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Sárbogárd

Pörköltfesztivál
Elsõ alkalommal rendezték meg Sárbogárdon három kistérség pörköltfõzõ-fesztiválját. Reméljük, ezzel sikerült hagyományt
teremteni.
Beszámoló a 3. oldalon.

Két sárbogárdi versenytáncos, Radnai
Zoltán és Szõke Fanni jelentõs sikert arattak a IV. Kolping Országos Klubközi
Táncversenyen Pécsett április 30-án, ahol
második helyezést értek el az országos
amatõr D felnõtt kategóriában. E sikert felülírta a május 29-ei XI. Dráva Kupa Nemzetközi Táncverseny, ahol harmadik helyre rangsorolta õket a hazai és nemzetközi
szakemberekbõl álló zsûri.
Radnai Zoli és Szõke Fanni már másfél
éve dolgozik együtt Lemákné Szabó Etelka irányításával. Ez idõ alatt számtalan helyi és környékbeli eseményen léptek fel
nagy sikerrel.
Õk ketten a motorjai a sárbogárdi Ten
Dance táncklubnak.
Valamennyien örülünk Zoli és Fanni sikereinek, és büszkék vagyunk rájuk!
Gratulálunk nekik!
Hargitai Lajos

Írás a 2. oldalon.

GYEREKEK NAPJA
Beszámoló a 4. oldalon.
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Huszonöt éve város Sárbogárd
A Sárbogárdi Hetek programjának egyik jelentõs rendezvénye
volt pénteken. Ünnepi testületi ülésen emlékeztek meg arról,
hogy 25 évvel ezelõtt nyilvánították várossá Sárbogárdot. Az ünnepségre meghívták a volt tanácstagokat, valamint Szalai István
akkori tanácselnököt, s mindazokat, akik negyed századdal ezelõtt részesei voltak a település életében jelentõs eseménynek.
A Himnusz után dr. Sükösd Tamás polgármester köszöntötte a
vendégeket, s beszélt az elmúlt évek történéseirõl, gondjairól. Az
ünnepi mûsorban énekeltek a Sárszentmiklósi Általános Iskola
népdalos csoportjai és a Huszics Vendel Kórus.
Szalai István volt tanácselnök visszaemlékezésében szólt arról,
hogy mi minden változott itt azelõtt s azután, hogy a települést várossá nyilvánították. Épültek iskolák, sok minden megszépült, de
sajnos megszûnt több ezer munkahely is a városban. Sárbogárd
igazi fejlõdésének kulcsa, hogy az itt élõ emberek vállalják az itteni világot, a szülõföldet, a valóságban is egybeforrjon a sok részbõl
létrejött település, és felismerje az együttmûködés új lehetõségeit. Beszédében Szalai István kihangsúlyozta, hogy szellemiekben
ez a város mindig kiemelkedõ értékekkel bírt, ennél azonban

többre van szükség ahhoz,
hogy ez a település a térségének a gazdasági, társadalmi
értékek szempontjából is igazi városa lehessen.
Nem vet jó fényt négy önkormányzati képviselõre – Juhász
Jánosra, Nedoba Károlyra, Ferencz Kornélra és Nagy Tiborra
–, hogy távollétükkel „tüntették
ki” az ünnepi eseményt. Ez az
egész várossal szembeni tiszteletlenség részükrõl, amit semmivel nem lehet magyarázni
(Szerk.).

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület az alkalomra a régi és jelenlegi
városkép fotóiból kiállítást rendezett. Az ünnepség hivatalos része után ezt a kiállítást tekinthette meg a közönség, majd az alkalomra rendezett fogadáson dr. Sükösd Tamás polgármester ünnepélyesen fölvágta a Domján János cukrászmester cukrászata
által készített, a város címerével díszített tortát.
Hargitai Lajos

Köszönet

Hõsök napja
Sárbogárdon vasárnap az evangélikus templomban kezdõdött a
hõsök napi megemlékezés a Honvéd Bajtársi Egyesület szervezésében. Gál Sándor történelmi emlékezése és egy rövid mûsor után
a Hõsök terén álló emlékmûegyüttesnél, a világháborús emlékmû
talapzatán helyeztek el koszorút, s gyújtottak gyertyát a hõsök
emlékére a résztvevõk.
/H/

A Pusztaegresi Polgárõr Egyesület ezúton szeretne köszönetet
mondani mindenkinek, aki hozzájárult a 2011. május 21-ei II. polgárõrnapi rendezvény sikerességéhez:
Molnár István és családja, Juhász György, Palczer Róbert,
Palczer Zoltán, Zsoldos Attila, Csikesz Jánosné, Érsek Enikõ,
Fülöp Mária, Orbán Józsefné, Farkas Ferencné, Tóth Józsefné,
dr. Sükösd Tamás, Vagyóczki Gyula, Tóth István, Zámbó Zoltán,
Pluhár István, Pákozdi István, Batári Róbert, Jencski Lajos,
ÖPJE, Sárbogárdi Tûzoltóság, No Comment hiphop tánccsoport,
Írisz Orientális Hastánccsoport, Krav-Maga harcmûvészek, Sárhatvanért Egyesület, Pálhalmai BV, Sárszentmiklósi Általános
Iskola.
Dala Károly elnök
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Pörköltfesztivál Sárbogárdon
Elsõ alkalommal rendezték meg Sárbogárdon három kistérség pörköltfõzõ-fesztiválját. Reméljük, ezzel sikerült hagyományt teremteni.
Kora reggel érkeztek az enyingi, abai és a
sárbogárdi kistérség falvaiból a csapatok
az Ifjúsági parkba, ahol sátrat állítottak és
kis kiállításokon mutatták be településüket. Huszonkét település gyûlt egybe ezen
a napon. A sátrak mellett elkészültek a
tûzrakók, s rövidesen csodálatos illatok
szálltak fel mindenhonnan. De nemcsak a
22 település fõzött, hanem még 23 egyéni
csapat illetve civil szervezet is jelentkezett
a pörköltfesztiválra. Sokan a versenyre
adott fejenkénti 3 kg húshoz hoztak otthonról is, s készült annyi étek, ami az egész
családnak és a barátoknak is elegendõ volt.
Több civil szervezet, baráti közösség egész
kis lakodalmat rendezett. A legnagyobb
létszámú talán a sárbogárdi táncosok közössége volt. Õk felléptek a nap során zajló
mûsorban is, és óriási sikert arattak a
Nagybõgõ temetése címû zenés népi játékukkal.

A nap folyamán bemutatkoztak a színpadon, illetve a rendezvénysátorban a dégi
néptáncosok, a cecei Gerlice néptáncegyüttes, az alapi Mezõföld Népi Együttes,
a sárszentmiklósi Törekvõ csoport, a
pusztahencsei néptánccsoport, a sárbogárdi Sárréti Csókavirág Néptáncegyüttes, valamint más stílusokkal az Írisz Orientális

Mellettük több település mûvészeti együttesét is láthattuk a színpadon az ünnepélyes megnyitó után.
Varga Gábor országgyûlési képviselõ, valamint házigazdaként dr. Sükösd Tamás
polgármester és Varga Csaba, a Stratégiakutató Intézet igazgatója köszöntötte a
fesztivál vendégeit. Hangsúlyozták, hogy
ennek a találkozónak a déli térség összefogásának erõsítése a célja. Korábban együtt

KÖSZÖNET
Köszönöm Domján Jánosnak, Domján
Tibornak, Sáfrány Zoltánnak, Tóth Istvánnak, Filip Zsoltnak, Tóth Árpádnak, Szabóné Czuczai Katalinnak, Huszár Károlynak, Zocskár Andrásnak,
dr. Krenczné Zocskár Zsuzsannának,
Nagy Dezsõnek, a Sárfoltok Foltvarró
Kör tagjainak, hogy termékeikkel közremûködtek a sárbogárdi pörköltfõzõ
fesztiválon Sárbogárd bemutatkozósátrának berendezéséhez.
Köszönöm a sárbogárdi és pusztaegresi
polgárõröknek, Blaskó Józsefnek, Kõrösi Erikának, Huszárné Várhelyi Ildikónak, Horváth Istvánnak, a fellépõ
csoportoknak és vezetõiknek, a hivatal
dolgozóinak és a közmunkásoknak,
hogy munkájukkal segítették a rendezvény színvonalas lebonyolítását.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

határozták el, hogy minden térségben rendeznek ilyen közös összefogást erõsítõ találkozót. Az elsõ állomás januárban volt az
abai térségben, a soponyai nagyerdõ tisztásán, második alkalommal pedig Sárbogárd
látta vendégül a településeket a pörköltfesztiválra. Most az enyingieken a sor.

Hastánccsoport, a No Comment sárbogárdi hiphop csoport, a mini mazsorettek,
Völler Adél énekes tanítványai, s az alapi
Ten Dance csoport. Nagy sikert aratott a
Pálfai Vándorok Táncegyüttes, akik az eleredõ esõben is hõsiesen végigtáncolták
színes mûsorukat. Óriási tapsot kapott a
lelkes csapat a színvonalas elõadásért.
A fõzõversenyen készült ételeket zsûri értékelte. Nem volt könnyû megbirkózni a
sok finomság kóstolásával. Külön bírálták
a települések közös fõzését, és külön az
egyéni, illetve a civil szervezetek ételeit.
A települések bemutatott ételei közül elsõ
díjat nyert Sáregres sertéshúsból, körömbõl, csülökbõl készült pörköltje, második
lett a vajtai vegyes pörkölt, harmadik a
ceceiek harcsapörköltje.
Az egyéni, illetve a civil versenyzõk közt elsõ helyezést ért el Sipos István barátaival,
második a Mosoly TV csapata, harmadik a
Borbarátok II. csapata.
Késõ délutánig töltötték együtt vidám
hangulatban egymás borai, pálinkái kóstolgatása közben az idõt a vendégek.
Hargitai Lajos
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Gyermekvasárnap Tavaszi hangverseny
Sárszentmiklóson
Május 26-án, a Bogárdi Hetek rendezvénysorozat keretén belül
került megrendezésre a sárszentmiklósi evangélikus templomban
az immár hagyományosnak nevezhetõ tavaszi hangverseny. A zenés áhítaton a Sárszentmiklósi Általános Iskola énekkara és a
Violin Mûvészetoktatási Intézmény zeneiskolai tanulói adtak
mûsort.

IFJÚSÁGI PARK
A vasárnap a gyerekeké volt Sárbogárdon. Több helyszínen voltak gyermeknapi rendezvények. Az Ifjúsági parkban bábszínház,
csúzlizda, kézmûves-játszóház várta a gyerekeket és a családokat.
Egy sátorban a mentõsök tartottak bemutatót. Kijöttek a tûzoltók
és a rendõrök is. Be lehetett ülni a tûzoltóautóba, rendõrautóba,
kipróbálhatták a szirénát, vízsugárral labdákra lehetett célba lõni,
és a lánglovagok még a vízágyút is mûködésbe hozták. A fák között hintós kocsikázásra várták a családokat. Egy sátorban rádiós
távirányítású autókat lehetett kipróbálni, és persze akinek volt rá
pénze, felülhetett a vidámpark pörgõ-forgó alkalmatosságaira is.

PAPFÖLD
Sárszentmiklóson, a Papföldön, az ABC mögötti játszótéren nagyon sokan jöttek össze néhány kellemes órát eltölteni. Volt gyerekfoci, ugrálóvár, csúszdázás, egy sátorban pedig asztaloknál
rajzversenyre hívták a gyerekeket. Sok rajz készült, s a legjobbakat díjazták. Míg több helyszínen folyt a játék, kondérokban fõtt a
déli ebéd, amit a családok együtt fogyasztottak el.

Az alkalmat Bõjtös Attila gyülekezeti munkatárs szavai vezették
be, aki köszöntötte a népes hallgatóságot, valamint a vendégelõadókat. Beszédében utalt a közeli egyházzenei vasárnapra, ami
emlékezteti a hívõ embert az Isten dicsõítésére és a felé irányuló
hálájára. Meglepetés volt az általa vezetett gitáros növendékek
bemutatkozása. Két lelki dalt játszottak együtt.
A gazdag mûsort a „Krisztus feltámadt” kezdetû húsvéti korál közös éneklése elõzte meg. Ezt követõen az énekkarosok karnagyuk, Horváth Ferencné keze alatt erdélyi népdalcsokrot, kánont,
egy Mozart-dalt, a Varázsfuvola bájos Bûvös csengettyûjének egy
részletét, és egy Karai-darabot adtak elõ.
A hangszeres növendékek trombitán, tenoron, klarinéton, gitáron, furulyákon, ütõkön és zongorán adtak elõ számokat Jákob
Zoltán vezetésével. Mindegyik instrumentum külön színt, hangulatot csempészett a kora nyári délutánba.
Külön értéke és szépsége volt a hangversenynek, hogy a hangszeresek közül négyen (Szummer Ádám, Koska György, Kék Otília,
Zsigri Nikolett) „öregdiákként” tértek vissza zenélni. Õk ugyanis
egyéb tanulmányaik mellett is folytatták a hangszertanulást.
Handel és a belga származású Jean-Baptiste Loeillet egy-egy szonátája éppúgy felhangzott, mint William Boyce, Esterházy Pál,
Diabelli, Schumann vagy Csajkovszkij alkotásai.
Ünnepe volt ez Sárszentmiklósnak. A zene, az összetartozás, a hit
ünnepe.
A jó hangulatú bemutatót egy régi esti korál, a „Már nyugosznak a
völgyek” zárta.
Tudósítónktól

SÍC – Hírek, eredmények

SÁRHATVAN
Sárhatvanban a volt óvoda udvarán rendezték a gyereknapot. Itt
is ügyességi játékokkal, focival és sok érdekes programmal várták
a gyerekeket.
Hargitai Lajos

Az elmúlt szombaton a 2011. évi íjász-diákolimpia 7. fordulójára
került sor Tatabányán.
Ezen a versenyen egyesületünkbõl gyermek fiúk között Stadler
Balázs és Tóth Sándor, valamint kadet lányok között Katona Dorottya versenyzõink indultak.
Eredményeink: Katona Dóri és Stadler Balázs második, Tóth
Sándor pedig 6. helyezést ért el.
Az országos döntõ június 4-én, szombaton Rákoscsabán kerül
megrendezésre.
Egyesületünk mindenki számára nyitott, várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ gyermekeket, fiatalokat és középkorú felnõtteket, valamint az idõsebb korosztályhoz tartozókat. Felszerelést biztosítunk!
Amit hozni kell: szorgalom, kitartás és fegyelem.
Sárréti Íjász Club Egyesület (SÍC)
Gilicze László 06 (30) 387-6842
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Hírek az alapi iskolából
Iskolai kirándulás
Idén ismét közös iskolai kirándulást szerveztünk. Május 19-én, csütörtökön, reggel
negyed 8-kor már az iskola apraja-nagyja
készen állt az indulásra. Budapestre tartottunk, 3 busszal és 120 diákkal utaztunk.
A Fõvárosi Állat- és Növénykertben több
csoportra oszlottunk, hiszen a nézelõdés
közben egy-egy elõre egyeztetett foglalkozásra vártak minket. Így szakszerû vezetés-

hoz, mert Philippo Scolari, akit a magyarok csak Ozorai Piponak neveztek, szülõvárosából, Firenzébõl hívott építészeket,
kõfaragókat ide. Pipo Zsigmond király lovagja volt, felesége Ozorai Borbála, akinek
hálószobáját is láthattuk. Ezenkívül egy
gyönyörûen, korhûen berendezett fegyverterem és egy konyha is része a kiállításnak. A diákoknak igazán tetszett a sokféle
preparált állat: farkas, vaddisznó, ló, medve, antilop, kafferbivaly, orrszarvú, nagy

Meghívó
Június 4-én sok szeretettel
várjuk az alapi iskola volt
diákjait rendezvényünkre!
Programok:
11.00 alakuló tantestületi ülés (egykori
és jelenlegi tanáraink találkozója);
14.00 ünnepélyes megnyitó az iskola
udvarán (esõs idõ esetén a kultúrházban);
a megnyitó után kulturális mûsorok következnek;
kb. 15.30-tól kézilabda- és röplabdaversenyek;
a délután folyamán osztálytalálkozók;
21.30 tábortûz.

XX. Bogárdi Napok
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
tisztelettel meghívja Önt

sel közelebbrõl is megismerkedhettünk a
hazai édesvizek életközösségeivel, DélAmerika tájaival, illetve a Szavannaházban nyílt legújabb, „Jambo Afrika!” címû
kiállítással. Minden állatot sajnos nem
tudtunk megnézni a rendelkezésünkre álló
idõ szûkössége miatt, de a legnépszerûbbeket azért nem hagytuk ki.
Délután 2 órakor indultunk a Margitszigetre, ahol szabadprogram következett.
Voltak osztályok, akik a Zenélõ Szökõkút
mellett pihentek, piknikeztek. A kút érdekessége, hogy számítógépes vezérléssel
szinkronizálták a víz játékát a körülötte elhelyezkedõ hangszórókból áradó zenéhez.
Mások egy nagyon jól felszerelt játszótéren töltötték el a délutánt, ahol négyféle
hinta, hatalmas mászóka, körhinta, rögzített gördeszka, csúszdás játszóvár várták a
gyerekeket. Azonban ezek a játékok nem
csupán szórakoztatóak voltak, hanem
többségük a szenzoros–integrációs fejlesztés szempontjából is hasznosnak bizonyul.
A kora esti órákban, fáradtan érkeztünk
haza a nagyszerû nap után.

kudu, a pincében pedig egy jegesmedve
várt minket. Az idegenvezetés igényes,
ugyanakkor a gyerekekhez igazodó volt,
rengeteg kérdésünkre választ kaptunk.
A kastély elõtt megebédeltünk, majd hazafelé vettük az irányt, egy kis kitérõvel. Hozzánk is eljutott az Igaron kapható fagyi híre, így ott tartottunk még egy rövid szünetet. Nagy örömünkre a fagyizó mögött,
szépen kialakított környezetben, egy kisebb játszótér fogadott minket. Még az
idõjárás is a kedvünkre tett, hiszen egész

címû, sárbogárdi amatõr mûvészek
alkotásaiból összeállított
bemutatójára.
Helyszín: a régi községháza
kiállítótermei.
Idõpont: 2011. június 7. 17 óra.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

XX. Bogárdi Napok
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
tisztelettel meghívja Önt

Varga Csaba,
a Stratégiakutató Intézet
igazgatója
Sárbogárd a XXI. században, avagy
hogyan tegyük élhetõbbé és
fenntarthatóbbá városunkat
címû elõadására.

Kirándultak
az alapi elsõsök
Május 24-én az elsõ osztályosok elindultak, hogy osztálykirándulás keretében fedezzék fel tágabb környékünk várait.
Utunk elõször Simontornyára vezetett,
ahol megnéztük a Siót, majd egy kellemes
fagyizás után a várhoz értünk. A kiállítások között a gyerekeknek legjobban a kaputorony emeleti szobájában lévõ kandalló tetszett, aminek szellõzõjén át láthatták
az eget is.
Késõbb Ozora felé indultunk, hogy látogatást tegyünk a reneszánsz várkastélyban.
Az épület nem hasonlít a korabeli várak-

„Mutasd meg,
mit tudsz!”

Helyszín: mûvelõdési ház
(Sárbogárd, Hõsök tere 3.).
Idõpont: 2011. június 10. 19 óra.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ
2011. június 12-én, vasárnap,
9 órától
nap szikrázó napsütés, meleg volt. Sok élménnyel, érdekes tudnivalókkal és egy kellemesen eltöltött nap emlékével gazdagodva tértünk haza.
Nagy Orsolya

JUNIÁLIS, GYERMEKNAP ÉS
FALUNAP LESZ RÉTSZILASON.
Részletes program
a következõ lapszámban.
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Miklósi hírcsokor
Barangolás Budapesten
A 8. a és b osztályok vonattal Budapestre utaztak kétnapos kirándulásra. Nagyon kényelmesen utaztunk, mert egy egész, tiszta és
kulturált kocsit biztosított számunkra a MÁV. A vonatból rendkívül szép kilátás nyílt a zöldellõ és akácillattól terhes tájra. Mi persze fõleg a fotózással és egymással voltunk elfoglalva, így gyorsan
eltelt az út, szinte egy pillanat alatt Budapestre értünk, ahol aztán
metróval, villamossal és rengeteg kínzó gyaloglással közlekedtünk.
Megérkezés után rögtön a vár felé vettük az irányt. Hosszú, meredek lépcsõsoron és útszakaszon kellett gyalogolnunk teljes menetfelszereléssel, amitõl sokan kimerültek. Vigaszul gyönyörû kilátásban volt részünk a várba felérve. Sok turistával együtt csodáltuk a tájat: a várfal alatt hömpölygõ Dunát a hídjaival és a pesti
rakpart palotasorát. Azonnal felismertük délutáni programjaink
színtereit: a Parlamentet és a Margitszigetet. Pihenésre nem sok
idõ jutott, mert folytattuk utunkat a fõvárosi betondzsungelben.
A fárasztó, ám egészséges séta után alig vártuk, hogy a szállásra
érjünk. Nagyon örültünk, amikor megláttuk a diákszállót. Ez egy
egyszerû bútorokkal nagyon szépen berendezett, többcélú épület
volt, ahol éjszakára külön, zárható folyosókon helyezték el a lányokat és a fiúkat. Itt gondoskodtak számunkra bõséges vacsoráról és reggelirõl. Jó érzés volt leülni a kényelmes fotelokba, de
nem sokáig pihentethettük megfáradt tagjainkat, mert máris indulnunk kellett a Parlamentbe.
A Kossuth térre érve kicsit várakoztunk, hogy sorra kerüljünk. A
szépen gondozott, virágos parkban leülhettünk és beszélgettünk,
mert rajtunk kívül több csoport is várt a beléptetésre, ami nem is
volt egyszerû dolog, hiszen egy fémdetektoros kapun kellett átjutnunk. Néhány embernek volt lehetõsége többször is próbálkozni.
A vörös szõnyeges lépcsõsoron fellépkedve csodás látvány tárult
elénk. Minden aranyban csillogott körülöttünk. Egy idegenvezetõ megismertette velünk az épület történetét, megmutatta a tervezõ, Steindl Imre mellszobrát. Kicsit beljebb láthattuk a Parlament több ezer gyufaszálból elkészített, kicsinyített makettjét.
A hatszögletû kupolateremben láthattuk a koronázási jelképeket, a márványoszlopokról pedig nagy királyaink és erdélyi fejedelmeink szobrai néztek le ránk. Éppen folytattuk volna utunkat,
amikor ünnepélyesen bevonultak díszmenetben a koronaõrök.
Meghökkentõ volt hallani dörgõ díszlépésüket és látni rezzenéstelen arcukat. Innen a képviselõházba mehettünk, ahol a vezetõtõl megtudtuk, hogy a karzatról bejelentkezés után akár az országgyûlési tárgyalásokat is figyelemmel kísérhetnénk. Sok érdekes dolgot láthattunk és tudhattunk meg errõl a csodálatos építményrõl.
Innen az éppen felújítás alatt álló Margit-hídon vonultunk be a
szigetre. A hatalmas fák alatt együtt vonultunk a szökõkútig. Ott
megbeszéltük, hogy mikor kell gyülekezni, és kaptunk egy kis szabadidõt. Kisebb csoportokban sétáltunk, fagyiztunk, néztük a tömeget, a Dunán haladó hajókat, uszályokat és kajakosokat. A
szállásra visszatérve vacsora után sokáig beszélgethettünk. Éjfél
után mindenkinek a saját szobájába kellett visszavonulnia. Ezt
meg is tettük, de bizony még sokáig nem jött álom a szemünkre.
A másnapi program helyszínén, a Csodák Palotájában rengeteg
érdekes dolog várta a látogatókat, és mindent ki lehetett próbálni.
Mi a legtöbb idõt a bûvésznél töltöttük, nála sok érdekes trükköt
és bûvészeszközt láthattunk. Délután két elõadást nézhettünk
meg az Öveges-teremben, ahol egy fizikus érdekes kísérleteket
mutatott be néhány lufi, szárazjég, folyékony nitrogén és hélium
segítségével. Néztük, hogyan fújódik fel a széndioxidos palackra
ráhelyezett lufi, mi történik vele, ha beletesszük a folyékony nitrogénbe. A lufi bizony „összemegy”, megszilárdul és törékennyé válik. Utána hallhattuk, hogyan beszél az, aki a héliummal megtöltött lufiból kiszívja a héliumot. Az elõadás után még nézelõdhettünk, majd indulnunk kellett a Déli pályaudvarra. Ismét külön
kocsival biztosította a MÁV kényelmes utazásunkat.

2011. június 2. Bogárd és Vidéke

Itthon szeretõ szüleink várták, hogy magukhoz ölelhessék a kiránduláson alaposan elfáradt csemetéiket.
Készült: Boros Dóra, Gráczer Bálint, Pogány Tamás, Rapolder
Richárd Ferenc, Szõke Fanni és Vörös Szimóna beszámolója alapján.

Kirándultunk
A 2. a és b osztály a Zirci Arborétumban és a Cseszneki várban
járt.
Nekünk, gyerekeknek az tetszett a legjobban, hogy kézzel és mérõszalaggal megmértük a hatalmas fák törzsét. Volt olyan, amit 8
gyerek ért körbe.
Sokat fényképeztünk, vizsgálódtunk, tudakozódtunk. Láttunk
harkályt, óriáshangyát és a tóban vadkacsákat. Hallottunk gyönyörû madárcsicsergést. Akkora tobozt is találtunk, mint a hüvelykujjunkon a köröm. Virágzott a medvehagyma, és sok gyönyörû bokor.

Folyt a víz a Cuha-patakban. Innen indultunk a várba. A kanyargós úton a Bakony sûrû erdeit csodáltuk meg.
„Ki pillantja meg elõször a várat?” – kérdezte a tanító néni. Versenyeztünk. Roli volt a szerencsés. A váron a magyar zászló lengett. A hegy tetejérõl csodálatos volt a kilátás. Hazafelé fáradtan,
de vidám zeneszó mellett utaztunk. Igazi élmény volt ez a nap.
Huszár András, Téglás Kata 2. a

Tavaszi hangverseny a sárszentmiklósi
evangélikus templomban

Csodaszép idõjárás, egy nemrég gyönyörûen felújított épület és
Bõjtös Attila várta csütörtökön délután a miklósi evangélikus
templomba a zenekedvelõ közönséget. Csengõ gyermekhangban,
különbözõ hangszerekbõl áradó muzsikában és káprázatos napsütésben merítkezhetett meg az épület ebben a néhány órában.

Bogárd és Vidéke 2011. június 2.
Az iskola Székesfehérváron arany minõsítést nyert Tündérrózsa népdalcsoportját is
magában foglaló énekkara Horváth Ferencné igazgatónõ vezetésével és a Violin
Zeneiskola növendékei Jákob Zoltán tanár úr közremûködésével léptek fel itt.
A koncert nyitányaként egy kis örömzenélésben volt részünk, ugyanis Madarász
Gréta, Resch Annamária és Baráth Ádám
gitárjátékkal köszöntötte a megjelenteket.
A kórus Mozart tavaszt idézõ zenemûve
mellett erdélyi népdalcsokorral, az „Eljöttünk mind” címû kánonnal, illetve a Dona
nobis pacem-mel, Mozart „Bûvös csengettyû”-je és Karai József „Tündér, ha lennék” címû mûve gyönyörû soraival kápráztatta el a hallgatóságot. Szólót Kellner Dóra és Stefán Judit énekeltek.
A miklósi iskola volt tanítványai is felléptek. Zsigri Nikolett érzelmektõl átitatott
zongorajátéka, Kék Otília gitárszólója,
Szummer Ádám virtuóz trombitajátéka, illetve Koska György tenorszólója a tanár úr
orgonakíséretével okozott mindannyiunk
számára örömet. A kisebbek is megmutathatták tudásukat: igazi kamarazenekarrá
formálódva adta elõ Varga Petra, Zelman
Fanni és Strasszer Virág furulyán és Kiss
Martin, illetve Kaszás Norbert ütõhangszereken Mozart egyik mûvét. A hangverseny folytatásaként Nyikos Nóra és Danicsek Fruzsina Csajkovszkij egy darabját
játszotta gitáron, Kellner Miklós révén pedig Beethoven Örömódája csendült fel a
falak között. Majd Szõke Fanni Bartalis
János „Mondd el” címû versével volt nagy
hatással a megjelentekre. Paczona Boglárka és Hegedüs Judit a fúvósok táborát erõsítették; mindkettõjük furulya-, illetve klarinétjátéka átmelengette a szíveket.
Köszönet a zenetanároknak a felejthetetlen élményért és a gyermekeket szeretettel
befogadó evangélikus templomnak a hely
biztosításáért. A koncert mottójául választott Csukás István-idézetet prózára fordítva: ebben a néhány órában nekünk, felnõtteknek is jó volt élni és gyermeki hittel fordulni a fény felé.
Zelmanné Varga Zsuzsanna
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Egészségpark –
az egészség napja
Az „Egészségparknak” már múltja van;
idén május 20-án már negyedszer került
megrendezésre a miklósi könyvtár udvarán.
Tudatosabb egészségszemlélettel, odafigyeléssel, életmódváltással, szûrõvizsgálatok igénybevételével az emberek sokat
tehetnek saját egészségük megóvásáért.
Az „Egészségpark” az egészséges életmódhoz kapcsolódó számtalan rendezvénytõl abban különbözik, hogy nemcsak
hirdeti a helyes út választását, hanem
konkrét segítséget ad. Az „Egészségpark”
a szûrõvizsgálatokat egy helyre hozza
azért, hogy minél több embernek legyen
lehetõsége kellemes körülmények között
minél többet megtudnia saját szervezetének egészséges, vagy éppen attól eltérõ állapotáról. Természetesen ez olyan program, ahol a gyerekek és a szülõk is sokféle
információt, szórakozási lehetõséget, játékot és szándékaink szerint egészségüket
szolgáló termékeket is találnak.
A füves területen sporteszközök álltak
rendelkezésre, így a mozgásos, sportos tevékenységeknek is hódolhattak az arra vágyók. Az „egészségpavilonban” a gyerekek
alkotásait nézhették meg a rendezvényre
látogatók. A gyerekek és a résztvevõk, teljes kiõrlésû gabonából készült ételeket,
gyümölcsös, zöldséges és sajtos finomságokat kóstolhattak, melyeket szorgos kezek készítettek. A felnõttek receptversenyének gyõztese Erõs Györgyné Marika
lett, tésztasalátájával. A versenybe benevezett osztályok külön díjazásban részesültek a teljes kiõrlésû lisztbõl készült finomságokkal, melyek alapanyagait, sok
más mindennel együtt, pályázati forrásból
biztosíthattuk számukra. (ESZA KAB–
ME–IPP-0083 „Életünk alapja az egészség”).
Újdonságnak számított a mentõsök bemutatója. Újraélesztési gyakorlatot tanított a

gyerekeknek és az érdeklõdõ felnõtteknek
Rózsa József mentõtiszt.
Az Írisz hastánccsoport fellépése és Bíró
Kriszti mûsora színesítette az egész napos
programot.
Az „Egészségpark” rendezvénye az idén
az iskolai egészségnevelési témahét zárása
volt, nagy sikerrel.
A résztvevõk az alábbi vizsgálatokon vehettek részt: allergiavizsgálat – dr. Lévai
Katalin, urológia, PSA-mérés – dr. Rácz
Lajos, dr. Rácz Lajosné, érsebészeti konzultáció – dr. Mikola József, diabétesz szûrése – dr. Csergizán István, vércukor-, vérnyomás-, koleszterinszint-mérés – Ciocanel Diána, Dörmer Zita, Lakatos Tiborné, Kovács Istvánné védõnõk, számítógépes szemvizsgálat – Nagy Tibor. Véradást szervezett erre a napra a Vöröskereszt Soós Réka irányításával. Minden
szakembernek köszönjük a munkáját.
Köszönet az Arcadia Kft.-nek, hogy a rendelkezésünkre bocsátott termékekkel,
megkínálhattuk és megajándékozhattuk a
rendezvény résztvevõit. Az Eurest Kft.nek köszönjük a finom pogácsát. A Korona gyógyszertár, az Õrs patika és az Unicornis gyógyszertár támogató segítségét is
ezúton szeretnénk megköszönni.
A rendezvény sikeréhez hozzájárult: dr.
Somogyvári Katalin, Rigó László és Farkas István, Koskáné Magyar Magdi és Farkas Tiborné Hajni, valamint a Sárszentmiklósi Katolikus Megújulásért Alapítvány.
Minden kiállítónak, résztvevõnek köszönjük, hogy megjelent rendezvényünkön, ezzel is hozzájárulva a nap sikeréhez.
Köszönet az ÁMK munkatársainak egész
napos munkájukért.
Csatáriné Somogyvári Erzsébet

Könyvtári esték 2011
A 82. Ünnepi Könyvhét alkalmából
vendégünk lesz

Lackfi János
költõ, író.
Beszélgetõtársa: Gyöngyössy Csaba.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt

2011. június 6-án (hétfõn)
17 órától a Madarász József
Városi Könyvtárba.
Az este folyamán lehetõség nyílik a költõ könyveinek megvásárlására, illetve
dedikálásra.

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önöket iskolánk tanévzáró hangversenyére és elõadására,
amelyet Sárbogárdon a József Attila Mûvelõdési Központban 2011. június 6-án
17 órától tartunk. Itt a zenemûvészeti ágon tanuló növendékek egyéni hangszeres
és kamarazenei mûvekkel szerepelnek, valamint a sárszentmiklósi színmûvészeti
ágon tanuló drámacsoportunk tart elõadást.
Az aulában a képzõmûvészeti ágon tanuló növendékeink mûveibõl kiállítást rendezünk.
A Sárszentmiklósi Általános Iskolában tanuló diákjaink zenei tanévzáró koncertjét 2011. június 9-én 17 órakor helyben, az iskola aulájában tartjuk.
A 2011/2012. tanévre beiratkozni az iskolai tanév végéig lehet a zeneiskolában és
a Sárszentmiklósi Általános Iskolában a szaktanároknál. Pótbeiratkozást 2011.
szeptember 1–10-éig tartunk.
Violin Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
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2011. június 2. Bogárd és Vidéke

Lovasnap Sárkeresztúron
„A ló.
Önteltség nélküli nemes jellem;
irigység nélküli barátság;
hiúság nélküli szépség.
Szolgálatra kész, mégsem szolga.”

gálók gyorsaságára nagy szükség volt. Pillanatok alatt hozzájuthatott mindenki a
választott menühöz: szarvas, vaddisznó,
birka fõtt pörköltté a bográcsokban, míg
egy másikban fantasztikus babgulyás készült.

(Ronald Duncan)

Immár hetedik alkalommal rendeztünk
május 28-án a faluban amatõr kettesfogathajtó-versenyt, a VIHAR Közhasznú
Lovas Egyesület szervezésében, Sárkeresztúr Önkormányzata és a Fejér Megyei
Közgyûlés támogatásával. Ez volt a Fejér
megyei C kategóriás pontszerzõ verseny 2.
fordulója.
Ebben az évben 19 hajtó tudott megjelenni
és megméretni magát ebben az egyáltalán
nem könnyû versenyben.
Érkezés, nevezés
A reggeli ragyogó napsütésben egymás
után érkeztek a szállító jármûvek. Vidám
üdvözlések, örömteli köszöntések után a
frissen sült kolbászból és lángosból álló
reggeli mellett gyors élménybeszámolók,
további versenytervek megbeszélése zajlott.
Pályabejárás, akadályhajtás – 1. forduló
A jó talajú pályán elhelyezett akadályok
„labirintusa” a szokásoknak és a gyakorlatnak megfelelõ volt, így senkinek nem
okozott komoly problémát.
Az elsõ forduló végére a fõzõsátrak irányából terjedõ illatok intenzitása nagyon megnõtt, jelezve az ebéd elkészültét. Az invitálást mindenki könnyen elfogadta, a felszol-

Életveszélyes
házat bontottak
Az önkormányzat kezdeményezésére, a
tûzoltóság segítségével a Petõfi utcában
egy életveszélyessé vált házból kiköltöztettek hétfõn egy idõs asszonyt. A házat belülrõl alátámasztották. A baleset megelõzése
érdekében a házat lebontják. Az idõs
asszony hozzátartozóihoz költözik.

Varga Zoltán tûzoltóparancsnok elmondta, hogy nem ez az elsõ eset most így a nyár
elején. A tavaszi magas talajvíz lehúzódása
után sok öreg ház kerül ilyen helyzetbe a
térség más településein is. Ahogy a víz kimegy a tömésfalból, azt nincs, ami megtartsa, s ezért leomlik.
/H/

A pálya sem maradt üres a szünetre,
ugyanis a helyi általános iskola mazsorettcsoportja mutatott be nagyon jól koreografált produkciót. A déli harangszókor
útra kelõ galambok röptetését citeramuzsika követte. Zárásul Siák Magdolna egyre érettebbé váló, gyönyörû hangja töltötte
be a rétet. Csík- és Kárpátia-dalokkal örvendeztetett meg bennünket.
Akadályhajtás – 2. forduló
A verseny az elsõ forduló eredményeit figyelembe véve kialakított rajtsorrend szerinti fordulóval folytatódott. Pergõ, tempós hajtással járult hozzá mindenki a jó
hangulathoz.
A két forduló összesített eredményeként
az elsõ hat helyezett közötti összevetés
dönt a végsõ sorrendrõl. Nagyon izgalmas
néhány percben el is dõlt, hogy ki melyik
serleg boldog tulajdonosa lett.
Vadászhajtás
A pálya átépítése, lerövidítése után a legbátrabb hajtók beneveztek ebbe a versenyszámba is, ahol a hibátlanság mellett az
idõtényezõ is jelentõs. Ettõl lesz ez sokkal
pörgõsebb, egyben veszélyesebb és látványosabb is.

Ünnepélyes eredményhirdetés,
díjkiosztás
A nagyon sportszerû versenyen a következõk lettek a dobogósok, akik a serlegek
mellé értékes tárgyjutalmakat is kaptak.
Akadályhajtás:
1. Vida Károly, Kálozi LE, 2. Baranyai
László, Sárszentágotai LK, 3. Taligás
Menyhért, Sárbogárdi LE, 4. Semjén Attila, Kálozi LE, 5. Tóth Imre, Sárbogárdi
LE, 6. Kiss Olga, Nagylóki SE.
Vadászhajtás:
1. Kovács Attila, Seregélyesi LK, 2. Tóth
Imre, Sárbogárdi LE, 3. Domokos Géza,
Sárbogárdi LE, 4. Hufnágel József, Kálozi
LE, 5. Tömör Ferenc, Vihar LE, 6. Semjén
Attila, Kálozi LE.
Bõvebb beszámoló és képek a
www.viharle.lapunk.hu
honlapon találhatók.
Köszönet mindenkinek a segítségért!
Találkozzunk jövõre mindannyian ugyanitt, ugyanígy!
A szervezõk nevében: Csutiné Turi Ibolya

Szimulátorban gyakorolják a vezetést
A sárbogárdi tûzoltóság meghívására a kapuvári Horváth Tanoda
Oktató és Vizsgaközpont mozgó
szimulátora érkezett Sárbogárdra.
Az egyik hangárba állították be a
szimulátorkocsit, amelyben három
nagy monitor biztosította a valóság
illúziójának megteremtését. Aki
beül a szimulátorba, úgy érezheti,
hogy egy valóságos autóban ül, és
valóban személyautót, buszt, vagy
akár kamiont vezet. A vezetõülés
egy tényleges autósülés, a sebességváltó, gázpedál, fék, kuplung s elöl a
mûszerfal is ugyanott van, ahogy az
egy autóban megszokott. A szimulátorban lehet gyakorolni az extrém
idõjárási viszonyok közti vezetést,
pl. jeges, havas úton, esõs, csúszós úton, illetve nagy forgalomban a városi vezetést. Mint
a szimulátor asszisztense, Horváth Ágnes elmondta: ebben a szimulátorban vizsgára való felkészítés is folyik, de a gyakorlott vezetõknek is nagy segítség, ha beülhetnek ide
néhány órára. A számítógép kiértékeli a vezetést, rögzíti a hibákat, s van lehetõség a
hibahelyzetek utólagos gyakorlására is.
Varga Zoltán tûzoltóparancsnok elmondta, hogy szeretnék az oktatóközponttal a kapcsolatot késõbb is fenntartani, és segítségükkel a tûzoltóság gépjármûvezetõinek biztos
tudását erõsíteni.
Hargitai Lajos
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Országos Rendõr-fõkapitányság pályázatot
hirdet a középfokú oktatási intézmények elsõ,
második, vagy harmadik évfolyamán tanuló,
cigány származású fiatalok tanulmányai
eredményes befejezésének elõsegítésére és
a rendõri pálya választásának ösztönzésére
Fejér megyében 2 fõ részére a 2011/2012. tanévre.
Pályázati feltételek
Pályázatot azok a cigány származású fiatalok
nyújthatnak be, akik középfokú oktatási intézmények nappali tagozatán elsõ, második, vagy harmadik évfolyamán tanulnak, évismétlésre semmilyen tantárgyból nem kötelezettek, a pályázat
benyújtásának évében elért, év végi tanulmányi
átlageredményük pedig legalább 3,00. A pályázónak a fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az
alábbi feltételeknek kell eleget tennie:
magyar állampolgárság; magyarországi lakóhely;
büntetlen elõélet; a rendészeti szakközépiskolába, vagy a Rendõrtiszti Fõiskolára való, a középfokú oktatási intézmény elvégzését követõ jelentkezés, a hivatásos szolgálati viszony létesítéséhez szükséges tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítésének, valamint ezt követõen a hivatásos szolgálati viszony vállalása; szakiskolai tanulók esetében az érettségi megszerzésének és a
tanulmányok ennek megfelelõ – a szakiskolai tanulmányok befejezését követõ tanévben történõ
– folytatásának vállalása; kifogástalan életvitel
és jó hírnév a pályázó vonatkozásában; a pályázó
hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élõknek az életvitele pedig a szolgálat törvényes és
befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti;
egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság,
az alkalmasság pályázat elbírálása során történõ,
valamint a támogatás idõtartama alatti megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történõ
vállalása; írásbeli hozzájárulás a személyes adatoknak a cigány származású fiatalok rendõrré
válásának elõsegítése érdekében a rendõrség
által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a rendõri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló ORFK-utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e
követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó
adatokat elõzetesen, és a támogatási szerzõdés
hatályának tartama alatt a rendõrség bármikor
megvizsgálhatja.
A támogatás formája, mértéke
A pályázatot elnyerõk számára a támogatást a
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság biztosítja saját költségvetése terhére, a középfokú oktatási
intézményben folytatott tanulmányok hátralévõ
idejére az alábbiak szerint:
számla, vagy egyéb igazolás alapján a diákotthoni, vagy kollégiumi szállásköltség, és a menzai ellátás költségeinek teljes körû térítésével, vagy –
a szerv választása szerint – étkezési utalvány biz-

tosítása; tanévenként – számla alapján, személyenként legfeljebb 25.000 forint értékben – ruházkodási segéllyel; tanszersegéllyel (a tankönyvek költségeinek számla alapján történõ, teljes
mértékû térítésével, az egyéb taneszközök esetében pedig – ugyancsak számla alapján – tanévenként és személyenként legfeljebb 4.500 forint értékhatárig); az elõzõ félév végi tanulmányi eredmény függvényében a tanév alatt, havi rendszerességgel folyósított pénzbeli juttatással:
3,00-4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 2.000
forint/hónap, 4,01-4,50 tanulmányi átlag esetén
nettó 3.000 forint/hónap, 4,51-5,00 tanulmányi
átlag esetén nettó 4.000 forint/hónap összegben.
Egyéb tudnivalók
A pályázatot 2011. július 31-éig kell a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõjének megküldeni.
A magyar állampolgárság, a magyarországi lakóhely és a büntetlen elõélet igazolására szolgáló
dokumentumokat (személyazonosító igazolvány,
lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata,
érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány), a pályázó egészségügyi alkalmasságával kapcsolatos háziorvosi véleményt, a rendõrség által végzendõ alkalmassági vizsgálatokhoz való írásbeli
hozzájárulást, a személyes adatok kezeléséhez
történõ írásbeli hozzájárulást, valamint a tanulói
jogviszony és a tanulmányi átlageredmény igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogviszony fennállásáról, az oktatási intézmény által
kiállított igazolást, a bizonyítvány másolatát) a
pályázat mellékleteként kell benyújtani.
A pályázók egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatát a pályázat elbírálására kötelezett szerv egészségügyi szolgálata a rendészeti oktatási intézménybe jelentkezõk alkalmassági vizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések alapján végzi. Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázat elbírálása során a rendõrség
kötelezõ jelleggel végzi el. A támogatás idõtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal, illetve
– amennyiben a pályázóval kapcsolatos körülmények ezt indokolttá teszik – a rendõrség további
alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is jogosult.
A pályázatokat a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje által kijelölt személyekbõl álló
bizottság bírálja el és készíti elõ döntésre.
A támogatás odaítélésérõl a bizottság javaslata
alapján a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje dönt. A pályázat elbírálásának határideje
2011. augusztus 31. A pályázatot nyert tanulókkal a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság támogatási szerzõdést köt.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a
Humánigazgatási Szolgálattól kérhetõ, a
06-22-541-600-as telefonszám 2234-es mellékén.
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KÉK HÍREK
Õrizetben két
sárkeresztúri vastolvaj
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság ügyeletére vasárnap délelõtt bejelentést tett
Hantos polgármestere, miszerint arról kapott telefonhívást, hogy egy hantosi telephelyrõl egy vasakkal megpakolt Lada jött
ki. A polgármester az ügyeletesnek még a
gépkocsi rendszámát is meg tudta adni. A
Sárbogárdi Rendõrkapitányság közterületen szolgálatot teljesítõ járõrei ezen
információk birtokában keresték az autót.
11.30-kor rá is leltek Sárkeresztúron a gépkocsira, amint a Madách utcából a Dózsa
György utca irányába kanyarodott ki, majd
lefordult a Béke utca felé. A járõrök itt
vonták ellenõrzés alá.
Az autó tetõcsomagtartóján egy vaskapu
és egy betonvasháló volt elhelyezve, míg a
csomagtartóban egy vasoszlop és egy síndarab, valamint ásó, kalapács és egy fejsze.
A gépkocsi hátsó ülései ki voltak szedve,
azok helyén 5-6 darab különbözõ méretû
vas ablakkeret volt.
Amikor ezek származási helyére a rendõrök rákérdeztek, az autóban tartózkodó
két fiatalember azt válaszolta: Dinnyésen
lomizták.
Azonban arra való tekintettel, hogy a
hantosi telephelyrõl éppen ezek a vasanyagok hiányoztak, a rendõrök a két férfit elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol a nyomozók lopás elkövetése
miatt gyanúsítottként hallgatták ki õket,
míg az autóban talált tárgyakat és eszközöket – melyek értéke mintegy 40.000 Ft –
lefoglalták.
Mind a 23, mind a 22 éves sárkeresztúri
férfit kihallgatásukat követõen bûnügyi
õrizetbe vették.
A két fiatal egyike sem ismeretlen a rendõrök elõtt. Mindketten büntetett elõéletûek, és jelenleg is több büntetõeljárás van
ellenük folyamatban. Az idõsebbik legutóbb hathónapos börtönbüntetését követõen április 1-jén szabadult, majd mivel
május 7-én újabb bûncselekményt, lopást
követett el, a bíróság 174 óra közérdekû
munkára ítélte.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság kezdeményezte mindkettõjük elõzetes letartóztatását.
Németh-Kész Mónika r. szds.,
FMRFK-szóvivõ

Megváltozik az e-mail címünk!
Ezúton értesítjük ügyfeleinket, hogy a Bogárd és Vidéke Lapkiadó e-mail címe megváltozik. Kérjük, hogy az eddigi internetes postaláda helyett 2011. május 12-étõl a bogardesvideke@gmail.com címre küldjék elektronikus üzeneteiket.
Köszönjük!
Szerkesztõség
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Csukovics László-emléktorna

Nagylók Község Önkormányzaténak képviselõ-testülete a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
20/A. §-a alapján

pályázatot hirdet 3 hónapos próbaidõ kikötése mellett
teljes munkaidõs

„Integrált Közösségi Színtér (IKSZT)
munkatárs” munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek: középiskola/gimnázium, gyakorlati szintû
MS Office (irodai alkalmazások), magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cselekvõképesség, munkáltató által elõírt
továbbképzéseken való részvétel vállalása.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a település közmûvelõdési, közösségi életének koordinálása, szervezése, az IKSZT-vel kapcsolatos feladatok ellátása, könyvtári és információs szolgáltatások, valamint közösség- és egészségfejlesztési feladatok végzése.
A részletes feladatokról, a pályázat elbírálásánál elõnyt jelentõ
feltételekrõl, elõnyt jelentõ kompetenciákról, a pályázat részeként benyújtandó iratokról a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán
megjelent pályázati felhívásából (www.kszk.gov.hu), valamint
a 06 (25) 507-350-es telefonszámon Tóth József polgármesternél lehet érdeklõdni.
A munkakör legkorábban 2011. július 16. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 15.
A pályázatokat postai úton, a Nagylók Községi Önkormányzat
címére történõ megküldéssel (2435 Nagylók, Hunyadi utca 1.)
várjuk.

Mint minden évben, idén is megrendezésre került Székesfehérváron a Videoton edzõpályáin ez a rangos nemzeti utánpótlástorna
Csongrádi Ferenc ill. Szabó József szervezésében.
46 csapat, 650 gyerek, 4 korosztály. Néhány név: Vasas, Csepel,
Haladás, PMSC, Tatabánya és természetesen a házigazda, a Videoton utánpótlás-nevelõ egyesületek ill. akadémiák mérették
meg magukat.
Mi a 2003-as korosztállyal kaptunk meghívót. Ebben a korosztályban 12 csapat vett rész a tornán.

A meccsek 2 hatos csoportban zajlottak, nekünk sikerült másodikként továbbjutni az elõdöntõbe. 2 gyõzelem, 1 döntetlen, 1 vereség. Sárszentmiklós–Lurkó UFC Szombathely 1:2, Sárszentmiklós–Ménfõcsanak 2:2, Sárszentmiklós–Csepel FC 7:1, Sárszentmiklós–Videoton 2004 2:0.
Az elõdöntõben a késõbbi gyõztes, Kozármisleny csapata 2:0-ra
nyert. Ezzel maradt a bronzmeccs, ahol ismét találkoztunk az Illés
Béla Akadémia Lurkó UFC csapatával.
Sárszentmiklós–Lurkó UFC 0:0, büntetõkkel 2:3.
A döntõ: Kozármisleny–Videoton 4:0, ezzel kialakult a végeredmény.
1. Kozármisleny, 2. Videoton 2003, 3. Lurkó UFC, 4. Sárszentmiklós.
Gratulálok, fiúk, ez egy nagyon szép eredmény!
Demeter Dániel 2003, Husvéth Ádám 2003, Öri Dániel 2003,
Killer Balázs 2003, Majlát Márió 2003, Német Dániel 2003, Deák
Soma 2004, Bruzsa Balázs 2004.
Köszönet mindenkinek, aki lehetõvé tette, hogy képviseljük Sárszentmiklóst az emlékversenyen.
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megemlítsem: 2011.
június 2-án a sárszentmiklósi sportpályán 14 órakor 1. és 2. osztályos gyerekek részére a Sárbogárdi Hetek részeként megyei döntõ
kerül megrendezésre. Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
Sallai Attila
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Férfi kézilabda

Jó érzés szurkolónak lenni
Sárbogárd I–Mór I.
20:18 (9:11)
Németh T.–Borostyán, Varga, Szabó J. Zs.
(3), Németh II. (1), Rehák (1), Pluhár, Nacsa (1), ifj. Bodoki (7), Szilveszter, Balogh
(5), Vorsléger (1), Botka, Hegedûs (1).
Május 29-én, vasárnap, este rangadó elõtt
állt a VAX Sárbogárd férfi-kézilabdacsapata. Lelkes szurkolóink igazán küzdelmes, izgalmakkal tarkított meccset láthattak, buzdíthattak végig.
A móri csapat gyõzelmi reményekkel érkezett hozzánk, ami NB II-be való feljutásukat segítette volna. Nyitott, nagyon kemény védekezéssel kezdtek, melyet csapatunk nehezen tudott feltörni. A 7. percben
még 3:1-re vezettünk, de utána a félidõ végéig a móriak vezettek 1-1 góllal. Bodoki
Gyuri 10 méterrõl lõtt átlövéseivel négyszer talált az ellenfél kapujába.

A mi kapunkban azonban nem akármilyen
kapus állt! Németh Tamás sorra hárította
a lövéseket, köztük kettõ hétméteres büntetõt. A félidõ ennek ellenére 11:9-re az ellenfél javára zárult.
A szünetben megbeszélték, hogy a szélsõkre sokkal nagyobb feladat hárul, és befutásaikkal tudják csak megzavarni ezt a nyitott, agresszív védekezést. A móriak 10
méterig kiléptek lövõinkre.
A második félidõben egyre határozottabb
lett védekezésünk, Botka Tamás beállításával sokkal magasabb és erõsebb lett védõfalunk. Még a 48. percben 15:17-es hátrányban voltunk, de ekkor a móriak kapusát szabálytalan kifutás miatt piros lappal
kiállították. Szinte robbanásig feszültek az
indulatok, amikor Bodoki edzõ idõt kérve
újabb elszánt „rohamra” ösztönözte a csapatot. Ennek meg is lett az eredménye, hi-

szen az utolsó 12 perc alatt egyetlen gólt
kaptunk, az is hétméteres volt. Nagyon jól
összeállt a védekezésünk Balogh, Nacsa,
Botka, Hegedûs, Pluhár közremûködésével. Zsinórban 3 gólt tudtunk lõni, a magára talált Balogh, illetve a szélén. Totó két
csodálatos találatával eldõlt a mérkõzés.
Ráadás volt az utolsó találat, amit Bodoki
az utolsó másodpercekben lõtt. Esését követõen a földön örült a gyõzelemnek. A
közönség állva, ugrálva tapsolt.
Dicséret illeti a csereként kispadon ülõ játékosainkat is, akik végig buzdítva a társaikat, igazi sportemberi magatartással segítették a csapatot a gyõzelemhez.
Nagyon jó érzés ilyen kemény meccsen
szurkolónak lenni, hát még a gyõztes csapat tagjának! Köszönjük, fiúk! Reméljük,
még sokszor láthatjuk tõletek a gyõzelem
védjegyévé vált hason csúszást!
A következõ mérkõzés 5-én,
vasárnap, 16 órától: Mór II.–
Sárbogárd II.
Hajrá, Sárbogárd!
Tudósítónktól

AMATÕR KÉZILABDAKUPA
A Bogárdi Napok rendezvénysorozatának részeként a VAX Sárbogárd férfi-kézilabdacsapata amatõr kupát szervez, melyre nõi és férficsapatok jelentkezését várja.
A torna helye, idõpontja: a Mészöly Géza Általános Iskola tornacsarnoka, 2011. június 19-én (vasárnap) 9 órától.
Jelentkezni lehet június 15-éig a következõ telefonszámokon: Borostyán János 06 (30) 3382 652, Bodoki György 06 (70) 3321 392.
A program a csapatok létszámától függ majd.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Az Agárdi Termál csoport eredményei
Rácalmás–Sárbogárd

2-3

Sárosd–Mezõszilas

6-0

Adony–Lajoskomárom

1-0

Vajta–Kulcs

1-2

Enying–Pusztaszabolcs

1-3

Aba-Sárvíz–Mezõfalva

0-0

Dég–Seregélyes

1-5

Sárszentágota–Cece

1-1

Az Agárdi Termál csoport állása
1. Sárosd
28 24 3 1
2. Mezõfalva
28 21 3 4
3. Seregélyes
28 19 4 5
4. Adony
28 19 4 5
5. Aba–Sárvíz
28 18 5 5
6. Lajoskomárom 28 13 8 7
7. Pusztaszabolcs 28 11 6 11
8. Kulcs
28 11 6 11
9. Sárbogárd
28 10 7 11
10. Mezõszilas
28 9 6 13
11. Dég
28 8 4 16
12. Vajta
28 5 7 16
13. Enying
28 4 9 15
14. Rácalmás
28 5 5 18
15. Cece
28 3 7 18
16. Sárszentágota 28 1 2 25
Kulcs csapatától -1 pont levonva.

127
67
89
64
67
57
57
57
48
43
56
56
43
46
32
29

24 103 75
11 56 66
36 53 61
28 36 61
30 37 59
43 14 47
60
3 39
57
0 38
56
8 37
65 22 33
81 25 28
80 24 22
64 21 21
88 42 20
82 50 16
133 104 5

A Femol csoport eredményei
Velence–Baracs
Bakonycsernye–Pusztavám
Szabadegyháza–Polgárdi
Iváncsa–Pákozd Eudeal
Etyek–Dunafém-Maroshegy
Sárszentmiklós–Kápolnásnyék
Martonvásár–Káloz
Kisláng Telmex–
Aqvital-Publo Csákvár

A Turul Macron csoport eredményei
0-5
2-0
0-2
5-0
1-3
2-1
7-0

Besnyõ–Szabadegyháza II.

8-1

Mezõkomárom–Dunapentele

1-4

1-4

A Femol csoport állása
1. Aqvital–
Publo Csákvár
28 28 0 0 130
9 121 84
2. Iváncsa
28 16 6 6 67
35 32 54
3. Velence
28 16 4 8 75
41 34 52
4. Kisláng Telmex 28 16 4 8 65
39 26 52
5. Martonvásár28 15 6 7 49 24
25 51
6. Baracs
28 14 7 7 58
40 18 49
7. Kápolnásnyék
28 14 3 11 60
53
7 45
8. Szabadegyháza 28 13 5 10 43
53 10 44
9. Bakonycsernye 28 12 6 10 35
42
7 42
10. Polgárdi
28 10 4 14 37
50 13 34
11. Dunafém–
Maroshegy
28 11 1 16 47
70 23 33
12. Pákozd Eudeal 28 6 6 16 33
59 26 24
13. Sárszentmiklós 28 11 1 16 61
68
7 23
14. Etyek
28 5 4 19 34
88 54 18
15. Pusztavám
28 4 2 22 29
84 55 13
16. Káloz
28 2 3 23 22
90 68 9
Dunafém–Maroshegy, Etyek, Pusztavámtól -1,
Sárszentmiklóstól -11 pont levonva.

Dunamenti Abroncsgyártók–Nagylók 1-7
Elõszállás–Alap

3-1

Perkáta–Zichyújfalu

2-1

Nagyvenyim–Kisapostag

2-1

Soponya–LMSK

4-1

A Turul Macron csoport állása
1. Nagylók

25 22 1 2 88

25 63 67

2. Zichyújfalu

26 17 2 7 72

36 36 53

3. Perkáta

26 14 6 6 75

38 37 48

4. Alap

26 15 2 9 67

45 22 47

5. Besnyõ

26 14 3 9 76

55 21 45

6. Dunapentele

26 13 3 10 69

53 16 42

7. LMSK

26 13 2 11 56

48

8. Elõszállás

26 11 7 8 58

45 13 40

9. Soponya

25 10 8 7 63

51 12 38

8 41

10. Szabadegyháza II. 25 11 2 12 58

64

11. Nagyvenyim

26

9 3 14 35

53 18 30

12. Dunamenti
Abroncsgyártók

26

3 3 20 24

83 59 12

13. Kisapostag

26

4 0 22 28

92 64 11

14. Mezõkomárom

25

1 4 20 26

107 81 7

Kisapostagtól -1 pont levonva.
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Hírek a cecei iskolából
Projektzáró
2011. május 26-án 15
órai kezdettel került sor
a Cecei Általános Iskolában a Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program 1.1.1 prioritásában megjelent TIOP
1.1.1-07/1-2008-0436
azonosító számú pályázat projektzáró rendezvényére. A rendezvényen a fenntartó települések vezetõi, a gesztorintézmény és tagiskolájának pedagógusai, a közeli oktatási intézmények képviselõi, a szülõi szervezet, illetve az iskolával szoros kapcsolatot ápoló civil szervezetek vezetõi jelentek meg.
Elsõként Varga Gábor, a pályázatban kedvezményezett Cece
Nagyközség Önkormányzatának vezetõje értékelte a projektet.
Elmondta, hogy a hosszú évekig húzódó pályázat megvalósítása
reményei szerint bizonyítja a kormányzat elkötelezettségét a közoktatás fejlesztése, megújítása irányában.
Király László projektmenedzser beszédében hangsúlyozta, hogy
az iskola életében, mûködésében az egyik legmeghatározóbb
elem az innováció, a fejlesztés, az elõremutató változás és változtatás igényének megléte. Ez vezérelte az intézmény akkori vezetõit is, amikor 2007-ben belevágtak ennek a pályázatnak az elkészítésébe. Törekvésüknek megnyerték a fenntartó önkormányzatokat, és az elkészült pályamunkát a kiíró minisztérium 2008-ban
sikeresnek ítélte meg. A projekt gyakorlati megvalósítása azonban országos szinten éveket csúszott. A cecei iskola ezután is az
innováció mellett tette le voksát, és sikeresen pályázott a
TÁMOP 3.1.4-es konstrukcióra, amely több részletében is köthetõ volt ehhez a pályázathoz. Az infrastrukturális nehézségek ellenére a TÁMOP-projektet sikeresen lebonyolították, leleményesen áthidalva az infokommunikációs eszközökben tapasztalható
hiányosságaikat. 2009-ben, átalakult fenntartói körrel, a gyõztes
pályázóknak teljesen új pályamunkát kellett készíteniük, belefoglalva az azóta történt változásokat. Az új konstrukcióban a Cecei
Általános Iskola és Alapi Tagiskolája 21.238.220 forintra pályázott, amely 12 interaktív tábla, projektor és hordozható számítógép, 35 darab asztali számítógép, szerver, wifi- és szavazócsomag
beszerzését irányozta elõ. A pályázatot befogadták, és támogatásra méltónak ítélték meg. A projekt megvalósítási ideje 2011. január 1-jével indult, és a törvényesen lebonyolított közbeszerzés során az Albacomp RI Kft.-t hirdette ki gyõztesnek a lebonyolító
önkormányzat. 2011. április 29-én Alapon, míg május 6-án Cecén
is beszerelésére kerültek az elnyert eszközök. A pályázat megvalósítását 100 %-ban, vagyis 21.238.220 forinttal támogatta a Magyar Állam és az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési
Alapja. A megvalósult fejlesztéseket a pedagógusok és diákok kitörõ lelkesedéssel vették birtokba, és azóta is szinte autodidakta
módon folyik kezelésük, minél sokrétûbb felhasználásuk elsajátítása. Ezt bizonyították azok a prezentációk, amelyeket az iskola
pedagógusai készítettek, és amelyeknek célja az volt, hogy bemutassák az eszközök minél sokrétûbb alkalmazását. Az intézmény
fenntartói és vezetõi remélik, hogy ez a nem mindennapi fejlesztés nagyban hozzájárul ahhoz, hogy Cecén és Alapon a 21. századnak megfelelõ iskola legyen pedagógiai-módszertani tekintetben,
illetve infrastrukturális viszonylatban.

Gyermeknap a diákönkormányzat
szervezésében
2011. május 27-én délelõtt iskolánkban gyermeknapot rendezett
a diákönkormányzat. A programok 11 órakor egy tanár–diák kézilabda-mérkõzéssel kezdõdtek, amely mindenki megelégedésére igazságos, döntetlen eredményt hozott.
Iskolánk kézilabdacsapata ezzel a mérkõzéssel melegített a délutáni gyermeknapi tornára, mely során aztán szép sikert aratott a
simontornyai sportcsarnokban.

2011. június 2. Bogárd és Vidéke

A cecei gyermeknap a mérkõzés után játékos feladatokkal folytatódott, amelyek közül nagy sikert aratott a lepényevés, aszfaltrajzkészítés, kötélhúzás, mocsárjárás, vízipisztoly-lövészet,
limbójárás, lufifújás. De ki lehetett próbálni a gólyalábon járást, a
tekézést, az ugrálókötelezést és még számos vidám játékot és feladatot. A gyerekek minden teljesített feladatért ajándékot kaptak. A legügyesebbek rengeteg édességet tudtak így összegyûjteni
a nap végére.
A rendezvénynek kedvezett az idõjárás is, így minden körülmény
adott volt ahhoz, hogy egy jó hangulatú programot bonyolítsunk
le.

Zárásképpen, a környezeti nevelés részeként, egy versenyszerû
feladat során iskolánk parkját is megtisztítottuk az elszórt hulladéktól, szeméttõl.
Köszönjük a pedagógusok és a megjelent szülõk segítségét a játékos feladatok lebonyolításában, és köszönet nagylelkû támogatónknak, aki frissen sült kenyérlángossal vendégelte meg diákjainkat.

Sikerek a cecei labdarúgó-utánpótlásban
A Cecei Általános Iskola és a Cece PSE által közösen fenntartott
U13-as serdülõ csapat nagyszerû sikert ért el a Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség által kiírt megyei bajnokságban. A tornarendszerben lebonyolításra kerülõ megmérettetésen sikeresen szerepelt csapatunk, hiszen saját csoportját megnyerte, megelõzve Mezõfalva, Sárbogárd és Dunaújváros csapatát. Ezután a fiúk egy
kisrégiós döntõt játszottak, ahol szintén sikert arattak, és felülmúlták Perkáta ifjú labdarúgóit.
2011. május 27-én került megrendezésre a megyei döntõ, amelyre
a pátkai sportpályán került sor. Csapatunk itt Bakonycsernye és
Polgárdi csapatával mérte össze erejét. A fiúk derekasan helytálltak a döntõ tornán, és ezüstérmet hoztak haza, amivel nagy dicsõséget szereztek maguknak és iskolájuknak.
A sikeres csapat tagjai: Sebestyén Martin, Bende Patrik, Várhelyi
Ádám, Várhelyi Zsolt, Varjas Máté, Klazer Ferenc, Redzsepi
Ardit, Meister Gábor, Vas Tiborc, Szalai Bálint, Kovács Tamás,
Szalai Renátó, Sohár Kristóf, Bosnyák János.
A csapat által elért eredmény legfontosabb láncszeme edzõjük,
Bende Zsolt személye volt. Nagy köszönettel tartozik neki a Cecei
Általános Iskola és a Cecei Polgári Sport Egyesület, hiszen idõt és
anyagi ráfordítást sem sajnálva, hosszú hónapokon keresztül
edzette, trenírozta ezeket a fiúkat, igazi csapatot kovácsolva belõlük. Munkáját ráadásul mindenféle ellenszolgáltatás nélkül végezte.
Szintén az õ munkáját dicséri az a
tény, hogy két labdarúgónk részt vehetett a Fejér Megyei Labdarúgó
Szövetség által megrendezett megyei
válogatón a székesfehérvári Sóstói
stadionban. A Sárbogárd–Sárszentmiklós körzet csapatában pályára
léphetett Varjas Máté az 1998-ban
születettek, míg Csányi Kálmán az
1997-ben születettek korosztályában.
Bízva a további eredményes szereplésben kívánunk nekik sok sikert a jövõben is!
Cecei Általános Iskola
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Ötvenöt éve végeztek
Ötvenöt évvel ezelõtt, 1956-ban végzett az
az osztály, amelyik 1952-ben úgy kezdte
meg a sárbogárdi tanítóképzõben középiskolai tanulmányait, hogy a nyáron kéthetes önkéntes munkát vállalt leendõ iskolájának építésében.
1952 és 1955 között Sárbogárdon, majd a
tanítóképzõ megszûnésével Székesfehérváron folytatták tanulmányaikat és készültek fel a pedagógusi feladatok ellátására.
A különbözõ helyekrõl érkezõ 17 volt diák
és hozzátartozója örömmel járta végig a
korszerûen és szépen felújított, egy emelettel bõvített egykori iskolát, a mai gimná-

zium épületét Novák–Kovács Zsolt igazgatóhelyettes vezetésével.
Sokszor elhangzott, hogy itt ez volt, ott az
volt. Nosztalgiáztak, visszaidézték azokat
az éveket, amelyeket ennek az intézménynek az elõdjében, a tanítóképzõben töltöttek.
A találkozóra eljött Francsics Józsefné
Panni néni, akit nagy tisztelettel köszöntöttek az egykori tanítványai és hozzátartozóik, mert Panni néni a találkozóknak
mindig meghatározó résztvevõje volt.
Együtt idézték fel az iskolai élményeket.

A 24 fõs végzõs osztály két személlyel bõvült, akik együtt kezdték (Balogh Erzsébet, Kácsor Ferenc), de családi okok miatt
más iskolákban fejezték be tanulmányaikat.
Az osztálytársak közül sajnos már nyolcan
meghaltak. A két osztályfõnök, Németh
Rudolf és dr. Perlaki Ernõ sem lehetett
már közöttük. Az elhunyt osztálytársakról,
osztályfõnökökrõl, valamint egykori tisztelt tanáraikról pár gondolattal külön-külön megemlékeztek, és néma fõhajtással
adóztak emléküknek.
Az iskolai megemlékezés után a Mészöly
Géza Általános Iskolában kiadós, finom
ebéd elfogyasztása mellett tovább folytatódott a véget nem érõ beszélgetés, amit
reményeik szerint két év múlva folytatnak
a következõ találkozójukon.
Osztálynévsor: Balhegy Ottó, Balogh Edit,
Brúzsa Miklós (1996-ban meghalt), Bús
István, Csuti Ferenc, Farkas József (2004ben meghalt), Fekete Piroska, Hanzsér
Valéria, Hazafy Katalin, Hertai Mária
(2008-ban meghalt), Isztl László, Kiss
Márton, Magyar József, Májer István
(1995-ben meghalt), Móré Zsuzsanna,
Nemes Zsófia, Nyuli Ferenc, Pál Anna,
Priezes Mária, Sárközi Márta (2008-ban
meghalt), Szabó János, Szendi János
(2010-ben meghalt), Sz. Molnár Sándor
(1994-ben meghalt), Tóth Imre (2007-ben
meghalt).
Hargitai Lajos

Köszönet
2011. május 28-án, szombaton, az esti
órákban a Korona Gyógyszertárba
mentem férjemmel a gyógyszereimet
kiváltani. Egy fiatal gyógyszerész szolgált ki bennünket olyan tisztelettel és
segítõkészséggel, hogy szavakba se tudom foglalni. Ezúton fejezzük ki hálás
köszönetünket iránta. Maradjon meg
továbbra is ez az embersége. Sok sikert
kívánunk neki az életben.

Névnap
vacsorával
Hétfõn rendezte a sárbogárdi
nyugdíjasklub évadzáró vacsoráját. Ez alkalomból köszöntötték a névnaposokat is.
Majd zene helyett tombolasorsolással tették emlékezetessé az eseményt.

Név és cím a szerkesztõségben

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

KISS GÉZA,
Mezõszilas volt polgármesterének
hamvasztás utáni búcsúztatására
2011. június 4-én 14 órakor
a mezõszilasi
református templomban kerül sor.
Kérjük részvétüket
csak egy szál virággal fejezzék ki!

/H/

Nekrológ
A Cecei Általános Iskola vezetõsége
mély fájdalommal tudatja
mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy elhunyt

KOVÁCS LÁSZLÓNÉ
Halmi Ilona,
a cecei Illyés Gyula Általános Iskola
nyugalmazott igazgatóhelyettese.
Temetését 2011. június 4-én,
szombaton, 16.00 órától tartják
a cecei református temetõben.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett feleségem, édesanyánk,
nagymamánk, testvérünk,

HORVÁTH ISTVÁNNÉ,
született Szántó Mária,
életének 66. évében,
súlyos betegség után elhunyt.
Temetése 2011. június 3-án 14 órakor
lesz a Huszár-temetõben.
Gyászoló család
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Eperkenyér
Hozzávalók: 30 dkg eper, 20 dkg liszt, 6 dkg cukor, 2 evõkanál
sütõpor, 1 mokkás kanál õrölt fahéj, 5 dkg vaj, 1 tojás, 1 tojássárgája, fél citrom héja.
Elõször az epret szétnyomkodjuk egy villával, majd az összes hozzávalóval összegyúrjuk, és alaposan összedolgozzuk. Kivajazott
õzgerincformában, elõmelegített, középmeleg sütõben 35 perc
alatt készre sütjük. Sülés után kiborítjuk, porcukorral meghintjük, és félbevágott eperszemekkel díszítjük.

Epres hab citromfûvel
Hozzávalók: 2 tojásfehérje, 2 ek citromlé, 100 g eper, 40 g porcukor, 2 ek felaprított citromfû, macskanyelv.
Verjük fel a tojásfehérjét a citromlével. Utána keverjük hozzá a
szétnyomkodott epret és a porcukrot. Legvégül adjuk hozzá a 2
kanál apróra összevágott citromfüvet. Az így kapott habot kanalazzuk pohárba és díszítsük eperrel, macskanyelvvel, citromfûlevéllel.

Eperkrém rétestésztában
Hozzávalók: 1 csomag mélyhûtött rétestészta, kevés zsír, 25 dkg
eper, 10 dkg cukor, 1 csomag zselatin, 4 ek forró vörösbor, 1/4 l
habtejszín, néhány szem eper, mentalevél, porcukor.
A rétestésztát kiolvasztjuk, kinyújtjuk, és 7-8 cm átmérõjû pogácsaszaggatóval köröket szaggatunk belõle. Kizsírozott sütõlapra
tesszük, és 175 fokra (gázsütõ 2-es fokozat) elõmelegített sütõben
kb. 5 percig sütjük. A megmosott, megtisztított földiepreket a cukorral durván összenyomkodjuk. A zselatint a forró borban feloldjuk (ha szükséges, adunk még hozzá egy kis vizet, vagy eperlevet), és a földieperhez keverjük. A tejszínt kemény habbá verjük,
és mielõtt az eperkrém megfagyna, óvatosan hozzákeverjük. Ezt
a krémet rétegezzük a rétestészta-karikák közé. Egy sütemény
5-6 tésztalapból áll. A legfelsõ tésztalapra is tehetünk egy kevés
krémet, amit eperszemekkel, mentalevéllel díszíthetünk. Porcukorral megszórva tálaljuk.

AZ IDEJÉBEN FELISMERT
MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ!
A Sárbogárdon lakó 45-65 év közötti asszonyok, akik
2 éven belül nem vettek részt mammográfiás vizsgálaton,
2011 júniusában névre szóló meghívót kapnak

MAMMOGRÁFIÁS
szûrõvizsgálatra.
A vizsgálat idõpontja: 2011. június 24-e és 27-e.
A vizsgálat helye: telepített szûrõbusz
a mûvelõdési ház elõtt.
Kérjük, csak azok tegyenek eleget meghívásunknak, akik behívólevéllel rendelkeznek!
A szûrõvizsgálat ingyenes.
A szûrõvizsgálattal kapcsolatos kérdésével forduljon a szûrõállomáshoz bizalommal.
Információ és idõpontmódosítás: 06 (20) 456 4256.
A lehetõség adott, éljenek vele!
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MÁJUS VÉGÉN
Naponta eltöltök valamennyi idõt egy kertben, amely nem is az
enyém. Van néhány kapám, gereblyém, vásároltunk magvakat,
palántákat. Termelünk.
A kert olyan hely, ahol az ember személyesen éli át, mit jelent az,
hogy õ ember. Mit is jelent tehát ez? Azt jelenti, kérem, hogy egy
természeti lény szimbiózisban, magyarul együttélésben áll a természettel, amelynek része. Nem kevés furfanggal eléri azt, hogy
az anyatermészet táplálja õt, mégpedig úgy, hogy ez az anya lehetõleg ne sérüljön, továbbra is megmaradjon abban az állapotában,
hogy képes legyen folytatni ezt a táplálási tevékenységet. Jelenti
továbbá a kerti tevékenységben megtestesülõ emberség azt, hogy
az ember a két keze munkájával állítja elõ azt, amire szüksége van.
Tehát nem lop, nem tulajdonítja el mások munkájának eredményét, nem tartja segélyért a tenyerét, nem szorul másokra. Az
öntudatnak olyan fokán létezik, hogy nyugodtan nézhet akárki
szemébe.
Akik például korrupció révén, a többi ember megkárosítása árán
építtetnek maguknak márványpalotát, megtanulták, hogyan kell
szembenézni a másik emberrel, de a nézésükben van valami rebbenés, kis idegesség, erõltetettség, amelyet a gyanútlan szemlélõ
nem is vehet észre. De ahogy az illetõ a száját tartja, ahogy vigyáz
az arcmozdulataira, abban van egy kis feszültség, amely miatt talán csak tudat alatt mocorog bennünk, közönséges emberekben
valami nemszeretem érzés. A tiszta lelkiismeretû, kapa-kaszaforgató polgár tekintete nyugodt, nyílt, az arckifejezése lazán követi
a kedélye hullámzásait. Nincs mitõl tartania, megtette, amit kell.
A kertben tevékenykedõ figura továbbá használja az izomzatát,
tüdejét, szívét, amely ténykedés sokkal egészségesebb, mint egy
kocsma pultját támasztani, vagy fotelbe süppedve dühöngeni,
hogy nincs egy normális mûsor sem ezen a rohadt tévén. Õ ott a
kertben átéli a napsütést és a szellõt, madárfüttyöt hallgat, összeolvad a világgal, nem utolsósorban pedig izzad, ami a szervezet
méregtelenítését jelenti ugyebár.
Meg kell ismerni a derékfájást, az elfúló lélegzetet. Szükséges
megtanulni, hogy semmi sincs ingyen, meg kell küzdeni a javakért. Sok mindent meg kell tanulni, amit csak itt lehet. Valami nagyon fontosat nem tud, aki kis árkocskába nem hintett szemmel
alig látható, avatatlan tekintet számára csupán növényi eredetû
szemétnek tûnõ magocskákat, aztán pár nap múlva nem élte át
azt a csodát, hogy katonás sorban kis növénykék dugják ki a földbõl levélkéiket. Mi történt itt? Valami megfoghatatlan. Mennél
tovább nézem, annál kevésbé értem. Valami olyan keletkezik cselekvéssorom nyomán, ami eddig nem létezett. Fel kellett ásnom a
talajt, gereblyével porhanyósítanom kellett, aztán jön a vetés. És
kérem, kidugják a fejüket a kis sárgarépa-növények. Ha minden
jól megy, õsztõl nem marad sárgarépa nélkül a húsleves. És abban
aztán nem lesz méreg! Én nem használok kemikáliákat. Vagy harminc évvel ezelõtt megkérdeztem a szomszéd nénitõl, nem tud-e
valami szert a terjedõ gaz ellen. Azt mondta, csak egyetlen igazán
jó szer létezik: a kapa éle. Ez is alapvetõ tanulnivaló, ha az ember
szerszámokat fog, és beteszi a lábát egy kertbe.
(L. A.)

Idõjárás
Hazánk idõjárását a helyi hatások irányítják. A medencét meleg és nagy
nedvességtartalmú levegõ tölti ki, ami kedvezõ feltételeket teremt a záporok, zivatarok kialakulásához. A hét közepén még egy hullámzó, gyenge
front is segíti e folyamatok megerõsödését. Lesznek területek, ahol rövid
ideig tartó, de jelentõs mennyiségû csapadék hullhat. A délutáni órákban
sokfelé, éjszaka kevesebb helyen várható záporesõ, zivatar. A hét legvégén
érkezhet szárazabb levegõ hazánk fölé, ekkor csökken a zivatarhajlam. Az
idõszak alatt végig meleg levegõ lesz felettünk, így fülledt, igazi nyári idõben lesz részünk június elsõ napjaiban.
www.metnet.hu
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Ismét eltelt egy tanév…
…És véget ért. Nemcsak a tanév, de egy csodákkal, küzdelmekkel,
könnyekkel és mosolyokkal teli bajnokság is. Egy bajnokság, amit a
székesfehérvári Alcoa FKC és a Decathlon Sportáruház szervezett
Fejér és Veszprém megye 1996-os születésû csapatainak. Mi nem tartozunk ebbe bele, nekünk nincsenek 96-os játékosaink. De neveztünk, mert játszani akartunk, és mert úgy gondoltuk, egy kis korkülönbségtõl még nem ijedhetünk meg. És megérte!
Egy rendkívül szervezett, izgalmas, kihívásokkal teli bajnokság volt.
A papírforma alapján mi voltunk az a csapat, akit – úgymond – nem
jegyeztek sehol sem, nekünk bizonyítanunk kellett létjogosultságunkat.
Bizonyítani a szülõknek, hogy nem csavarogni járunk el otthonról,
hanem igenis edzünk keményen, bizonyítani tanárainknak, hogy
igenis mi is helyt tudunk állni nagy múltú sportegyesületek és városi
iskolák csapataival szemben, bizonyítani segítõinknek, az önkormányzatoknak, hogy nem kidobott pénz az, amit utaztatásunkra költenek, iskolatársainknak, hogy az általuk sok esetben „bohóckodásnak” titulált mozgás igenis egy kõkemény, harcos, de csodaszép sport,
és mindenek felett bizonyítanunk önmagunknak, hogy igenis az álmok elérhetõek.
Rengeteg ismerõst, barátot szereztünk, és megtanulták rajtunk keresztül, hogy Cece az ország melyik részén is található. Barátainknak
nevezhetjük a bajnokságba a mi segítségünkkel bekerült és példásan
helytálló, kicsit méltatlan sorsú dégi csapatot, a lányokat és az edzõjüket egyaránt.
Úgy gondoljuk, a csapatba belefektetett rengeteg munka nem volt hiába. Több porondon, több esetben sikerült megmutatnunk, hogy a
Cece NIKK igenis egy olyan kézilabdacsapat, akikkel számolni kell!
Minden játékos szívvel, lélekkel harcolt a meccseken. Igaz, voltak
mélypontjaink, átéltünk egy komoly krízist, de a csapatösszefogás
mindent legyõzhet. És a Cece NIKK csapat! Nevezhetnénk minden
túlzás nélkül családnak is.
A lányok a sport alapjai mellett megtanulták, hogy csakis egymásra
számíthatnak, viszont ha bajba kerülnének, a csapat mindent megold,
ami emberileg megoldható. Számos problémás helyzetbõl húztuk
már ki egymást, és minden komolyabb vita nélkül egyöntetûen álltunk ki minden esetben egymásért. Valljuk, hogy ebben rejlik a sport
nevelõ hatása!
Szerencsénkre csapatunkhoz csatlakozott két elszánt segítõ, akik
idõt, fáradságot nem kímélve nemcsak az edzések munkájában, hanem ha szükséges volt, a lányok tanulmányi problémáinak megoldásában is segítettek. A lányok énképe átalakult, és a mindegyre erõsödõ kamaszkor mellett is jó irányba változtak.
Én magam és edzõtársam nagyon nagy szeretettel köszönjük minden
játékosunk szüleinek a rengeteg türelmet és a segítséget, a Cecei Általános Iskola vezetõinek a lojalitást és az utazási problémák megoldásában nyújtott hathatós segítségüket, illetve Cece, Vajta és
Sáregres önkormányzatainak utaztatásainkat, Lévai Ferenc úrnak, a
Sárrét Közalapítvány elnökének az anyagi segítséget.
Köszönjük továbbá a lányoknak a rengeteg munkát, a kitartást, a
könnyeket és a mosolyokat! Reméljük, ti is úgy érzitek, nem volt hiába!

És hogy egy kis közhelyet is mondjak: „…csak a szépre emlékezünk”… Igen! Nem emlékezünk a folyamatos támadásokra, a gúnyolódásokra, a pikírt megjegyzésekre, a nagyképû legyintésekre és a soha meg nem válaszolt kérdésekre. Tanultunk ezekbõl is…
Véget ért ez a tanév, és jövõre kezdõdik egy új, ami remélhetõleg a
Cece NIKK életében is új elvárásokat, ezekkel együtt új kihívásokat,
új ismeretségeket, barátokat hoz majd!
Végezetül szeretnék néhány adatot felsorolni a csapat elmúlt évébõl.
Edzõmeccsek: 17 mérkõzés Soponya, Aba, Tolna KC, Siófok KC,
Simontornya, Kisláng, Baracs, Gárdony, Sárszentmiklós, Cece NIKK
Senior (felnõtt) csapataival.
Tornarészvételek:
Október: Cece NIKK-kupa 5. hely.
Február 5.: Baracs, 2. hely, a torna legjobb kapusa: Németh Csilla.
Február 11.: Soponya, 3. hely.
Február 26.: Gárdony (98-as korcsoport, kezdõk), 4. hely.
Május 27.: Mezõszilas, 1. hely, a torna gólkirálynõje: Bodoki Bernadett.
Bajnokság: 18 mérkõzés, 8. hely, Pázmánd–Csákvár sportegyesület,
Aba, Alcoa FKC, Várpalota, Bakonycsernye, Gárdony, Martonvásár, Mór, Dég csapataival.
Összesítve csapatunk a 10 hónapos tanév alatt 62 mérkõzést játszott,
ami – úgy gondoljuk – nem kevés, amellett, hogy a gyerekeknek elsõsorban a tanulásra kellett koncentrálniuk.
Véget ért a tanév, jön a nyár, az edzõtábor, a sok-sok munka és a
sok-sok móka. Mert a Cece NIKK nem áll meg! Dolgozunk és bulizunk egész nyáron át! Erõsítjük egymást a játékban és a szórakozásban egyaránt. Várjuk az új kihívásokat és mindazokat a gyerekeket
csapatunkba, akik szeretik a kézilabdát és el tudják fogadni egy kissé
talán furcsa, de mindenképpen szeretnivaló lánycsapat szabályait,
hangulatát, és azonosulni tudnak szellemiségünkkel. Várunk minden
kedves gyereket a nyár folyamán is, aki szeretné kipróbálni a játékot,
osztozna velünk örömeinkben és könnyeinkben is! Várunk minden
támogatót is, aki úgy érzi, segítségével könnyebbé tudja tenni munkánkat, és kibõvülhetnek lehetõségeink.
Tisztelettel és szeretettel:
a Cece NIKK vezetõsége: Pordány Ferenc és Vajai-Kovács Viktória

I. Gyermeknapi Kézilabda- és Kispályás Labdarúgótorna
Mezõszilas–Simontornya 2011.
A mezõszilasi Németh László ÁMK – köszönhetõen a 4B Kft. támogatásának – és a
simontornyai iskola közösen rendezte meg
az I. Gyermeknapi Kézilabda- és Kispályás
Labdarúgótornát.
A labdarúgás 1. és 2. évfolyamos gyerekeknek volt. Külön dicséretet érdemel a lajoskomáromi csapat, amelyben még óvodás gyerekek is játszottak.

Labdarúgás
Eredmények:
Mezõszilas–Lajoskomárom 3:0, Simontornya–
Mezõszilas 0:1, Simontornya–Lajoskomárom 1:1.

Végeredmény:
1. Mezõszilas, 2. Simontornya, 3. Lajoskomárom.
A csapatok tagjai érem-, oklevél- és édességjutalomban részesültek.

Kézilabda
Csapatok: Cece NIKK, Lajoskomárom, Mezõszilas,
Simontornya, Siófok.
Eredmények:
Mezõszilas–Simontornya 9:5, Cece NIKK–Lajoskomárom 6:2, Mezõszilas–Siófok 5:6, Simontornya–Lajoskomárom 6:2, Siófok–Cece NIKK 1:4,
Mezõszilas–Lajoskomárom 10:0, Siófok–Simontornya 10:6, Cece NIKK–Mezõszilas 10:3,Siófok–

Lajoskomárom 9:5, Cece NIKK–Simontornya 11:1.
(A mérkõzések játékideje 1x15 perc volt.)

Végeredmény:
1. Cece NIKK 2. Siófok, 3. Mezõszilas, 4. Simontornya, 5. Lajoskomárom.

Különdíjak:
A legjobb kapus: Galambos Eszter, Siófok, gólkirály: Bodoki Bernadett, Cece NIKK, a legtechnikásabb játékos: Sallai Nikolett, Siófok.
A csapatok kupa-, érem-, oklevél- és édességdíjazásban részesültek.
Köszönjük a 4B Kft. támogatását.
NLÁMK
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Június 4., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Delta 9.30
Marco és Gina 9.50 A bûvös körhinta 10.05 Magyar népmesék 10.15 Lülü, a
teknõc 10.40 Derek, a fenegyerek 11.00 Sandokan 11.30 Most a Buday! 12.00
Hírek 12.05 Sztársáv 12.50 Autóvízió 13.20 Mozdulj! 13.50 Kul-túra 2011
14.20 Magyarország 14.50 Szellem a palackból 15.20 Aranymetszés 16.15
Magyarország története 16.45 A legbátrabb város 18.25 Bús düledékeiden
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Szerencseszombat – A luxor, az ötöslottó
és a joker sorsolása 21.05 Ábel a rengetegben 23.00 Hírek 23.05 Sporthírek
23.10 Vérzõ Magyarország 1.05 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Flúgos csapat 10.30
Asztroshow 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Tuti gimi
13.40 Sue Thomas – FBI 14.40 Míg a halál el nem választ 15.05 Õslények kalandorai 16.05 Sheena, a dzsungel királynõje 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz
19.45 Csillag születik 23.15 Vitathatatlan 2. 1.10 Smith: Veszteség 2.20
Fókusz plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.30 Egy tini naplója 11.45 Bajnokok Ligája magazin 12.15 Két testõr 12.45 Babavilág 13.15 Szobaszerviz – A
trend 13.45 Sliders 14.45 Az ügynökség 15.40 Rúzs és New York 16.35 Bûbájos boszorkák 17.35 Vásott szülõk 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35
Sabrina 22.05 Felejtés 23.50 A szerencseforgató 1.35 Ezo.tv 2.35 Kalandjárat
3.00 Teleshop 3.30 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 Trianon öröksége 13.30 Emlékhelyek üzenete 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30 „Magyarországról jövök” 16.04 Idõt kérek
17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Rádiókabaré 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58 Zene 20.04 Rádiószínház 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Június 5., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Engedjétek
hozzám 9.05 Így szól az úr! 9.15 Katolikus krónika 9.40 Tanúságtevõk 10.05 A
sokszínû vallás 10.20 Evangélikus magazin 10.45 Református ifjúsági mûsor
10.50 Útmutató 11.20 Mai hitvallások 11.45 Zsinagógák 12.00 Hírek 12.05 TS
– Sport 7 12.35 Út Londonba 13.05 Fogadóóra 13.35 A hat lépés hatalma
14.30 Az Ushuaia expedíció 15.20 Szerelmi láz 16.40 Hogy volt!? 17.50 Anno
18.20 Németország – Magyarország nõi kézilabda világbajnoki selejtezõ mérkõzés 20.10 Híradó 20.35 Sporthírek 20.45 A karvaly csendje 21.40 Vasárnap
este 22.35 24 23.20 Panoráma 23.50 Hírek 23.55 Sporthírek 0.05
Aranymetszés 1.00 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35
Asztroshow 11.30 Törzsutas 12.00 Híradó 12.10 Az Iguacu vízesések 13.10
Magyar autósport-magazin 13.30 WTCC – Túraautó-vb – Hungaroring, Mogyoród 14.15 Doktor Addison 15.15 Eltûntnek nyilvánítva 16.20 Filofax 18.30
Híradó 19.00 A Karib-tenger kalózai: A fekete gyöngy átka 21.50 Csali 0.20
Portré 0.55 Sötét vizeken
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2 Matiné 10.30
Nagy vagy! 11.25 Stahl konyhája 11.55 Kalandjárat 12.25 Talpig nõ 12.55 Borkultusz 13.25 Sliders 14.15 Monk – Flúgos nyomozó 15.15 Bûbájos boszorkák
16.10 Édesek és mostohák 18.30 Tények 19.00 Napló 19.35 Napló extra 20.05
A mágus 22.15 Frizbi Hajdú Péterrel 23.15 Knight Rider 0.10 Nexxt 1.40 Ezo.tv
2.10 Napló 2.35 Napló extra 3.00 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.15 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katolikus
szentmise közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a
Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04
Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50
Mese 19.57 Zene 20.04 Rádiószínház 21.01 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából

Június 6., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Vasárnap este 9.55 Nappali 10.55 Parlamenti napló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 12.55 Átjáró 13.30 Roma Magazin 14.05 Domovina
14.35 Mindentudás Egyeteme 15.30 Kastélyok és kúriák 16.00 Szomszédok
16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.50 India – Álmok útján
18.40 Futótûz 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Nápolyt látni és… 21.30 A
fehér nyíl 22.05 24 22.55 Hétfõ este 23.30 Urbanisták 23.55 Hírek 0.00
Sporthírek 0.10 TS – Motorsport 0.40 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Fókusz Plusz 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05
Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow
13.30 Fél kettõ 14.20 Rádió 16.20 Mindörökké szerelem 17.20 Ezel – Bosszú
mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 A mentalista 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.20 Dr. Csont 22.15 Showder Klub 23.30 Face The Pro Tournament 0.35
Gyilkos elmék 1.30 Reflektor
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TV2: 5.25 Teleshop 5.50 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.45 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop 11.35 Második élet 12.35 Egy hét Pesten és Budán 14.15 Ezo.tv 15.25 Második élet 16.25
Seherezádé 17.05 Update konyha 17.25 Seherezádé 18.30 Tények 19.20 Aktív 20.15 Jóban-Rosszban 21.25 NCIS 23.20 Aktív Extra 23.25 Különleges
ügyosztály 0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.30 Célkereszt 2.45 Magellán 3.10
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egyház félórája
14.05 Kabaré 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

Június 7., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00
Alaszka 9.30 Egy év japán szarvasok között 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 12.55 Átjáró 13.30 Srpski ekran 14.00 Unser
Bildschirm 14.35 Mindentudás Egyeteme 15.30 Tudástár 2011 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.50 India – Álmok útján 18.40 Futótûz 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 San Marino –
Magyarország Eb-selejtezõ labdarúgó-mérkõzés 22.35 24 23.20 Kedd este
23.55 Szellem a palackból 0.25 Hírek 0.30 Sporthírek 0.40 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Trendmánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05
Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow
13.30 Fél kettõ 14.30 A kétbalkezes Cupido 16.20 Mindörökké szerelem 17.20
Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 A mentalista 20.05 Fókusz 20.40
Barátok közt 21.20 Castle 22.15 A Grace klinika 23.20 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.50 Halottasház 1.40 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.50 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop 11.40 Második élet 12.40 Rabiga elõtt 14.15 Ezo.tv 15.25 Második élet 16.25 Seherezádé
17.05 Update konyha 17.25 Seherezádé 18.30 Tények 19.20 Aktív 20.15
Jóban-Rosszban 21.25 A kalandor 23.20 Aktív Extra 23.25 A médium 0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.30 Az ember, aki nappal aludt 3.10 Babavilág 3.35
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 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

Június 8., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00
Alaszka 9.30 „Ilyen embernek is köll lenni” 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 12.55 Átjáró 13.30 Hrvatska krónika 14.05
Ecranul nostru 14.35 Mindentudás Egyeteme 15.30 Optika 16.00 Szomszédok
16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.55 India – Álmok útján
18.40 Futótûz 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Bosznia-Hercegovina–Magyarország férfi kézilabda Eb-selejtezõ 21.50 24 22.40 Szerda este 23.35
Kapcsos könyv 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 0.00 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Autómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05
Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow
13.30 Fél kettõ 14.20 Passionada – A szerelem játéka 16.20 Mindörökké szerelem 17.20 Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 A mentalista 20.05
Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Sebhelyek 23.25 Talpig majom 1.15
Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.50 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop 11.40 Második élet 12.40 Winnetou és a félvér apanatchsi 14.15 Ezo.tv 15.25 Második
élet 16.25 Seherezádé 17.05 Update konyha 17.25 Seherezádé 18.30 Tények
19.20 Aktív 20.05 Skandinávlottó-sorsolás 20.15 Jóban-Rosszban 21.25 Doktor House 22.25 Hawaii Five-0 23.20 Aktív Extra 23.25 Szellemekkel suttogó
0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.30 Bizonyítás 3.05 Két testõr 3.30 Animációs
filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 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
17.05 Liszt-rapszódia 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

Bogárd és Vidéke 2011. június 2.

TV-RÁDIÓMÛSOR / BOGÁRDI TÉVÉ

17

Június 9., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00
Alaszka 9.30 Apacsavar 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30
Kárpát expressz 12.55 Átjáró 13.30 Slovenski utrinki 14.05 Együtt 14.35 Összhang 15.30 Kárpátalja Expressz 16.00 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti
híradók 16.55 Teadélután 17.55 India – Álmok útján 18.40 Futótûz 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Maupassant filmklasszikusok 21.10 Tûzvonalban
22.05 24 22.55 Csütörtök este 23.30 Liszt Rómája – Róma Lisztje 23.55 Hírek
0.05 Sporthírek 0.10 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Törzsutas 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Rubi,
az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.30
Fél kettõ 14.40 Bízzál bennem! 16.20 Mindörökké szerelem 17.20 Ezel –
Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 A mentalista 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Ítéletnap 23.45 Róma 0.55 Reflektor 1.05 Infómánia
TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.50 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop
11.40 Második élet 12.40 Az álomnõ 14.15 Ezo.tv 15.25 Második élet 16.25
Seherezádé 17.05 Update konyha 17.25 Seherezádé 18.30 Tények 19.20 Aktív 20.15 Jóban-Rosszban 21.25 Lelkes testcsere 23.20 Aktív Extra 23.25 Divatkreátor 23.55 Bostoni halottkémek 0.55 Tények este 1.25 Ezo.tv 2.00 Haláli
hullák hajnala 3.35 Segíts magadon! 4.00 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 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 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Június 10., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00
Alaszka 9.30 Festõ a kofferban 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz 12.55 Átjáró 13.25 Körzeti magazinok 14.20 Útravaló
14.35 Nyolclábú buckalakók 15.00 Ausztrália 15.30 Ez csak divat 16.00 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.50 India – Álmok útján 18.40 Futótûz 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Csak kétszer
vagy fiatal 21.50 24 22.35 Péntek este 23.10 Záróra fiataloknak 23.40 Hírek
23.45 Sporthírek 23.50 Halhatatlanok Társulata 0.45 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Infómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Rubi,
az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.30
Fél kettõ 14.20 Mária, egy anya története 16.20 Mindörökké szerelem 17.20
Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 A mentalista 20.05 Fókusz 20.40
Barátok közt 21.20 CSI: A helyszínelõk 22.15 Gyilkos elmék 23.15
Pokerstars.net – Big Game 0.15 Reflektor 0.25 Törzsutas 0.50 Döglött akták
1.40 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.40 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.50 Teleshop 11.25
Második élet 12.25 Az ítéletidõ napja 14.15 Ezo.tv 15.25 Második élet 16.25
Seherezádé 17.05 Update konyha 17.25 Seherezádé 18.30 Tények 19.20 Aktív 20.15 Jóban-Rosszban 21.25 Irigy Hónaljmirigy 22.25 Evolúció 0.20 Aktív
Extra 0.25 Tények este 1.00 Ezo.tv 2.00 Víruskommandó 3.30 Alexandra
pódium 3.55 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ
13.04 Rádiószínház 13.30 A Hetednapi Adventista 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 23.05 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON,
SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint a
PR-Telecom hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es
frekvencián.
Június 3., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Szabó Imre emlékére 7. 13.00 és
18.00 Lapszemle 19.00 Minicon, Mészöly-gála (90p), Nyitott
Egyetem: Pálné Kovács Ilona (25p), Díjugrató Alapon (90p),
Történelmi vetélkedõ (10p) 23.00 Lapszemle
Június 4., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport, benne Hintók versenye
2011 – 2. rész 13.00 Lapszemle 14.00 Minicon, Mészöly-gála
(90p), Nyitott Egyetem: Pálné Kovács Ilona (25p), Díjugrató Alapon (90p), Történelmi vetélkedõ (10p) 18.00 Lapszemle 19.00
Családi nap a Zengõben (60p), Bruzsa-kupa (45p), Tinódi majális
(15p), Alapi rendrakás (25p), Emlékezés a zsidó áldozatokra
(30p) 23.00 Lapszemle
Június 5., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Minicon, Mészöly-gála (90p),
Nyitott Egyetem: Pálné Kovács Ilona (25p), Díjugrató Alapon
(90p), Történelmi vetélkedõ (10p) 13.00 Heti híradó 14.00 Családi nap a Zengõben (60p), Bruzsa-kupa (45p), Tinódi majális
(15p), Alapi rendrakás (25p), Emlékezés a zsidó áldozatokra
(30p) 18.00 Heti híradó 19.00 Szabó Imre emlékére 8. 23.00 Heti
Híradó
Június 6. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Szabó Imre emlékére 8. 13.00 és
18.00 Heti híradó 19.00 Hõsök napja (10p), Tavaszi hangverseny
Miklóson (45p), Pörköltfesztivál 23.00 Heti Híradó
Június 7., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Sport, benne Hintók versenye
2011 – 2. rész 13.00 és 18.00 Heti Híradó 19.00 Az abai otthon lakói Örspusztán (25p), Gyereknapi felvételek (30p), Projektzáró
Cecén (35p), 25 éves a város (60p), Diáksereg Rétimajorban
23.00 Heti Híradó
Június 8., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Hõsök napja (10p), Tavaszi
hangverseny Miklóson (45p), Pörköltfesztivál 13.00 Heti Híradó,
18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 Lapszemle
Június 9., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Szabó Imre emlékére 8. 23.00 Lapszemle

***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a 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@gmail.com Honlap:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki
rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Horváth István,
Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin,
Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Zámbó Tibor és még sokan mások.
Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
utómunka: Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Kovács Benedek. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok
leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók,
illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 17 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók
le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz
szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4
hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

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

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
SIMONTORNYAI SZÕLÕ
ideális környezetben, kicsi présházzal,
pincével, teljes felszereléssel,
JUTÁNYOS ÁRON ELADÓ.
06 25 464 509, 06 70 9530 877
Magyar rövidszõrû VIZSLA
KISKUTYÁT alkalmi áron vásárolnék.
06 30 620 7355
GÁZOLAJ LEGJOBB ÁRON,
KISZÁLLÍTÁSSAL is. Korrekt Kút Kft.,
Cece, Vasútállomás. 06 20 923 1567
ROVER 414 SI 2013. május 11-ig
érvényes mûszakival ELADÓ.
06 30 301 6321
TETÕCSERÉP szállítással 1350 Ft-tól,
garanciával. 06 20 9475 970
KAZÁNOK 98.000 Ft-tól,
RADIÁTOROK féláron, garanciával
akár hitellel! 06 20 9475 970
Szürke cirmos CICÁMAT keresem,
május 14-én eltûnt a Mészöly
általános iskola környékén.
Jobb elsõ lábára biceg.
06 70 642 3624
Sárszentmiklóson összkomfortos,
kétszintes CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
06 30 473 7942
JOGOSÍTVÁNY! Nyári tanfolyamok
indulnak június 3-án és június 17-én
18 órakor a sárbogárdi
József Attila Mûvelõdési Házban.
Részletfizetés akár 4 hónapra,
diákkedvezmény! Jelentkezni:
Fûrész József – 06 30 290 3744

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 – aprított cser: 1950 Ft/q, aprított
akác: 2140 Ft/q, aprított juhar, dió, hárs hulladékfa:
1750 Ft/q. Díjmentes szállítás. 06 (30) 9862 623.
(1228219)

Sárbogárd központjában, téglaépületben elsõ
emeleti, 80 m2-es, erkélyes lakás eladó. 06 (20)
419 4940, 06 (30) 9941 332.
Tápkockás és szálas paprika-, paradicsom-, fûszerpaprika-palánta. Cece, Deák u. 81. 06 (30) 418
7854. (1228412)
Németjuhász kölyökkutyák eladók. Telefon: 06
(20) 278 8208.
63-as fõút mellett présház eladó. 06 (20) 9253 414.
Üzlethelyiségek kiadók. Ady E. út 160. 06 (20)
9253 414.
Régi parasztház eladó. 06 (70) 506 3346. (3517791)
Óriási akció a Baby Mamiban! Minden termék -30
%-kal, cumik, cumis üvegek -40 %-kal olcsóbban
kaphatók. Lyoness-kártya akcióknál használható!
Sárszentmiklóson jó állapotú családi ház alacsony rezsivel eladó vagy kiadó. Érdeklõdni: 06
(70) 2413 738. (3517876)
Alsószentivánon összkomfortos családi ház melléképületekkel, nagy kerttel, szép környezetben eladó. Telefon: 06 (30) 354 9559.
Árpád-lakótelepen 3. emeleti, középsõ lakás eladó. Irányár: 4,7 millió Ft. 06 (70) 312 0384.
Kiadó Sárszentmiklóson másfélszobás családi ház.
06 (30) 8635 196.
C-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ sofõrt és
rakodót felveszek, kalmárrostát vásárolok. 06 (30)
382 4133.

9 éves gyerekhez gitártanárt keresek. 06 (20) 6190
935.
Többfajta palánta! Paprika, paradicsom, zeller poharasan, szálasan. Friss vágott virág egész nyáron
kapható. Tinódi u. 21. (3517896)
Leonbergi szuka kutyámat keresem. Kérem a becsületes megtalálót, hívja a 06 (30) 305 1615-ös
telefonszámot.
József Attila u. 19-ben kétszobás lakás eladó. 06
(30) 305 1615.
Képviselõket keresek. Érdeklõdni: 06 (30) 9392
157.
Park presszó Sárbogárdon kiadó. 06 (20) 552
8581.
Eladó 0,4 hold, 7,1 AK szántó. 06 (30) 318 6144.
(3517830)

Eszperantó, francia, fõiskolai nyelvtanártól. 06
(70) 633 2129. (3517829)
Babakocsi és bébihordozó jó állapotban eladó. 06
(30) 500 0706. (3517828)
Sárbogárdon az Abai út végén, 63-as út mellett kis
ház részletfizetési kedvezménnyel eladó. 06 (70)
595 0972. (3517827)
Családi ház kiadó. 06 (70) 453 9795.
Kisebb családi ház eladó. 06 (30) 330 2615.
Családi ház kiadó. 06 (30) 330 2615.
Üdüljön Harkányban, strandtól 100 méterre apartman kiadó. 06 (30) 384 0228. (3517898)
Körömépítés, pedikûr. 06 (30) 429 3403.
Kukoricát vásárolok. 06 (30) 382 4133.
Sárbogárd, Ady úton üzlethelyiség kiadó. 06 (70)
334 1933. (3517897)
Sárbogárd, Ady 139-ben elsõ emeleti lakás eladó.
06 (70) 334 1933. (3517897)

Az Invitel Zrt., Magyarország egyik vezetõ
tele- és infokommunikációs szolgáltatója,

VÁLTOZÁS!

VISZONTELADÓKAT
KERES

Közérdekû telefonszámok

vállalkozói jogviszony keretében.
Amennyiben érdekli a lehetõség,
fényképes önéletrajzát
a job@invitel.co.hu címre várjuk
„viszonteladó” jeligével a tárgymezõben.

KÉMÉNYSEPRÕK:
Russ Attila (külterület)
06(30)744 6022,
Csvecsko Sándor (Sárszentmiklós)
06(20)520-2990

Megújult a Fried szálló
A simontornyai Fried család hajdani villájából átépített szép szállodát öt évvel ezelõtt nyitották meg. A folyamatos fejlesztések jelentõs állomása a 2009-ben megindult bõvítést is
magában foglaló nagy beruházás, amely az Új Magyarország Program keretében, pályázatból valósult meg. Ennek eredményeként május 22-én került átadásra egy új épületegység, a Liliom-szárny, a wellness–fitnesz központ, valamint egy bálterem.
Az átadási ünnepséget megtisztelte jelenlétével Oláh Lajos országgyûlési képviselõ, valamint Tóth Ferenc, a Tolna megyei kormányhivatal vezetõje. Beszédet mondott a vietnami nagykövet. A nagykövet beszédében méltatta azt a jelentõs tényt, hogy Vietnam és
Magyarország barátságának eredményeként ebben a szép kastélyban egy impozáns szálloda létesülhetett. Végül a város képviseletében Csõszné Katz Edit polgármester asszony
vágta át a nemzeti szalagot.
Az ünnepséget színesítette a budapesti Honvéd SE szinkronúszó-csapatának látványos
bemutatója. A minden igényt kielégítõ szállodakomplexum bejárása után a házigazda fogadáson látta vendégül a meghívottakat.
Heiland Ágnes
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Nem láttam oroszlánt Tanzániában
7. rész
Lesétáltam a hajóállomásra és megkérdeztem az indulási idõpontokat holnapra.
Aztán sikeremen és a vasárnapi kevés forgalom láttán felbuzdulva a daladalák megállójához gyalogoltam.
Sajnos eléggé kimondhatatlan nevû negyedben lakom, Mwenge-ben. A daladalában elöl ültem és figyeltem az ajtónyitó–
jegyszedõ–felhajtófiú száját, hogyan
mondja ki a Mwenge szót. Kicsit másképp,
mint én.
250-ért vitt a buszocska, míg a taxisnak
ugyanezért a távolságért 10.000 jár. Victoria megállónál szólt a jegyszedõ, hogy az
az enyém. Még nem mentem haza, hanem
meglátogattam a vasárnap is nyitva tartó,
közeli Afrikai Népmûvészek Központját.
A tulajdonosa olasz, itt él már húsz éve.
Mesélte, hogy az utóbbi húsz évben a tenger tele lett dobálva mûanyag szatyrokkal
és egyéb modern szeméttel. Pár éve õk már
nem használnak ilyen csomagolást.
Jó hely ez a központ. Remekbe készült tárgyakat látni: ébenfa nyelû kanálkák, csontból faragott ezek-azok, textil- és bõrdísztárgyak, kerámia, fafaragások, ékszerek és
ezer más.
Estefelé értem jött Mahmud és még valaki,
aki a Turkish Airlines fõembere Tanzániában. Rögtön el is intézték nekem az utolsó
esti programot, mielõtt hazamennék.
Mahmudéknál fogok vacsorázni és aludni,
onnan pedig késõ éjjel ez a képviselõ visz ki
a reptérre. A gépem hajnali négykor száll
majd fel Isztambul felé.
Elõször Mahmud egyik unokatestvéréhez
mentünk, ott vacsoráztunk. Vörös lencsébõl készült fasírtféle, zöldséges pizza és
olajban sült, sajtos tekercsek kerültek az
asztalra. Az alacsony, kellemes külsejû villákból álló lakónegyed udvarához nagy
úszómedence is tartozott. Sportteremmel
ellátott, zárt, õrzött terület. A falakon kívül esõ területen rendezetlen, szegényes
épületek álltak, amerre csak a szemem ellátott. Nagy üzleteket csinálhatnak Tanzániában a különbözõ õrzõ–védõ irodák.
Vacsora után Mahmudékhoz mentünk, és
késõ éjszakáig beszélgettünk. Az itteni
életbe való beilleszkedésük, igaz, nem
ment zökkenõmentesen, de gyorsan történt, és szeretnek itt élni. A legnagyobb
problémát a lopás jelenti. Itt mindent lopnak; az apróbb dolgoktól a konténerekig
mindent elemelnek, még akkor is, ha õrzik
õket. A jobb házakat, nagykövetségi épületeket tüskés drótos kerítés és több cég
emberei ügyelik éjjel-nappal. Nurhan bejárónõje mesélte, hogy helyi lakos létére
valahol rátámadtak, hogy kirabolják a táskája tartalmát. Nurhan mesélte, hogy ezt a
bejárónõt kapták rajta egyszer, amikor a
hálószobájukban Mahmud egyik nadrágjának a zsebeit kutatta. Addig könyörgött,
míg mégis visszavették. Kapott még egy
esélyt. Különben nagyon béketûrõ nép.

Nagyobb bûnözés a lopásnál szinte nincs
is.
Az utcákon árult cipõk mind használtak.
Segélyszervezetek gyûjtik össze ezeket a
fejlettebb országokból, itt második életet
fújnak beléjük, és ismét eladják õket. Rengeteg gyereket, felnõttet látok régi típusú
edzõcipõben járni. A szandál nem mindig
elõnyös, kivált esõs idõszakban. Akkor
megtelnek a kis és nagy gödrök, lyukak.
Csatornarendszert még sehol nem építettek ki igazán. Az állóvizekben, pocsolyákban ezerféle élõsködõ telepszik meg, mint
a maláriát terjesztõ szúnyogfajta is. Esõ
után szúnyogok és lepkék ezrei lebegnek a

párás levegõben. Ezeket a lepkéket megsütve is fogyasztják az itteniek.
Abbasz mesélte, hogy egy állami középiskolában is fizetõs egy tanév. Emellé még
járulékos költségek is tartoznak, mint pl.
egyenruha, tanszerek, könyvek stb. Rengeteg gyereket és fiatalt látni, akik nem járhatnak iskolába, mert nincs rá pénzük. Õk
azok, akik az utcán élnek.
Mahmudéknál aludtam. Reggel meghívást kaptunk az egyik itteni török tanárnõtõl. Sofõr hozta a nagymamát és az unokatestvért. Az asztal megtelt török finomságokkal, otthon éreztem magam. Reggeli
után hazavittek.
Az ajtó tárva-nyitva, a hallban és az ajtó
elõtt, a gangon emberek sürgölõdtek, meg
az indiai házinéni. Pakolták az õ holmijukat, ami szintén a lakásban tornyosult még.
Nálunk ez elképzelhetetlen lenne, hogy a
házinéni csak úgy bejön a bérlõ távollétében.
Alig pihentem le, kopogtattak. Kadir egyik
libanoni üzlettársa jött elvinni azt a pár
száz cipõt, ami a hallban tornyosult. A libanonitól tudtam meg, hogy az itteni lakosok
nem kedvelik az indiaiakat, akik eléggé felsõbbrendûen viselkednek.
Mahmud jött még beszélgetni, ismét elsírta a bánatát a sikertelen házassága miatt.
Kedvelem, mert okos, tárgyilagos és segítõkész. Arról is panaszkodott, hogy a vállalkozásában dolgozó törökök az õ segítségét kérik minden apró-cseprõ ügyben, elege van abból, hogy nem tudják magukat
önállósítani.
Folytatása következik.
Gulyás Ibolya
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Sár-fürkészek Rétimajorban
Elsõ alkalommal rendezték meg Rétimajorban a Sárszentmiklósi
Általános Iskola szervezésében a környezettudatos tehetségnapot, a „Sár-fürkészek” napját kedden. A tehetségnapra a környékbeli iskolákból (Cece, Mezõszilas, Alap, Mészöly Géza Általános Iskola – Sárbogárd, Sárszentmiklósi Általános Iskola) hét
gyermekcsoport érkezett.
A diákok Rétimajor természeti értékeivel ismerkedtek több helyszínen. Minden csoport részt vett egy tó körüli túrán, a madárlesrõl megfigyelhették a tavi madarak életét, megnézték a halászati múzeumot, az egyik állomáson Tóth Ervinné természeti környezetben szervezett a gyerekeknek drámajátékot, a nádi iskolában a miklósi iskola egyik diákja, Horváth András tartott ismertetõt a környék élõvilágáról. Ehhez szemléltetõ anyagként felhasználta saját rovargyûjteményét és egy helyben fogott kis vízisiklót
is. Ezt követõen két helyszínen
vetélkedõt rendeztek. A napot
a rétimajorban készült halászlé megkóstolása koronázta
meg.
Minden gyerek, aki részt vett a
rendezvényen, emlékbe kapott egy halat ábrázoló, tûzzománc nyakéket. A legjobban
szereplõ diákokat díjazták. A
fõdíj egy tûzzománc emlékplakett volt. A jutalomtárgyakat
Viski Péter, a sárszentmiklósi
iskola tanára készítette.
Hargitai Lajos

