ifjúsági
mérkõzés: 6-1.
Lajoskomárom–Cece 5-1 (4-0)
Gólszerzõk: Cseke (2), Reichardt (2), Romhányi, illetve Király. Ifjúsági mérkõzés: 4-0.

aki 17 méterrõl hatalmas gólt ragasztott a jobb felsõbe, 1:1.
A második játékrész a szurkolók meglepetésére
úgy kezdõdött, ahogy az elsõ befejezõdött, mert
néhol szemre tetszetõs akciókat vezettünk, igaz, a
vendégcsapatnak is voltak helyzetei.
79. perc: félpályáról Huszár végzett el szabadrúgást, melyet beemelt a 16-oson belülre, ahol a fejelni készülõ védõnek szólt a kapus, hogy jó, ezért
az elengedte a labdát.
Krencz olyan rossz ütemben jött a labdáért, hogy
ez lepattant a földre, és a lába között a hálóban kötött ki, 2:1.
A mérkõzés további részében a vendégcsapat
mindent egy lapra feltéve támadott, és be kell vallani, voltak is helyzeteik, majd a szurkolók legnagyobb megdöbbenésére a 88. percben a játékvezetõ büntetõt ítélt ellenünk, melyet Gál értékesített, 2:2.
Az eredmény igazságosnak mondható, mert mindkét csapat mindent megtett a gyõzelemért. Aki ellátogatott Cecére, az nem bánta meg, mert egy kifejezetten jó iramú mérkõzést láthatott két jó csapattal. Bosszankodásra talán csak a játékvezetõ
ítéletei adhattak okot, melyek sajnos döntõen befolyásolták a meccs végkimenetelét.
Csapatunknak van tartása, amit a listavezetõ ellen
is bizonyított. Elõzetesen elfogadtuk volna ezt az
eredményt, de mégis keserû szájízzel jöttünk haza,
mert nyerhettünk is volna.
Ezen a mérkõzésen fiatal csapatunk bebizonyította, hogy bárkire veszélyesek vagyunk, ellenünk
senki nem mehet biztosra.
Hétvégén Kislángra látogatunk, ahol nehéz mérkõzés vár ránk, de meggyõzõdésem, ha azonos felfogásban játszunk, pontokkal térünk haza.
Szabó Béla

Az Agárdi Termál csoport állása
1. Mezõfalva
2. Adony
3. Seregélyes
4. Lajoskomárom
5. Aba-Sárvíz
6. Sárosd
7. Pusztaszabolcs
8. Sárbogárd
9. Kulcs
10. Mezõszilas
11. Dég
12. Rácalmás
13. Vajta
14. Enying
15. Cece
16. Sárszentágota

6
6
6
6
6
5
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6

6
5
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
-

1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
-

1
1
1
1
2
3
3
3
3
4
4
4
5
6

16-0
16-7
22-6
18-9
16-9
15-5
15-11
9-12
21-13
15-22
10-13
13-23
6-18
10-17
4-22
-5-24

18
16
15
13
11
10
10
9
7
7
6
6
4
2
1
0

A Femol csoport állása
1. Csákvár
2. Velence
3. Kisláng
4. Pákozd
5. Martonvásár
6. Iváncsa
7. Kápolnásnyék
8. Szabadegyháza
9. Polgárdi
10. Sárszentmiklós
11. Bakonycsernye
12. Maroshegy
13. Etyek
14. Baracs
15. Káloz
16. Pusztavám

6 6 - - 26-0 18
6 5 1 - 31-10 16
6 4 2 - 15-7 14
6 4 1 1 12-7 13
6 3 1 2 14-8 10
6 3 1 2 11-10 10
6 3 - 3 17-15 9
6 3 - 3 13-11 9
6 2 2 2
9-6
8
5 2 1 2 10-10 7
6 2 - 4
5-14 6
6 2 - 4
3-19 6
5 1 - 4
7-16 3
5 - 2 3
5-9
2
6 - 1 5
5-24 1
5 - - 5
6-23 1
A Pusztavámtól egy pont levonva.

Megyei I. o. férfi kézilabda-bajnokság

Kettõs hazai gyõzelem!
Sárbogárd I.–Mór II. 27:19 (12:10)
Vezette: Német, Polgár.
Sárbogárd I.: Németh I.–Szabó J. 2, Nacsa 3, Balogh 9, Szabó J. Zsolt 1, Bodoki 7, Németh II. 3.
Csere: Borostyán, Hegedûs 1, Lakatos, Rehák 1,
Varga, Baki, Vorsléger. Edzõ: Bodoki György.
Szombaton este a számunkra ismeretlen Mór csapatát fogadtuk. Õk NB II-bõl jöttek vissza a megyei
bajnokságba. Ez a csapat az ifjúsági csapatuk volt,
megerõsítve rutinosabb játékosokkal. Mit mondjak, nem volt könnyû meccs.
A vendégek az elsõ félidõben nagyon jól tartották a
lépést csapatunkkal, persze ahhoz az is kellett volna, hogy mi rengeteg ziccert hagytunk ki. Aztán a
második játékrész 20. percétõl egy jó szériát produkáltunk, és a végére kialakult a nyolcgólos különbség. Csapatunkból Balogh Viktor és Bodoki
Gyuri volt legtöbbször eredményes, ketten 16 gólt
lõttek. Úgy érzem, hogy a helyzetkihasználáson kell
javítanunk. Az erõnléttel, küzdeni akarással nem
volt baj.
Jövõ héten az I. csapat Seregélyesre látogat. A
mérkõzés szeptember 25-én 18 órakor lesz a nagycsarnokban.

Szurkoljunk idegenben
is csapatunknak!
VAX Sárbogárd II.–
Dunaújváros AC II. 26:19 (14:8)
Vezette: Kovács, Nikolényi.
Sárbogárd I.: Németh I.–Suplicz 2, Takács 1,
Botka 2, Pluhár 3, Bodoki 7, Lakatos 4. Csere: Borostyán, Balogh 5, Varga, Szilveszter, Rehák 1, Németh II., Baki 1. Edzõ: Bodoki György.
A régi rivális DAC látogatott vasárnap Sárbogárdra.
Már az elsõ percekben látszott, hogy ezen a
meccsen nagy baj nem történhet. Csapatunk, végig vezetve, magabiztos gyõzelmet aratott. Úgy
néz ki, hogy jó döntés volt két csapatot indítanunk,
hiszen mindkét meccsen teljes létszámban tudtunk
felállni, és játéklehetõséghez juthattak a fiatalok is,
sõt, így a focisták is tudtak szerepelni másik sportágukban. Gondolok itt Szabó J. Zsoltra (Totó), illetve Hegedûs Norbira. Elég parázs hangulatúra sikeredett a derbi, persze ez általában megszokott a
DAC ellen. Köszönjük szurkolóinknak a támogatást,
illetve köszönjük a pártolói jegyek vásárlását.
Rehák Sándor

Szüreti mulatság
Alapon
Szeretettel hívunk és várunk
mindenkit az alapi szüreti bálba

2010. szeptember 25-én.
A felvonulás kezdete: 12.00 óra.
Bál a mûvelõdési házban,
kezdete: 21.00 óra.
Tombola, tánc!
Zene: Boros zenekar.
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2010. szeptember 23. Bogárd és Vidéke

Halra, magyar! Halra bor!
Egy, a halfogyasztás ösztönzését célul kitûzõ rendezvény zajlott
vasárnap Rétimajorban, illetve Örspusztán. A rendezvényre
meghívták a média képviselõit, akik bemutathatták horgásztudásukat, illetve halfõzõ tudományukat is. Egyedül az idõjárás nem
volt kegyes hozzánk. Az esõ ellenére a horgászok kitartottak, és
szép eredményeket értek el kedvenc hobbijukban.
A fõzõverseny a rendezvénysátorban került megrendezésre, ahol
nem zavarhatott az esõ. Itt is kiderült, hogy halból is lehet nagyon
változatos és ízletes ételeket készíteni. A sok híresség között felfedezhettük Éles Istvánt, illetve barátját, Nádas Györgyöt, akikkel sikerült egy interjút is készíteni, amit majd láthatnak az olvasók a Bogárdi TV-n.

De térjünk vissza a
versenyhez. A horgászversenyt a PVTV nyerte, második
a Blikk csapata lett,
a Szabad Föld csapata a sárbogárdi
születésû Ó Horváth
György vezetésével
harmadik lett. A fõzõversenyt szintén a
PV-TV csapata nyerte egy vargányás harcsapörkölttel, a Szabad
Föld szakácsai egy rendkívül finom harcsagulyással ezüst, a Blikk
versenyzõi egy halászlével bronzérmet kaptak. Viszont mindenképpen meg kell említeni Kopronyi Jánost, az RTL Klub gyógymasszõr–csontkovácsát, aki egy mátrai harcsapaprikást készített.
Persze, a Halra, magyar! szlogen folytatása, a Halra bor! is érvényes volt a rendezvényre. Talán csak Nádas György ivott ásványvizet, mivel elõzõ nap borlovaggá ütötték, és ez nem múlt el nyomtalanul.
A házigazda Lévai Ferenc volt, aki természetesen az ételek zsûrizésében is részt vett Bényi Ildikóval együtt, akit szintén a tévébõl
ismerhetünk. Mindenki jól érezte magát.
Halra, magyar! Halra bor!
Rehák Sándor

Nem ereszt át
az áteresz

Anyatejes világnap Sárbogárdon
Magyarországon 1993 óta ünneplik meg ezt a napot. Egyre több édesanya választja az anyatejes táplálást, a szoptatást, mert tudja: minden cseppje értékes fejlõdõ gyermeke számára. Szüléssel életet ad
gyermekének, szoptatással táplálékot és biztonságot nyújt neki.
A sárbogárdi védõnõszolgálat az anyatejes világnap alkalmából ünnepséget tart, melyre szeretettel
várjuk!

Idõpont: 2010. szeptember 24., péntek, 9.30 óra.
Helyszín: Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ, Hõsök tere.
„Magasztalni kell az anyát, akinek szeretete nem ismert határt,
s akinek emlõin nevelkedett az egész világ.” (Gorkij)

A frissen leaszfaltozott Asztalos utcában
több napos munkával sem sikerült kitisztítani azt az átereszt, amire az itt lakók már
évek óta panaszkodnak. Az esõvíz a kiásott
gödör tetejéig feljött a lakók „örömére”,
akik némi ugrógyakorlat után bevethették
magukat az Iskola köz sarába.
A körzet képviselõinek javasoljuk, hogy ha
erre jönnek megünnepelni az aszfaltozást,
akkor innen, az áteresz vizébõl merítsék
meg az ingyen halászlés kondérjukat! Az
ingyen söröket pedig az árokban felgyûlt
vízbe hûtsék!
Komolyra fordítva a szót: az utcabeliek kérik a következõ testületet, hogy vegyék komolyan a lakossági panaszokat. Egy kis
odafigyeléssel milliókat spórolhatnak meg
a költségvetésben. Ha minden így marad,
akkor az aszfaltos út a télen felfagy. Mire
kifizetjük a drága svájci kölcsönt, amibõl
ez megépülhetett, addigra teljesen tönkremegy.
Asztalos utcaiak

Táncoljunk
együtt!

Társastánctanfolyam indul!

A hagyományõrzõ népi kultúrát, néptáncot,
népzenét kedvelõk jelentkezését várjuk 14-tõl
99 éves korig egy hagyományõrzõ felnõtt csoport létrehozásának szándékával.

Szeretettel várjuk a táncolni vágyó
fiatalokat és a felnõtteket
a Ten Dance Táncklubba
péntekenként 18 órától,

Semmilyen elõképzettség nem szükséges!
Az elsõ találkozás és megbeszélés helyszíne
és idõpontja:

Sárbogárd,
mûvelõdési központ,
2010. október 5-én, kedden,
este 6 órakor.
Iker Józsefné néptáncoktató
Sárbogárdi Kulturális Egyesület,
Horváth István

a sárbogárdi József Attila
Mûvelõdési Központba!
Jelentkezés a helyszínen.
Ha szeretnéd végre te is jól érezni magad a bulikban, bálokon és a zenés rendezvényeken, de
eddig nem tudtál táncolni, akkor gyere el táncklubunkba, ahol vidám, családias légkörben sajátíthatod el a társastáncokat!
Ha szereted a standard és a forró ritmusú latin-amerikai zenét, és kedvet érzel, hogy megtanulj rá táncolni, de eddig nem volt elég idõd, nálunk lehetõséged nyílik rá!

További információ:
06 (30) 530 9797.

Bogárd és Vidéke 2010. szeptember 23.
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Bella Istvánra emlékeztünk
Szép és igaz a falunk neve,
sár is, kereszt is, úr is.
Mint minden ember élete,
sár is, kereszt is, úr is.
Én is idevalósi vagyok,
sár is, kereszt is, úr is.
És mindig az is maradok,
sár is, kereszt is, úr is.
(Bella István: Sárkeresztúri litánia)

Sárkeresztúr, mint sok más település, több
olyan emberrel büszkélkedhet, akik valamilyen módon (természetesen pozitív értelemben) kimagaslottak az átlagpolgárok
közül.
Ilyen magának nevet szerzõ személy volt
Bella István Kossuth-díjas költõ. Ebben az
évben töltötte volna a 70. életévét.
A községben a költészet napján köszöntöttük már õt verseibõl és vallomásaiból öszszeállított mûsorral. Szeptember 8-án pedig egy igazán szép esemény részesei lehettünk. Virág Miklós polgármester javaslatára, a képviselõ-testület határozata alap-

Népmese napja 2010
A népmese napját 2005. szeptember 30-a óta
ünnepeljük a Magyar Olvasástársaság felhívása nyomán.
1859-ben ezen a napon született Benedek Elek
a Kovászna megyei Kisbaconban.
Nem véletlen, hogy az Õ nevéhez fûzõdik ez a
nevezetes nap, hiszen ha mesérõl esik szó bárhol a világon, az Õ neve az elsõk között jut
eszünkbe.
A Népmese napjának méltó megünneplése lenne, ha legalább a magyaróra mesével kezdõdne
ezen a napon.
A Könyvtáros Tanárok Egyesülete 2009-ben felhívással fordult az iskolák pedagógusaihoz,
könyvtárosaihoz, hogy keressenek olyan meséket, amelyek kapcsolódnak valamely tantárgyhoz, tananyaghoz. Szeretnénk, ha ehhez Ti, meseolvasó gyerekek, fiatalok, felnõttek is csatlakoznátok!
Felhívással fordulunk Hozzátok: ha találtok valamely tantárgyhoz kapcsolható mesét, küldjétek, vagy hozzátok be nekünk, hogy mi is hozzájárulhassunk az ötlet megvalósításához.
Így létrejöhetne az az adatbázis, amibõl jövõre
már a szaktanárok is szemezgethetnének.

ján emléktábla-avatásra került sor annak a
háznak a falán, ahol gyermekéveit töltötte
a költõ, özvegy édesanyjával és nagyanyjával. Az ünnepséget megtisztelte Zayzon
Márta asszony, Bella István özvegye, Bella
Balázs, a költõ fia, Bobori Zoltán és Bakonyi István, a Vörösmarty Társaság elnökei,
valamint F. Dõry Magdolna versmondó
mûvész is.
Bódás Jánosné ünnepi beszédében beszélt
Bella István kötõdésérõl szülõfalujához,
amit az ünnepi mûsor is tükrözött:
„1940-ben születtem Székesfehérvárott…
Apám Bella István kántortanító, anyám
Joó Sarolt. Kettejük sora szülõvárosom
mellé egy máig ringó bölcsõt, örök dajkát is
rendelt, szülõfalumat, Sárkeresztúrt…
Keresztúron megtörtént velem elõre minden, ami vagyok. Itt voltam meglett gyermekember, vagyis felnõtt, és itt lettem –
ahogy mondják – hömbölgõ, vagyis költõ.”
(Bella István: Önéletrajz)
Bakonyi István méltatta azt az utat, amit a
költõ bejárt szülõfalujától halála napjáig.
Az emléktábla leleplezése és a koszorúzás
után Virág Miklós polgármester tájékoz-

tatta a megjelenteket, hogy amint a mûvelõdési ház felújítása befejezõdik, a testület
határozata értelmében sor kerül az épület
névadására. Bella István Mûvelõdési Háznak fogják nevezni a sárkeresztúri mûvelõdési házat.
A verses összeállítás után kötetlen beszélgetésre invitáltuk a vendégeket és a község
vezetõit, lakosait az iskolába. Márta aszszony elmondta, hogy a közeljövõben a
Farkasréti temetõben emlékmûavatásra
kerül majd sor, és várja Sárkeresztúrról is a
költõ tisztelõit.
Kovács Györgyné

Népmese napja a Madarász József Városi Könyvtárban
Ebben az évben a Magyar Olvasástársaság
„A családi olvasás éve” jegyében ünnepli a népmese napját.

2010. szeptember 25-én 9 órától 15 óráig várunk minden meseszeretõ
gyermeket és felnõttet a városi könyvtár gyermekrészlegében.
Idén a magyar népmesékkel ismerkedünk. Hozzátok el kedvenc meséiteket, és olvassátok el nekünk!
Meghallgathatjátok az általunk kiválasztott meséket is. Lerajzolhatjátok a hallott jeleneteket, kedvenc
mesefiguráitokat. Részt vehettek a mesékkel kapcsolatos játékos feladatok megoldásában is. Magyar
népmeséket vetítünk Nektek.
Várunk mindenkit!
„A diáknyelv világa mindenkit foglalkoztat, hiszen a tizenéves korosztály beszédmódja, szókincse részint továbböröklõdik a felnõttek beszédébe, részint leleményességével, szóalkotási módjaival a köznyelvi szókincsgyarapítás
mintájául is szolgálhat. Hogyan mutatkozik meg
e nyelvben a szinkrónia és diakrónia, állandóság és változás egysége?”
Erre a kérdésre ad választ a szerzõ, Vasné Tóth
Kornélia két település, Sárbogárd és Érd diákjainak körében húsz év eltéréssel végzett felmérése.
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

Vasné Tóth Kornélia

ÉLÕ DIÁKNYELV

Személyesen a Madarász József Városi
Könyvtárba (Sárbogárd, Ady E. út 105.)
hozhatjátok, ill. a két e-mail cím
valamelyikére küldhetitek a meséket,
vagy csak a címüket:
könyvtar@mjvkonyvtar.hu, illetve
ditti57@freemail.hu.

2010. szeptember 27-én (hétfõn)
17 órától a Madarász József
Városi Könyvtárban tartunk.

Jutalmazásra 2011 januárjában, a magyar kultúra napja tiszteletére megrendezett „Olvassunk egymásnak!” programunkon kerül sor.

A szerzõvel beszélget:
Leszkovszki Albin tanár.
A belépés ingyenes.

Két város, húsz év tükrében
címû könyvének bemutatójára, amelyet

Minden hétfõn 17 órai kezdettel

OLVASSUK EGYÜTT A BIBLIÁT!
Dr. Makkos Norbert bíró
beszélgetései
A Sárbogárdi József Attila
Mûvelõdési Központban
szeptember 20.
AMI A TEREMTÉS ELÕTT TÖRTÉNT…
szeptember 27.
A TEREMTÉS TÖRTÉNETE
október 4.
A BÛNESET
október 11.
AZ ÖZÖNVÍZ ÉS BÁBEL TORNYA
október 18.
ÁBRAHÁM TÖRTÉNETE
október 25.
AMIT A HALOTTAKRÓL A BIBLIÁBÓL
MEGTUDHATUNK
A beszélgetések alkalmával, a fenti témakörök
szövegén kívül, a történetek egyéb bibliai elõfordulásairól és arról beszélgetünk, hogy MA mi
ezeknek a jelentõsége számunkra.
A beszélgetések ingyenesek, ingyenes segédanyagot is biztosítunk.
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NAGYMAMA RECEPTJEI

TÉVÉZGETÜNK

Csípõs spagetti sült dióval

Mit csináltak az emberek Sárbogárdon esõs õszi estéken száz évvel ezelõtt? Sok házban villany sem volt, nemhogy rádió vagy tévé.
Tévé nem is létezett még. Olvastak, kártyáztak, tollat fosztottak,
borozgatva beszélgettek. Vagy aludtak. Manapság a népek a televíziót nézik. Szegények. És mi is szegények vagyunk itthon, mert
vasárnap este a lehetetlenséggel határos mást tenni, mint tévézni.
Nyomogatja az ember a távszabályozót. Sivatag! Pelenkareklám.
Autóreklám. Nõk beszélgetnek férfiakkal. Autós üldözés. Revolvercsõ. Valakit a földre terítenek egy ökölcsapással. Elõre tartott
revolverrel oson valaki egy folyosón. Három hiányos öltözetû nõ
vonaglik. Mindig ugyanaz!
Hoppá! De mi ez a fenséges zene, ez a szárnyaló kórus, ezek az
üvegtiszta szopránok? Egy színpadon szárnyas lények sétálgatnak, gyönyörmosollyal az ajkukon énekelnek. Nézzük a mûsorfüzetet, mi ez! Aha! Purcell: A tündérkirálynõ. De hiszen a színpadra jó ismerõseink jönnek be, a Szentivánéji álom mesteremberei,
Vackor, Zuboly és a többiek. Majd jön a tündérkirály, Oberon és
a tündérkirálynõ, Titánia. Na persze! A zeneszerzõ hatalmas zenével felgazdagította Shakespeare színmûvét, és most ezt közvetíti a televízió egy kevesek által látható csatornája, a MEZZO. Hát
ez valami egészen más, ez oázis a sivatagban. Ha láttak már gyönyörût és isteni jópofa komédiázást és hallottak királyi, császári
muzsikát! A végén, amikor a dübörgõ tapsra felvonul a hatvanfõs
szereplõgárda, és egyszerre meghajolnak, az egyik énekesnõ kézen fogva felvezeti a függöny elé a karmestert is. Ez mosolyog, és
beint a pálcájával. Az egész színpad szárnyalóan énekel, és minket
elönt egy boldogság, egy olyan érzés, hogy jó élni. Az élet néha,
elég ritkán megajándékoz ezzel az élménnyel.
Na, de lefut a függöny, valaki szól, hogy már megy a másik csatornán az amerikai kalandfilm, az Indiana Jones. Korán van még lefeküdni, nézzük meg ezt a Harrison Fordot! „A végzet temploma”… Micsoda alcím! A sztárrendezõ, Spielberg rendezte.
A film iparosmunka. Elkedvetlenítõ. A tündérkirálynõ után lehangolóan primitív. Csupa manír, hatásvadászat. Bosszant, hogy
hülyének néznek. Földalatti kamrák, folyosók, üregek. Nyüzsgõ
férgek. Félelmetes, véres szertartás a barlangban. Folytonos életveszély. Nem tud igazán érdekelni, otthagyom.
Lám, ha igazi mûvészettel hasonlítjuk össze a limonádét, nagyon
erõs a kontraszt. Kitûnik, hogy a sztárság mi is valójában. Spielberg ügyes ember, nagyon ért a nézõkhöz. Vannak jó ötletei. Szórakoztató. Ha kijön számára a lépés, emberi mélységeket is megérint (Schindler listája), de az õ mozija a szórakoztatóipar kategóriájába tartozik. Tudni kell különbséget tenni.
Egyik vasárnap este ilyen, a másik olyan. Bizonyos szempontból
mind egyforma. Tévézgetünk.

Hozzávalók: spagetti tészta, 3 evõkanál olaj, 3 evõkanál szójaszósz, 1-2 gerezd fokhagyma, 2-3 cm friss gyömbér, 5-8 dkg dióbél
durvára vágva (nem darált!), 1 teáskanál Erõs Pista.
Az olajon kicsit megpirítjuk az apróra vágott diót. Pár perc alatt
kész, szûrõlapáttal kiszedjük az olajból, és félretesszük. A visszamaradt olajban megfuttatjuk az apróra vágott fokhagymát és
gyömbért. Vigyázat! Állandóan kevergetni kell! Hozzáadjuk a
szójaszószt és az Erõs Pistát. Összekeverjük, kicsit kisebb lángon,
hogy a szójaszósz ne füstöljön (2 perc). A sós vízben kifõzött spagettit ráöntjük a szójás szószra. Nagy lángon, állandóan kevergetve összesütjük. Ha kész, megszórjuk a sült dióval.

Padlizsánragu gombával
Hozzávalók: 2 db közepes nagyságú padlizsán, 15 dkg gomba, 1
fej vöröshagyma, 5 gerezd fokhagyma, 1 db paradicsom, olívaolaj, szójaszósz, bors.
A megtisztított hozzávalókat felszeleteljük és egy nagy serpenyõbe, vagy lábasba tesszük. Meglocsoljuk olívaolajjal, szójaszósszal,
megszórjuk egy kis borssal. Fedõ alatt, lassú tûzön, néha megkevergetve összepároljuk. Ha nem elég sós, tálaláskor még meg lehet locsolni szójaszósszal. Ehetjük bármilyen körettel (rizs, burgonya, hajdina stb.), vagy friss kenyérrel, amivel jólesik. Hamar
elkészül, a párolási idõ kb. 10-15 perc. A padlizsánt nem kell meghámozni, héjastól szeleteld vékony karikára! Jó étvágyat!

Sajtos sült burgonya
Hozzávalók: 1 kg burgonya, 20 dkg füstölt sajt, 1 nagy pohár
tejföl, 1 fej hagyma, olaj.
A burgonyát héjában megfõzzük, majd kiolajozott tepsibe karikázzuk. A tetejét is megolajozzuk, kevés sót is teszünk rá, majd
szép pirosra sütjük. Közben elkészítjük a mártást: a hagymát megdinszteljük, ráöntjük a tejfölt, ha egyet forrt, a reszelt sajtot is hozzáadjuk. Ha elolvadt a sajt, félrehúzzuk, ízesítjük: kevés gyömbért
reszelünk bele, csipetnyi õrölt borsot, esetleg egy kevés curryt (ízlés kérdése) adunk hozzá. Ráöntjük a szépen megpirult burgonyára, és még 10 percig sütjük közepes hõmérsékleten. Savanyúsággal nagyon finom. A fûszerezés teljesen egyéni, füstölt szalonnát is tehetünk a tetejére.

Hargitai nagymama
szakácskönyve

Ételed az életed címmel
kapható a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban
és az újságot árusító boltokban,
2.500 Ft-os áron.

Heti idõjárás
A következõ napokban eleinte anticiklon alakítja idõjárásunkat, hatására
sok napsütésre és fõként hajnalonként sûrû ködfoltokra számíthatunk.
Szombat estétõl nyugat felõl egyre nedvesebb léghullámok érik el térségünket, így egyre többfelé valószínû esõ, zápor. Visszaesik a hõmérséklet,
és megélénkül a légmozgás is.
www.metnet.hu

(L. A.)

A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet
Hálózatkoordinációs Projektirodája

INFORMÁCIÓS NAPOT TART
az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskolában

2010. szeptember 23-án, csütörtökön,
14 órai kezdettel a Sárbogárdi kistérség
közoktatási intézményei számára.
Az információs nap programja:
A TÁMOP 3.1.4 pályázat nyomon követõ rendszere feltöltõ-felületének bemutatása, segítségnyújtás a feltöltésben. Tájékoztatás a referencia-intézménnyé válás feltételeirõl, lehetõségeirõl.
Témavezetõ: Horváth Ferencné kistérségi koordinátor.
Elõadó: Gerse István, az Educatio Kft. Hálózatkoordinációs Iroda régiós koordinátora.
http://www.korpi322.hu
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KÖZÖSSÉG

Miklósi hírek
Az alábbiakban néhány miklósi iskolás beszámolóját
olvashatják az átélt nyári napokról.

Pillenyár
Úgy tûnt, hogy az idei nyár nem tartogat meglepetéseket, hiszen csak kisebb kirándulásokat terveztünk. Egy napot az állatkertben megnyílt lepkeházra
tartogattunk. Az ott dolgozó ismerõseink július
20-ára hívtak bennünket, ami végül a nyár legszebb
napja lett.
Mielõtt a lepkekert rejtelmeibe vetettük magunkat,
gyors sétát tettünk az állatkert többi lakójánál. Juci
– az ismerõsünk – ezután egy meglepetéssel rukkolt elõ: bemehettünk azokra a helyekre, ahol bogarakat és rovarokat tenyésztenek és készítenek elõ a
kiállításra. Itt láttunk 30 cm-es botsáskát, óriás
csótányt és egy pókot, amelynek a hálójából ruhákat varrnak. A fiú, aki a rovarokat gondozza, nagyon
sok tudnivalót mondott el nekünk.
Ezután a lepkekertbe sétáltunk át. Ez a hely egy hatalmas, hálóval fedett üvegház. Belépve egy õserdõben érzi magát az ember. Már az ajtónál nyüzsögnek a lepkék. Mindenféle dél-amerikai lepke
volt bent, sõt még denevérlepke is. Magában a lepkeházban láthatók a bábok és a hernyók, így nyomon követhetõ a fejlõdés minden szakasza.
Juci tudta, hogy amatõr vagyok a lepketenyésztésben, és hogy nagyon vágyom különleges fajokra,
ezért kaptam tõle 7 darab zöld denevérlepke-hernyót. Minden tudnivalót elmondott róluk.
Egy hónap múlva a hatalmasra nõtt barna hernyók
bebábozódtak, három hét múlva, szeptember 7-én
pedig kikelt az elsõ lepke. Szárnya fesztávja meghaladja a 15 cm-t is, barna hátsó szárnyán pedig
nagy, bagolyszemre emlékeztetõ folt van. Most várom a többi hat lepke kikelését.
Amilyen unalmasnak ígérkezett ez a nyár, olyan izgalmakkal teli lett a végére.
Horváth András 6. a

Világgá ment a nyár
Június közepén elérkezett a nyári szünet, amit nagyon vártam. Örültem, hogy nem kell korán kelnem, alhatok, ameddig jólesik. De nemcsak emiatt
vártam olyan nagyon az iskolamentes napokat, hanem azért is, mert bíztam benne, hogy a szüleimmel és az öcsémmel együtt több helyre is megyünk
kirándulni az idén nyáron.
Az elsõ közös utunk a Budapesti Vidámparkba vezetett. Izgatottan vártam, vajon milyen is lesz, de a
valóság minden képzeletemet felülmúlta. Sok-sok
érdekes, ugyanakkor félelmetesnek tûnõ játék várt
ránk. Szinte kivétel nélkül kipróbáltam az összeset.
A T-rex nevû játék tetszett a legjobban, de bevallom, egy kicsit féltem a használata közben. Ami
még ennél is félelmetesebb volt, az a Sky flyer nevet viselte. A szüleim fel sem mertek rá ülni, de én
természetesen kipróbáltam, õk pedig egy padon ülve nézték, hogyan repít engem a magasba ez a fura
szerkezet. Mikor leszálltam, azt mondták, nagyon
aggódtak értem. Szuper volt minden, csak sajnos
nagyon hamar eltelt az idõ, és a park is bezárni készült.
Augusztusban Pécsre látogattunk, ahol megnéztük
az állatkertet. Szép volt, de nekem a budapesti,
ahol tavaly jártunk, sokkal jobban tetszett. Pécsrõl

átutaztunk Abaligetre, hogy megnézzük a cseppkõbarlangot. Beérve a barlangba – a kinti 30 fokhoz
képest – meglepõen hûvös idõ fogadott bennünket. Az idegenvezetõ javaslatára felvettük a pulóvereinket, így már elviselhetõ volt a hideg. Több száz
métert sétáltunk be a barlang gyomrába. Gyönyörû
cseppköveket láttunk. A hûvös és nyirkos levegõ
ellenére nagyon tetszett a barlanglátogatás. Egy tó
volt a barlang mellett, ahol csónakázni is lehetett.
Béreltünk egy csónakot, és apukám megengedte,
hogy én is evezzek. Az elején nehezen ment, de aztán belejöttem, s nagyon élveztem, hogy a csónakunk egyre gyorsabban úszik a vízen. Elfáradva, de
sok-sok élménnyel gazdagodva tértünk haza.
Fürödni is voltunk a nyáron a közeli dunaújvárosi élményfürdõben. Nagyon jó volt az óriási csúszdákon lecsúszni és a végén belepottyanni a vízbe.
Rengeteget voltunk a vízben, jól kiázott kezünk-lábunk, és így indultunk haza, mielõtt a strand bezárta volna kapuit.
Mindent egybevetve jól telt az idei nyaram, csak
sajnos nagyon gyorsan elrepült az a majd két és fél
hónap. Hamar elérkezett a szeptember elseje, mikor iskolánk ismét kitárta kapuit, és megkezdõdött
az elsõ tanítási nap.
Horog Attila 7. a

A soproni kaland
Június közepe volt, mikor vége lett az utolsó tanórának, és megkezdõdött a vakáció. Ezen a nyáron
is sok izgalmas kaland várt rám. Kempingeztünk a
szüleimmel, nagyszüleimmel, barátainkkal Kiskunmajsán.
Voltunk a Balatonnál egy, illetve több napra is, de a
legizgalmasabb kirándulást Sopronban éltük át,
amikor meglátogattuk a szüleimmel és testvéreimmel az ott nyaraló barátainkat, és meghívást kaptunk a kalandparkba. Ezen a helyen egy fantasztikus extrém sportot lehet ûzni, ami a fák tetején lévõ
akadályok leküzdésérõl szól. A túra elején oktatást
kaptunk a helyes mászási technikáról és a karabinerek használatáról, majd megkezdõdhetett az igazi kaland a magasban, a fák között. Sokféle akadállyal kellett megküzdeni, volt csúszás-mászás,
melynek során természetesen a félelem is bennem
volt. Három hosszú pályát teljesítettünk sikeresen.
Fáradt lábbakkal és kezekkel jutottunk le a földre.
A nap végére még egy Fertõ tavi kirándulás is belefért. A mai napig szívesen nézem az ott készült
fényképeket és videókat a nagy kalandról.
Juhász Fanni 7. b

A nyári varázs
Számomra a nyár ismét unalmasnak indult, mint
tavaly. Vége lett a tanévnek, és majdnem minden
napomat itthon töltöttem, hiszen édesanyám folyamatosan dolgozott.
Egyszer mégis elvitt kirándulni, megnéztük a Balaton partját és a kikötõt. Nagyon tetszett a hajók látványa. A legemlékezetesebb azonban az volt, mikor anyukám bejelentette, hogy csomagoljak, mert
kapott két hét szabadságot, és utazunk nyaralni. El-

15
látogattunk Szegedre és Hódmezõvásárhelyre,
ahol gyönyörû látvány fogadott bennünket. Megnéztük Mártélyon a Holt-Tiszát. Mesébe illõ volt a
táj! Hódmezõvásárhely uszodája is fantasztikus
volt, fõleg mivel este sokáig kint lehettünk. Nehéz
szavakkal visszaadni az átélt élményeket!
Utazásunk alatt megnézhettem Kecskeméten a
Mercedes gyár építését, Kiskõrösön pedig megmutatták a futóhomokot. Szegeden megkóstolhattam a hely forrásának vizét, amit a helybéliek Anna-víznek hívnak.
Remélem, ezt az utazást jövõre is megismételhetjük, és eltölthetek újra egy fantasztikus hetet anyukámmal.
Farkas Vivien 7. b

Világgá ment a nyár
Mikor vége lett az iskolának, már tombolt is a nyár.
A nyári szünet elején anyukámékkal elmentünk a
dunaújvárosi élményfürdõbe.
Nagyon jó volt itt lenni, fõleg a csúszdák tetszettek.
Öt csúszda volt, mindegyiken nagyon sokszor lejöttünk. Sajnos vége lett a napnak, de nem baj, várt
rám a többi élmény!
Néhány hét múlva a néptánctanár néni felhívta
anyukámat, hogy volna-e kedvem menni a dávodi
tánctáborba. Természetesen szívesen mondtam
igent. Nagyon nagy élmény volt, az iskolában aludtunk egy hétig. Nagyon sok gyerekkel megismerkedtem, és nagyon sok tánclépést tanultunk meg.
A szabad foglalkozásokon gyöngyöt fûzni és
kézmûveskedni is tudtunk. De sajnos ennek is vége
lett.
Mindezek után csak teltek a napok, megvettük a
könyveket és az iskolához való felszerelést, és
szeptember 1-jén megkezdõdött az új tanév.
Csöndes Judit 7. a

Nyári élményem
Június elején már alig vártam, hogy vége legyen a
tanításnak, hiszen sok program várt rám a szünetben.
A vakáció beköszöntével elõször a nagyiékhoz
utaztam Borsodnádasdra, akik elvittek Szilvásváradra, a Bükk egyik legszebb helyére. Itt utaztam a
kisvasúttal, és pisztrángot is láttam. Beutaztunk
Egerbe is, ahol jót fürödtünk a strandon. Egy hét
után érkeztem haza, alig pihentem, és már indulhattam is Mattyra, az iskolai táborba. A tábor ideje
alatt nagyon sok mindent láttunk: a siklósi várat, illetve Pécs nevezetességeit. Itt is strandoltunk a
harkányi fürdõben. A társaság jó volt, mert a barátaim is ott voltak. Sokat nevettünk, és túrázni is voltunk.
Hazaérkezve napokba telt, mire kipihentem fáradalmaimat.
Anyával meglátogattuk többször is az ágotai nagyszüleimet. Segítettünk a kertben, szedtünk uborkát, krumplit, és kapáltunk is. Papával utánfutóval
szállítottuk haza a termést. Apával erdei túrákon
vettem részt. Megnéztük a vértesi barlangokat, a
Szent György-hegyet és a Cuha-völgyet. Ha nem
barangoltunk, akkor számítógépes játékokat játszottunk, tévéztünk.
Annyi programom volt, hogy pillanatok alatt elrepült a nyár, és azt vettem észre, hogy augusztus vége van. Összességében azt mondhatom, igazán jól
éreztem magam a szünidõben.
Kovács Réka 7. b
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Szeptember 25., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Sam, a tûzoltó 8.35 A kis királylány 9.00 Thomas, a gõzmozdony 9.20 Magyar
népmesék 9.35 Amika 10.00 Sarah Jane kalandjai 10.35 Sötét jóslat 11.00
Sztársáv 11.30 Összefogtunk! 12.00 Hírek 12.05 Autóvízió 12.35 Delta 13.05
EgészségABC 13.35 Kincskeresõ 14.05 Pécsi keringõ 14.35 Európa Magyarországon 15.05 Biszku és a többiek 16.35 Hogy volt!? 18.10 Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Szerencseszombat – a luxor, az Ötöslottó és a Joker
sorsolása 21.00 A rettenthetetlen 23.55 Hírek 0.00 Sporthírek 0.10 Mtv Hangerõ
1.05 Magyar pop 2.00 Magyar bulizene
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 A fantasztikus négyes 10.30
Asztro show 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Nász-nap
13.40 Sue Thomas – FBI: Bombariadó 14.40 Tengeri õrjárat 15.40 Forma-1
17.25 Glee – Sztárok leszünk 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-faktor
21.05 A megmentõ 22.50 Delta Force kommandó 0.30 Halálos kitérõ 2.00
Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2-matiné 8.20 Nickelodeon kedvencek
10.20 414-es küldetés 10.50 TV2 matiné 11.50 Babavilág 12.20 A láthatatlan
ember 13.25 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.30 Doktorok 15.30 Shark –
Törvényszéki ragadozó 17.30 Luxusdoki 18.30 Tények 19.05 Magellán 19.30
Megasztár 5 22.30 Nicsak, ki beszél most! 0.05 A pók markában 1.40 Ezo.tv 2.35
Kalandjárat 3.00 Teleshop 4.00 Animációs filmek
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 Kabaréklub 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30
Magyarországról jövök 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét – Romák és a közélet
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 A Metro Klubtól a Szigetig 18.30 Mentés
másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58 Zene 20.05 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 21.04
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 26., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Fõtér 9.05 Engedjétek hozzám 9.15 Így szól az Úr! 9.20 Katolikus krónika 9.45
Pap vagy te mindörökké 10.10 A sokszínû vallás 10.25 Evangélikus magazin
10.50 Evangélikus ifjúsági mûsor 11.00 Unitárius istentisztelet közv. 12.00 Hírek
12.05 TS – Sport 7 13.00 Akkor szüret! 16.05 Szellem a palackból: Karlócai Mariann játékgyûjteménye 16.35 Körhinta – Fesztiválkalauz 17.05 Panoráma 17.35
Magyarország története 18.05 Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05
Szempont 21.00 Csináljuk a fesztivált 21.55 Aranymetszés 22.50 Hírek 22.55
Sporthírek 23.05 Monteverdi: Poppea megkoronázása 0.05 Gyermekkereskedelem Indiában és Nepálban 0.50 Magyar rock 1.50 Magyar válogatott
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Trendmánia 10.35 Asztro
show 11.35 MeneTrend 12.00 Híradó 12.15 Pasifaló 13.15 Magyar autósport-magazin 13.35 Forma-1 16.10 Míg a halál el nem választ 16.40 Óvó bácsik
18.30 Híradó 19.00 Tökéletes célpont: A szentély 20.00 A tiltott királyság 22.00
Heti hetes 23.20 Portré 23.50 Nicsak, ki gyilkol most?
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2-matiné 7.40
Nickelodeon kedvencek 9.40 414-es küldetés 10.15 TV2-matiné 10.40 Stahl
konyhája 11.10 Kalandjárat 11.40 Száguldó vipera 12.40 A parti õrség 13.40
Monk – Flúgos nyomozó 14.40 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 15.40
Sheena, a dzsungel királynõje 16.45 A sivatag átka 18.30 Tények 19.00 Napló
20.05 Indiana Jones és az utolsó keresztes lovag 22.30 Frizbi Hajdú Péterrel
23.30 A királyság 0.25 Az alkonyat harcosa 2.35 Ezo.tv 3.30 Napló 4.20
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 „Az én ügyem” 9.05 Anyanyelve magyar 10.04 Református istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-jel 11.37 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
Önkormányzati választás 2010 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi
újság reggeli mûsorából

Szeptember 27., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Aranymetszés 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz
13.00 Összhang 13.30 Roma Magazin 14.00 Domovina 14.30 Átjáró 15.00 Fejezetek a magyar vasutak történetébõl 15.20 Magyarok cselekedetei 15.30 Szülõföldem 16.25 Híradó 16.35 Körzeti híradók 16.50 Teadélután 17.50 Mindig zöldebb 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Kékfény 21.05
Hétfõ este 21.35 Triológia – Csodás páros 23.15 Pécsi keringõ 23.45 Prizma
23.55 Hírek 0.00 Sporthírek 0.15 TS – Motorsport 0.45 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Fókusz Plusz 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztro show 13.30 Fél kettõ
14.40 Celeb vagyok, ments ki innen! 16.20 A szerelem rabjai 17.25 Döglött akták
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18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Dr.
Csont 22.15 A rejtély 23.20 Face the Pro póker 0.30 Reflektor 0.45 Váltságdíj
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.35 Csak egy csók
13.25 Kvízió 14.55 Szentek kórháza 15.55 Egy tini naplója 16.25 Elbûvölõ szerelem 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Édes négyes 20.10 Aktív 20.45
Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 22.20 Gyilkos számok 23.25 Megamánia 23.55 Különleges ügyosztály 0.50 Tények este 1.20 Ezo.tv 2.15 A Kung fu harcosai 3.40
Szentek kórháza 4.25 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Kabaréklub 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Szeptember 28., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Kékfény 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Összhang 13.30 Srpski Ekran 14.00 Unser Bildschirm 14.30 Átjáró 15.00 Tudástár 2010 15.30 Értékek akadémiája 16.25 Hírek 16.35 Körzeti híradók 16.50 Teadélután 17.50 Mindig zöldebb 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Önök kérték! 21.05 Kedd este 21.35 Triológia – Menekülés 23.10 Szellem a palackból – Karlócai Mariann játékgyûjteménye 0.00 Prizma 0.15 Hírek
0.20 Sporthírek 0.30 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Trendmánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztro show 13.30 Fél kettõ
14.45 Celeb vagyok, ments ki innen! 16.20 A szerelem rabjai 17.25 Döglött akták
18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Castle
22.15 Döglött akták 23.20 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.55 Hegylakó
4. 1.30 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.35 Támadás
Rommel ellen 13.25 Kvízió 14.55 Szentek kórháza 15.55 Egy tini naplója 16.25 Elbûvölõ szerelem 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Édes négyes 20.00
Jóban-Rosszban 20.30 Bajnokok Ligája 23.35 Megamánia 0.05 A médium 1.00
Tények este 1.30 Ezo.tv 2.25 Egérút 4.00 Szentek kórháza 4.45 Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.30 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Szeptember 29., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Önök
kérték! 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Összhang 13.30 Hrvatska krónika 14.00 Ecranul nostru 14.30 Átjáró 15.00 Optika 0929 15.30 Nagy cirkusz egy kis országban 16.25 Hírek 16.35 Körzeti híradók
16.50 Teadélután 17.50 Mindig zöldebb 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.05 Két zsaru egy pár 21.05 Szerda este 21.40 Triológia – Az
élet után 23.45 Múlt-kor 0.15 Prizma 0.25 Hírek 0.30 Sporthírek 0.45 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Autómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztro show 13.30 Fél kettõ
14.40 Celeb vagyok, ments ki innen! 16.20 A szerelem rabjai 17.25 Döglött akták
18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Meleg
helyzet 23.10 Mansfeld – Magasabb szempontból 1.40 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.25 A nagy umbulda
13.25 Kvízió 14.55 Szentek kórháza 15.55 Egy tini naplója 16.25 Elbûvölõ szerelem 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Édes négyes 20.10 Aktív 20.45
Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Született feleségek 23.25
Megamánia 23.50 Szellemekkel suttogó 0.45 Tények este 1.15 Ezo.tv 2.10 Lépcsõházi gyilkosságok 3.35 Szentek kórháza 4.20 Két testõr
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03
Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap
történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Szeptember 30., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Üdítõ
9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Összhang 13.30 Slovenski utrinki 14.30 Átjáró 15.00 Majd a DNS 15.30 A zseniális
Darwin 16.25 Hírek 16.35 Körzeti híradók 16.50 Teadélután 17.50 Mindig zöldebb 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Jelfogó 21.05
Csütörtök este 21.35 Elmeállapot 23.20 A szent hajdan gyöngyeibõl 23.55 Prizma 0.05 Hírek 0.10 Sporthírek 0.25 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Itthon 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te vagy az
életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztro show 13.30 Fél kettõ 14.35
Jópofa kofa 15.00 Celeb vagyok, ments ki innen! 16.20 A szerelem rabjai 17.25
Döglött akták 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 B 13 – A bûnös negyed 23.05 Házon kívül 23.35 Schwarzkopf Elite
Model Look
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.50 Nevetséges Napóleon 13.25 Kvízió 15.00 Egy tini naplója 15.30 Rex felügyelõ 16.25 Elbûvölõ szerelem 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Édes négyes 20.10 Aktív
20.45 Jóban-Rosszban 21.40 40 nap és 40 éjszaka 23.30 Megamánia 0.00 Bostoni halottkémek 0.55 Tények este 1.25 Ezo.tv 2.20 Az alelnök végveszélyben
3.45 Segíts magadon!
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Sportvilág 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Október 1., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Jelfogó
9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Sorstársak 13.30 Körzeti magazinok 14.25 Átjáró 14.55 Nemzet és védelem 15.25
Sírjaik hol domborulnak? 15.55 Bárka 16.25 Híradó 16.35 Körzeti híradók 16.50
Teadélután 17.50 Mindig zöldebb 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.05 Üdítõ 21.00 Péntek este 21.35 Rolling Stones Scorsese szemével 23.35 Villanófényben: Müller Péter beszélget Udvaros Dorottyával 0.05
Prizma 0.20 Hírek 0.25 Sporthírek 0.40 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Menetrend 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztro show 13.30 Fél kettõ
14.40 Celeb vagyok, ments ki innen! 16.20 A szerelem rabjai 17.25 Döglött akták
18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 CSI: A
helyszínelõk 22.20 Vámpírnaplók 23.20 Smith: Mestermunka 0.20 Reflektor
0.35 Itthon 0.55 Alias 1.45 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.40 Gyertyák a
Bay streeten 13.25 Kvízió 15.00 Egy tini naplója 15.30 Rex felügyelõ 16.25 Elbûvölõ szerelem 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Édes négyes 20.10 Aktív
20.45 Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 23.20 Megamánia 0.20 A férjem védelmében 1.10 Bajnokok Ligája magazin 1.40 Tények este 2.10 Ezo.tv 3.05 Hõsök 3.50
Smallville 4.40 Alexandra pódium
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A metodista egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03
Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap
történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az EMW hálózatán a C7-es csatornán,
a 189,25 MHz-es frekvencián.
Szeptember 25., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Kézilabda 13.00 Lapszemle 15.00 Honvéd családi nap (28’), Találkozó az Alapi Ápoló–Gondozó
Otthonban (47’) 19.00 Lapszemle 20.00 Zakopane – Lengyelország (60’),
Vadásznap Alapon
Szeptember 26., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Honvéd családi nap
(28’), Találkozó az Alapi Ápoló–Gondozó Otthonban (47’) 13.00 Heti híradó
15.00 Szüreti Sárszentmiklóson (18’) és Pálfán (40’), 25 éves zászlóalj-találkozó (31’), Bemutatkozik a KAPOCS (25’) 19.00 Heti híradó 20.00 Református kávéház Dégen
Szeptember 27., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Zakopane – Lengyelország (60’), Vadásznap Alapon 13.00 Heti híradó 15.00 Kézilabda 19.00 Heti
híradó 20.00 Falunap Pusztaegresen (10’), Szüret Cecén (30’) és a Kippkopp Óvodában (20’), Koncert a sárbogárdi ref. templomban (ism.)
Szeptember 28., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Református kávéház
Dégen 13.00 Heti híradó 15.00 Falunap Pusztaegresen (10’), Szüret Cecén
(30’) és a Kippkopp Óvodában (20’), Koncert a sárbogárdi ref. templomban
(ism.) 19.00 Heti híradó 20.00 Bemutatkozik a Fidesz (45’), Rehák Sándor
(10’), A déli térség polgármestereinek találkozója (30’), Testületi ülés
Szeptember 29., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Bemutatkozik a Fidesz (45’), Rehák Sándor (10’), A déli térség polgármestereinek találkozója
(30’), Testületi ülés, 13.00 Heti híradó 15.00 Halra, magyar! (47’), Sárbogárd szépségei 19.30 Lapszemle 20.00 Futball: S.bogárd–M.szilas (100’),
Cece–Rácalmás (mûsorváltozás lehetséges)
Szeptember 30., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Futball: S.bogárd–
M.szilas (100’), Cece–Rácalmás (mûsorváltozás lehetséges) 13.00 Lapszemle 15.00 Bemutatkozik a Fidesz (45’), Rehák Sándor (10’), A déli térség polgármestereinek találkozója (30’), Testületi ülés, 19.00 Lapszemle
20.00 Református kávéház Dégen
Október 1. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Halra, magyar! (47’), Sárbogárd szépségei 13.00 Lapszemle 15.00 Református kávéház Dégen 19.00
Lapszemle 20.00 Bemutatkozik a Fidesz (45’), Rehák Sándor (10’), A déli
térség polgármestereinek találkozója (30’), 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 képújság futószövegében 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. Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. — 06
(40) 416 000, TV Network EMW Kft. — 1289.

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 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, Horváth István,
Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin,
Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Zámbó Tibor és még sokan mások.
Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. 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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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
GÁZKÉSZÜLÉKEK
JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA!
06 30 440 5790
www.glance1.mukorom.hu
SZÕNYEGTISZTÍTÁS!
Patyolat, Sárbogárd (posta mögött)
06 20 619 0935
Háromszobás CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
Alap, Fõ u. 89/a. 06 30 554 9195
ANGOL, NÉMET nyelvtanfolyamok
kezdõknek és haladóknak
a McLea Oktatási Bt. szervezésében!
TANFOLYAMAINK DÍJA: 0 FT/ÓRA!*
Nyelvvizsgára való felkészítés,
sikertelenség esetén
PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁVAL!*
Jelentkezési határidõ: 2010. október 1.,
péntek. Tanfolyam helye: SÁRBOGÁRD.
Telefon: 06 70 414 0416
E-mail: mclea@freemail.hu
* az ajánlattétel nem teljes körû,
részletekért érdeklõdjön a fenti
telefonszámon vagy e-mail címen.
Központban CSALÁDI HÁZ KIADÓ.
06 30 989 5861
Alsószentivánon régi típusú 2 szoba,
konyhás CSALÁDI HÁZ ELADÓ,
melléképületekkel, nagy telekkel.
Érdeklõdni: 06 30 543 8858
G-WAX KÉZI AUTÓMOSÓ
munkatársakat keres. 06 20 6190 935
ALAKFORMÁLÓ
NARANCSBÕRKEZELÉS,
TESTMASSZÁZS!
06 30 216 5457
SZOBA KIADÓ EGY FÕ RÉSZÉRE
Sárbogárdon. 06 20 983 7778

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó
Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
Családi házas ingatlan albérletbe kiadó, egyben eladó Sárbogárd–Kislókon. Érdeklõdni: 06 (30) 516
6850, 06 (30) 244 9652.
Tûzifa eladó ingyenes házhoz szállítással.
Cser-tölgy: 1900 Ft/q, vegyesen: 1900 Ft/q, akác:
2140 Ft/q. Telefon: 06 (30) 986 2623. (1288546)
Fanni presszóba felszolgálót felveszek. 06 (30)
5600 259. (0897571)
Ady-lakótelepen lakás kedvezõ áron eladó. 06
(20) 481 4102. (0897350)
Szoba+konyha kiadó. 06 (20) 663 7770. (0897345)
Családi ház Sárbogárdon eladó. 06 (30) 516 9962.
(0897341)

Sárbogárdon földszinti lakás eladó. 06 (70) 940
8024.
Sárbogárd központjában aszfaltozott, csatornázott
mellékutcában, 816 m2 építési telek eladó. Ár: 1
millió Ft. Telefon: 06 (20) 325 2050.
Felújításból megmaradt, két darab kétszárnyú
thermo ablak (155x140 cm-es) eladó. 06 (70) 330
8698. (0897364)
Eladó Sárbogárdon, LIDL áruháztól 150 m-re, 80
m2-es családi ház, felújított tetõvel, telekkel, garázzsal, melléképülettel. Gázkonvektoros, cserépkályhás. Irányár: 6,7 millió Ft. 06 (20) 216 9802.
(0897338)

Árpád-lakótelepen lakás eladó vagy kiadó. 06
(30) 289 4557. (0897398)
Van eladó ingatlana, vagy vásárolni szeretne? Hívjon! 06 (30) 335 5375. (0897397)
Földlabdás luc- és ezüstfenyõ eladó. 06 (30) 548
4424. (0897390)
Tollpaplan-készítés! Kész paplanok kaphatók
Sárszentágota Pákolicz Árpádné 06 (25) 476 051.
(0897389)

Veszélyes fák kivágása. 06 (20) 437 4869. (0897580)
Családi ház kiadó. 06 (30) 3302 615.
Óvónõi végzettséggel gyermekfelügyeletet vállalok. 06 (30) 3720 347. (0897522)
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SZEMÉLY- ÉS
VAGYONÕR
TANFOLYAM
indul Sárbogárdon a
Légió 2000 Security,
szervezésében

2010. szeptember 25-tõl.
Részletfizetés, munkalehetõség!
Jelentkezés folyamatos!
Érdeklõdni telefonon (25/508-980)
vagy személyesen az irodában
(Sárbogárd, Ady E. út 29.)
Segédmunkára rakodókat felveszünk. 06 (30) 382
4133.
Táp árusítására C kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ mozgóbolti eladókat felveszünk. 06 (30)
382 4133.
Lakás eladó 06 (20) 515 5922.
Árpád- és Ady-lakótelepen lakás kiadó. 06 (20)
515 5922.
Az abai szeszfõzde szeptember 27-tõl pálinkafõzést vállal rövid határidõvel, kedvezõ áron (600
Ft/l). Érdeklõdni: 06 (30) 927 5627. (0897536)
Házat vennék Sárbogárdon. 06 (70) 420 4284.
Nõi, gyermekruhák készítése, nadrágfelvarrás,
cipzárcsere, függönyvarrás rövid határidõvel.
Somogyiné, Alap, Fõ u. 99. (897665)
Ady-lakótelepen 1. emeleti 2 szobás, egyedi fûtéses, tehermentes lakás eladó. Telefon: 06 (20) 957
6613.
Kõmûvest és segédmunkásokat változó munkahelyre felveszünk. 06 (30) 493 4938. (0897589)
Háromszobás, 80 m2-es, elsõ emeleti lakás eladó.
Érdeklõdni: 06 (30) 994 1332, 06 (20) 419 4940.
A Csendes minõségi használtruha-boltba dzsekik,
pulóverek, farmerek érkeztek; továbbá akció: 200
Ft/db egyes ruhák.

A RENDÕRSÉG TANÁCSAI BÛNCSELEKMÉNYEK
MEGELÕZÉSE ÉRDEKÉBEN

Ezért most felhívjuk az ilyen házak tulajdonosainak figyelmét, hogy amennyiben számukra fontos értékeiket máshol nem tudják tárolni csak lakatlanul hagyott házaikban, úgy a megfelelõ biztonságtechnikai felszereltséget biztosítsák, hiszen az elkövetõk nem válogatnak lakott és lakatlan házak között.

rók és a szemfüles, mindig megbízható szomszédok.
Bízzanak meg mindig egy olyan szomszédot a ház
megfigyelésével, aki megbízható és lehetõleg
kulccsal is rendelkezik a ház bejáratához, hogy
heti rendszerességgel ránézhessen a házra, esetleg csak kapukulccsal rendelkezzen, hogy az
esetleges elváltozásokat jelezhesse Önöknek,
vagy a rendõrségnek.
Amennyiben kapcsolatban vannak a települések
polgárõreivel, kérjék meg õket, hogy megfigyeléseik során nézzenek rá házaikra, és jelezzék, ha
valamit észlelnek.
Amennyiben megtörténik a bûncselekmény, haladéktalanul jelezzék kapitányságunknak a bárhonnan hívható 107-es, vagy 112-es számon,
vagy a Sárbogárdi Rendõrkapitányságot közvetlenül kapcsoló 06 (25) 460 116-os telefonszámon!
Jelezzenek, hogy segíthessünk!

Biztonságtechnikai berendezések: mozgásérzékelõ lámpa, riasztó, több ponton záródó nyílászá-

Méhes Dóra r. hdgy., bûnmegelõzési elõadó,
Sárbogárdi Rendõrkapitányság

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság illetékességi
területén az elmúlt idõszakban egyre gyakrabban
fordulnak elõ olyan bûncselekmények, melyeket
lakatlan házak sérelmére követnek el.
A házak tulajdonosai hónapok, esetleg évek óta
nem lakják a házakat, némely esetekben hosszú
ideig nem is ellenõrzik sértetlenségüket.
Ezen épületekben olyan használati tárgyakat
hagyhatnak, melyek nagyobb értéket is képviselhetnek, ezért szükségesnek bizonyulna ezek elszállítása, vagy megfelelõ biztonságba helyezése.

Bogárd és Vidéke 2010. szeptember 23.
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A „Háló” Dél-Mezõföldi Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat komplex fejlesztése 7 településen
Hosszas elõkészítés után a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás képviseletében Magyar József elnök 2010. augusztus 25-én a VÁTI Nonprofit Kft. Székesfehérvári Területi Irodájában aláírhatta azt a támogatási szerzõdést, amely
az Európai Unió támogatásával, az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében
125.274.679 Ft-ot biztosít a „Háló” Dél-Mezõföldi Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat komplex fejlesztésére.
A beruházás teljes költsége 162.336.693 Ft lesz. A beruházás során felújításra
kerülnek Alap, Alsószentiván, Cece, Igar, Mezõszilas, Sáregres és Vajta településeken a szociális és gyermekjóléti alapellátási létesítmények. Beszerzésre kerülnek a mûködéshez szükséges eszközök és berendezések. Célunk az egyszemélyes szolgáltatások megszüntetése, új szolgáltatások bevezetése, a kor követelményeinek és a jogszabályi elõírásoknak megfelelõ szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási létesítmények kialakítása, akadálymentesítése és mûködtetése, a családsegítõ valamint a gyermekjóléti szolgáltatás, a
házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés és az idõsek nappali ellátása szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, az infrastrukturális feltételek javítása, a
mindenki számára egyenlõ eséllyel történõ hozzáférés feltételeinek megteremtése.
A projekt megvalósítását követõen elvárt eredmény: 7 településen felújított,
korszerûsített, akadálymentesített, eszközökkel felszerelt szociális alapszolgáltatási létesítmény, 1 személygépkocsi, 1 mikrobusz, 1 motorkerékpár és 3 létesítménynél a szelektív hulladékgyûjtés bevezetése.
Az épületek felújítását 2010. szeptember 20-án kezdte meg a kivitelezõ, és várhatóan következõ év tavaszára már a felújított, akadálymentesített intézményekben folytatódhat a szociális és gyermekjóléti alapellátás.
Bõvebb információ: Magyar József, a társulási tanács elnöke, tel., fax: 06 (25)
247-001/44; Sárbogárdi Kistérségi Iroda, tel., fax: 06 (25) 460-022, e-mail:
zoltan.sebestyen@invitel.hu.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Nyílt Derûs menet Felsõkörtvélyesen
tér
ISMERETTERJESZTÕ
ELÕADÁS-SOROZAT
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
tisztelettel meghívja Önt

dr. Lukács László
néprajzkutató

Felsõkörtvélyesen idén is, mint mindig, barátságos, vidám hangulat fogadott a szombati szüreti mulatság alkalmával.
A szervezés oroszlánrészét ebben az évben
Ekler Imréné, Nagy Imre, Tóth András,
Nagy Gábor, Farkas Róbert és Tóth László vállalták.
A szokáshoz híven a bolt és közösségi ház
elõtt gyülekezett a társaság, ki beöltözve,
ki segíteni a felvonulás és az esti vacsora
elõkészítésében, ki csak nézelõdni, beszélgetni. Amíg várakoztak, a Sárszentágotai

Sárfõtõl a Mezõföldig
címû elõadására.
Helyszín: mûvelõdési ház
(Sárbogárd, Hõsök tere 3.).
Idõpont: 2010. október 5. 18 óra.
A helyszínen az elõadó azonos címû
könyve megvásárolható.
Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Mikuli Jánosné életének 79. évét betöltve, 2010. szeptember 16-án csendesen
megpihent. Sárszentmiklóson született
földmûves családban. A paraszti értékeket sohasem tagadva, hosszú és gyötrelmes küzdelem árán vált értelmiségivé. 1967-ben szerzett diplomát a Bajai
Tanítóképzõ Fõiskolán.

1964-tõl 1986-ig, huszonkét éven át tanított a Sárszentmiklósi Általános Iskolában. Gyerekek százai tanulták meg
tõle a betûvetést, az olvasást és a számolást. Tanító néni volt, aki személyisége
egészével akart és tudott hatni a gyerekekre. Nevelte õket mindarra, amiben
hitt: szeretet, tisztesség, szerénység,
becsület.
Sárszentmiklósi Általános Iskola

Köszönetnyilvánítás
Hálásan köszönjük mindazoknak, akik

MIKULI JÁNOSNÉT
utolsó útjára elkísérték,
koszorút, virágot hoztak,
gyászunkban velünk együtt éreztek.
Mikuli Jánosné családja

Általános Iskola citerás lányai (Plézer Lilla, Barabás Bianka, Kéri Virág, Ekler Brigitta) tanáruk vezetésével a szüreti hangulathoz illõ dallamokat csaltak elõ hangszereikbõl.
Aztán megérkeztek a lovasok és kocsik
Sárbogárdról, Sárkeresztúrról, Sárszentágotáról, és kezdetét vette a felvonulás. Az
elsõ kocsin Ekler Imre és neje ültek, mint

bíró s bíróné, õket a
csõsz, Farkas Pista, a
vajda s vajdáné, Nagy
Imre és Farkas Tamara követték népes
kísérettel.
Körbejárták (az ifjak
meg körbekenték) a
falut, a bekötõút torkolatánál elropták
táncukat, aztán viszszafelé vették az
irányt, ahol már várták õket frissítõvel,
finomságokkal.
Az esti mulatságra a vacsorát (vadpörköltet) három remek konyhatündér: Figler
Béláné, Vass Istvánné és Magyar Ferencné készítették. Ezen kívül Baranyák István
polgármester még fölajánlott egy kondér
gulyást is.
A tánchoz Kõrösiék húzták a talpalávalót.
Hargitai Kiss Virág

Tájséta Sárbogárdon
A Kulturális Örökség Napjai keretében –
akárcsak az ország több településén – Sárbogárdon is Tájsétára hívták és várták az
érdeklõdõket szombaton. A zordnak induló idõ sajnos sokakat visszatartott e programtól. A Tájházban maroknyi érdeklõdõ,
mintegy 15 résztvevõ csodálhatta meg a régi világ emlékeit, ahol dr. Szabadkai Tamás köszöntötte a megjelenteket.
Az élettelen tárgyakat dr. Kellner Józsefné
Viola néni tette élõvé számunkra, színesen
mesélve az egykori életrõl, Sárbogárd
múltjáról.
Innen a Kincses Szigetre vezetett utunk –
fõképp autóval; biciklizésre két leányzó
adta csak a fejét, s mint késõbb kiderült
(szó szerint), õk tették jól. Itt megtekinthettük a TÉKA-rajzpályázatra beérkezett
alkotásokat, és Gárdonyi Bernadett segítségével lehetett gyöngyöt fûzni, kézmûveskedni, vagy akár az õ ékszereibõl vásárolni. Mivel akadályversenyt is rendeztek a
tájsétával egyetemben, elsõ megmérettetésként az udvaron lévõ minigolfpályán

küzdhettek meg a jelentkezõk, az eseményre készült pólókban.
A nap piknikkel folytatódott a tavaknál,
majd a meghirdetett program szerint rétimajori látogatással, a város nevezetes szép
épületeinek megtekintésével, eredményhirdetéssel.
Hargitai Kiss Virág

