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Írás a 7. oldalon.

Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idõ, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok!

A SZÕLÕ ÜNNEPE

Szüreti felvonulás Alapon. Írás a 6. oldalon.

Szüreti felvonulás
a Zengõ Óvodában.
Írás a 8. oldalon.
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Polgármesterek egymás közt
Négyen, Alap, Cece, Vajta, Sáregres polgármesterei (Méhes Lajosné, Varga Gábor, Térmeg György és Mocsár Eleonóra) találkoztak a választások elõtt a cecei polgármesteri hivatalban,
hogy még egyszer számot adjanak arról, milyen módon sikerült
együttmûködni az elmúlt négy esztendõben, milyen eredmények
születtek, és a jövõben milyen lehetõségek várhatók a déli térségben.
Mocsár Eleonóra: Négyünk közül talán nekem volt a legnehezebb helyzetem, amikor Sáregres vezetését átvettem. Nagyon kemény egy év kellett ahhoz, hogy a falu nagyjából elfogadjon, lecsillapodjon. Lengyel Zoltán után kellett átvennem a falu vezetését,
és nagyon sok viszállyal, visszatartó erõvel kellett szembenéznem.
Úgy gondolom, nincs miért szégyenkezni az elmúlt négy év tekintetében, nagyon sokat fejlõdött Sáregres, és a kistérségen belül is
eredményesen tudtam képviselni a falu érdekeit.
Méhes Lajosné: Az önkormányzatiság nem volt új nekem. 2006
elõtt 12 évig képviselõ is voltam Alapon. Eközben óvodavezetõként volt betekintésem a település életébe. A polgármesterséget a
mai napig szolgálatként élem meg, és a településen élõknek az érdekeit képviselve igyekszem mindent megtenni, hogy jól érezzék
magukat az itt élõk. 2006-ban az elõzõ polgármester, Horváth József kért fel, hogy induljak a polgármesterségért, s akkor egy fejlõdõ települést vettem át tõle. Úgy dolgoztam, hogy ez a fejlõdés ne
álljon meg. Büszkén mondhatom a képviselõ-testülettel együtt,
hogy ebben az idõszakban a válság ellenére is fejlõdött Alap. De
jó társakat találtam a környezõ települések polgármestereiben is.
E négy település büszke lehet a közös összefogásra, aminek az
eredményeként nagyon sok fontos dolgot tudtunk közösen megvalósítani. Gondolok az intézményi, iskolai, óvodai, szociális társulásokra. Ez utóbbi azért volt különösen jelentõs, mert mind a
négy településen nagyon sok az idõs ember. A másik fontos feladatunk, hogy a fiatalokat itt tartsuk. Az iskoláink, óvodáink korszerûek, szépek, de akkor lesz bennük elég gyerek, ha olyan környezetet és infrastruktúrát, munkahelyet és egyéb lehetõséget
biztosítunk, ami a letelepedésüket szolgálja. Nagyon büszke
vagyok arra, hogy Alap néptánckultúrája magas színvonalú, és a
tánccsoportunk mellett van több közösségünk, ami a helyi hagyományokat tovább örökíti.
Térmeg György: Elõdömnek, Bozai István úrnak nagyon sok köszönettel tartozom, mert õ nagyon sokat segített nekem. Számomra az önkormányzati munka eleinte nagyon furcsa volt, mert
kívülrõl jöttem, és ezt a rendszert nagyon nehezen viseltem kezdettõl fogva. De a 4 év alatt bele kellett törõdnöm, hogy ez így mûködik. Mi négyen, akik most itt ülünk, úgy gondolom, polgármesterként és magánemberként is nagyon jó kapcsolatot tudtunk kialakítani ebben a négy évben. Ez a kapcsolat nagyon gyümölcsözõ
volt. A legutóbbi munkánkat, a térfigyelõ kamerarendszer kiépítését is közös akarattal tudtuk megvalósítani a négy településen.
Az elmúlt négy év alatt nagyon sok olyan dolgot megvalósítottunk
egymással vállvetve, és nem egymás kárára, ami mind a négy településnek hasznára válik. Erre a négy évre mind a négy településen
élõ emberek büszkék lehetnek, és emelt fõvel búcsúzhatnak ettõl
a négy évtõl. Remélem, az emberek látják, hogy az, amit mi négyen és egyébként 10-en a kistérségen belül elvégeztünk, az
követendõ és hasznos példa lehet mindenkinek a jövõben. Remélem, ezt a választópolgárok értékelik.
Varga Gábor: Én vagyok közöttetek az egyedüli, aki saját magától
vette át 4 évvel ezelõtt a falu irányítását. Egy nagyon kemény négy
év volt, és sajnállak benneteket, hogy ilyen rendszerben kellett
elõször polgármesternek lenni, mert ebben az idõszakban volt a
legnehezebb az önkormányzati rendszer. A polgármesterek,
akikkel beszéltem, azt mondták, hogy az elmúlt 20 év alatt minden
4 éves ciklussal sokkal gyengébb lett az önkormányzati rendszer.
Egyrészt kevesebb lett a pénz, így sokkal nehezebb lett magát az
önkormányzatot fenntartani. Ennek ellenére mindegyikõtök sikerrel vette az akadályokat. Én azt tudom mondani, hogy a 2002
és 2006 közötti polgármesterségemhez képest sokkal kevesebb lehetõség adódott számomra. Ez valószínûsíthetõen egy politikai

tendencia volt. A lehetõségeinkhez mérten azért mi is megpróbáltuk maximálisan kihasználni az adódó lehetõségeket. 2002 és
2006 között 1,2 milliárd Ft fejlesztési forrás jött a faluba, az elmúlt
négy évben pedig 300 millió Ft körüli összeg. Óriási a különbség,
viszont ennek a belsõ tartalma lényegesen jobb volt.
Mocsár Eleonóra: Mind a hármótokat barátomnak tekintem. Gábor nagyon nagy segítséget nyújtott abban, hogy elindultam polgármesternek. Amikor az elsõ kistérségi gyûlésen Julikát és Gyurit megismertem, õket is azonnal a szívembe zártam. Abszolút
korrekt, jó szándékú embernek tartalak benneteket. Mindannyian a falutokért tettetek, de közben gondoltunk egymásra is. Emlékszem, hogy amikor elõször jött Sáregresre élelmiszer-szállítmány, abból juttattunk Vajtának és Cecének is, amit Gyuritól
vissza is kaptam más termékek formájában, amibõl tudtuk segíteni a településeink nehéz sorsú családjait. Egymást segítve dolgoztunk négy éven keresztül, sokat nevettünk, és persze sokat zsörtölõdtünk is a jó ügyek érdekében.
Méhes Lajosné: Nórával a társulási ülésen találkoztam elõször. A
tíz település polgármesterei közül ketten voltunk hölgyek. Nagyon sok segítséget kaptam tõled én is, Gábor. Bármikor felhívhattalak a gondjaimmal, de ugyanúgy Nórát és Gyurit is. Gyuriról
mindig a téli idõszak jut eszembe, amikor nagy segítségre volt
szükségem, hogy megoldjuk a hóhelyzetet a településen. Belsõleg
hatott rám Gyuri nyugodtsága. Ha idegeskedtünk, mindig mondta: „Lányok, nyugi, megoldjuk!” Ez nagyon jót tett nekem, és köszönöm, mert bármilyen sok problémánk volt, te mindig a pozitív
oldaláról próbáltad megközelíteni. Nórával meg a pörgõsségben
rezegtünk egymásra. Te is sok segítséget adtál nekem. Azt hiszem, mind a négyünkre jellemzõ, hogy a kompromisszumos
megoldásokra törekedtünk, és sosem bántottuk egymást. Mindig
az ügy érdekében a jót próbáltuk egymásból kihozni.
Térmeg György: Julikát nagyon régóta ismerem, és nagyon jó a
kapcsolatunk a mai napig is. Remélem, ezután is így marad, ha
polgármesterek maradunk, ha nem. Mi nagyon jól tudtunk együtt
dolgozni. Nagyon sok közös dolgunk volt a 4 év alatt amikben
egyet tudtunk érteni. Nem tudnék olyat mondani, ami ne pozitív
eredménnyel végzõdött volna. Nórát négy éve ismerem, és egy nagyon mosolygós, agilis, szinte sokszor túl agilis embernek ismertem meg. Idõnként nekünk, férfiaknak kellett egy kicsit fékezni,
hogy lassabban, ne olyan hévvel, de nekem az a véleményem, hogy
õ is a Julikával együtt nagyon sokat tett a falujáért. Amit elvégeztek, azt azért tették, mert úgy gondolták, hogy azt a bizalmat, amit
kaptak az emberektõl, szeretnék megszolgálni, és véleményem
szerint meg is szolgálták. Gábort egész kisgyerekkora óta ismerem. (Sajnos én vagyok a legidõsebb itt. Mondjuk, ez csak egy állapot, ezt igen könnyen elviselem, mert én örökké fiatal maradok.)
Együtt dolgoztam Gábor édesapjával, és az édesanyját is nagyon
jól ismerem. Mi ráadásul körjegyzõségben is vagyunk. Az elsõ ciklusomat töltõ polgármesterként sok segítséget kaptam Gábortól,
magánemberként is. Nagyon bízom abban, hogy mi négyen még
nagyon sokáig együtt tudunk dolgozni minden településünkön
élõ embernek az örömére, és szerintem egymás örömére is.
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Varga Gábor: Nóra, ha berobog, megmozdul körülötte minden. Sáregres
egyértelmûen sikeres volt vele a négy
év alatt. Nórát nem ismertem elõtte,
de egy nagyon jó, közösségi embert ismertem meg benne, aki a közösséget
építve szeretné elõbbre vinni Sáregrest. Alap polgármester asszonyával
régi a kapcsolatom. Julika az az alapos, mindent körüljáró, mindent
egyeztetõ, mindenkinek megfelelni
kívánó ember. Ha Julikának 98 százalék támogatja egy-egy ötletét, akkor õ
még mindig azon aggódik, hogy azzal
a 2 százalék emberrel mi lesz, és azokat hogyan próbálja meggyõzni. Óriási empatikus ereje az óvodapedagógusi létébõl fakad. Hihetetlen az a munka, amit Julika végzett az elmúlt négy
évben, ahogy közösséget kovácsolt
Alapon. Nagyon sok civil szervezõdés
épült, nagyon sok olyan rendezvény
volt, ami a közösségteremtésrõl szól.
Amit a Julika csinált az elmúlt idõszakban, az egészen példaértékû. Nagyon örülnék neki, ha tovább dolgozhatnék vele. Azt a családcentrikusságot, közösségteremtést egy kicsit irigyeltem is, mert erre csak egy hölgy
képes, a férfiak kevésbé integratív
személyiségek. Nagyon örültem, hogy
négy évig együtt dolgoztunk. Gyuri elmesélte, hogy nekünk egy kicsit régebbrõl származik az ismeretségünk.
Gyuri személyiségvonásaiból áttevõdött jó pár a falujára, Vajtára is. Gyuri
nyugodtsága, higgadtsága, innovációs
készsége nagyon látszik a falun. És az
is, hogy jól választja ki a szakembereket. Gondolom, hogy a vállalkozói lét
alapvetõen meghatározza, hogy jó
munkatársakat keressen magának.
Azt azért el kell mondani, hogy a polgármesterséget te tiszteletdíjasként
látod el, így teret engedsz azoknak is,
akik az önmegvalósításukat Vajtán
szeretnék kiélni. Aki végigmegy Vajtán, láthatja, milyen fejlesztések zajlottak, zajlanak az elmúlt idõszakban.
De nem ez a legfontosabb, hanem az,
hogy milyen közösségek épülnek, milyen a falunak az életereje, és milyen
mélyre mennek azok a gyökerek,
amelyeket most kell növeszteni ahhoz, hogy majd késõbb ez a falu tényleg fejlõdhessen. Örültem annak,
hogy itt most beszélgethettünk. Remélem, az embereknek is látszik az,
hogy a közös munkánk minden településnek hasznára vált, és együttmûködve sikeresebbek voltunk, mint ha
külön-külön tettünk volna erõfeszítéseket. Azt gondolom, aki építkezik, az
egy kicsit önmagát is építi, és építi azt
a közösséget, amelynek a vezetésével
az emberek megbízták.
Lejegyezte: Hargitai Lajos
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A belügyi államtitkár Sárbogárdon
A Fidesz helyi szervezetének vendégeként
látogatott Sárbogárdra dr. Kontrát Károly, a
Belügyminisztérium államtitkára, a Fidesz
frakcióvezetõ-helyettese.
Sárbogárdi látogatása részeként a vendég
Varga Gábor országgyûlési képviselõ kíséretében ellátogatott a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol dr. Ozsváth Zsolt rendõrkapitány fogadta õket. Az államtitkár személyesen gyõzõdhetett meg itt arról, hogy milyen mostoha körülmények közt kénytelenek
dolgozni a sárbogárdi rendõrök. Megdöbbenve állapította meg, hogy kritikán aluliak a
rendõrség elhelyezési körülményei. Régi,
korszerûtlen épületben, és egy, a célra nem
megfelelõ faházban kénytelenek végezni
munkájukat a rendõrök. Meggyõzõdhetett
arról is, hogy a korábbi évek személyzeti politikája következtében a nagy tapasztalattal
rendelkezõ rendõrök többsége Sárbogárdon
is korengedményes nyugdíjba ment 35-40
éves korában, emiatt a mai tapasztalatlan,
nagyon fiatal gárda gondokkal küzd a feladatok ellátásában.
A látogatás után a József Attila Mûvelõdési
Központban nagy érdeklõdés mellett megtartott választási fórumon vett részt az államtitkár.

A fórumon dr. Sükösd Tamás, a Fidesz sárbogárdi polgármesterjelöltje mutatkozott be
az érdeklõdõ választópolgárok elõtt. Dr.
Kontrát Károly elõadásában a közrend és a
közbiztonság megteremtése érdekében eddig megtett és a jövõben tervezett intézkedésekrõl beszélt. Dr. Sükösd Tamás polgármesterjelölt bemutatkozása és Varga Gábor a
polgármesterjelöltet támogató ajánlása után
a hallgatóság több kérdést is föltett. A forró
hangulatú fórum után még sokan maradtak,
hogy szûkebb körökben szót ejtsenek a jövõ
lehetõségeirõl. Az emberek annak a reményüknek adtak hangot, hogy a jövõben nemcsak országosan, de helyben is lesz igazi változás.
Hargitai Lajos

A polgármesterek a Fidesz mellett
A Fidesz Fejér Megyei Választmánya és a Polgármesterek Fejér Megyéért Egyesület megállapodtak, hogy a Polgármesterek Fejér Megyéért Egyesület az október 3-ai választáson a megyei közgyûlés Fidesz-listáját és -programját támogatja.
Ezzel kapcsolatban a Fidesz részérõl Dorkota Lajos, a Fidesz Fejér Megyei Választmányának elnöke, valamit Kossa Lajos, a Polgármesterek Fejér Megyéért Egyesület elnöke megállapodást írt alá.
A megállapodásban rögzítették, hogy a Fidesz Fejér Megyei Választmánya támogatja a Polgármesterek Fejér Megyéért Egyesületnek a minõségi önkormányzás létrehozására, a helyi
társadalmi szerzõdések megkötésére, a részvételi demokrácia kiszélesítésére, a magisztrátusi
intézmény kialakítására, a helyi közösségi pénzalapok megteremtésére, a helyi és kistérségi
autonómia, az erõs civil társadalom és az új típusú vidékfejlesztés megvalósítására irányuló
törekvéseit.
Mindkét fél együttmûködik a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, a Fejér Megyei
Területfejlesztési Tanács, a Fejér Megyei Kistérségi Fórum és a többcélú kistérségi társulások munkájában, és kölcsönösen támogatják egymás törekvéseit.
Az együttmûködés felelõsei a Fidesz Fejér Megyei Választmánya részérõl Varga Gábor országgyûlési képviselõ, a Polgármesterek Fejér Megyéért Egyesület részérõl Kossa Lajos, Aba
polgármestere.
Hargitai Lajos

Nagylók jelöltjei
Mivel voltak, akik a vidéki jelöltek két hete közölt felsorolásában az írásjeleket másként értelmezték, ezért újra közöljük
a nagylóki jelöltek névsorát a félreértések elkerülése végett.
Polgármesterjelölt: Tóth József.
Képviselõjelöltek: Arany Zsolt, Balogh Ágnes, Bartos István,
Erdélyi Ildikó Katalin, Horgosi János, Kiss Nándor, Molnár
Csaba, Nagy Zoltánné, Takácsné Erdélyi Mária, Veresné
Wercz Ildikó (Jobbik), Viniczai Mária, Viniczai Ramóna.
Azaz egy jelölt kivételével mindenki függetlenként indul.
Szerkesztõség

MEGHÍVÓ
Szeretettel vár minden
érdeklõdõt
a KAPOCS Egyesület
2010. október 2-án,
szombaton, 18 órakor
kezdõdõ
RENDKÍVÜLI
KAMPÁNYZÁRÓ
RENDEZVÉNYÉRE
a sárbogárdi
József Attila
Mûvelõdési Központba.
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FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

A Fidesz polgármesterjelöltje
Sárbogárdon a Fidesz polgármesterjelöltje az október 3-ai választáson dr. Sükösd
Tamás ügyvéd. Õ a sárbogárdi Fidesz alapító tagja volt, aztán mégis sokáig a háttérben maradt. Most, miután Lengyel Zoltán egész sárbogárdi garnitúráját lecserélték, az új jelöltekkel együtt polgármester-jelöltként fémjelzi a változást.
Dr. Sükösd Tamás: – A kezdetekkor,
1998-ban léptem be a Fideszbe. Ezt követõen aktívan is részt vettem a Fidesz szervezésében. Aztán 2006-ban egészen mostanáig háttérbe vonultam, mert nem tudtam közösséget vállalni az akkori helyi politikával.
– Nem egyedül voltál akkor, aki háttérbe vonult.
Dr. Sükösd T.: – Nem egyedül voltam, s
most visszatért velem több olyan több személy, akik szintén részt vettek korábban a
Fidesz szervezésében. Olyan is van köztünk, aki a 90-es években országos választmányi tag volt, de utána sikerült szorgalmas munkával elérni azt, hogy a tagságáról
is megfeledkeztek.
– Sokan kérdezik azt, hogy egy ügyvéd, akinek biztos karrierje, jól menõ ügyvédi irodája
van, miért adja a fejét egy ilyen bizonytalan
világban a polgármesterségre, ahol kaphat
hideget is, meleget is.
Dr. Sükösd T.: – Igen, kaptunk is már, meg
kapunk is, de jól van ez így. Ez a képviseleti
demokrácia velejárója. A mi ügyvédi irodánk egy családi vállalkozás, ami két családra épül. Ha a választók úgy döntenek,
hogy október 4-tõl mást fogok csinálni, tehát nem ügyvédként tevékenykedem, akkor a társam és kollégám, Rozman doktor
hazatér, és változatlan formában megyünk
tovább. Tartozunk ennyivel az összes ügyfelünknek, akik szép számmal vannak, én
mindenkit megnyugtattam, hogy egyetlen
ügyet sem fogunk azért visszaadni, mert én
közszereplést vállaltam.
– Ahogy a választási harc egyre inkább durvul, hogyan viseled a támadásokat?
Dr. Sükösd T.: – Azt már föl sem veszem,
ha lehazaárulóznak. Stabil családi hátterem van, és ez ad erõt. A feleségem szerencsére még nálam is jobban is viseli ezeket a
támadásokat, mint én. Egyszerûen annyit

mondott, hogy „Ne foglalkozzál vele, itt
vagyunk, itt leszünk a választások után is,
tesszük a dolgunkat, bárhogy alakulnak is
a dolgok!” Az ügyvédi irodánk jól megy.
Az aktív idézéseink száma fölötte van az
50-nek, ahol képviseletbe megyünk különbözõ bírósági tárgyalásokra. Minden alkalommal elkérik az ügyvédi igazolványt. Ezt
azért is jegyeztem meg, mert olyat is terjesztenek rólam, hogy nincs ügyvédi igazolványom. Most is nap mint nap járok tárgyalásokra, és dolgozom.
– És vársz mindenkit szeretettel az irodádban, ha polgármester leszel, akkor pedig más
szerepben a városházán?
Dr. Sükösd T.: – Természetesen.
– A polgármesterség mellett egyúttal egyéni
képviselõjelölt is vagy. Eredetileg úgy volt,
hogy a városközpont környékén indulsz, a 4.
körzetben. Aztán változás történt, és most
Sárszentmiklóson vagy a 7-es körzetben. Ennek mi az oka?
Dr. Sükösd T.: – Abban a körzetben Rigó
Lászlóval nem vállalt a továbbiakban a Fidesz közösséget. Ezt követõen döntöttünk
úgy, hogy átveszem én a körzetet. Ez nem
esett nehezemre, hiszen korábban ott volt
a lakásunk is, és én igazából miklósi vagyok. Miklósra járt a gyermekem iskolába,
most ugyan átjött a gimnáziumba, de ott
focizik, a másik gyermekem oda jár óvodába, oda járunk zsemléért, mindenért. Ott
laktam 20 évig, ott voltam gyerek. Azt gondolom, hogy Sárszentmiklóson tudom
képviselni hatékonyan a helyi érdekeket.
– Miben tudnád meghatározni a helyi Fidesz
új politikájának a lényegét?
Dr. Sükösd T.: – Szeretnénk, ha Sárbogárdon a széttagoltság végre megszûnne.
Széthúzással, mások, a kisebbség kirekesztésével nem megyünk semmire. Sok minden, mint például a belvíz elvezetése is,
csak összefogással oldható meg. Szinte
minden fórumunkon felvetették ezt. Sárbogárdot a nagy esõzésekkor rendszeresen
elönti a víz. Ezen csak összefogással és egybehangolt intézkedésekkel lehet változtatni. A fórumokon az is felvetõdött, hogyha
munka van, minden van. A munkahelyteremtés fontos feladat, nagyon nagy igény
van rá, de felelõtlenség lenne azt ígérni,

hogy itt rövid idõn belül több ezer munkahely létesül. A legfontosabb az, hogy hozzunk ide ipart. Sárbogárdon jelen pillanatban 3 ipari parknak nevezett létesítmény
található. A laktanya 85 hektáros területével a negyedik lehetõség. Mindegyik más
okból nem mûködik. Miközben mindent
megteszünk, hogy ide ipar települjön, ebben is új utakat keresünk. Számunkra a
legfontosabb, hogy helyi erõbõl minél több
munkahely jöjjön létre, és a helyi vállalkozásoknak teremtsünk a jelenleginél kedvezõbb lehetõségeket. A legkomolyabb
problémának azt látom, hogy az önkormányzatban eddig nem volt tulajdonosi
szemlélet. Nem úgy foglalkoztak ezzel a
kérdéssel, ahogy kellett volna, és eddig
nem tett az önkormányzat semmit, hogy
ebben legyen változás.
– Milyennek látod a csapatot, akik most veled együtt indulnak?
Dr. Sükösd T.: – A mi egyéni képviselõjelöltjeinkkel való beszélgetések minden alkalommal úgy értek véget, hogy soha senki
nem kérdezte meg, mennyi lesz a tiszteletdíj. Mindenki a feladatot nézte. A jelöltek
kiválasztása is úgy történt, hogy mindenki
tevékeny ember, és senki nem hal bele abba, ha nem választják meg képviselõnek.
Tehát nem megélhetési politikusok.
– Befejezésként mit üzensz a választóknak?
Dr. Sükösd T.: – Tisztelettel megköszönöm azt a bizalmat, amit eddig is mutattak
irántunk a választópolgárok. Úgy tapasztalom, hogy szeretnek bennünket, illetve
az emberek megértették azt, hogy mi tényleg csapatban gondolkodunk. Mindenkit
várunk az urnákhoz vasárnap!

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
2010. október 3-án nagy lehetõség elõtt áll Sárbogárd. Önök dönthetnek arról, hogy közösen elindíthatjuk-e egy
gyorsabb fejlõdés, felemelkedés útján.
Sokan sugallják azt, hogy a Fidesz támogatását élvezik, de kérem, hogy csak a Fidesz valódi jelöltjeit támogassák.
A Fidesz nyolc új jelöltet állított a településen. Dr. Sükösd Tamás polgármesterjelölt vezetésével õk, és csak õk
(Hérincs József, Novák Kovács István Zsolt, Aranyos József, Nagy Tibor, Tóth Béla, Erõs Ferenc, dr. Sükösd Tamás, Érsek Enikõ) kapták meg a bizalmat arra, hogy a Fidesz képviseletében induljanak.
Mindannyiukat jól ismerem. Az elmúlt hónapokban sok idõt töltöttem el velük. Tisztességes, becsületes emberek, méltók az Önök bizalmára. Tudom, hogy ez a csapat képes arra, hogy élve a lehetõségekkel változást hozzon, munkahelyet és összefogást teremtsen Sárbogárdon.
Országgyûlési képviselõként és a Fidesz választókerületi elnökeként is õket támogatom, és kérem, hogy a város
érdekében szavazzanak a mi jelöltjeinkre.
Tisztelettel: Varga Gábor országgyûlési képviselõ
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Kit választunk?

Közlemény

Az október 3-ai helyi önkormányzati választás
elõtti utolsó lapszámunkat adjuk ki. Több héten
keresztül elemzésekben mutattuk be a sárbogárdi és a vidéki polgármesterjelölteket és képviselõjelölteket. Tapasztaltuk, hogy olvasóink
nagy érdeklõdést tanúsítottak elemzéseink
iránt. Ez is bizonyította számunkra, hogy nem
veszett ki az emberekbõl a közügyek iránti érdeklõdés.
Az elmúlt közel másfél hónapban folyamatosan
lehetõséget adtunk minden jelöltnek, hogy egy
fényképes írásban ingyenesen bemutatkozhasson, s megszólíthassa a választópolgárokat a
Bogárd és Vidéke hetilapban, illetve a Bogárdi
TV-ben. Ezzel a lehetõséggel egy politikai szervezet kivételével minden más szervezet élt. E
politikai szervezetek (Mozdulj a Városért Egyesület, KAPOCS Egyesület, Jobbik, Fidesz) bemutatták polgármesterjelöltjüket és képviselõjelöltjeiket. A független jelöltek közül is voltak,
akik éltek ezzel a lehetõséggel. Aki igényelte,
annak lehetõsége volt szintén egy alkalommal
díjmentesen a Bogárdi TV-ben is egy személyes
bemutatkozásra. A Mozdulj a Városért Egyesület ezzel a lehetõséggel egy sajtótájékoztató keretén belül élt. A KAPOCS Egyesület a stúdióbeszélgetés formáját választotta, a Fidesz pedig
a polgármesterjelöltjét mutatta be szintén stúdióbeszélgetésben. A Jobbik nem élt a tévé adta
lehetõséggel. A FÜBE se az újság, se a tévé ingyenes lehetõségét nem vette igénybe.
Sok független jelölt még egyéni szórólapos kampányt se folytatott, csak összegyûjtötte a szükséges cédulamennyiséget, és regisztráltatta magát
jelöltként. Volt, aki maga is bevallotta, hogy
csak azért indult, hogy egy számára nem szimpatikus jelölt, vagy szervezet esélyeit csökkentse.
Érdekes jelenség, hogy több független jelölt
kampányolt úgy, hogy õ jobboldali, ennek ellenére a jobboldali jelöltek ellen indult. Ennek az
is oka volt, hogy a Fidesz teljes tisztújítást végzett. Voltak többen olyanok is, akik azt remélték, hogy valamelyik szervezet õket indítja polgármesterjelöltként vagy képviselõjelöltként.
Mivel ezeket a várományosokat, reménykedõket nem indította egyik szervezet sem, azok
megsértõdtek, és elindultak függetlenként, és
másokat is arra biztattak, hogy minél többen induljanak a választásokon a többi jelölttel szemben. Vannak olyanok is, akik ebben megélhetést
látva, a képviselõséget, polgármesterséget kereseti forrásnak remélve, mintegy munkahelyért
pályáztak a köztisztségre. Reméljük, hogy nem
sok esélyük lesz e megélhetési „politikusoknak”
a választáson.
Nem adtunk teret sem az újságban, sem a tévében, sem az interneten mûködtetett „Üzenõfalon” a politikai csatározásnak, rágalmazásnak, burkolt, vagy nyílt önreklámozásnak.
Ezzel eredményesen sikerült meggátolni, hogy
az általunk mûködtetett médiafelületeken ne
durvuljon el a kampány, ugyanakkor a választópolgárok elegendõ információhoz juthassanak,
ami a választásuk megkönnyítését segítheti.
Mindenkit arra biztatunk, hogy éljen a csak
négyévente adott lehetõséggel, és vasárnap
menjenek el szavazni!

Szüleim 1956-os kiruccanásának következtében Angliában születtem 1957. április 30-án, majd novemberben hazajöttek Sárbogárdra. Itt jártam óvodába, általános iskolába és gimnáziumba, majd
1975-tõl gyakornokként kezdtem a közigazgatásban dolgozni helyben. Elõször
elvégeztem a Tanácsakadémiát, majd
az Államigazgatási Fõiskolát. Bejártam
a szakmai ranglétrát, több környezõ településen láttam el jegyzõi feladatokat
hosszabb-rövidebb ideig.
Férjemet, Csizmadia Jánost 1972-ben
ismertem meg, aki már akkor is közismert zenésze volt a vidéknek, most zenetanárként dolgozik. Házasságunkból
két lányunk született, Inez és Célia, akik
már felnõttek, és szintén a városban élnek.
Rám jellemzõ nagy vehemenciával
kezdtem el a polgármesteri jelölésemhez az ajánlószelvények gyûjtését, melyhez segítséget kaptam a családomtól,
barátaimtól. Ezúton is köszönöm minden támogatómnak a biztatást!
Megfogalmaztam céljaimat, a város fejlesztésének lehetséges módozatait.
Mint késõbb kiderült, a többi polgármesterjelölt is hasonló célokat fogalmazott meg. Nõi jelöltként az elsõ számú
célom volt a szexuális és gazdasági korrupció felszámolása a város vezetésében. Tekintettel a polgármesterjelöltek
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számára, valamint arra, hogy választási
kampányomra családi okok miatt nem
tudtam megfelelõ idõt fordítani, arra az
elhatározásra jutottam, hogy visszalépek a polgármesteri és képviselõi jelöltségemtõl, és lemondok a Fidesz jelöltjének, dr. Sükösd Tamásnak a javára.
Hangsúlyozom, teszem ezt abban a reményben, hogy a jelenlegi polgármester
személyétõl ez a – miatta is – halmozottan hátrányos település meg tud végre
szabadulni. Bízom abban, hogy a kampány alatti „közetetéseket” nemcsak az
én gyomrom nem veszi be, hanem vannak még gondolkodó emberek rajtam
kívül is.
Kérem az ilyenkor különösen tisztelt
választópolgárokat: menjenek el szavazni, hogy legyen némi esélyünk a felkapaszkodásra, az alapvetõ erkölcsi
normák helyreállítására.
Csizmadiáné Boros Edit Gréta

Visszaléptek a Fidesz és
dr. Sükösd Tamás javára
Kedden felkereste szerkesztõségünket
Csizmadiáné Boros Edit Gréta független polgármesterjelölt és a KAPOCS
Egyesület képviseletében Nochta Pál
Attila.
Csizmadiáné Boros Edit Gréta elmondta, hogy visszalép a polgármester-jelöltségtõl dr. Sükösd Tamás, a Fidesz polgármesterjelöltje javára. Családi okok
miatt a képviselõ-jelöltségtõl is visszalép a töbörzsöki körzetben. Döntését
azzal indokolta, hogy a jelenlegi politikai helyzetben azzal látja biztosítottnak,
hogy Juhász János polgármester és
sleppje eltûnjön Sárbogárd közéletébõl,
ha ennek érdekében mindenki összefog, és együtt a legesélyesebb jelöltet,
dr. Sükösd Tamást támogatják.
Nochta Pál a KAPOCS Egyesület részérõl hasonlóképpen nyilatkozott. Õ a
polgármester-jelöltségtõl már korábban visszalépett, most kijelentette: a
KAPOCS Egyesület minden képviselõjelöltjét visszalépteti dr. Sükösd Tamás
és a Fidesz javára. Elmondta: az egyesület tagsága és vezetése közösen határozott így, látva a városban kialakult hely-

zetet. Indoklásában kifejtette, hogy
azok, akiknek el kellene tûnniük a közélet színterérõl, mert már olyan sok kárt
okoztak, most az emberek etetésével, a
választók manipulált megvezetésével
akarnak hatalomban maradni. Ezt nem
lehet tûrni, és tenni kell ellene.
A bejelentõk kérik a választópolgárokat, hogy október 3-án menjenek el szavazni, és szavazzanak a változásra!
Hargitai Lajos
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Bemutatjuk

Magyar Zoltán
független képviselõjelölt
Tisztelt választókörzetben
élõk!
Magyar Zoltán, 26 éves, nõs,
pusztaegresi lakos vagyok. Feleségemmel nevelõszülõként
egy óvodás korú kisfiút nevelünk. 2008 óta az Összefogás
Pusztaegres Jövõjéért Egyesület elnökhelyetteseként, majd
az idei évtõl elnökeként a faluban megrendezésre került
sport- és kulturális eseményekben tevékenyen vettem részt.
Úgy érzem, képviselõként még
sokkal többet tudnék tenni eddigi önkéntes munkám eredményeit kamatoztatva, nemcsak a falu, hanem a választókörzet lakói érdekében.
Mindannyian tudjuk, mennyi
megoldásra váró teendõ van.
Azoknak az utaknak az állapo-

tán változtatni kell, amelyek
szinte járhatatlanok. Az új aszfaltos utakat karban kell tartani, vigyázni rájuk. Fontos, hogy
az óvoda megmaradjon, és a
posta visszaállításra kerüljön,
de a közbiztonság és a hivatalos ügyek intézésének problémája sem elhanyagolható. Céljaim között van az is, hogy a helyi járatos busz sûrûbben járjon ki a kis településekre: Pusztaegres, Örspuszta, Sárhatvan,
Nagyhörcsök.
Szeretnék a képviselõ-testületbe bekerülni, hogy ezekben az
ügyekben ne csak ígéreteket
kapjon a falu, megszûnjön végre az, hogy a város mostohagyermekei vagyunk.
Sok idõs ember él a választókörzetben, ezért szükséges len-

Szõlõünnep
Alapon
Csak úgy potyogtak a díszek, szalagok s kalapok, akkora lelkesedéssel mentek végig a
község utcáin az alapi felvonulók szombaton. Száz meg száz fiatal ült a kocsikon,
akiknek a nótához valót egy teljes zenekar
húzta. A csikósok felváltva cserdítették az
ostort. Az alapiak mellett cecei, sárbogárdi, miklósi ismerõsök is köszöngettek az út
mellett ácsorgóknak.
A menetet a kerítésen fürtökben lógva
várták a település lakói, s többen süteménnyel, üdítõvel, borral kínálták a szüretiseket, cserébe egy táncért.
A kisbíró hirdetménye után neki is álltak a
bíró, bíróné, a cigányvajda és pereputtya,
no meg a nép – ropták, csak úgy rengett a
föld. Aztán a szíves vendéglátás után ismét
fölpattantak a kocsikra, lovakra, s irány tovább. Aki nem dõlt ki a sorból, az a megszolgált mulatságon rúghatott ki a hámból.
Hargitai Kiss Virág

Természetjárók hírei
A következõ, októberi túra idõpontja megváltozott! Az új idõpont: október 10., vasárnap. Indulás – a kiadott programtól eltérõen – 7 órakor. Az úti cél változatlan:
Mecsek–Máré-völgy.
Mindenkit szeretettel várunk!

ne egy ingyenes jelzõrendszer
kiépítése, ami pl. Sáregresen
jól mûködik. Fontos lenne az
igényeknek megfelelõen a házi
segítségnyújtás
bevezetése
helybéli szociális gondozóval.
Október 15-én a nyugdíjasok
kérésére egészségnap kerül
megrendezésre Pusztaegresen
(látás-, hallásvizsgálat, koleszterinszint-, vércukorszint-, vérnyomásmérés stb.).
Kihasználva a környezetünkben lévõ turisztikai látványosságokat, az itt élõknek mellékjövedelmet jelenthetne a falusi
turizmusba való bekapcsolódás és a vendégasztal nyújtotta
lehetõség. Ami nekünk természetes, azért a városban élõk fizetnek, hogy láthassák, vagy
részt vehessenek benne (disz-

nóvágás). Nagy szükség van az
itt élõ emberek összefogására,
mert csak egymás segítésével
juthatunk elõre.
Kérem, bizalmukkal tiszteljenek meg október 3-án, hogy az
Önök szolgálatába léphessek
képviselõként. Hiszem, hogy az
elmúlt években tenni akarásom felõl tanúbizonyságot tettem.
Magyar Zoltán független jelölt

Szüreti felvonulás Tinódon

Szombaton ostorpattogástól volt hangos a
Tinódi utca. A házak udvarán kora délelõtt a lovas kocsikat díszítették, aztán a lányok szépen varrott, magyaros ruhákba öltözve csinosították magukat. A feldíszített
kocsikra felülve énekelve indultak el.
Mint annyi év óta mindig, a Tinódi utca végén lévõ vasúti pályán gyülekeztek a felvonulók. A téren egy nagy lakodalmi sátrat
állítottak fel még az elõzõ napokban. Itt
készítették az esti vacsorát, és ide várták a
szüreti mulatságra estére a vendégeket.
Annyi kocsi volt, hogy be se fértek, így a
kinti úton is sok kocsi állt. Egész családok
ültek fenn a kocsikon. A nagymama ölében a kisunoka, apu hajtotta a lovakat,
anyu meg a nagylányok a kocsiderékban
ültek padokon. Volt egy alig másfél éves
kisfiú is, akinek nemzeti szalaggal díszített,

bõ gatyát és mellényt varrtak. Õ még csak
karon ülõként táncolt anyuval. A nagylány
udvarlója lóháton, csõszlegényként, csikósként pattogtatta az ostort. Egy kocsin a
nótás kedvû bogárdi nyugdíjasok ültek. Õk
végigénekelték az egész utat.
Délben indult a menet. Az elsõ megálló a
tinódi kocsmánál volt, ahol Bognár Józsi a
kisbíró szerepében invitálta az esti szüreti
mulatságra az érdeklõdõket. A tinódi
kocsmánál üdítõvel, borral fogadták a felvonulókat és a kocsiról leszálló táncosokat. Táncoltak a Nagy Lajos utca sarkán,
aztán a Kossuth Lajos utcán is. Az Ifjúsági
parkban volt a pihenõ, majd innen indultak tovább végig a városon.
Este, a vacsora után hajnalig tartó táncmulatság vette kezdetét.
Hargitai Lajos
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Fejér megye biodiverzitása
avagy részvételünk és eredményünk a Fejér Megyei
Közgyûlés önkormányzati, vidékfejlesztési és
környezetvédelmi bizottsága által kiírt pályázaton
Biodiverzitás = az élõvilág sokfélesége. A
fogalom több szinten értelmezhetõ, egyaránt jelenti a Földön elõforduló élõhelyek sokféleségét, a fajok összességét, a fajon belüli genetikai változatosságot (nézzük csak meg, hányféle alma van), de egy
kisebb területen belül is értelmezhetõ, pl.
a Kárpát-medence biológiai sokfélesége,
vagy akár egy kerti tó biodiverzitását is
vizsgálhatjuk.
A Fejér Megyei Közgyûlés önkormányzati, vidékfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága által kiírt pályázatban egy tetszõlegesen kiválasztott területen fel kellett
mérni a növény- és állatfaj-összetételt,
rögzíteni kellett egy adatlapon a kutatási
eredményeket, valamint le kellett fotózni
a felmért területet, annak élõvilágát.
A vizsgálatot iskolánk felsõs tanulói segítségével végeztük el. A felmérés során a
gyerekek csoportokban dolgoztak. Minden csoport rendelkezett távcsõvel, nagyítóval, illetve határozókönyvekkel.
Az általunk vizsgált területen több növénytársulást megtalálhatunk, a változatos
mikroklímának köszönhetõen. A terület
nagy része homoki sztyepprét, a rá jellemzõ zárt növénytakaróval. Bizonyos helyeken viszont nyílt homokpusztagyepet találunk, ahol a növénytövek nem alkotnak
összefüggõ szõnyeget, a köztük lévõ helyet
zuzmók és mohák töltik ki. A homokbuckák közötti részek, illetve egyes lefolyástalan területek tavasszal vízzel borítottak.
Az itt található tocsogós, nedves élõhelyeken mocsárrétek alakultak ki, melyekrõl
nyáron ugyan eltûnik a víz, azonban a talaj
ekkor sem szárad ki a magas talajvízszintnek köszönhetõen. A terület északnyugati
részén két tóból álló halastórendszert találunk, vízi növénytársulásokkal. A fás szárú
növények közül az egybibés galagonya a
legjellemzõbb, mely a legeltetésnek köszönhetõen nem alkot összefüggõ állo-

mányt. A füves pusztán, illetve a tóparton
helyenként telepített facsoportok találhatók (akác, fehér nyár, feketefenyõ, fehér
fûz).
A másik, az összehasonlításra kiválasztott,
bolygatott és degradált terület az iskola
épülete mellett található rét lett. Ez egykor szántóföld volt, melynek mûvelése
évekkel ezelõtt megszûnt. A területen
megindult a természetes növényzet visszatelepülése, kezdetben pionír növényekkel
és a bolygatott területekre jellemzõ gyomokkal, majd a gyep záródásával a rét fajgazdagsága fokozatosan nõtt, ma már számos virágos növény megtalálható rajta. Ez
kedvezõ az iskolában folyó oktatás szempontjából, hiszen a tanulók élõ biológiaórák és szakköri foglalkozások keretében
közvetlen kapcsolatba kerülhetnek számos élõlénnyel, méghozzá úgy, hogy ehhez
csak az iskola ajtaján kell kilépniük.
Szakköri keretben évek óta folyik a terület
élõvilágának felmérése, ált. évi két felmérés alkalmával (õszi, illetve tavaszi idõpontokban), illetve egyéb alkalmakkor is
rendszeresen vizsgáljuk a rét élõvilágát. A
másik területtel való összehasonlításra különösen alkalmassá teszi, hogy ezen is a
homoktalaj jellemzõ. A fás szárú növényeket jelenleg az egykori szántóföld szélét
jelzõ fasorok, illetve ezek alatt található
cserjés (korai juhar, akác, vadrózsa, egybibés galagonya, kökény), illetve nemrégiben a rétre telepített mezei juharcsemeték
jelentik.
A pályázatok elbírálása a nyár folyamán
megtörtént, amelyrõl a www.fejer.hu honlapon a következõket olvashatjuk:
„A Fejér Megyei Önkormányzat önkormányzati, vidékfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága több évvel korábban indította útjára a Fejér megye biodiverzitása c.
természetvédelmi kutatási pályázatot, a
megyében mûködõ iskolák számára. A

Tisztelt Sárbogárdiak!
Szándékosan írtam nagybetûvel, mert úgy
gondolom, hogy ez minden, a városért egy
kicsit is felelõsséget érzõ embernek kijár.
Az önkormányzati választások közeledtével szeretnék mindenkit arra biztatni, hogy
menjen el szavazni! Még az is, aki esetleg
eddig nem vett részt a választásokon. Fõleg a fiatalabb korosztályra gondolok,
mert igenis nem mindegy, hogy Sárbogárdon az elkövetkezõ években ki lesz a
polgármester, kik lesznek a képviselõk!
Tekintsünk vissza egy kicsit az idõben! A 8,
illetve 4 évvel ezelõtti ígéretekbõl mit valósított meg a jelenlegi vezetés? Van-e olyan
fejlesztés, ami egyértelmûen e testület
munkájának köszönhetõ? Mire lehet büsz-

ke minden sárbogárdi? Nézzük meg, hogy
azok a képviselõk, akiket több cikluson keresztül is megválasztottak, vajon hogyan
érték ezt el?
Óvakodjunk azoktól a képviselõjelöltektõl, akik megint csak hangzatos ígérgetésekkel akarnak bennünket „megvezetni”
(ilyenben már sajnos sokszor volt részünk). Ugyancsak kerüljük, hogy olyan
képviselõjelöltre adjuk le voksunkat, akirõl már most köztudott, hogy „megélhetési
politikus” szeretne lenni (erre is van példa,
sajnos).
Ha átgondoljuk ezeket, és megfontoltan
választunk, talán lehetnének olyan képviselõk, élükön egy polgármesterrel, akik

program keretében az iskolák kiválaszthatnak egy-egy területet, melyen több hónapon át kutatják a növény- és állatfajokat,
természetfotókat készítenek, feltárják az
élõvilágot zavaró, veszélyeztetõ jellemzõket, javaslatot tesznek a terület biodiverzitásának megõrzésére, javítására.
Az eddigi pályázatokat tekintve a megye
iskolái közül a sárbogárdi Mészöly Géza
Általános Iskola a legszorgalmasabb kutató. A 2010. március–május idõszakra kiírt
pályázat keretében kiváló munkát végzett
a sárbogárdi iskola mellett a Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképzõ Iskola
Alsószentiváni Tagintézménye, a székesfehérvári Lánczos Kornél Gimnázium, az
Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola, valamint a Perkáta–Nagykarácsony ÁMK Vörösmarty Mihály Tagiskolája is.”
Vagyis örömmel jelenthetjük be, hogy iskolánk is a nyertes pályázók köréhez tartozik. A feltételeknek megfelelõen az elnyert összeget a környezetvédelmi nevelés
elõsegítésére fordítjuk egy állványra szerelhetõ távcsõ beszerzésével (érdeklõdõ
szakértõk számára: 80 mm Acuter zoom
spektív 20-60x).
Egyúttal itt szeretnénk köszönetünket kifejezni az Alsószentiván Gyermekeiért
Közalapítványnak is, mivel a pályázati
anyag összeállítása során nagy hasznát vettük az alapítvány által iskolánknak beszerzett felszereléseknek is (mikroszkóp, távcsövek, határozókönyvek). Õsszel pedig
jön a pályázat következõ fordulója, amelyen természetesen szintén indulni szándékozunk.
Boros Tamás

mentesek a pártérdekek alól, minden döntésükkel csak a település javát, fejlõdését
akarják és kívánják szolgálni, komolyan
veszik az eskü szövegét.
Sárbogárd végre megérdemelné, hogy komoly, egymást és a város polgárait tisztelõ,
felelõsségteljesen döntõ képviselõ-testülete legyen! A városban nagyon sok jó
szándékú, segítõkész ember lakik, aki hajlandó lenne tenni a közért. Összefogással
sok mindent el lehet érni, nem minden
pénzkérdés.
Úgy gondolom, hogy ezért most mi is sokat
tehetünk azzal, hogy szavazunk legjobb
belátásunk szerint.
Egy örök optimista,
tõsgyökeres sárbogárdi lakos

Név és cím a szerkesztõségben
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Pótolhatatlan anyatej
Immár második alkalommal került megrendezésre az anyatejes
világnap Sárbogárdon, pénteken délelõtt. Az eseményt szervezõ
védõnõk idén a mûvelõdési házba várták az édesanyákat, picinyeiket, illetve a leendõ mamákat. A gyermekeknek egy kis játszósarkot rendeztek be az aulában, ahol felügyelet mellett tölthették az
idõt, amíg az édesanyák szakemberek elõadásait hallgathatták az
egyik teremben. Hasznos információkkal gyarapodtunk többek
között a természetes, homeopátiás gyógymódokról, az anyatej, a
szoptatás pótolhatatlan elõnyeirõl, valamint a hordozókendõ
használatáról. Ezt követõen a résztvevõk egy kis frissítõ mellett
személyesen is föltehették kérdéseiket az elõadóknak.
Jómagam máig szoptatom kislányomat, aki 19 hónapos. Féléves
koráig csak anyatejet kapott. Talán ennek is köszönhetõ, hogy kiegyensúlyozott, egészséges, mint a makk, alig volt beteg, és akkor
is csak egy-két napig. Csak ajánlani tudom minden jelenlegi és leendõ kismamának, hogy anyatejjel táplálják a gyermekeiket,
ameddig csak tehetik.
A szülészorvos és a bába azt mondta nekem annak idején: a fejben
dõl el, hogy akar-e valaki szoptatni, vagy sem. Ha igazán akar, akkor nem lehet baj.
Nem egy kismamától hallottam, hogy nem elég, vagy vizes a teje,
illetve nem szoptathat egy mellgyulladás miatt, mert a háziorvos
azt mondta neki. Nos, most is elhangzott dr. Mányoki Lídia gyermekorvos elõadásában: csak néhány ritka eset van, amikor nem
szoptathat a kismama, ilyen pl., ha sugárkezelést kap. Egyébként
(pl. egy meghûlésnél) nyugodtan lehet szoptatni, mert a mama által termelt ellenanyagok az anyatej révén védik a babát. A tavalyi
rendezvényen dr. Abdalla Roshdi gyermekorvos azt mondta:
nincs vizes tej. Akármilyen is az állaga, abban minden szükséges
tápanyag benne van a babának megfelelõ mennyiségben.
Hogy mennyi tejünk van, az véleményem szerint javarészt attól
függ, hogy mennyit szoptatunk. Ha igénye szerint rakjuk mellre a
picit, akkor õ szépen beállítja magának az adagot. Tehát annyit
termel a szervezet, amennyit a baba kér. Ezért szükségtelen fejni.
S hogy mennyire ki van találva az emberi test mûködése, azt az is

mutatja, hogy ha eldugul egy tejcsatorna, és fáj a mell, akkor azon
csak a gyermekünk képes segíteni, mert nála jobban egy fejõgép
se tudja kiszívni a bennragadt nedût.
Nem utolsó sorban a cicivel nem kell annyit pepecselni, mint a
tápszerrel, mindig kéznél van, az anyatejtõl nem lesznek túltápláltak a babák, és a szopás a gyermek beszédfejlõdését is kedvezõen
befolyásolja.
Ne a saját érdekeinket, hanem a gyermek érdekeit tartsuk elõrébb valónak. Ha a picitõl és magunktól megvonjuk ezt a meghitt,
szoros köteléket, azzal életre szóló testi és lelki károkat okozunk
neki. A hiányt a gyermek például cumizással, ujjszopással, késõbb
nassolással, cigarettával vagy itallal pótolja, azaz orális fixáció,
függés alakul ki nála. Ezek következményei pedig a fogak, beszédfejlõdés károsodása, túlsúly, rák, szív- és érrendszeri problémák, májkárosodás stb. Ugye, nem ezt akarjuk a gyermekünknek?
Hargitai Kiss Virág

Szüreti mulatság a Zengõ Óvodában
A szüreti mulatság volt az idei nevelési év elsõ közös ünnepsége, melyet az
óvodában tartottunk. A mulatság szeptember 23-án vette kezdetét. Szõlõt daráltunk és préseltünk, majd a mustot meg is kóstoltuk. Az óvoda udvarán különbözõ kézmûves tevékenységek keretében is ügyeskedhettek a gyermekek.
Szeptember 24-én a Hermann László Zeneiskola és Zenemûvészeti Szakközépiskola tanulói adtak egy rövid népzenei mûsort, és közös táncházzal kezdtük meg a mulatságot. Ezek után a gyerekek nagy örömére lovas kocsikáztunk
egyet a városban. A menet élén Bodoki Bettike, Szántó József (Gosztola József lován) és Farkas Balázs lovagolt. Útközben Schönborn Józsefné Mária
néni kínálta meg a gyerekeket cukorkával. Neki ezúton is szeretnénk kifejezni
köszönetünket! A felvonulás után Szántó Jocó, Bodoki Betti és Farkas Balázs
kápráztatták el a gyerekeket lovasbemutatójukkal az óvodával szemben lévõ
játszótéren, amit a gyerekek nagy tapssal jutalmaztak. A jó hangulathoz a
zenét az óvoda udvarán Rozgonyi Tibor harmonikás szolgáltatta.
Visszaemlékezve a sok mosolygó arcra és a vidám hangulatra egy élvezetes és
mozgalmas szüreti mulatságot tudhatunk magunk mögött. A gyerekek és az
óvoda dolgozói nevében szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
segítettek megismerkedni a szüreti népszokásokkal.
Köszönet Abai Renátának, Mihályik Virágnak, Freschli Jankának, a lovas kocsisoknak, Huszár Györgynek, Somogyvári Lajosnak, Gárdony Jánosnak,
Nagy Gergelynek, Zsemberi Sándornak, Horváth Lászlónak, Aranyos Józsefnek, Bögyös Jánosnak, Varga Lászlónak, Zádori Istvánnak, Rigó Istvánnak,
Mikulás Imrének, Szántó Józsefnek, Bodoki Bettinek, Farkas Balásznak,
Rozgonyi Tibornak, valamint azoknak a szülõknek, akik segítettek a lovas
kocsik feldíszítésében és a szervezés lebonyolításában.
Freschli Józsefné óvodapedagógus
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„A” TÍPUSÚ
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

„B” TÍPUSÚ
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Sárbogárd Város Önkormányzata oktatási és
közmûvelõdési bizottsága kiírja 2011. évre a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára a 2010/2011. tanév második és a
2011/2012. tanév elsõ félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidõn belül,
teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményezõ mesterképzésben, egységes,
osztatlan képzésben, vagy felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíj idõtartama: 10 hónap.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: legkorábban 2011. március.
A pályázatot a polgármesteri hivatalnál írásban,
a hivatalban hozzáférhetõ (21. sz. iroda) pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, a mellékletekkel együtt, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2010. október
29. 12.00 óra.
Helye: polgármesteri hivatal, Sárbogárd, Hõsök
tere 2., ügyfélszolgálati iroda.
A döntésrõl és annak indokáról 2010. december
6-áig írásban értesítjük a pályázókat.
A pályázati kiírás teljes szövege megtekinthetõ
a város honlapján: www.sarbogard.hu, és a
polgármesteri hivatal faliújságán. Az adatlapok
letölthetõk a www.okmt.hu (Bursa Hungarica)
honlapról is.

Sárbogárd Város Önkormányzata oktatási és
közmûvelõdési bizottsága kiírja 2011. évre a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások;
b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek;
és a 2011/2012. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményezõ alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2011-ben elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2011/2012. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj idõtartama: 3 x 10 hónap, azaz hat
egymást követõ tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2011/
2012. tanév elsõ féléve.
A pályázatot a polgármesteri hivatalnál írásban,
a hivatalban hozzáférhetõ (21. sz. iroda) pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, a mellékletekkel együtt, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2010. október
29. 12.00 óra.
Helye: polgármesteri hivatal, Sárbogárd, Hõsök
tere 2., ügyfélszolgálati iroda.
A döntésrõl és annak indokáról 2010. december
6-áig írásban értesítjük a pályázókat.
A pályázati kiírás teljes szövege megtekinthetõ
a város honlapján: www.sarbogard.hu, és a
polgármesteri hivatal faliújságán. Az adatlapok
letölthetõk a www.okmt.hu (Bursa Hungarica)
honlapról is.

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2010. szeptember 24-ei rendkívüli ülésén elfogadta:
– a 26/2010. (IX. 28.) önkormányzati rendeletet
a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés
díjáról szóló 3/2002. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 27/2010. (IX. 28.) önkormányzati rendeletet
a gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló
41/2002. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 28/2010. (IX. 28.) önkormányzati rendeletet
az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.
(VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Köszöntés
Az idõsek világnapja alkalmából Sárbogárd város képviselõ-testülete nevében tisztelettel és
õszinte megbecsüléssel köszöntöm városunk
valamennyi idõs, nyugdíjas polgárát!
Kívánom, hogy megérdemelt nyugdíjas éveiket
békében, meleg családi légkörben, aktívan, új
célokat és vágyakat megvalósítva töltsék!
Kívánom, hogy még sokáig örvendjenek jó
egészségnek, szellemi és fizikai frissességnek!
Juhász János polgármester

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzata
sok szeretettel meghívja Önöket az

idõsek világnapja
alkalmából tartandó városi ünnepségre.

Idõpont: 2010. október 1.
Helyszín:
József Attila Mûvelõdési Központ.
PROGRAM
15.00–16.45 egészségügyi szûrések;
17.00 Veres Péterné és párja zenés mûsora.
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TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 2010.
október 4-étõl kezdõdõen két évig az Inter
Travel Kft. (cím: 8142 Úrhida, Gránit utca 13/1.;
levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent
Vendel utca 8.; tel./fax: 06 /22/ 502 247; 06 /30/
593 1547) látja el Sárbogárd város közigazgatási területén az autóbusszal végzett, menetrend
szerinti helyi közlekedési közszolgáltatást.
2010. október 4-étõl a helyi közlekedés díjai az
alábbiak szerint alakulnak:
A VONALJEGY ÁRA:
Sárbogárd város közigazgatási területén az egy
útra szóló jegy ára: 88 Ft+áfa.
BÉRLETJEGYEK ÁRA:
Sárbogárd város közigazgatási területén a havi
bérletjegy ára: 2.400 Ft+áfa.
KEDVEZMÉNYES (DIÁK, NYUGDÍJAS):
400 Ft+áfa.
A jegyek és bérletjegyek a buszvezetõknél vásárolhatók meg.
Juhász János polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
– a must erjedésével
kapcsolatos veszélyekrõl
és teendõkrõl –
Az õsz a szüret és a borkészítés idõszaka. A szüreti felvonulások mellett ezen idõszak évrõl évre
a mustgáz okozta balesetektõl, halálesetektõl
hangos. A kipréselt szõlõlé erjedése során a folyamatosan újratermelõdõ mustgáz szedi áldozatait, leginkább a magánházaknál, vagy a szõlõhegyen kialakított bortárolókban.
A must erjedésébõl felszabaduló szén-dioxid
színtelen, szagtalan, a levegõnél nehezebb gáz.
Belélegezve életveszélyes. A meggondolatlanság halálhoz is vezethet. Mivel a levegõnél nehezebb a mustgáz, így a helyiség alsó részét tölti meg elõször, majd egyre feljebb emelkedik, és
kiszorítja az éltetõ levegõt.
Amíg az erjedés tart, mindig kellõ elõvigyázatossággal járjunk el, gondoskodjunk a pince,
helyiség rendszeres szellõztetésérõl.
A tragédiák megelõzhetõek a régi, bevált módszer alkalmazásával: csak úgy tanácsos lemenni a pincébe, hogy magunk elõtt égõ gyertyát
tartunk minél jobban a padlószinthez közelítve.
Ha a gyertya elalszik, azonnal el kell hagyni a helyiséget.
Felhívjuk a figyelmet még arra is, hogy mustgáz-mérgezést szenvedõ, eszméletét vesztett
ember mentését csak kellõ óvatossággal, körültekintõen lehet elvégezni. Ha ugyanis a másik segítségére sietõ ember lehajol, belélegzi a
gázt, elõfordulhat, hogy maga is áldozatul esik.
Ilyen esetet észlelve azonnal értesítsék a tûzoltóságot, akik a mentést gyorsan, szakszerûen el
tudják végezni.

Az ünnepség után vendégfogadás, tombola.
MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK!

Tûzoltóság, Sárbogárd
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Férfi felnõtt megyei I. o.

Biztos gyõzelem idegenben
Seregélyes–VAX Sárbogárd I. 18:25 (8:11)
Összeállítás: Németh I. kapus, Németh II., BALOGH 11, TAKÁCS 5, Suplicz 1, Nacsa 1, Szabó J. 2. Cserék: Borostyán kapus,
Lakatos, Pluhár, Szabó J. Zs. 1, Hegedüs 1, Rehák 1, ifj. Bodoki 1.
Edzõ: id. Bodoki György.
Már az elsõ percekben látszott, hogy ezt a mérkõzést nekünk kell
megnyernünk, egymás után dolgoztuk ki a ziccereket, azonban a
gól sokszor elmaradt. A kapusuk elkapta a fonalat, és voltak idõszakok, amikor szinte lehetetlen volt neki gólt lõni. A játékbeli tudáskülönbség nyilvánvaló volt, viszont azt meg kell jegyezni, hogy
ennyi helyzetet erõsebb csapatok ellen büntetlenül nem lehet kihagyni. Szerencsére voltak játékosok, akik nagyon jól teljesítettek, és vitték vállukon a csapatot.
A gyõzelmünk nem forgott veszélyben, ebbõl a mérkõzésbõl tanulni lehetett. A fizikai állóképességünk, technikai tudásunk magasabb volt az ellenfélnél, de koncentrálóképességben sokat kell
javulni. Ami a lényeg: idegenbõl elhoztuk a két pontot, így egyes
csapatunk még nem vesztett pontot négy forduló alatt. Bízzunk a
hasonló folytatásban!
Következõ mérkõzések: 10. 02-án Sárbogárd I.–Rácalmás a Mészöly csarnokában 18.00-kor, II.-es csapatunk a Móri Bornapokra
látogat, de nekünk ott kézilabdázni kell a Mór II. csapatával. Minden szurkolónkat szeretettel várjuk a mérkõzésekre!
HAJRÁ, VAX!
Rehák Sándor

KÉK HÍREK
Távcsõvel szúrta ki a bakter
a kábeltolvajokat
A rétszilasi vasútállomás közelében vett észre szeptember 22-én,
szerda délután a bakter két férfit, akik a sínek mellett kábeleket
vagdostak. Távcsõvel szúrta ki a két tolvajt, majd azonnal telefonált a rendõrségre. A járõrök perceken belül a helyszínen voltak,
de a két férfi ekkor már eltûnt a bakter szeme elõl. A rendõrök keresni kezdték õket, és az egyik bokor aljában rájuk is találtak.
A 40 éves és a 19 éves sárbogárdi férfiakat elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra. A náluk lévõ kábelek lefoglalásra kerültek.
A nyomozók a fiatalabbiknál tartott házkutatás során az ágynemûtartóban további rézkábeleket találtak, azokat is lefoglalták.
Mint kiderült, a fiatalember azokat a Székesfehérvár és Sárbogárd közötti vasúti vonalról lopta el szerda reggelre virradóra. A
MÁV ekkor jelezte a lopást a rendõrségnek.
A sárbogárdi nyomozók mind a két személyt gyanúsítottként hallgatták ki. A fiatalabbik terhére kettõ, míg az idõsebbik terhére
egy lopás róható. Emellett azonban több rendbeli vasúti közlekedés biztonsága elleni bûncselekmény miatt is felelniük kell.
A nyomozók azt is vizsgálják, hogy a környéken történt hasonló
kábellopásokhoz köze lehet-e a két gyanúsítottnak.
Kihallgatásuk során a fiatalabbik azt mondta a nyomozóknak,
hogy azért követte el a lopásokat, mert a felesége a közeljövõben
szül, és pénzhez akart jutni a kábelek eladásából.
A rendõrök mind a két büntetett elõéletû férfit õrizetbe vették, és
kezdeményezték elõzetes letartóztatásukat.
Az elkövetõk elfogását nagyban megkönnyítette, hogy a MÁV
szolgálattevõje a bûncselekmény észlelését követõen azonnal jelezte ezt a Sárbogárdi Rendõrkapitányságnak, akik így a riasztást
követõen még a helyszín közelében el tudták fogni az elkövetõket.
Németh–Kész Mónika r. szds., FMRFK-szóvivõ

2010. szeptember 30. Bogárd és Vidéke

Egy lehetõség kapujában
2009 októberében a Cecei Általános Iskolában szülõi és nagyfokú
iskolavezetési kezdeményezésre megalakult egy sportkör. Ezen
sportkör célja az volt, hogy az iskola, illetve tagintézményeinek diákjainak egy olyan lehetõséget kínáljon, amely a gyerekek sport
iránti szeretetét, elkötelezettségét és elhivatottságát erõsítse, továbbá, hogy térségünkbõl minél több gyermeket bevonjunk a megye, illetve a régió diáksportéletébe, megismertessük velük a küzdelem, a gyõzelem érzését.
Mindannyiunknak tudni kell azonban, hogy sajnos a jelenlegi szociális és gazdasági körülmények miatt (és ez így van már sok-sok
éve), a térségben lakó gyerekeknek komoly hátrányt kell leküzdeniük, ha az élet bármely terén – légyen az sport, tudomány, vagy
politika – a nagyvárosokban lakó gyerekekkel szemben. Mondjuk
ki nyíltan! Míg a mi gyermekeinknek csak 14-15 éves korukban
adódik lehetõségük a felzárkózásra, addig a nagyvárosi gyerekek
szinte az elsõ perctõl fogva olyan lehetõségek birtokában vannak,
amelyek kihasználásával sokkal egyszerûbb, könnyebb az érvényesülésük. Persze, ez így van, mióta világ a világ…
Ez nem is baj! Mi, ennek a sportkörnek a megalapítói, célul tûztük
ki azt, hogy a térség gyermekeit a lehetõ legközelebb zárkóztassuk már most az általános iskolai évek alatt a nagyvárosokhoz. A
Cece Nõi Ifjúsági Kézilabda Klub egy nagy lépést tett ez irányban.
Klubunk egyéves mûködése alatt számos helyre eljuttattuk gyerekeinket, sportolóinkat. Részt vettünk számos országos és régiós
versenyen, kirándultunk, válogatott és klubmérkõzéseket izgultunk végig, táboroztunk, és persze edzettünk, edzettünk és edzettünk. A klub sportolói teljes elhivatottsággal vetették magukat a
mindennapok munkáiba, örömeibe, szenvedéseibe.
Ez a klub elért oda, hogy egy igazán komoly lehetõséget tudjon
biztosítani minden sportolójának, minden diákjának a kiszakadásra. 2010. szeptember 16-án aláírtuk szerzõdésünket a székesfehérvári NB I.-ben szereplõ és a válogatott számára is több játékost biztosító Köfém SC Alcoa FKC Rightfone Sportegyesülettel. Ezen szerzõdés értelmében a Cece NIKK minden sportoló diákja egyenes, zöld utat kapott, hogy a megye vezetõ sportéletébe
csatlakozzon. Ugyanis 2010. szeptember 16-ától a Cece NIKK a
Köfém SC Alcoa FKC Rightfone teljes jogú utánpótlásképzõ bázisává vált!
Ezen szerzõdés kidolgozásában és keretek közé hozásában nagyfokú segítséget kaptunk a Cecei Általános Iskola vezetõitõl, Király László igazgató úrtól, Szabóné Várady Katalin igazgatóhelyettes asszonytól, Kynsburg Zoltán sportmenedzsertõl, aki az
Alcoa FKC Rightfone ügyvezetõje és menedzsere, Balássi Imre
úrtól, a Köfém SC elnökétõl és Horváth Évától, a Köfém SC gazdasági vezetõjétõl. Klubunk közel egyéves mûködéséhez nagymértékben hozzájárult Cece Nagyközség Önkormányzata, aki
utaztatásunkat rendkívül rugalmasan és pontosan segít megoldani. A Cecei Általános Iskola és vezetõi, a Cece PSE Menyhárt Tamás révén tanácsaikkal, tapasztalataikkal hozzásegítettek minket
a gördülékeny munkához. Hatalmas köszönettel tartozunk a
sportoló gyermekek szüleinek, akik mind erkölcsi és sok esetben
kiemelkedõ anyagi segítségükkel elérték azt, hogy ez a klub mûködõképes maradjon!
Számítunk rá, hogy a jövõben is segítségünkre lesznek, illetve várunk minden kedves sportszeretõ magánszemélyt, szervezetet,
vállalkozást, aki támogatni kívánja munkánkat, keressen bennünket elérhetõségeinken. Továbbá várjuk a térség minden sportolni
kívánó gyermekét klubunkba! A Cece NIKK mindenki számára
nyitott! Tegyünk meg mindent gyermekeinkért, térségünkért!
Elérhetõségeinket megtalálják a www.cecekezilabda.fw.hu weboldalon.
A Cece NIKK vezetõsége
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A Turul–Macron
csoport eredményei

A Légió 2000–LSC Sárbogárd–Bogárd és Vidéke
Városi Teremlabdarúgó-bajnokság õszi sorsolása

Besnyõ–Nagyvenyim 3-0 (2-0)
Gólszerzõk: Matkovics, Viola (2).
Alap–Soponya 2-2 (2-2)
Gólszerzõk: Kisari (2), illetve Sütõ, Vinklár.
Szabadegyháza II.–Dunapentele
5-2 (3-0)
Gólszerzõk: Horváth (3), Szaniszló, Csanádi, illetve Pukánszky, Tóth.
LMSK–Kisapostag 5-1 (1-1)
Gólszerzõk: Csizmadia (3), Sütõ, Márkus,
illetve Szántó.
Nagylók–Zichyújfalu 1-0 (1-0)
Gólszerzõ: Lendvai.
Hankook–Mezõkomárom 4-1 (1-0)
Gólszerzõk: Martin (2), Hoksza, Kurucz,
illetve Bata. Kiállítás: Hanák (Mezõkomárom).

A mérkõzések mindig vasárnap lesznek. A kezdési idõpontok megegyeznek a fordulók sorsolási sorrendjével: 1. 8.00–8.40 óra, 2. 8.45–9.25 óra, 3. 9.30–10.10 óra, 4. 10.15–10.55 óra, 5.
11.00–11.40 óra, 6. 11.45–12.25 óra.
VII. forduló: 2010. november 21.

I. forduló: 2010. október 10.
1. 8.00–8.40
2. 8.45–9.25
3. 9.30–10.10
4. 10.15–10.55
5. 11.00–11.40
6. 11.45–12.25

Sárkeresztúr KIKE–Danubius
OMV–Spuri
Magnum–Horváth Ker.
Toledo 2005–Légió 2000
Extrém–Bad Boys
Twister Galaxy–Sárbogarak

II. forduló: 2010. október 17.

Kulcs–Adony 1-5 (1-0)
Góllövõk: Dobos, illetve Králl (2), Müller,
Nebucz, Szántó. Kiállítva: Papp, Fekete,
illetve Kármán. Ifjúsági mérkõzés: 1-4.
Sárbogárd–Mezõszilas 2-2 (0-1)
Góllövõk: Szabó, Kurgya, Lakatos, illetve
Nagy, Toldi. Ifjúsági mérkõzés: 4-5.
Vajta–Aba-Sárvíz 0-7 (0-3)
Góllövõk: Kuczi (2), Fülöp, Esze, Berengyán, Fauszt, Gyuricza, Kornél. Ifjúsági
mérkõzés: 1-9.
Cece–Rácalmás 2-2 (1-0)
Góllövõk: Kovács, Bánóczki, illetve Antal,
Karda. Ifjúsági mérkõzés: 3-7.
Sárszentágota–Sárosd SE 0-7 (0-4)
Góllövõk: Gál (5), Strommer, Vinkler. Ifjúsági mérkõzés: 8-2.
Dég–Enying 2-2 (1-0)
Góllövõk: Horváth, Sörös, illetve Varga,
Csókás. Ifjúsági mérkõzés: 0-4.
Seregélyes–Lajoskomárom 4-1 (2-0)
Góllövõk: Kosaras, Kovács (2), Tömör, illetve Szabó. Ifjúsági mérkõzés: 8-1.
A Pusztaszabolcs–Mezõfalva felnõtt és ifjúsági mérkõzése elmaradt.
Az Agárdi Termál csoport állása
1. Adony
7 6 1
2. Seregélyes
7 6 3. Mezõfalva
6 6 4. Sárosd
7 5 1
5. Aba-Sárvíz
7 4 2
6. Lajoskomárom
7 4 1
7. Pusztaszabolcs
7 4 1
8. Sárbogárd
7 3 1
9. Mezõszilas
7 2 2
10. Dég
7 2 1
11. Rácalmás
7 2 1
12. Kulcs
7 2 1
13. Vajta
7 1 1
14. Enying
7 - 3
15. Cece
7 - 2
16. Sárszentágota
7 - A Kulcstól 1 büntetõpont levonva.

1
1
1
2
2
3
3
4
4
4
5
4
5
7

21-8
26-7
16-0
27-6
23-9
19-13
19-13
11-14
17-24
13-20
15-25
22-18
6-25
12-19
6-24
5-31

1. Sárbogarak–Toledo 2005
2. Bad Boys–Magnum
3. Horváth Ker.–OMV
4. Légió 2000–Extrém
5. Spuri–Sárkeresztúr KIKE
6. Danubius–Twister Galaxy

IX. forduló: 2010. december 5.
1. Sárkeresztúr KIKE–Extrém
2. OMV–Magnum
3. Bad Boys–Sárbogarak
4. Danubius–Légió 2000
5. Horváth Ker.–Twister Galaxy
6. Spuri–Toledo 2005

1. Sárkeresztúr KIKE–Horváth Ker.
2. OMV–Bad Boys
3. Extrém–Sárbogarak
4. Magnum–Légió 2000
5. Toledo 2005–Twister Galaxy
6. Danubius–Spuri

X. forduló: 2010. december 12.
1. OMV–Danubius
2. Magnum–Sárkeresztúr KIKE
3. Extrém–Spuri
4. Sárbogarak–Légió 2000
5. Toledo 2005–Horváth Ker.
6. Twister Galaxy–Bad Boys

IV. forduló: 2010. október 24.
1. Toledo 2005–Danubius
2. Twister Galaxy–Extrém
3. Sárbogarak–Magnum
4. Légió 2000–OMV
5. Bad Boys–Sárkeresztúr KIKE
6. Horváth Ker.–Spuri

XI. forduló: 2010. december 19.
1. Sárkeresztúr KIKE–OMV
2. Bad Boys–Toledo 2005
3. Horváth Ker.–Extrém
4. Légió 2000–Twister Galaxy
5. Spuri–Magnum
6. Danubius–Sárbogarak

V. forduló: 2010. november 7.
1. OMV–Sárbogarak
2. Magnum–Twister Galaxy
3. Extrém–Toledo 2005
4. Sárkeresztúr KIKE–Légió 2000
5. Spuri–Bad Boys
6. Danubius–Horváth Ker.

Megjegyzés:
– A sorsolás elkészítése a tavalyi helyezés alapján
történt, az MLSZ szabályzata értelmében.
– A mérkõzés száma mindig megegyezik az elsõ
fordulóban közölt idõbeosztással.
– A tavaszi forduló 2011. január 2-án fordított párosításban, azonos idõponttal kezdõdik.
– A karácsonyi kupa 2010. december 26-án, a szilveszteri kupa december 31-én kerül megrendezésre.
Gróf Ferenc

VI. forduló: 2010. november 14.
1. Extrém–Danubius
2. Toledo 2005–Magnum
3. Twister Galaxy–OMV
4. Légió 2000–Spuri
5. Sárbogarak–Sárkeresztúr KIKE
6. Bad Boys–Horváth Ker.

A Femol csoport állása
19
18
18
16
14
13
13
10
8
7
7
6
4
3
2
0

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

VIII. forduló: 2010. november 28.
1. Magnum–Danubius
2. Extrém–OMV
3. Toledo 2005–Sárkeresztúr KIKE
4. Légió 2000–Bad Boys
5. Twister Galaxy–Spuri
6. Sárbogarak–Horváth Ker.

III. forduló: 2010. október 23.

Az Agárdi Termál
csoport eredményei

1. Sárkeresztúr KIKE–Twister Galaxy
2. OMV–Toledo 2005
3. Magnum–Extrém
4. Horváth Ker.–Légió 2000
5. Spuri–Sárbogarak
6. Danubius–Bad Boys

32-0
31-10
18-9
15-8
14-8
11-7
15-13
11-12
18-17
10-20
12-13
5-20
7-9
9-18
6-27
7-30

A Turul–Macron csoport állása
21
17
17
16
11
11
10
10
9
9
7
6
5
4
1
-1

1. Nagylók
7 6 - 1
2. Besnyõ
7 5 1 1
3. Zichyújfalu
7 4 2 1
4. Alap
7 4 1 2
5. Perkáta
6 4 - 2
6. LMSK
6 4 - 2
7. Elõszállás
6 3 3 8. Szabadegyháza II.
7 3 - 4
9. Soponya
7 1 5 1
10. Dunapentele
7 1 2 4
11. Hankook
7 1 1 5
12. Kisapostag
7 1 - 6
13. Mezõkomárom
6 - 2 4
14. Nagyvenyim
5 - 1 4
A Kisapostagtól 1 büntetõpont levonva.

24-8
23-12
17-6
21-11
14-5
16-10
19-7
16-24
13-15
11-21
6-18
5-26
5-19
2-10

18
16
14
13
12
12
12
9
8
5
4
2
2
1
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140 éves a sárszentmiklósi evangélikus templom
A gyülekezet ünnepi programsorozattal emlékezik
A Sárbogárd–Sárszentmiklósi Evangélikus Egyházközség idén
ünnepli a miklósi templom építésének és felszentelésének 140.
évfordulóját.
Az egész októbert átfogó programsorozattal szeretnénk hálát adni Istennek azért, hogy templomával számos evangélikus generációnak adott lelki otthont, és a kézzel fejtett terméskövekbõl német mintára épült istenházával az egész települést gazdagította.
Ünnepi programokat szervezünk azért is, hogy a helyiek még jobban megismerjék és értékeljék a környéken páratlan épületet, és
közel kerülhessenek sokszor saját családfájukon is megbújó, vagy
éppen sûrûn elõforduló evangélikus õseik hitéhez. És hívjuk a város lakóit azért is, hogy a programjainkon, a mai gyülekezet közösségében mindannyiunk Urával lehessen találkozójuk.
Az ünnepi programsorozat alkalmai:
október 3. (vasárnap) 15.00: a sárbogárdi református gyülekezet
kórusának hangversenye (sárszentmiklósi evangélikus templom)
október 10. (vasárnap) 16.00: ír keresztyén dalok D. Kiss Ildikó és
az Éire együttes elõadásában (sárszentmiklósi evangélikus templom)
október 18. (hétfõ) 17.00: zenés irodalmi est – felolvasások evangélikus lelkészek mûveibõl (Madarász József Városi Könyvtár)
október 25 (hétfõ) 18.00: a sárszentmiklósi evangélikus templom
építésérõl szóló kiadvány bemutatója (sárszentmiklósi evangélikus közösségi ház)

október 30. (vasárnap) 15.00: hálaadó istentisztelet Szarka István
esperes szolgálatával, díszközgyûléssel, szeretetvendégséggel
(sárszentmiklósi evangélikus templom)
A Bogárd és Vidékében minden héten tudósítunk az aktuális rendezvényekrõl. Szeretettel várunk mindenkit!

Emlékezés

140 éves a sárszentmiklósi
evangélikus templom

Szomorú szívvel értesültünk arról, hogy meghalt id. Csizmadia János. Lapunk január 21-ei
számában olvashattak legutóbb róla. Ekkor
töltötte be 90. évét.
János bácsi a szó legjobb értelmében volt díszpolgára e városnak akkor is, ha ilyen kitüntetést soha nem kapott Sárbogárd képviselõ-testületétõl. A közügyek harcos szószólója volt
mindig. Amikor a Bogárd és Vidékét elindítottuk 1990-ben, János bácsi elsõként állt mellénk, és egy jelentõs összeggel támogatta a lap
indulását. A késõbbiekben kérdéseivel, hozzászólásaival pezsdítette a helyi közéletet a lap
nyilvánosságán keresztül. Az õ szorgalmazására létesült a József Attila utcai üzletközpontnál
a parkban a Boross Mihály-emlékszobor.
A sárbogárdi közösség nevében búcsúzunk:
Nyugodj békében, János bácsi!

MEGHÍVÓ

Hargitai Lajos

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

GÁLFI MIHÁLY
a pusztaegresi Hunyadi MSZGSZ
ügyvezetõ igazgatója
életének 54. évében
súlyos betegség után elhunyt.
Temetése 2010. október 1-jén,
13 órakor lesz a Huszár-temetõben.
Gyászoló család,
a Hunyadi MSZGSZ dolgozói

Bõjtös Attila

Jubileumi ünnepségsorozatunk
keretében

a sárbogárdi
református gyülekezet
énekkara ad koncertet

2010. október 3-án
15 órakor
a sárszentmiklósi
evangélikus templomban.
Szeretettel várunk mindenkit!
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

CSIZMADIA JÁNOS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik édesanyánk,

IRÁNYI GÉZÁNÉ

életének 91. évében elhunyt.

elhunytával gyászunkban osztoztak.

Temetése 2010. október 1-jén,
15 órakor lesz a Varga-temetõben.

Ezúttal mondunk köszönetet
a házigondozóknak is
lelkiismeretes munkájukért.

Gyászoló család

Gyászoló család
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A könyvtárban

Meghívó

A népmese napja
Együtt éltették a népmeséket szombaton mindazok, akik részt vettek a könyvtár által
szervezett programokon. Nagy szeretettel várták a könyvtárosok a gyerekeket és felnõtteket egyaránt. Az érkezõk bekapcsolódhattak a mesefigurák színezésébe, elmondhatták a többieknek kedvenc meséiket, nézhettek magyar népmeséket, vagy csak leültek a
könyvekkel teli polcok közé, kezükbe vettek egy kötetet, és azt lapozgatták, olvasgatták.

Október 6-án 18 órakor megemlékezést
tartunk az aradi vértanúk tiszteletére
Sárbogárdon, a Hõsök terén, a millenniumi emlékparkban. Mindenkit szeretettel várunk. Gyertyát, virágot hozzanak!
Sárbogárdi Múzeumbarát Egyesület

„Isten adta a szívet, lelket nekem,
amely népem és hazám
szolgálatáért lángolt.”
(Vécsey Károly)

Emlékezzünk együtt
dicsõ nagyjainkra

Élõ diáknyelv

Tisztelettel meghívjuk Önöket
az aradi vértanúk emlékére tartott
megemlékezésre, amelyet

Vasné Tóth Kornélia Sárbogárdról elszármazott fiatal szerzõ mutatta be a sárbogárdi közönségnek „Élõ diáknyelv – Két város, húsz év tükrében” címû kötetét hétfõn
este a Madarász József Városi Könyvtárban. Kornéliával Leszkovszki Albin beszélgetett.
Megtudhattuk, hogy a gyermekkorát s
gimnáziumi éveit itt töltõ lány egy pályázat
okán kezdte gyûjteménybe szedni a diáktársadalom egyedi, leleményes szóhasználatát, s országos sikerei, valamint e kimeríthetetlen forrás arra ösztönözték, hogy
késõbb is folytassa ezt a munkát. Érden
húsz évvel késõbb végzett felmérést, s a két
város, két idõszak diáknyelvezetét vetette
most össze munkájában.

2010. október 6-án, szerdán,
17.00 órától tartunk a cecei
mûvelõdési ház udvarán.

Érdemes már csak azért is kézbe venni e
könyvecskét, hogy az ember újra átélhesse
diákkora varázslatos hangulatát.
Hargitai Kiss Virág

„Mintha trombiták harsognák
Nem veszett el a szabadság,
Az igazság ünnepel!
Lelkünk szélyeljár a légben,
Örök bíró él az égben,
Nem estünk hiába el!”
(Gyulai Pál: A Hõsök sírja)

Tisztelettel: Varga Gábor polgármester

„Összefogás a könyvtárakért, összefogás az olvasókért”

Országos Családi Könyvtári Napok 2010. október 4–10.
Október 4-e és 10-e között kerül megrendezésre az „Összefogás a könyvtárakért” országos programsorozat, amelyhez a Madarász József Városi Könyvtár idén is csatlakozott.
Könyvtárunk 2010-ben is rendezvények sokaságával igyekszik megszólítani
kedves Olvasóit és leendõ kedves Olvasóit. Az õszi országos könyvtári napok
helyi – ingyenes – programjai igyekeznek a lakosság több korosztályának, érdeklõdési körének megfelelõ, nívós elfoglaltságot biztosítani. Célunk: az olvasáson, könyveken kívül minél több szolgáltatás bemutatása minden korosztály számára, megnyerve azokat is, akik még nem fedezték fel a könyvtárat, a könyvtárban rejlõ lehetõségeket, itt található kincseket.

Programjaink
Október 4. (hétfõ) 14 óra, mesedélután: Acsai Roland és Acsai Varga Veronika Bálnafigyelõk címû, készülõ közös gyermekvers-kötetének bemutatása.
A könyvillusztrációkból kiállítás nyílik.
október 6. (szerda) 17 óra, „Füstös konyha”: találkozás O. Horváth György
gasztronómiai újságíróval, a Vidék íze folyóirat rovatszerkesztõjével.

A fenti programokon kívül október 4–16-ig különféle kedvezményekkel állunk
olvasóink és leendõ olvasóink szolgálatára:
– az ez idõ alatt beiratkozott, új, 16 éven felüli olvasóink 365 napra az éves
tagdíj befizetése nélkül vehetik igénybe a könyvtár térítésmentes szolgáltatásait (a DVD-klubba történõ beiratkozásért ez idõ alatt is fizetni kell);
– a megbocsátás napjai: késedelmes olvasóink mentesülnek a pótdíj kifizetése alól;
– ingyenes internethasználat: 12 éven felüli olvasóinknak a könyvtárban található olvasói számítógépek ingyenes használata az érvényben lévõ számítógép-használati szabályzat szerint;
– kedvezményes könyvárusítás: a könyvtár leselejtezett könyveibõl;
– mûveltségi játék.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
TALÁLKOZ(Z)UNK A KÖNYVTÁRBAN!
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
TONHALFASÍRT
Hozzávalók: 1 tonhal a saját levében (nem olajos), 1 apró
kockára vágott hagyma, 1 egész tojás, 2 ek zsemlemorzsa, 1/2 tk
só, csipetnyi õrölt fekete bors, 2 tk növényi olaj, vagy olívaolaj.
A tonhalat lecsöpögtetjük, majd egy tálban finomra szétmorzsoljuk. Hozzáadjuk a tojást, sót, borsot és a hagymát, a 2 ek zsemlemorzsát is belekeverjük, hogy jobban összeálljon. Az egészet
összekeverjük, majd forró olajban pár percre mindkét oldalát
készre sütjük. Friss saláta, petrezselymes rizs, burgonyapüré tálalható mellé.

MÁJKROKETT
Hozzávalók: 30 dkg sertésmáj, 2 db nagy burgonya, 3 tojás, 3 dkg
füstölt szalonna, 1 csomó petrezselyemzöld, majoránna, olaj, só,
bors.
A májat megmossuk, megtörölgetjük, a meghámozott, héjában
fõtt burgonyával és a füstölt szalonnával együtt ledaráljuk. Belekeverjük a tojások sárgáját, fûszerezzük, meghintjük az apróra
metélt petrezselyemzölddel, majd óvatosan hozzákeverjük az
elõzõleg keményre vert tojáshabot. A májas masszából evõkanállal galuskákat szaggatunk, és azokat bõ, forró olajban pirosra
sütjük. Tartármártással, majonézes mártásokkal kínáljuk.

GYÜMÖLCSÖS MÁGLYA
Hozzávalók: 25 dkg babapiskóta, 25 dkg friss vegyes gyümölcs, 2
db tojás, 20 dkg cukor, 5 dkg liszt, 5 dl tej.
A lisztet a cukor felével hideg tejben elkeverjük, és állandóan kevergetve csomómentesre fõzzük. A tojások sárgáját 5 dkg cukorral habosra keverjük, és a tûzrõl levett forró krémhez azonnal
hozzá keverjük. Ugyanezt tesszük a maradék cukorral kemény
habbá vert tojásfehérjével is, de vigyázzunk, hogy óvatos mozdulatokkal dolgozzunk, hogy ne törjük össze a habot. A babapiskóta
felét lerakjuk egy tálba, rárakjuk a krémet és vegyesen a gyümölcsöt, a tetejére a megmaradt babapiskótát. Lehûtjük, és a tetejét
friss gyümölccsel, tejszínhabbal díszíthetjük, csokiöntettel is meglocsolhatjuk.
Minden hétfõn 17 órai kezdettel

OLVASSUK EGYÜTT A BIBLIÁT!
Dr. Makkos Norbert bíró beszélgetései
A Sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központban

2010.

A BÛNESET

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.

ISMERETTERJESZTÕ ELÕADÁS-SOROZAT
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület tisztelettel meghívja Önt

dr. Lukács László néprajzkutató
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!

2010. szeptember 30. Bogárd és Vidéke

ZAVARBAN VAGYOK
A fürdõszobában néha felkapcsolom a rádiót. Mondjuk borotválkozás közben. Kulturális életet élek. Ó, a fürdõszoba! Magányos
perceink néma tanúja. Ahol még a „Hazám, hazám” áriára is neki
merjük ereszteni a hangunkat, mert senki nem hallja. És nálunk
még ott a rádió is.
A múltkor ismerõs hangot hallottam a készülékbõl. Szilágyi Ákosét, akinek egy idõben a rádióban, tévében gyakran megkérdezték
a véleményét. Odasoroltam õt a liberális véleménymondók közé,
akik a saját véleményükön kívül nemigen hajlandók attól eltérõ
vélemény igazságtartalmával kapcsolatban elgondolkodni. Voltak versei is. Értékeltem õket, azaz tudtam az értékükrõl. Most is
verset mondott a rádióban. Verset? Ha versnek nevezem, amit õ
ott elmondott és énekelt, akkor radikálisan meg kell változtatnom a versrõl eddig kialakított véleményemet, amire nem vagyok
hajlandó. Vannak értelmetlen versek, megformálatlan szövegû
versek, de itt az értelmetlenségnek és megformálatlanságnak valami hadüzenetszerû, provokatív megnyilvánulásával találkoztam. Ez ellenvers volt.
Végeztem a fürdõszobai tevékenységgel, de nem hagytam ott a
rádiókészüléket, hátha kibontakozik a hallott szövegbõl valami
költõi értelemben vett tartalom. Leültem egy székre, hallgattam.
Tudok arról, hogy néha a rombolásnak is van létjogosultsága. Elhatalmasodott bennem az az érzés, hogy itt nem rombolással találkoztam, hanem rothadással. Nem a magyar, vagy az általában
vett költészet rothadásával, hanem a kultúra bomlásával. Tudjuk,
hogy a rothadás trágyáz. De miért nem veszik tudomásul a Kossuth Rádió szerkesztõi, hogy a trágyát nem tesszük oda a vacsoraasztalra? He?
Azt hiszem, a „költõ” rögtönzött, improvizált, mint a dzsesszzenészek vagy némely részeg emberek. De õ nem volt sem dzsesszzenész, sem részeg. És ennek a hablatyolásnak nem akart vége
szakadni. Kibírhatatlan ideig eltartott. Kinn esett az esõ, és ennek
a csöpörészésnek sokkal több mondanivalója volt, mint a hallott
szósornak (nem merem megint szövegnek nevezni, mert a szövegrõl azt tanultuk, hogy van értelme). Egyre erõsebb lett bennem
egy olyan indulat, hogy a rádiós szerkesztõt vasra verve kellene elvezetni egy olyan helyre, ahol csak hasonló alkotások folyamatos
hallgatására volna kötelezve.
Mindenki lehet hülye. Ezt a jogot Az ember tragédiája (Biblia)
szerint már Ádám és Éva kiharcolta, s azóta mindannyian permanensen élünk ezzel a jogunkkal. Nagyon sok ember mond értelmetlenségeket, de csak igen szûk, baráti körben, vagy leginkább a
fürdõszoba magányában. De miért gondolja valamiféle szerkesztõ, hogy egy ember jogos hülyéskedését oda kell tenni százezres
rádióhallgatói tömeg elé? Talán azért, mert az alkotó haver, és jól
jön neki egy pár húszezres? A magyar nép mostanában utálja a
költészetet. Vannak, akik összeesküdtek arra, hogy ezt az utálatot
fölerõsítsék?
Az a típus vagyok, aki szeret mások számára mentséget keresni.
Hátha rosszul látom a dolgokat, konzervatív vagyok, és a rádióból
hallott termék határkõ a magyar költészet dicsõ országában egy új
tartomány felé. Ezért vagyok zavarban.
(L. A.)

Heti idõjárás
A következõ napokban változóan felhõs idõre számíthatunk, szombaton az
ország északi, északkeleti megyéiben néhány helyen kisebb esõvel, záporral. A mostani számítások szerint várhatóan hétfõn délnyugat felõl egy felhõ- és csapadékzóna közelíti meg az országot. Hajnalonként többfelé párássá válik a levegõ, helyenként köd képzõdik. A legalacsonyabb éjszakai hõmérséklet eleinte 4-9, az idõszak végén 6-11 fok között alakul, de az idõszak
közepén a fagyzugokban akár kevéssel fagypont alatti értékek is elõfordulhatnak, napközben eleinte 12-17 fokra számíthatunk, majd a jövõ hét elején
délen ennél 2-3 fokkal melegebb is lehet. A mérsékelt északnyugati szél fokozatosan délkeletire fordul.
www.metnet.hu
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Hírek a cecei iskolából
Informatikai adományok
A Cecei Általános Iskola egyik fontos fejlesztési elve a gyermekek
infokommunikációs kompetenciájának minél magasabb fokra
való emelése. Ehhez elengedhetetlenül fontos az informatikai
eszközök megléte és minõsége.

tom 3. helyezést ért el – ajándékokat is kaptunk. Te tudtad, hogy 1
tonna papír elõállításához 2,5 tonna fát kell kivágni? Ezért is kell
újrahasznosítani. Tegyünk együtt a világért!”
Király Bence 4. a osztályos tanuló

Jégkorongmeccs élõben cecei diákokkal
A Cecei Általános Iskola ezúton szeretné kifejezni háláját az
Alba Volán Zrt.-nek, illetve a Sapa Fehérvár Alba Volán 19 jégkorongcsapatának, hogy egy felejthetetlen élményt nyújtottak iskolánk diákjainak. A szeptember 24-ei Vienna Capitals elleni
EBEL-mérkõzést 75 diákunk tekinthette meg élõben az Ifj.
Ocskay Gábor Jégcsarnokban, köszönhetõen annak a meghívás-

A tavalyi tanév egyik kitûzött célja volt az igencsak elavult számítógép-állomány fejlesztése. A fenntartó önkormányzatok egy
projektor és kisebb értékû számítástechnikai eszközök vásárlásával tudták ezt a feladatot segíteni. A fõ segítség azonban felajánlások útján érkezett. Így ezúton szeretnénk köszönetet mondani
azoknak a cégeknek, intézményeknek, magánszemélyeknek, akik
segítségével sikerült olyan használt számítástechnikai eszközökhöz hozzájutnunk, amelyeket az oktatásban jól tudunk hasznosítani. Így köszönjük a felajánlását annak a budapesti székhelyû
cégnek, amelytõl 12 teljes konfigurációt kapott iskolánk. Külön
köszönet Erdõs Zoltán vajtai önkormányzati képviselõnek, akinek közbenjárásával 5 asztali számítógépet kaptunk adományként. A sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium 20 monitor átadásával segítette munkánkat. Az intézményben mûködõ integrációs
programnak köszönhetõen sikerült az informatikai terem régi
iskolabútorainak cseréje, így szinte teljesen megújult a szaktanterem. Köszönjük a támogatóknak a segítségét, és továbbra is szívesen fogadjuk a felajánlásokat.

Hulladékkörút Dunaújvárosban
A Cecei Általános Iskola három évfolyama egy sikeres környezeti
neveléssel kapcsolatos pályázatnak köszönhetõen a Dunaújvárosi Fõiskola auláját látogatta meg egy interaktív kiállítás apropóján. Az élményekrõl iskolánk egyik diákja számol be:

nak, amelyet a Volán társaságtól kapott iskolánk. Az ingyenes kiránduláson és meccsnézésen azon diákjaink vehettek részt, akik
az õszi akadályverseny során a legkiválóbb eredményt elérõ csapatok tagjai voltak. Számukra ez óriási élmény volt, hiszen nagy
részük még soha nem volt ilyen nagyszabású sportrendezvényen,
jégkorongmérkõzést pedig közülük még senki sem látott élõben.
Lenyûgözõ volt számukra a több ezer szurkoló, akik kulturáltan
buzdították kedvenceiket a teltházas mérkõzésen. Az cecei gyerekek örömébe egyetlen csepp ürömként az vegyült, hogy a fehérvári csapat sajnos vereséget szenvedett. Külön köszönet id. Ocskay
Gábor úrnak, aki hozzájárult, hogy a mérkõzést egy, a számunkra
elkülönített szektorból nézhettük végig.
Cecei iskola

Iskolai alapítványi bál Cecén
Nagy szeretettel meghívjuk Önöket
a Cecei Általános Iskola alapítványt támogató báljára

2010. október 9-én 19 órától
a cecei mûvelõdési házba.
„Szeptember 21-én Dunaújvárosba mentünk hulladékkörútra.
Nagyon jó volt az interaktív játszóházban. Csapatokat alkottunk,
és állomásról állomásra mentünk. Nagyon tetszettek a játékok, pl.
a veszélyes hulladékok, a halak, a csocsó és a többi játék. Utána
megnézhették a csapatok azt is, hogy a hulladékból milyen jó dolgokat lehet még csinálni. Eredményhirdetés után – az én csapa-

A tavalyi évhez hasonlóan a vendégeket
az iskola pedagógusai szórakoztatják mûsorukkal,
amit zenés, táncos mulatság követ.
Zenél: Szabó László.
Büfével, tombolával várjuk
a szórakozni vágyó támogatókat!
Várják Önöket az iskola diákjai és pedagógusai!
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Október 2., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Európa Magyarországon 8.35 Sam, a tûzoltó 8.55 A kis királylány 9.15 Thomas,
a gõzmozdony 9.35 Magyar népmesék 9.45 Amika 10.05 Sarah Jane kalandjai
10.35 Sötét jóslat 11.05 Sztársáv 12.00 Hírek 12.05 Sztársáv 12.25 Motorvízió
12.55 Delta 13.25 EgészségABC 14.00 Kincskeresõ 14.30 Kamera Hungária
2010 15.00 Pécsi keringõ 15.30 Biszku és a többiek 16.55 Hogy volt!? 18.05
Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Szerencseszombat – a luxor, az
Ötöslottó és a Joker sorsolása 21.05 Elsõ a szerelem 22.50 Hírek 22.55 Sporthírek 23.15 Dob+basszus Live – fõszerepben: a Kispál és a Borz 0.10 Japán
különleges élõvilága 0.55 Magyar pop 1.55 Magyar bulizenék
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 14.35 Tengeri õrjárat 15.40 Traveller – Az utolsó vakáció 16.30 Merlin kalandjai 17.30 Glee – Sztárok leszünk 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-faktor 21.00 Túszjátszma 23.15 Az ördögûzõ: A kezdet 1.25
Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2-matiné 10.30 414-es küldetés 11.00 TV2
matiné 12.00 Két testõr 12.30 Babavilág 13.00 A láthatatlan ember 13.55 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.50 Doktorok 15.45 Shark – Törvényszéki ragadozó 17.30 Luxusdoki 18.30 Tények 19.05 Magellán 19.30 Megasztár 5 22.30
Merlin: Titkok könyve 0.10 Nyomd a lóvét! 1.50 Ezo.tv 2.45 Kalandjárat 3.10
Teleshop 4.10 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 Önkormányzati választás 2010
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 21.47 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Október 3., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Fõtér 9.00 Engedjétek hozzám 9.05 Így szól az Úr! 9.15 Katolikus krónika 9.40 A
lélek szavára 10.05 A sokszínû vallás 10.20 Református magazin 10.45 Evangélikus ifjúsági mûsor 10.50 Evangélikus templomok 11.05 „Csodát termõ hit”
11.30 Mai hitvallások 12.00 Hírek 12.05 TS – Sport 7 13.05 Kul-túra 2010 13.35
Hogy volt!? 15.40 Zegzugos történetek 16.10 Körhinta – Fesztiválkalauz 16.35
Hírek 16.40 Garzonlakás kiadó 17.55 Panoráma 18.25 Magyarország története
18.55 Önkormányzati választás 2010 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Önkormányzati választás 2010 0.05 Hírek 0.10 Sporthírek 0.15 Korai még a konty
1.45 Magyar rock 2.40 Magyar válogatott
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Trendmánia 10.40 Asztro
show 11.35 MeneTrend 12.00 Híradó 12.10 Pasifaló 13.10 Magyar autósport-magazin 13.25 Forma-1 magazin 13.50 Tuti gimi 14.45 A Grace klinika
16.40 Robinson Crusoe kalandos élete 18.30 Híradó 19.00 Tökéletes célpont
20.00 Ocean’s Thirteen – A játszma folytatódik 22.35 Heti hetes 23.40 Önkormányzati választás 2010 0.15 Portré 0.50 Másnap
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2-matiné 10.15
414-es küldetés 10.45 TV2-matiné 11.45 Stahl konyhája 12.15 Kalandjárat
12.45 Száguldó vipera 13.40 A parti õrség 14.35 Monk – Flúgos nyomozó 15.25
Sheena, a dzsungel királynõje 16.15 Crusoe 17.10 Megasztár 5 18.30 Tények
19.00 Napló 20.05 Indiana Jones és a kristálykoponya királysága 22.25 Frizbi
Hajdú Péterrel 23.25 A királyság 0.20 A szerelem kegyeltje 1.55 Ezo.tv 2.50
Napló 3.40 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 Római katolikus
szentmise 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
Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04
Esti séta 18.45 Mese 19.00 Önkormányzati választás 2010

Október 4., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Japán
különleges élõvilága 9.50 Nappali 10.55 Parlamenti napló 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
Szülõföldjeim 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 Montalbano felügyelõ 23.25 Pécsi keringõ 23.55 Prizma
0.10 Hírek 0.15 Sporthírek 0.20 TS – Motorsport 0.50 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
14.45 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 0.25 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 11.45 A titkos háború
13.25 Kvízió 14.55 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 22.20 Gyilkos számok 23.25 Megamánia 23.55 Elit
egység 0.50 Tények este 1.20 Ezo.tv 2.15 Yamato – Öngyilkos küldetés 4.30
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 A görög katolikus 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

Október 5., 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 A hetedik esküdt 23.05 Zegzugos
történetek 23.35 Prizma 23.50 Hírek 23.55 Sporthírek 0.05 Ma reggel 1.50
Összhang
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
14.40 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 Castle
22.15 Döglött akták 23.20 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.55 Piszkos
szerelem 1.35 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 10.20 Teleshop 11.35 Út az ismeretlenbõl 13.25 Kvízió 14.55 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 Az ember gyermeke 23.25 Megamánia 23.55 A médium
0.50 Tények este 1.20 Ezo.tv 2.15 Sokszínû egység 3.35 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

Október 6., 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 Médiaguru 15.30 Nemzetemnek vagyok katonája 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 21.10 Szerda este 21.40 Mária-nap
23.40 Múlt-kor 0.10 Prizma 0.20 Hírek 0.25 Sporthírek 0.35 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
14.35 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 Maffia 23.05 Üvegcsapda 0.50 Reflektor 1.05 Másnap
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 11.35 Ezüst csengettyûk 13.25 Kvízió 14.55 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 Doktor House 22.20 Született feleségek 23.25
Megamánia 23.55 Szellemekkel suttogó 0.45 Tények este 1.15 Ezo.tv 2.10 A 29
éves szûz 3.45 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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Október 7., 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 Rondó 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 A halál hullámhosszán 23.10 Szélesvászon 23.40 Prizma 23.50 Hírek
23.55 Sporthírek 0.05 Ma reggel 1.50 Összhang

A BOGÁRDI TV MÛSORA

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 14.30
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 Esti showder Fábry Sándorral 23.10 Házon kívül 23.45 Ments meg!
0.40 Reflektor 0.55 Infománia

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 a PR-Telecom hálózatán a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.35 A part túl
messze van 13.25 Kvízió 14.55 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 Amerika kedvencei 23.25 Megamánia 23.55 Divatkreátor 0.25 Bostoni halottkémek 1.15 Tények este 1.45 Ezo.tv 2.40 Bazi
nagy pizza 4.15 Segíts magadon! 4.40 Animációs filmek
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 8., 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
Operettalbum 13.30 Körzeti magazinok 14.20 Közlekedõ 14.25 Átjáró 14.55
Nemzet és védelem 15.25 Sírjaik hol domborulnak? 15.55 Sorstársak 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 Az utolsó adás 23.20 Villanófényben: Müller Péter beszélget Südi Iringóval
23.50 Prizma 0.00 Hírek 0.05 Sporthírek 0.15 Ma reggel 2.00 Operettalbum
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
14.45 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 CSI: A
helyszínelõk 22.20 Vámpírnaplók 23.20 Smith 0.15 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 11.50 Halál a családban 13.25 Kvízió 14.55 Dokik 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 1.15
Tények este 1.45 Ezo.tv 2.40 Bajnokok Ligája magazin 3.10 Hõsök 3.55
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 baptista 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

Október 2., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Kézilabda 13.00 Lapszemle
15.00 Falunap Pusztaegresen (10’), Szüret Cecén (30’) és a Kippkopp Óvodában (20’), Koncert a sárbogárdi ref. templomban (ism.) 19.00 Lapszemle
20.00 Halra, magyar! (47’), Természeti értékeink
Október 3., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Falunap Pusztaegresen (10’),
Szüret Cecén (30’) és a Kippkopp Óvodában (20’), Koncert a sárbogárdi ref.
templomban (ism.) 13.00 Heti híradó 15.00 Halra, magyar! (47’), Természeti értékeink 19.00 Heti híradó 20.00 Hitélet
Október 4., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Halra, magyar! (47’), Természeti értékeink 13.00 Heti híradó 15.00 Kézilabda 19.00 Heti híradó 20.00
Amerikaiak Cecén (ism. 80’)
Október 5., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 Heti híradó
15.00 Amerikaiak Cecén (ism. 80’) 19.00 Heti híradó 20.00 Szüret a Zengõ
Óvodában (10’), Alapon (10’) és Tinódon (31’), Anyatejes világnap (60’),
Vasné Tóth Kornélia: Élõ diáknyelv (33’)
Október 6., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Szüret a Zengõ Óvodában
(10’), Alapon (10’) és Tinódon (31’), Anyatejes világnap (60’), Vasné Tóth
Kornélia: Élõ diáknyelv (33’) 13.00 Heti híradó 15.00 Görögország (45’),
Sárbogárd szépségei 19.30 Lapszemle 20.00 Kézilabda
Október 7., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Kézilabda 13.00 Lapszemle
15.00 Szüret a Zengõ Óvodában (10’), Alapon (10’) és Tinódon (31’), Anyatejes világnap (60’), Vasné Tóth Kornélia: Élõ diáknyelv (33’) 19.00 Lapszemle 20.00 Hitélet
Október 8. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Görögország (45’), Sárbogárd
szépségei 13.00 Lapszemle 15.00 Hitélet 19.00 Lapszemle 20.00 Szüret a
Zengõ Óvodában (10’), Alapon (10’) és Tinódon (31’), Anyatejes világnap
(60’), Vasné Tóth Kornélia: Élõ diáknyelv (33’)
***
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, PR-Telecom Zrt. — 1231.

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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Üvegezés 3 mm–5 mm-ig katedrál, tükör! 06
(70) 226 1533. (08972401)
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.
Tûzifa eladó ingyenes házhoz szállítással.
Cser-tölgy: 1900 Ft/q, vegyesen: 1900 Ft/q,
akác: 2140 Ft/q. Telefon: 06 (30) 986 2623.

Óvónõi végzettséggel gyermekfelügyeletet vállalok. 06 (30) 3720 347. (0897522)
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)
Nõi, gyermekruhák készítése, nadrágfelvarrás,
cipzárcsere, függönyvarrás rövid határidõvel.
Somogyiné, Alap, Fõ u. 99. (897665)
Háromszobás családi ház Alap, Fõ u. 89/a. eladó. 06 (30) 554 9195. (897665)
Háromszobás, 80 m2-es, elsõ emeleti lakás eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 994 1332, 06 (20) 419
4940.
Fejõs kecske eladó 06 (30) 292 3308. (0897764)
Redõnyök 06 (30) 507 3344. (2314846)
Alapon családi ház eladó. Irányár: 2.500.000 Ft.
Érdeklõdni: 06 (30) 371 5343.
A Csendes használtruha-üzletbe bébiruhák is
érkeztek.
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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
Sárosdon 2 szobás összkomfortos
PARASZTHÁZ, újépítésû pincével,
felette nagy konyhával, gázzal, telefonnal,
szennyvízrákötéssel reális áron ELADÓ.
(Vasút, buszmegálló 5 percre).
Érdeklõdni: 06 20 974 7381

(1288546)

Tûzifa rendelhetõ: akác 2100 Ft, tölgy 1800 Ft.
Telefon: 06 (20) 454 8979. (0897444)
Családi ház Sárbogárdon eladó. 06 (30) 516
9962. (0897341)
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)

JOBBIK FÓRUM
2010. szeptember 30-án
(csütörtökön) 18.30 órakor
A SÁRBOGÁRDI
MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN.
2

LAMBÉRIA 998/m -tõl, HAJÓPADLÓ
2
1598/m -tõl. 06 74 675 530
KAZÁNOK 98.000 FT-TÓL,
RADIÁTOROK féláron 10 év garanciával.
06 20 947 5970

SZEMÉLY- ÉS
VAGYONÕR
TANFOLYAM
indul Sárbogárdon a
Légió 2000 Security,
szervezésében

2010. szeptember 25-tõl.

Családi ház kiadó. 06 (30) 3302 615.

Lapzárta után

Megnyitják
a székesfehérvári
vasutat
Lapzárta után kaptuk a hírt, hogy rövidesen újra megnyitják Sárbogárd és
Székesfehérvár között a vasútvonalat.
Már tervezik a személyvonat-közlekedés menetrendjét is. Eredetileg szeptemberre tervezték a vonal megnyitását, azonban a vasúti pálya javításra szorul, emiatt késik a program. A 45-ös
szárnyvonal megnyitása azért is fontos,
mert ez újra közvetlenül elérhetõvé teszi Komárom–Gyõr felé Pécs, Baja, Kaposvár felõl a vasúti közlekedést.
/H/

Hargitai
nagymama
szakácskönyve

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

Részletfizetés, munkalehetõség!
Jelentkezés folyamatos!
Érdeklõdni telefonon (25/508-980)
vagy személyesen az irodában
(Sárbogárd, Ady E. út 29.)

ÓRIÁSI KABÁT-, ÖLTÖNY-,
KOSZTÜM-CSEREAKCIÓ!
Egy megunt kabátját, öltönyét most
beszámítjuk, ha újat vásárol!
* nõi, férfi-szövetkabátok (36-60-as méret); * fiatalos és mama fazonok;
* eredeti szõrmés kabátok; * öltönyök (9900 Ft-tól) EXTRA méretben is!
* kosztümök, zakók, szövet- és bársonynadrágok!

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK — MAGYAR TERMÉK!
Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ
2010. október 1-jén, pénteken, 9-13 óráig.

Bogárd és Vidéke 2010. szeptember 30.
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ELROMLOTT, VAGY CSAK MEGUNTA RÉGI
BÚTORÁT, VAGY AZ ÚJ LAKÁSÁT RENDEZI BE?

MEGÉRKEZTEK ÚJ, MODERN, DIZÁJNOS BÚTORAINK!
Jöjjön el, és legyen Ön, aki az elsõk közt kipróbálja!
AZ ELSÕ 3 VÁSÁRLÓNK PORSZÍVÓT KAP AJÁNDÉKBA!
Továbbá a megszokott jó minõségben és kedvezõ áron vásárolhat nálunk:
konyhabútorokat beépíthetõ készülékekkel, tálalószekrényeket, étkezõgarnitúrákat, fenyõbútorokat, kárpitos termékeket (franciaágyak, kanapék, ülõgarnitúrák …), valamint szekrénysorokat,
gardróbokat, kisbútorokat (komód, számítógépasztal, éjjeliszekrény …), továbbá fürdõszobabútorokat, és egyéb kiegészítõket.

FAIR BÚTORHÁZ
Sárbogárd, Köztársaság út 93.
06 20 545 1958, 06 20 9826 630.
E-mail: fairkft@tolna.net
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