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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Kirándulás Rétimajorba, születésnappal
2011. május 25-én az Egyesített Szociális Intézmény Gondozóhá-
zának és Ápoló–Gondozó Otthonának lakói kirándulást tettek
Rétimajorba.
Nagy izgalommal készültek erre a napra az idõsek. A lakók közül
voltak, akik 40 évvel ezelõtt Rétimajorban dolgoztak, és könnyes

szemmel tapasztalták azt a hatalmas változást, amelyet láttak, hi-
szen eszükbe jutott a fiatalságuk.
Délben Lévai Ferenc, az Aranyponty Zrt. vezetõje vendégül látta
a kirándulókat egy finom halászlére.
Ebéd után dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármestere Liber
Istvánnét, a gondozóház lakóját köszöntötte 95. születésnapja al-
kalmából. Lidi néni korát meghazudtolva felugrott a padjáról, és
boldogan kiáltott fel: „Én vagyok az ünnepelt!” – nagyon megha-
tó volt ez a pillanat mindenki számára.
A késõbbiekben énekeltek és beszélgettek az idõsek, majd fárad-
tan hazatérve, a gondolataiba merülve mindenki megpihent az
intézményben.
A kirándulás is bizonyítja, hogy az idõskornak is megvan a szépsé-
ge. Az idõsek is szeretik az újat, a változatosságot, és örömet sze-
rez nekik, hogy egy kiránduláson vehetnek részt.
Köszönetünket fejezzük ki Lévai Ferencnek és munkatársainak a
finom ebédért. Bízunk benne, hogy több ilyen alkalom is lehet
még az intézmény életében.

Szakács Benõné ESZI-igazgató és az intézmény lakói

A cecei Csilléri(y) család hagyományosan minden év elsõ júniusi
szombatján találkozik a család õsi fészkében, Cecén, ahol az el-
múlt évszázadokban gyökeret vert, s ahol kiterebélyesedhetett a
családfa.

Írás az 5. oldalon.

Csillériek családi találkozójaCsillériek családi találkozója

NYÁRI NYITVA TARTÁSNYÁRI NYITVA TARTÁS
Értesítjük tisztelt ügyfeleinket,Értesítjük tisztelt ügyfeleinket,
hogyhogy szerkesztõségünkszerkesztõségünk
augusztus végéigaugusztus végéig
hétköznap 8–16 óráighétköznap 8–16 óráig
tart nyitva.tart nyitva.
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Írás a 3. oldalon.Írás a 3. oldalon.
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RÉTIMAJORBAN TANÁCSKOZTAK
AZ EU HALÁSZATI VEZETÕI

Különleges nemzetközi esemény helyszíne volt hétfõn Rétimajor.
Az Aranyponty Zrt. központjában, Rétimajorban találkoztak az
EU-tagországok halászati fõigazgatói és az unió vezetõ szakem-
berei. Az elnökséget ellátó országok által félévente megrende-
zett, informális munkacsoport ülésének mostani témája az inno-
váció volt, amelyhez kiváló helyszínt nyújtott az állandóan új uta-
kat keresõ rétimajori halgazdaság.

A 27 meghívott EU-tagországból 42 vezetõ halászati kormány-
tisztviselõ mellett a tanácskozáson részt vett Lowri Evans fõigaz-
gató asszony, az Európai Bizottság Tengerügyi és Halászati Fõ-
igazgatóságának vezetõje, valamint Maive Rute igazgató asszony
a Kutatási és Innovációs Fõigazgatóságról. Gondolatébresztõ
elõadást tartott a haltermelés egyik európai szellemi mûhelyének
tekintett Halászati és Öntözési Kutatóintézet igazgatója, dr. Vá-
radi László is.
Elhangzott, hogy az Európai Unió tengeri halászata és halterme-
lése jelentõs változások elõtt áll. Mára nyilvánvalóvá vált, hogy a

tengeri halászat nem folytatható az eddig megszokott módon,
mert a jelenlegi szabályozási rendszer nem biztosítja a halászok
megélhetését és a halállományok fennmaradását sem. Olyan új
közösségi halászati politikát kell megalkotni, amely a halászati
erõforrások fenntartható hasznosítását ösztönzi, és a halászatból
élõ közösségek helyzetét is javítja. Ugyanakkor az unió már most
is behozatalra szorul a haltermékekbõl, pedig a csökkenõ tengeri
fogások pótlására lehetõsége lenne a haltermelés, elsõsorban az
édesvízi haltermelés fejlesztésére.
A tanácskozás helyszíne körül elterülõ halastavak lehetõséget
biztosítottak a résztvevõknek arra, hogy betekintést nyerjenek a
Magyarországon elterjedten alkalmazott tógazdasági halterme-
lés gyakorlatába. Ennek a technológiának az alapjait jórészt ma-
gyar szakemberek dolgozták ki és terjesztették el a világ számos
országában, Brazíliától Délkelet-Ázsiáig. Ezzel a hazánkban nap-
jainkban is folyamatosan fejlõdõ módszerrel úgy állítanak elõ
nagy mennyiségben pontyot, busát és ragadozó halakat, hogy
azok jelentõs mértékben hasznosítják a tavak természetes táplá-
lékforrásait is. Az e gazdálkodási módnak köszönhetõ változatos
növény- és állatvilág jól látható példa lehet az európai szakembe-
rek számára arra is, hogy a természettel harmóniában is lehet ki-
váló minõségû halat elõállítani.
A résztvevõk megtekintették hazánk egyetlen halászati múzeu-
mát, és megismerkedtek az egykor itt elterülõ vízi világ néprajzi
értékeivel. A házigazda, Lévai Ferenc a tavi haltenyésztés lehetõ-
ségeinek bemutatása mellett a tóvilágban tett séta révén a párat-
lanul gazdag madárvilág megfigyelésére is lehetõséget teremtett.
A reggeli fogadáson, majd az ebéden és az esti vacsorán megkós-
tolhatták a vendégek a halgazdaság éttermében készült, változa-
tos halételeket, s megízlelhették a környék borait, pálinkáit is.

Hargitai Lajos

KÖZBIZTONSÁG GOMBNYOMÁSRA
Csutiné Turi Ibolya, Sárkeresztúr polgár-
mestere június elsején ünnepélyes keretek
között vette át a MOHAnet biztonsági cég
által adományozott, a falu központjában
felállított utcai segélykérõoszlopot, amely
a jövõben a település közbiztonságát hiva-
tott javítani.
Mint a polgármester asszony avatóbeszé-
dében elmondta: az elmúlt télen draszti-
kusan megnõtt a betörések és a lopások
száma Sárkeresztúr községben. Kirabol-
ták az óvodát, betörtek védtelen idõs em-
berekhez. Sajnos rendõrõrs már régóta
nem üzemel a településen, és a sárbogárdi
rendõrség helyi jelenléte az itt korábban
szolgáló, viszonylag fiatal, tapasztalt rend-
õrök nyugdíjazása miatt lecsökkent, s ezért
a bûncselekmények felderítése többnyire
nem vezet sikerre. A reménytelennek tûnõ
helyzetben Csutiné Turi Ibolya, a telepü-
lés polgármestere mozgósította a helyi la-
kosokat, megszervezte az éjszaka is járõrö-
zõ polgárõrséget, amelybe a közmunka-
program keretében bevonták a helyi ci-
gányságot is.
A kezdeményezésük felkeltette a sajtó ér-
deklõdését. A médianyilvánosságnak kö-
szönhetõen a sárkeresztúri eset kapcsán a

MOHAnet Mobilsystems Zrt. konkrét fel-
ajánlást tett, a település közbiztonságának
javítása érdekében. A cég vezetése úgy
döntött, hogy egy segélykérõoszlopot ado-
mányoz a településnek teljesen díjmente-
sen. A helyi lakosok bármilyen veszély-
helyzetben az oszlop segítségével értesíte-
ni tudják a diszpécserközpontot, ahol in-
tézkednek a megfelelõ hatóság értesítésé-
rõl.
A polgármester asszony arról tájékoztatta
az átadási ünnepen megjelent polgárokat,

hogy a segélykérõoszlop mûködtetésén túl
további lépéseket is terveznek a közbiz-
tonság javítása érdekében. Elhelyeznek a
település több pontján térfigyelõ kamerát,
és a helyi lakosokból (cigányokból és ma-
gyarokból) szervezõdött polgárõrség fo-
lyamatos munkájával a településen 24 órás
felügyeletet biztosítanak.
Az oszlop ünnepélyes átadásán a cég ve-
zérigazgatója, Havasi Zoltán elmondta,
hogy a diszpécserközpont 24 órás szolgála-
tot tart, s a GPRS mûholdas hálózaton ke-
resztül fogadja az üzeneteket. Az oszlop
kezelése egyszerû, csak meg kell nyomni
egy gombot, s az ügyeletes rövidesen je-
lentkezik. A segélyt kérõ egy hangosítón
keresztül tud beszélni a diszpécserrel.
A cégvezetõ szólt arról, hogy a sárke-
resztúri gondokról a híradóból értesültek,
s mivel olyan eszközöket forgalmaznak,
amelyek segíthetnek a település gondjain,
felajánlották ezt a segélykérõoszlopot.
Ilyen oszlop sok helyen üzemel már, töb-
bek között Debrecenben, Székesfehérvá-
ron és Gyõrben is.

Hargitai Lajos
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Romanap hõségben
Kora reggeltõl szólt a zene a Hõsök terén. A kisebbségi napra
gyülekezett a város roma lakossága. A tér közepén ott álltak a pa-
dok, asztalok, de mindenki csak az árnyékba igyekezett a hõség
elõl, s ott üldögéltek a hûvös köveken inkább, mintsem a forró
napon pörkölõdjenek.

A kultúrház árnyékában két bográcsban készült a közös ebéd, s
ezzel egyidõben a Mészöly Géza Általános Iskola pályáján folyt a
csapatok közt a kispályás focibajnokság.
Az ebéd 13 órára készült el, s ekkorra megérkezett dr. Sükösd Ta-
más polgármester, dr. Szabadkai Tamás megyei képviselõ, vala-

mint a Fejér Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
akik átadták a focibajnokság gyõzteseinek az okleveleket és a
különdíjakat.
Ezután elfogyasztották a közös ebédet.
Közben megérkezett Székesfehérvárról és Sárkeresztúrról egy ci-
gány hagyományõrzõ együttes, akik színes mûsorukkal szórakoz-
tatták a közönséget.
A szervezõk ezúton is köszönik Sárbogárd önkormányzatának,
dr. Sükösd Tamásnak, dr. Szabadkai Tamásnak, a Vertikál ZRt.-
nek, a Domján pékségnek, Nagyné Rehák Julianna iskolaigazga-
tónak és Horváth Istvánnak, a mûvelõdési központ igazgatójának
a nap lebonyolításában adott segítséget.

Hargitai Lajos

Mutasd meg magad!
A Sárbogárdi Hetek programjában a város alkotó kedvû lakosai
mutatkoztak be a Sárbogárdi Múzeum Egyesület rendezésében
készült, kedden délután megnyitott kiállításon. Több mint nyolc-
van tárgy, bemutatásra érdemes anyag érkezett a szervezõkhöz, s
ezekbõl a régi tanácsházán lévõ kiállítótermekben rendezték meg
a tárlatot. Kézimunkák, festmények, kerámiák, bõrdíszmûves-
munkák, de versek, novellák is láthatók voltak körben a falon és
az asztalokon. A bemutatott sok színes anyag egyik érdekessége
volt a tésztából formázott, kemencében sütött városi címer.

A kiállítás ünnepélyes megnyitó-
jára a nagy érdeklõdés miatt a vá-
ros dísztermében került sor, ahol
minden bemutatkozónak emlék-
lapot adott át dr. Sükösd Tamás
polgármester.

A kiállításon együtt szerepeltek a
naiv próbálkozások, ügyes kezû
kézmûves asszonyok és mûvészi
igényû munkák. S ezek mind elfér-
tek így együtt, mutatva az itt élõ
emberek mindenféle elvárásoktól
mentes, játékos alkotókedvét.

Hargitai Lajos

Van itt csali…
A Benedek-tó lakói nem várták annyira a szombati horgászver-
senyt Alsószentivánon, mint a pecások. A hagyományos megmé-
rettetésen súly és mennyiség, sõt, életkor dõlt a latba; díj járt az el-
sõ három legeredményesebb ifjú horgásznak, a legügyesebb fel-
nõtteknek és a legtöbb halat fogónak. A szerencsésebb kishalak
visszakerültek a vízbe, néhány a gyerekek kísérleti alanya lett, a
nagy halak azonban fedõ alatt végezték.

A felnõttek között 1. Szalai Pál, 9720 g, 6 db; 2. Jéga Szabó László,
8020 g, 5 db; 3. Németh Béla, 7030 g, 3 db.
Az ifjúság 1. helyezettje ifj. Keresztes Imre, 3305 g, 2 db; 2. Varjas
Ádám, 1645 g, 1 db; 3. Vámosi Marcell, 820g, 7 db.
A legtöbb halat Körmendi János fogta: 1860 g, 25 db.
A díjazottak hasznos horgászkellékeket nyertek.
Minden résztvevõ és az õket kísérõ népes családok és barátok fi-
nom ebédben részesültek. Úgy is mondhatnám, hogy a horgászok
is „horogra akadtak”, mert nem lehetett ellenállni a finom mar-
hapörköltnek és halászlének. Sokan pirinyó bográccsal álltak sor-
ba a fejadagjukért. A kondérba került, jobb létre szenderült halak
új életre kelhettek a bendõkben az ebédre megivott, kútból nyert
hûs vízben.

Hargitai Kiss Virág
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Rendõrök a gyerekek biztonságáért
A sárbogárdi rendõrök több iskolában tettek látogatást a napok-
ban. Az iskolás gyerekek kerékpárjait vizsgálták meg, hogy azok
megfelelnek-e a közlekedésbiztonsági elõírásoknak. Nagylók-
ban, Sárosdon, Cecén és Alapon voltak a hét elején.

Kedden délelõtt az alapi iskola udvarán találkoztam Morvai Ja-
kabbal, a Nemzeti Közlekedési Hatóság munkatársával és Fekti
Csabával, aki a Sárbogárdi Rendõrkapitányságot képviselte. A
gyerekek osztályonként hozták a kerékpárjaikat. A kerékpárok-
ról vizsgálati lap készült, amit a gyerekek egy tájékoztató füzettel
együtt hazavittek a szüleiknek. A vizsgálati lapra felírták, hogy mi
hiányzik a kerékpárról. Láttunk, bizony, nagyon drága kerékpárt,
amirõl a féken kívül minden biztonsági berendezés le volt spórol-
va.

Tudni kell, hogy a kerékpáron kötelezõ legalább az elsõ kerék
küllõiben és hátul a fényvisszaverõ prizma, elsõ-hátsó világítás,
jól mûködõ elsõ-hátsó fék, csengõ. Akinél ezek valamelyike hi-
ányzott, rövidesen pótolni kell, mert a rendõrök ellenõrzéskor
már büntetnek.

A kifogástalan kerékpárok vázára rákerült egy matrica, amely ta-
núsítja, hogy a kerékpár tulajdonosa biztonságos kerékpárral
közlekedik.

Hargitai Lajos

EGY ISKOLA FÉL ÉVSZÁZADA
Az alapi Arany János Általános Iskola 50
évvel ezelõtt, 1961-ben épült. Akkoriban
egy szép nagy területet is kapott, ahol több
sportpályát ki tudtak alakítani. Talán en-
nek okán is hatalmas lendületet vett az is-
kola sportélete. A kézilabdában, röplab-
dában és több más sportágban is jelentõs
alapi sikerek születtek. Ez az iskola igazi
gyerekparadicsom lett.
Az intézmény fennállásának 50 éves jubi-
leumára emlékeztek szombaton. Erre
meghívták a régi diákokat és pedagóguso-
kat, s több osztály erre az eseményre idõzí-
tett osztálytalálkozóját is.

A jelenlegi diákok, tanárok és az egész falu
már hetek óta készültek a nagy eseményre,
szervezték a programokat, s megteremtet-
ték azokat a feltételeket, amelyek közt a
találkozó lebonyolódhat.
A program délelõtt alakuló tantestületi
üléssel kezdõdött.
Délután az ünnepi megnyitóra az udvaron
több mint félezer vendég gyûlt össze. Itt
Bauerné Kaszás Veronika igazgató kö-
szöntötte a vendégeket. Ebbõl az alkalom-
ból új szabadtéri játékokat is átadtak, majd
a második osztályosok adtak mûsort.
A nagy eseményre eljött az iskola korábbi
igazgatója, Kovács Ernõ, aki részt vett az

intézmény építésében és felavatásában.
Most az ünnepségen visszaemlékezett a
régi idõkre, és felidézte a valahai élménye-
ket.
Méhes Lajosné polgármester asszony ün-
nepi beszédben méltatta az eseményt,
majd átadta a hajdani iskolaalapítónak,
Kovács Ernõnek a díszpolgári oklevelet,
amely tanúsítja, hogy az alapi képvise-
lõ-testület elismeri azokat az érdemeket,
amelyeket Kovács Ernõ az iskolaépítésben
és iskolavezetõi munkásságában szerzett.
Kazsoki János a volt tanítványok nevében
köszöntötte az egykori igazgatót, majd ün-
nepélyesen felvágták az 50 éves évforduló-
ra készített jubileumi tortát.
Kovács Ferencné, az iskola volt pedagógu-
sa egy szép verset hozott ajándékba az év-
fordulóra. Szabó Lõrinc „Lóci óriás lesz”
címû versét mondta el. Az iskola
néptáncegyüttese somogyi táncos játéko-
kat adott elõ. A Margaréta Nyugdíjasklub
erre az alkalomra úttörõ-egyenruhába öl-
tözött. Felkötötték a hajdani piros nyak-
kendõt, s így adtak elõ régi verseket, dalo-
kat. Ezt követõen a 8. osztályosok modern
táncot mutattak be. Gyenes Ferenc szinte-
tizátorjátéka után felléptek Radnai Zoltán
tanítványai, valamint a Mezõföld Nép-

táncegyüttes sárközi táncokkal. A mûsor
Tenke Eszter népdalénekes bemutatójá-
val ért véget. Az egyes mûsorszámok kö-
zött több vers is elhangzott.
Az iskola épületében kiállították a régi
emlékeket. A hajdani úttörõélet emléke-
ként õrsnaplókat, táborozási emlékeket,
tárgyi dokumentumokat láthattunk, ren-
geteg fotót, oklevelet, díjat.
Az osztályokban eközben zajlottak az osz-
tálytalálkozók. Az 1961-ben végzettek is
rendeztek osztálytalálkozót. A pályákat
birtokba vették a hajdani diákok. Felöltöt-
ték a régi mezt is néhányan, s úgy léptek a
kézilabdapályára. De a röplabdapályákon
is váltották egymást a csapatok.
Az árnyékban padoknál, pavilonok alatt
osztályok, baráti közösségek, hajdani
sporttársak gyûltek össze, s elevenítették
fel a közös emlékeket. Egy nagy fa alatt
gyülekeztek a kézilabdások. Sárközi tanár
úr, Zámbó Tibi és mások emlékeztek a
sportsikerekre.
Közben több helyen készült a közös vacso-
ra. Késõ estig majálisi hangulatban zajlott
az iskolatalálkozó, amely tábortûzzel, kö-
zös énekléssel zárult.

Hargitai Lajos
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Csillériek családi találkozója
A cecei Csilléri(y) család hagyományosan
minden év elsõ júniusi szombatján találko-
zik a család õsi fészkében, Cecén, ahol az el-
múlt évszázadokban gyökeret vert, s ahol
kiterebélyesedhetett a családfa.
A cecei Paradicsom csárdában az idén 74
Csilléri vett részt a találkozón. Nagy érdek-
lõdéssel lapozgatták az egyikük által elho-
zott nemesi oklevelet és az arról készült la-
tin és magyar nyelven írt kamarai iratot, s
mindenki kapott a családi címer színes má-
solatából is.
A találkozót négy Csilléri unoka köszöntõje
nyitotta, majd a cecei népdalkör adott han-
gulatos mûsort. A família egyik oszlopos

tagja, Oláh Mariska néni verset mondott,
majd közös fotó készült a család megjelent
tagjairól.
A találkozók szervezõje, Katona Klári el-
mondta, hogy a családnak száznál több tag-
ja jelentkezett már, s mindenki fölkerült az
interneten is elérhetõ családfára. De min-
den évben jelentkeznek új családtagok is, s
minden évben jönnek a találkozóra olya-
nok, akik korábban még nem voltak.
Jövõre, 2012. június 2-án, szombaton lesz a
Csilléri-találkozó ugyanitt. Ezt már min-
denki elõre felírhatja a naptárjába.

Hargitai Lajos

Tanévbúcsúztató gyermeknap Sáregresen
A gyermeknapot és a tanévbúcsúztatót
szokásunkhoz híven egy rendezvényen ün-
nepeljük.
Június 4-én ragyogó napsütésben és jó me-
legben gyülekeztünk a sportpályán. Ebben
az évben ötéves az egyesületünk, s ötödik
alkalommal tartunk tanévbúcsúztatót, az
ötödik nyári táborunkra megyünk Siófok-
ra, valamint tervezzük az ötödik szün-
idõ-búcsúztatót is.

A madárijesztõ-szépségversenyre kilenc
alkotás érkezett, melyeket 17 gyermek ne-
vében készítettek. A sportpálya bejáratá-
nál õk fogadták az érkezõket. A zsûri a 3-as
számú madárijesztõnek ítélte az elsõ díjat.
Az akadályversenyen öt csapat indult. A
végeredmény két elsõ, két második és egy
harmadik hely, így mindenki dobogós lett,
jutalmuk egy-egy torta volt.

A vacsora elkészítését a felnõttek vállal-
ták. Szó szerint két tûz között voltak: oldal-
ról a tárcsák alatt ropogó tûz, felülrõl az
erõs nap fûtötte õket. Megérte a fárado-
zást, ugyanis nagyon finomra sikerültek a
sültek az éhes társaság legnagyobb örömé-
re.
Nagy sikere volt az arcfestésnek, az ugrá-
lóvárnak, a pingpongnak, de a legnagyobb
a habcsúszkának, mely vidám felüdülést
adott a nagy melegben. Emellett lehetett
még focizni, ugrókötelezni, tollasozni, len-
gõtekézni, hulahoppozni stb.
Vacsora után került sor az eredményhir-
detésekre és a jutalmak átadására, és fel-
vágtuk a jubileumi tortát is, melybõl min-
den résztvevõnek jutott. Este meggyújtot-
tuk eddigi rendezvényeink legnagyobb tá-
bortüzét. Sötétedésig folyt a játék, beszél-

getés, zenehallgatás, az eseménydús nap-
nak este háromnegyed tízkor lett vége.
A településen folyamatosan gyûjtjük a
petpalackot, az aludobozt, papírt és fém-
hulladékot, bálokat tartunk. A befolyt
összeg és a kapott pénzbeli támogatások
fedezték kiadásainkat. Sok adományt kap-
tunk ételben, italban.
Köszönjük mindazok segítségét, akik bár-
milyen formában hozzájárultak rendezvé-
nyünk sikeréhez!
Egyesületünk következõ rendezvénye a
sáregresi kultúrházban 2011. június 12-én
20 órakor kezdõdõ pünkösdvasárnapi báli
mulatság, melyre a lap minden kedves ol-
vasóját és hozzátartozóikat is szeretettel
várjuk!

Kalló Mihályné,
Sáregresért Közhasznú Egyesület
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CECEI HÍREK
A Nemzeti

Összetartozás Napja

Iskolánkban elõször 2010-ben emlékez-
tünk meg ünnepség keretében a Nemzeti
Összetartozás Napjáról, amelyet június
4-én, a trianoni békediktátum aláírásának
évfordulóján tartottunk. A tavalyi évhez
hasonlóan, de idén már több programmal
kiegészítve készültünk a megemlékezésre.
Június 1-jén irodalmi délutánt és beszélge-
tést szerveztünk a községi könyvtárba. Itt
határon túli magyar írók, költõk mûveibõl
részleteket, valamint Kárpát-medencei
népmeséket olvastak fel a gyermekek. A
beszélgetés során Sárvári Ilona marosvá-
sárhelyi születésû könyvtárosunk mesélt
gyermekkoráról, a Székelyföldrõl, a szé-
kely emberekrõl és arról, hogy milyen ne-
héz volt és milyen nehéz ma is magyarnak
lenni az elcsatolt területeken. A diákok ér-
deklõdéssel hallgatták, és sok kérdést tet-
tek fel, amelyek megválaszolása után talán
jobban megértették, mit is jelent a magyar
összetartozás.

Az iskola mûvészeti tanárai mozaikkészí-
tõ-vetélkedõt hirdettek meg, amely során
a témához kapcsolódó alkotásokat lehe-
tett elkészíteni. Az alkotásokból kiállítást
készítettünk az iskola aulájában.
Június 3-án, pénteken, 9 órai kezdettel a
Cecei Mûvelõdési Ház nagytermében foly-
tatódott az ünnepi megemlékezés. Itt Ki-
rály László igazgató beszélt az alkalom tör-
ténelmi hátterérõl és arról, mit is kell je-
lentenie egy magyar ember számára Tria-
nonnak. Ezután kulturális bemutató kö-
vetkezett, amelyben székely népmesét,
csángó táncot és Erdélyben gyûjtött nép-
dalt hallhattak a gyerekek és az érdeklõdõ
vendégek.
A mûsor után minden tanulócsoportunk
elsétált a magyar hõsi emlékmûhöz, ahol
koszorút és a kegyelet virágait helyeztük el
azoknak az embereknek a mementójánál,
akik az életüket áldozták országunkért, a
hazájukért.
A rendezvénysorozat záróakkordja az is-
kola aulájában megrendezett kiállítás volt,
amely a trianoni békeszerzõdés hatásait
bemutató történelmi kordokumentumok-
ból lett összeállítva.

Ökoiskolai díjátadás
A Cecei Általános Iskola 2011-ben megpá-
lyázta az Oktatáskutatási és Fejlesztési In-
tézet által kiírt ökoiskolai cím elnyerését.
A pályázat során be kellett mutatni, hogy
milyen módon építjük be iskolánk pedagó-
giai programjába a fenntartható fejlõdés-
re, a környezettudatosságra való nevelést.
Fontos szempont volt, hogy milyen ren-
dezvényeket, akciókat szerveztünk ennek
jegyében. Itt felsoroltuk szelektív hulla-
dékgyûjtõ, szemétgyûjtõ, parkosítási akci-
óinkat, energiatakarékosságra nevelést tá-
mogató programokhoz való csatlakozá-
sunkat, a különbözõ emléknapokhoz kötõ-
dõ programjainkat, témahetekhez, egy hó-
napot meghaladó projektekhez kötõdõ
környezetvédelmi rendezvényeinket.
Ennek köszönhetõen pályázatunk elnyer-
te a bírálók tetszését és elnyertük a kitün-
tetõ címet. Az ünnepélyes átadásra 2011.
június 4-én került sor Budapesten, a Vá-
rosmajori Gimnázium épületében, ahol
Gloviczki Zoltán közoktatásért felelõs ál-
lamtitkár és dr. Ángyán József parlamenti
államtitkár, a Vidékfejlesztési Minisztéri-
um képviselõje adta át a címeket. Remél-
jük, hogy a cím elnyerése is bizonyítja isko-
lánk törekvését, amely olyan fiatalok neve-
lését célozza meg, akik felelõsen gondol-
kodnak világunkról és környezetünkrõl.

Levegõt!
Június 6-ától 10-éig rendezik meg a
TÁMOP 3.1.4-es kompetencia alapú okta-
tás pályázat fenntartási idõszakában meg-
valósítandó feladatként elõírt témahetet a
Cecei Általános Iskolában.
A tavalyi „A víz az élet!” témakör folytatá-
saként a diákok és felnõttek egy hétig a le-
vegõ tulajdonságaival, fontosságával, vé-
delmével foglalkoznak.
Hétfõn sportdélután keretében, csapatok-
ra bontva mérhették össze tudásukat a lel-
kes gyerekek, hol kötélen lógva, hol füg-
geszkedve, igen kemény megmérettetés
közepette.
Szerdán kézmûves-foglalkozások kereté-
ben sárkánykészítéssel, repülõgyártással,
szélforgókészítéssel és még sok érdekes-
séggel érzékeltették a levegõ szükségessé-
gét, és tanulmányozták a közeget. A na-
gyobb korosztály tagjai elõadáson vettek
részt, ahol fizikai kísérletek révén mutat-
ták be nekik a levegõ összetevõinek létezé-
sét, tulajdonságait.
Pénteken témahétzárót tartanak, ahol a
héten tapasztaltakat foglalják össze dra-
matizálással, mozgásos és vetített képes
bemutatókkal, légvárral és rengeteg játék-
kal.
A témahét megvalósításával az iskola ne-
velõinek célja az volt, hogy a diákok és az
érdeklõdõk minél több tapasztalatot sze-
rezzenek a levegõ tulajdonságairól, és a
beszélgetések közben egyre nagyobb
hangsúlyt kapjon éltetõ közegünk védelme

is. A témahét ötletgazdái, projektgazdái
Nagy Ferencné és Albrecht Edina neve-
lõk.

Itthon-Otthon
honismereti tábor Balinkán
A Cecei Általános Iskola három tanulója,
Csilléry Brigitta, Rozgonyi Rita, és Szalai
Cintia a Fejér Megyei Mûvelõdési Köz-
pont által megszervezett Itthon-Otthon
honismereti játszóházban nyújtott teljesít-
ményükért hatnapos, ingyenes balinkai tá-
borozáson vehettek részt, melynek él-
ménybeszámolóját a következõkben ol-
vashatják.

Május 28-án, szombaton, két óra után in-
dultunk el Balinkára Csilla nénivel és Atti-
la bácsival.
Miután megérkeztünk, elszállásoltak ben-
nünket a 4-es számú faházba. Amikor min-
denki megérkezett és beköltözött, megva-
csoráztunk, majd játékos ismerkedési estet
tartottunk. Mindenki elmondta, hogy hív-
ják, honnan jött és mi a kedvenc idõtöltése.
Másnap, vasárnap reggel túrázni indul-
tunk a tábor melletti Galya-patak mentén.
Délután közös kézmûves-foglalkozáson
vettünk részt, ahol nemezeltünk és dióból
készítettünk tárgyakat. Hétfõn Fehérvár-
csurgóra kirándultunk, ahol megnéztük a
gyönyörû kastélyt. Ezután akinek kedve
volt, gyalog is visszamehetett a táborba, a
többiek pedig autóbusszal utaztak haza.
Délután gyöngyfûzés volt a program. Ked-
den Székesfehérvárra mentünk, ahol meg-
néztük a város nevezetességeit, délben pe-
dig egy gyorsétteremben ebédeltünk. A ki-
rándulás után a táborban fát faragtunk, és
gyékénybõl készítettünk vitorlást. Este a
Szedtevette zenekar látogatott el hozzánk,
ahol muzsikáltak nekünk és táncházat is
tartottak. Szerdán Mórra látogattunk el,
ahol megnéztük a Lamberg-kastélyt és a
Lego-kiállítást. Délben az Ezerjó Étte-
remben ebédeltünk. Csütörtökön aka-
dályversenyt szerveztek számunkra, ami
szintén nagyon izgalmas volt. Ezután fájó
szívvel búcsúztunk el egymástól, mert na-
gyon jól éreztük magunkat a táborban.
Szeretnénk köszönetünket kifejezni a Fej-
ér Megyei Mûvelõdési Központ munka-
társainak a lehetõségért, valamint Tor-
nócziné Bondor Csilla tanárnõnek, amiért
felkészített bennünket a versenyre, és fér-
jével együtt az utazásunkat is megoldot-
ták!

Csilléry Brigitta 8. a osztályos tanuló

Cecei Általános Iskola
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Élménydús tanév a Mészölyben
Ebben a tanévben a sok megtanulandó
tananyag mellett rengeteg élményben volt
részük tanulóinknak. Mire is emlékeznek
vissza a legszívesebben? Lássuk!
A felsõ tagozatban színes a paletta. Min-
den osztály kirándult az ország valamelyik
vidékére, ahonnan élményekben gazda-
gon tértek haza. Csak ízelítõt tudunk adni
a sok eseménybõl.
Két osztály ellátogatott a bikali élménybir-
tokra, ahol Magyarország elsõ tematikus
élményparkja található: egyedülálló mó-
don idézi fel és kelti életre a középkori Ma-
gyarországot, ahol mesterek, színészek,
harcedzett lovasok és íjászok, gyakorlott
madarászok közremûködésével komplett
elõadást mutattak be a diákoknak. A tár-
konyos raguleves és a kemencében sült le-
pény ebédként való elfogyasztása után ap-
ródképzõben vett részt a két osztály. A lá-
nyok mézeskalácsot sütöttek és agyagoz-
tak, a fiúk pedig íjászatot és vívást tanul-
tak. Meglátogatták a csókakõi várat is. Míg
a bográcsokban elkészült a paprikás
krumpli, addig felkapaszkodtak a várhoz
és körbejárták azt. A nap megkoronázása-
ként a dunaújvárosi élményfürdõ volt a
cél, ahol élményeket és erõt gyûjtött min-
denki a tanév hátralévõ részéhez.
Mások Budapesten jártak a Közlekedési
Múzeumban. Itt a régi motorkerékpárok,
autók tetszettek a legjobban, de a hajómo-
dellek és Farkas Bertalan ûrkabinja is nagy
tetszést aratott.
Kerékpároztak Nagyhörcsökre, ahol pe-
cáztak, csónakáztak, szalonnát sütöttek.
Mások kihasználták az ÖKO-suli pályázati
lehetõségeit, és nyertek egy dunakeszi–gö-
di kirándulást, ahol más szemmel nézhet-
ték meg a Tesco áruházat. Kerékpártúrán
is voltak, valamint Baranya nevezetessége-
ivel ismerkedtek két napig. Szinte mind-
annyian rendelkeznek valamilyen verseny-
eredménnyel, ezzel is bizonyítva, hogy ér-
demes kitartóan dolgozni.
Egy másik „csapat” a Dunakanyart csodál-
hatta meg a visegrádi várral együtt, ahol ki-
próbálták, milyen is lehetett a kínzóeszkö-
zök alatt sínylõdni. A panoptikum is nagy
tetszést aratott a korabeli lakoma látvá-
nyával. Természetesen a bobpálya jó alka-
lom volt arra, hogy a pénztárca könnyebb
legyen, és a hangjukat kieresztve többször
végigsuhantak a pályán. Szentendrén a
Marcipánmúzeumban készült sok fotó: a
többkilós mûalkotásokat látva szinte tátva
maradt a szájuk. Nagyhörcsökön horgász-
hattak, míg a szülõk megfõzték a finom
paprikás krumplit.
A közös iskolai programok is jó alkalmat
nyújtottak arra, hogy mindenki megtalálja
a számára legmegfelelõbb témát, amely-
ben tehetségét kibontakoztathatta. Így
hosszú karácsonyfadíszek is készültek a
legügyesebb kezek alatt.
Vidám színfolt volt az új út átadása is, ahol
látványos rajzok születtek az aszfalton.
Közösséget formáltak ezek a programok.

Sokan jutottak el Székesfehérvárra, a Vö-
rösmarty Színházba, ahol bérletet váltva
jobbnál jobb elõadásokat látva, szórakoz-
va tanulhattak.
A kisebbek a dunaújvárosi színházba láto-
gattak el több elõadásra, amelyek nagyon
népszerûek voltak a körükben. Ezen kívül
a budapesti Madách Színházban is jártunk,
ahol megnéztük a Négyszögletû kerek er-
dõ és a Lúdas Matyi címû darabokat. Na-
gyon színvonalas, jó elõadásokat láthat-
tunk.
Túráztunk Székesfehérvárra és a Velen-
cei-tó környékére, ahol megnéztük a Ba-
bamúzeumot. A sétálóutcán barangolva
megnéztük Kati néni szobrát, az Országal-
mát, a virágórát és a Romkertet. Hajókáz-
tunk a Velencei-tavon, ahol a nádasban
környezetismeret-óra keretében hallhat-
tunk a vízi világ madarairól, növényeirõl.
Pákozdon a Katonai Emlékparkot néztük
meg, ahol amerikai katonákkal jártuk be a
múzeumot. Visszafelé Székesfehérváron a
Kenguru játszóházban egy fergetegeset
játszottunk.
Visegrádon a Kispalotajátékokon is jár-
tunk. Itt kipróbáltuk a Mátyás korabeli já-
tékokat, fegyvereket. Megkóstolhattuk a
korabeli ételeket, reneszánsz táncot tanul-
tunk és kézmûves-foglakozáson vettünk
részt. Megtekintettük a lovagi tornát és a
solymászbemutatót.
Budapestre is szerveztünk kirándulást. A
Nemzeti Múzeumban Mátyás királyról
szóló elõadást hallhattunk. A Planetári-
umban „A Nap mint bolygó” címû elõ-
adást tekintettük meg. A Csodák Palotájá-
ban nagyon érdekes játékokat próbáltunk
ki.
Felejthetetlen délelõttöt töltöttünk el
Rétimajorban. A gyerekek megfigyelhet-
ték a vízpart élõvilágát. Gyönyörû rózsa-
kertet láttunk, és már virágzott a tündérró-

zsa is. A múzeumban megismertük a halá-
szat eszközeit, történetét és a tájvédelmi
körzet növény- és állatvilágát. A rendezett
füves területen fociztak, tollasoztak a gye-
rekek. Sok élménnyel tértünk haza.
A nyári melegben nagy élmény volt a vajtai
kirándulás. Túráztunk a Zichy-kastélyhoz,
ahol megismerkedhettünk a kastély törté-
netével. A táborhelyünkön a gyerekek
horgásztak, szalonnát sütöttek. Két me-
dencében fürödhettek, csúszdázhattak.
Egy kellemes napot töltöttünk el a Kati-
ca-tanyán is, ahol láttunk különbözõ házi-
állatokat, mezõgazdasági eszközöket. A
szabadtéri játékokon és a hancúrpajtában
jót játszottunk.
Balaton-felvidéki kirándulásunkon Nagy-
vázsony és Tihany volt az úti cél. Nagyvá-
zsonyban megnéztük a Kinizsi-várat, a Pa-
noptikumot és a Postamúzeumot. Itt a gye-
rekek kipróbálhatták a régi telefonálási
módokat. Tihanyban megnéztük az apát-
ságot. A tihanyi Belsõ-tónál található egy
szabadidõpark, ahol a gyerekek a játszóté-
ren töltötték el szabadidejüket.
A tanév végén már hagyományként az is-
kola alapítványa azzal jutalmazza a verse-
nyeken elõkelõ helyen végzetteket és a kö-
zösségi munkában kiemelkedõ tanulókat,
hogy valamilyen programmal kedveskedik
nekik. Idén Székesfehérváron az Alba
Plázában 69-en nézhették meg a Karib-
tenger kalózai címû film legújabb, 3D-s
változatát. Aki ezt már látta, az a kisebbek-
nek szóló Kung-fu Panda 2 címû filmmel
kapcsolódhatott ki. Egy sajtburger elfo-
gyasztása után, élményekben gazdagodva
tértek haza. Megfogalmazódott mind-
annyiukban: érdemes jól tanulni és verse-
nyeken eredményesen szerepelni, hiszen
még egy ilyen jó kirándulás is tartozik a ju-
talmakhoz!

Nagy Ferencné és Varga Jánosné
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Nem láttam oroszlánt Tanzániában
8. rész

Harmadik hét – Zanzibár

A hajóállomáson egy egyedül élõ, jemeni származású nõvel is-
merkedtem meg. A húga Szaúd-Arábiában dolgozik, a kereseté-
bõl támogatja egyedül élõ nõvérét. El nem tudtam volna képzelni,
hogy itt egyedül is élnek hölgyek, fõleg aki muszlim. A hölgy sira-
tásra jött a szigetre, messzi rokonokhoz.
A fõvárosba, Stone Townba megérkezve kismotoros unokaöccse
elrepített az általam kinézett szállodába, segített lefoglalni a szo-
bát, majd megbeszéltünk egy esti találkát. Ezt a szállodát azért vá-
lasztottam, mert útikönyvem azt írta, hogy pár éve rendezték át
jellegzetes zanzibárivá. A szobámban faragott ágy, faragott kis-
szekrény, a hall a recepcióban is autentikus. Jó hely.
Órákig jártam a szûk utcákat, és nagy meglepetésemre alig téved-
tem el. Megnéztem a helyi múzeumot, amit a volt szultán palotá-
jába telepítettek.
Túl sok a turista a szigeten. A gyerekek például pénzt kérnek an-
golul, de nem adok.
Sötétedés elõtt értem vissza a hotelba. A szemben álló ház falá-
ban lévõ rácsos ablak mögül kedves lány köszöntött, miközben
próbálta kivédeni lompos farkú macskája vad támadásait.
Most nagyon romantikus a hangulat, mert egy nagy esõ miatt
nincs áram, gyertyák és olajlámpák világítanak. Olyan érzést kelt
ez bennem, mintha az 1001 éjszakában lennék, ahol Morgana va-
lahol éppen jelöli az ajtókat. Kiskoromban az errõl szóló diafilmet
szerettem a legjobban, és cafatosra vetíttettem anyuékkal.
Zanzibár lehetett Ali baba és a negyven rabló hivatalosan nyilván-
tartott lakóhelye. Van az egészben valami bûvös, mesés, szan-
tálillatú titok.
Este nyolcig nem volt áram, még Dar es Salaamban sem, mesélte
Ahmed, az új kísérõm. Megbeszéltünk egy háromnapos progra-
mot, aztán hazasietett a családjához. A hotel halljában még be-
szélgettem egy kicsit egy gudzsarati fiatalemberrel. Kongóban üz-
letelt hét évig, arról mesélt.

Ma szerda van, Mohamed próféta születésnapja. Ünnepnap, de
minden nyitva tart. A recepciós rábeszélt egy „fûszertúrára”. Át-
sétáltunk egy másik szálloda elé, ahol összevártuk a csoportot.
Különbözõ szállodákból összejött egy kisbuszra való csoport. Vá-
rakozás közben beszédbe elegyedtem egy idõsebb, hippi kinézetû
svéd emberrel. Közben forró gyömbérlevet szopogattunk, amit a
sarkon árultak nagy bödönökben. Elõttünk elhaladt a hippi fiata-
labb változata; igencsak feltûnt a cowboy-öltözékében. Csípõjén
nem hordott pisztolyt, és a mellénye Tirolból származhatott. Az
ostorát hiányoltam. Annyira nem illett a képbe, mert a hippik
mostanság az indiai Pushkarba és a spanyol Ibiza szigetére kon-
centrálódnak. Munkámból kifolyólag viszont megértõ vagyok.

Fél órát zötykölõdtünk pálmafaligetek mentén, mire odaértünk
egy kiterjedt kerthez. Az idegenvezetõ érdekes dolgokat magya-
rázott a különbözõ fûszerekrõl, növényekrõl. Néha nem hallot-
tam, mert fényképeznem is kellett. Rácsodálkoztam a pirosas
szegfûszegre, a nagyméretû, barna mag piros, hálószerû burkára
a zöld gombócban, ami a szerecsendió-virág volt, a zöld borscso-
móra és a vaníliabokorra, a csillaggyümölcsre, a tüskés, leereszke-
dett labdához hasonló jackfruitra.
A kirándulás végén rizses-húsos-spenótos ebédet kaptunk, na-
gyon ízlett.
Helyi gyerekek koldultak pénzért, amit nagyon utálok. Nyilván
ott koldulnak, ahol rászoktatták õket.
Egy ház udvarában természetes anyagokból készült balzsamot és
olajat lehetett vásárolni, amit a közeli házakban készítettek – cit-
romfüves valami, állítólag elriasztja a szúnyogokat.
A kisbusz még kivitt minket egy elhagyatott tengerpartra, ahol
egy órát tölthettünk el, ki ezzel, ki azzal. Én kavicsok és kagylók
után kutattam, meg figyeltem a halászfiúkat, hogyan dolgoznak.
A lábamat langyos, habos, türkizkék tengervíz mosta. Megpró-
báltam egy hullámot lefényképezni, és elképzeltem, mit tennék,
ha most jönne a cunami.

Estefelé értem jött Ahmed, és elvezetett az étkezdéjébe, ami a
forgalmas piacrész egyik sarkán áll. A bejárat elõtt egy asztalon
hatalmas, pirosas, fûszerezett, sült polipokat árult valaki. Az ét-
kezde egyik kisasztalára olyan vacsorát kerekítettek nekem, hogy
megnyaltam utána mind a tíz ujjamat. Már csak azért is, mert kéz-
zel ettem. A sült csirkét, sült krumplit és kevés salátát mango-,
tamarind- és paradicsomszósszal öntötték le, összerázták egy tál-
ban, és máris az orrom elõtt állt a vacsora. Innivalónak cukornád
és gyömbér frissen préselt levét kaptam. Mennyei!
Vacsora után Ahmed bemutatott egy igen jóképû bátynak és an-
nak feleségének, gyerekeinek. Az étkezdébõl leválasztott kis he-
lyiségben hajó- és egyéb jegyeket árulnak a családtagok. Fénykép-
albumokat is nézegettünk, ott voltak éppen egy asztalon. Az itteni
jemeni közösség egyik kultúrközpontjának ünnepi avatásán ké-
szültek.
Sibelt hívtam este a szállodából, két nap múlva a kikötõben lesz.
Most még a sziget északi részén bolyong valahol.
Szeretem ezt a szállodát! Én vagyok az egyedüli vendég, minden
figyelem felém irányul. Délután átugrott a szomszéd egy tévéné-
zésre és csevegésre. Hozzá tartozott a pajkos cica és a lánya a rá-
csos ablakban tegnap.
A gyerekek le-föl hancúroznak és ordítoznak egész nap, néha a
recepciós elzavarja õket a szálloda kerítésérõl. Az utcák olyan
keskenyek, hogy szinte át lehet ugrani egyik ház ajtajából a szem-
ben álló ház ajtajába. Este tíz felé aztán hirtelen minden gyerek
eltûnik.
Folytatása következik.

Gulyás Ibolya
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Bogárdi
Hetek 2011

Június 10., péntek
Sárbogárd a XXI. század küszöbén –
elõadás 19 órától
Helyszín: József Attila Mûvelõdési
Központ
Szervezõ: Sárbogárdi Múzeum Egyesület
Elõadó: Varga Csaba, a Stratégiai
Kutatóintézet igazgatója

Június 11., szombat
Kosárlabdatorna 9 órától
Helyszín: a Mészöly Géza Általános
Iskola sportpályája
Szervezõ: Sárbogárdi Kosárlabda Club
MiniCon anime-találkozó –
bemutató és vásár 10 órától
Helyszín: József Attila Mûvelõdési
Központ

Június 11-12-13.,
szombat-vasárnap-hétfõ

Pünkösdi kupa labdarúgótorna,
mindhárom nap 9 órától
Helyszín: Sárszentmiklósi SE
sporttelep
Szervezõ: Sárszentmiklósi SE

Június 18., szombat
„Hatvan év Hatvanon” – helytörténeti
kiállítás megnyitója és kézmûvesek
bemutatója 9 órától
Helyszín: sárhatvani klub
Szervezõk: sárhatvani lakosok
Andrew boy lemezbemutatója
22 órától
Helyszín: Silver Club

Június 19., vasárnap
Nõi, férfi amatõr csapatok
kézilabdakupája 9 órától
Helyszín: a Mészöly Géza Általános
Iskola sportcsarnoka
Szervezõ: VAX Kézilabda Egyesület
A Sárbogárdi Református Kórus
zenés áhítata a sárhatvani
kápolnában 16 órától

Június 24., péntek
Szent Iván-éj – varázslatos programok
– szalonnasütés, sámánének, versek
20 órától
Helyszín: Ifjúsági Park
Szervezõ: Hargitai Lajos

Június 25., szombat
Fúvós térzene 10 órától
Szervezõ: Sárbogárdi Fúvószenekar
Helyszín: Hõsök tere
Az ünnepségsorozat zárása.

XX. Bogárdi Hetek
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.

Helyszín: mûvelõdési ház
(Sárbogárd, Hõsök tere 3.).

Idõpont: 2011. június 10. 19 óra.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Bogárdi Hetek
Sárhatvanon

Újabb állomáshoz érkezett a Sárbogár-
di Hetek rendezvénysorozata.

2011. június 18-án, szombaton,
10.00 órától veszi kezdetét
a Sárbogárd és környékén

dolgozó kézmûvesek
egész napos bemutatója.

A látogatók maguk is megpróbálkoz-
hatnak e mesterségekkel: fazekasság-
gal, fafaragással, kovácsmesterséggel,
gyöngyfûzéssel, kosár- és csuhéfonás-
sal, furulyakészítéssel, kõfaragással,
szövéssel.
15 órától népi táncház várja az érdeklõ-
dõket Iker Józsefné vezetésével és a
Sárréti Csókavirág Néptáncegyüttes
közremûködésével.
Ezzel együtt megtekinthetik a Pluhár
István által szervezett Hatvan év Hatva-
non címû – a település történelmét be-
mutató –, valamint Huszár Péter szob-
rászmûvész kiállítását.
Gyerekeknek népi ügyességi játékok:
gólyaláb, hordólovaglás stb.
A napot hatvan év legjobb zenéibõl
összeállított nosztalgiatáncest zárja.
Minden látogatót szeretettel várnak a
sárhatvaniak!

Köszönet
Köszönöm Gosztola Józsefnek, Paczo-
na Istvánnak, Kovács Bélának, Lévai
Ferencnek, Bodoki Györgynének, Var-
ga Csabának, Gábor Yvette-nek vala-
mint Kadlecsik Miklósnak, hogy mun-
kájukkal, adományaikkal segítették a
Pörköltfesztivál színvonalas lebonyolí-
tását.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl
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ORSZÁGJÁRÁS
HÁROM NAPON ÁT

Egy autóbuszra való gyermek, felnõtt és pedagógus gyûlt össze az
indulás reggelén.
Úticélunk a veszprémi állatkert volt, majd a Tapolcai-tavasbar-
lang, Fertõszéplakon a tájházak, Fertõdön az Esterházy-kastély, a
Fertõ-tavon sétahajózás, Fertõrákoson a Kõfejtõ, Gyõrben séta a
Duna-parton, végül Komáromban a Monostori erõd megtekinté-
se.

E páratlanul gazdag program sok kellemes élményt ígért, mely-
ben valóban bõvelkedtünk is.
Az elsõ napon mindjárt két tanulni- és ámulnivaló akadt. Az állat-
kertben szárnyas és négylábú, szelíd és vadállatokat láttunk. Köz-
tük a gyermekeknek fõleg az orrszarvú, a zsiráfok, a tevék és a
kedves, élénk és ugráló, hangokat hallató majmok jelentettek új
élményt. Az állatvilág megtekintése bõvítette tanulóink ismeret-
világát. Volt egy állatsimogtó, ahol meg lehetett érinteni, simo-
gatni a szelíd állatokat. Ezzel a lehetõséggel gyermekeink több-
ször is éltek.
Délután Tapolcára érkeztünk, ahol nagyon nagy élmény volt a
„boltíves” tavasbarlangban való csónakázás, majd a kristálytiszta,
átlátszó vizû Malom-tó az aranyhalakkal.
A következõ napon Fertõszéplak következett, ahol az érdekes,
stílusos, többnyire tornácos tájházakat tekintettük meg. Innen
Fertõdre vitt a buszunk, ahol a gyönyörû, felújított Esterházy-kas-
télyban volt sok szépséges látnivaló. Itt egy filmvetítést is láthat-
tunk, ahol a modern technika segítségével elevenedett meg Ester-
házy „Fényes Miklós” tündérvilága. Tûzijáték lobogott Haydn ze-
nei aláfestésével, melyben láthattuk az akkori kastély életét.

Innen nem messze volt a Fertõ-tó, ahol nagy újdonságot jelentett
az Ausztriába és vissza történõ, sétahajós utazás. Volt, aki életé-
ben most volt elõször hajókázni.
A Fertõ-tó gazdag kultúrkörnyezetét az UNESCO 2001-ben a vi-
lágörökség részévé nyilvánította. Fertõrákos történetiségével, a
római kori emlékeivel kiemelkedõ értéket képvisel. Egyik igen hí-
res, különös szépségû érdekessége a Kõfejtõ. A lajta mészkövet
már a rómaiak is bányászták, kedvelt építõanyag volt. A fejtések
mentén felfedezhetõk a növényi és állati õsmaradványok. A kiala-
kult 10-12 m magas, kitûnõ akusztikájú barlangban színház is mû-
ködik, melynek nyári fesztiválsorozata kivételes élményt jelent. A
községet jól kiépített bicikliút köti össze a Fertõ-tó menti telepü-
lésekkel.
Csoportunk a fõtéren található minitaxikkal a Fertõrákos–Mör-
bisch határátkelõhelynél megtekintette a római kori Mithras-
szentélyt (kápolnát). Találtunk egy bekerített farmot is, ami sze-
líd állatokkal volt tele. A gyerekek itt is nagy örömmel és lelkese-
déssel játszottak, simogatták az állatokat.
Fertõrákosról menet a Gyõr határában lévõ Abda község mellett
megtekintettük Radnóti Miklós emlékszobrát, ahol fejet hajtot-
tunk a nagy költõ emléke elõtt.
Gyõrben sétát tettünk a fõtéren és a Duna-parton. Itt láttuk a Rá-
ba és a Duna összefolyását.
Komáromba érve láttunk egy egyedülálló építményt, a Monostori
erõdöt. Zömében földdel borított épületegyüttes alkotja. A há-
rom bástyát száraz várárok, illetve mindkét oldalról kazamaták és
összetett galériák kötik össze. Figyelembe véve korát, típusát, mé-
retét és mérnöki értékeit a Monostori erõd kiemelkedõ példája a
közép-európai katonai építészetnek. 1850 és 1871 között épült.
Kirándulásunk utolsó állomásán a tatai várat tekintettük meg, s
az Öreg-tó partján pihentünk meg. Gyönyörködtünk a táj, a festõi
környezet szépségében.
Jól megéheztünk. Éhségünket egy gyorsétteremben vertük el.
Este tíz órakor érkeztünk haza a háromnapos kirándulás élmé-
nyeivel.
Van mit mesélni a tartalmas látottak, hallottak, ismeretek világá-
ról.

Tauzné Piroska

Mészöly a megújulás útján
A sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskolában április végétõl újabb
fejlesztésre került sor. Iskolánkban a minõségi oktatást már interaktív
táblák is segítik. Pedagógusaink a táblák használatához szükséges gya-
korlati és elméleti tanfolyamokon vehettek részt. 32 db számítógépet
és 10 db interaktív táblát vettünk használatba. Így a könyvtárunknak is
jutott 7 db számítógép, diákjaink nagy örömére.
Pedagógusaink és tanulóink megtapasztalhatták és alkalmazzák az in-
teraktív tábla elõnyeit. Oktatásunk így érdekesebb, figyelemfelkel-
tõbb, hatékonyabb, kreatívabb lett. Nagy segítség a táblák használata
a kompetencia alapú tanítás elõmenetelében. A gyerekek élvezettel
érintik meg a táblákat, és oldják meg rajtuk az érdekesebbnél érdeke-
sebb feladatokat. Az internet adta lehetõségeket is kihasználva akár
konkrét kísérleteket, elõadásokat nézhetnek meg tanítványaink. Bí-
zunk benne, hogy a felnövekvõ generáció sok hasznos információval
fog tõlünk a középiskolába kerülni!

Kecskés Andrea
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A Femol csoport állása
1. Aqvital-Publo

Csákvár 29 29 0 0 132 9 123 87
2. Iváncsa 29 17 6 6 71 35 36 57
3. Velence 29 17 4 8 78 42 36 55
4. Kisláng Telmex 29 16 5 8 67 41 26 53
5. Martonvásár 29 15 7 7 52 27 25 52
6. Baracs 29 14 8 7 60 42 18 50
7. Kápolnásnyék 29 14 411 63 56 7 46
8. Szabadegyháza 29 13 511 48 57 9 44
9. Bakonycsernye 29 12 611 35 46 11 42
10. Polgárdi 29 11 414 40 51 11 37
11. Dunafém-

Maroshegy 29 11 117 47 74 27 33
12. Sárszentmiklós 29 12 116 64 69 5 26
13. Pákozd Eudeal 29 6 617 33 61 28 24
14. Etyek 29 5 420 35 91 56 15
15. Pusztavám 29 4 223 30 87 57 13
16. Káloz 29 3 323 27 94 67 12
A Dunafém–Maroshegytõl, Pusztavámtól -1,
Etyektõl -4, Sárszentmiklóstól -11 pont levonva.

Az Agárdi Termál csoport állása
1. Sárosd 29 24 3 2 127 25 102 75
2. Mezõfalva 29 22 3 4 68 11 57 69
3. Seregélyes 29 20 4 5 95 39 56 64
4. Adony 29 20 4 5 67 29 38 64
5. Aba-Sárvíz 29 19 5 5 69 31 38 62
6. Lajoskomárom 29 13 8 8 58 45 13 47
7. Pusztaszabolcs 29 12 611 59 60 1 42
8. Kulcs 29 11 711 59 59 0 39
9. Sárbogárd 29 10 811 50 58 8 38
10. Mezõszilas 29 10 613 46 66 20 36
11. Dég 29 8 417 56 83 27 28
12. Vajta 29 5 717 59 84 25 22
13. Enying 29 4 916 44 67 23 21
14. Rácalmás 29 5 519 47 91 44 20
15. Cece 29 4 718 36 85 49 19
16. Sárszentágota 29 1 226 32 139 107 5
Kulcstól -1 pont levonva.

Az Agárdi Termál csoport
eredményei

Mezõszilas–Enying 3-1
Rácalmás–Adony 1-3
Mezõfalva–Sárosd 1-0
Pusztaszabolcs–Dég 2-0
Cece–Vajta 4-3
Sárbogárd–Kulcs 2-2
Lajoskomárom–Aba-Sárvíz 1-2
Seregélyes–Sárszentágota 6-3

A Femol csoport eredményei
Iváncsa–Bakonycsernye 4-0
Kápolnásnyék–Martonvásár 3-3
Baracs–Kisláng Telmex 2-2
Dunafém-Maroshegy–Velence 1-3
Káloz–Szabadegyháza 5-4
Pákozd Eudeal–
Aqvital-Publo Csákvár 0-2
Polgárdi–Etyek 3-1
Pusztavám–Sárszentmiklós 1-3

Grassroots foci Sárszentmiklóson
A sárszentmiklósi sportpálya adott otthont 2011. május 2-án a
MLSZ Bozsik intézményi program 1 korcsoport Grassroots
programjának, ill. megyei döntõjének.
A Grassroots a nem professzionális labdarúgó-tevékenységek
gyûjtõfogalma, amelynek egyik legnagyobb szelete napjaink-
ban a gyermeklabdarúgás. Magyarországon a 6–12 éves gyere-
keket célozta meg; célja: megismertetni, megszerettetni a gye-
rekekkel a világ egyik legnépszerûbb sportját.
Öt csapat részvételére számítottunk, de sajnos két csapat nem
jött el, így a megyei döntõ háromcsapatos lett.
A Grassroots-bemutató után a Sárszentmiklósi Általános Isko-
la 1-2. osztályos csapata nem talált legyõzõre, így a Sárbogárd
város által felajánlott kupa a miénk lett.
Sárszentmiklós–Enying 4:1, Sárszentmiklós–Székesfehérvár,
Vörösmarty Általános Iskola 3:1
Gratulálok, szép volt fiúk!
Köszönet dr. Sükösd Tamás polgármesternek, a Sárszentmik-
lósi Általános Iskolának, a Sárszentmiklós SE-nek, Bodó Zol-
tánnak, illetve a szülõknek, szurkolóknak!

Sallai Attila korcsoportvezetõ

SÍC – HÍREK, EREDMÉNYEK
A 2011. évi íjász diákolimpia országos döntõjét rendezte a Magyar Íjász Szövetség június 4-én Rákoscsabán.
Eredményeink: Katona Dóri az olimpiai kadet lányok mezõnyében a 4. helyen végzett.
Az olimpiai gyermek fiúk mezõnyében induló Stadler Balázs a 3. helyet, míg Tóth Sándor a 9. helyet szerezte meg.
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

Pünkösdi kupa
A LSC SÁRBOGÁRD

2011. június 13-án 9 órától
PÜNKÖSDI KISPÁLYÁS
LABDARÚGÓTORNÁT

TART.
Nevezési díj: 6.000 Ft/csapat.

Nevezni a következõ
telefonszámokon lehet:

06 (30) 380 6437, 06 (30) 902 8023.
Várjuk a jelentkezéseteket!

Vezetõség

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések

és segítségkérések a
polgárõrségtõl

éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

06 (30) 6210 651
e-mail: polgarorseg@indamail.hu
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AZ EGYHÁZ ÉS A SZENTLÉLEK
Az alábbi írás Szabó Imre utolsó üzenete,
amely a Vigasztaló Testvéri Körlevél c. ki-
advány 2011. januári számában jelent
meg. Ezt pünkösdre, a Szentlélek kiáradá-
sának ünnepére jelentetjük most meg.
Egyház és Szentlélek. E két név csaknem
szinonim nevek, vagyis egymást sokszor és
sokféleképpen átfedõ valóságok. Nem le-
het az egyházról úgy beszélnünk, hogy ne
szólnánk a Szentlélekrõl is, és fordítva:
nem lehet a Szentlélekre gondolnunk úgy,
hogy az egyházra ne gondolnánk. A Szent-
lélek annyira hozzátartozik az egyházhoz,
mint anya a gyermekéhez.
Ugyanakkor azonban az egyház és a Szent-
lélek egymástól távol esõ, különbözõ való-
ságok is. Az egyházban a lélek és a test har-
ca folyik egymás ellen.
Mindezt a Római levél 8. részének két sza-
kaszával szeretném alátámasztani. Az elsõ
szakasz: „A test törekvése a halál, a lélek
törekvése pedig élet és békesség, minthogy
a test törekvése ellenségeskedés Istennel,
mert az Isten törvényének nem veti alá ma-
gát, és nem is tudja magát alávetni.” (Róm
8,6-7)
A második szakasz: „Akiket pedig Isten
lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a
szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét félje-
tek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki ál-
tal kiáltunk: „Abbá, Atya! Maga a Lélek
tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt ar-
ról, hogy valóban Isten gyermekei va-
gyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökö-
sök is: örökösei Istennek, és örököstársai
Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk,
hogy vele együtt meg is dicsõüljünk.”
(Róm 8,14-17)
Az elsõ szakasz az egyház és a Szentlélek
különbözõségére mutat rá. Pál arra figyel-
mezteti a hívõket, hogy Lélek szerint élje-
nek, mert a test szerint való élet halálhoz
vezet.
A másik szakaszban az egyház és a Szentlé-
lek közelisége, szinte azonossága tárul
elénk. E szakasz hátterében a megváltás
grandiózus építménye áll, amely Jézus
Krisztus keresztjére épült, és amelynek
csodálatos gazdagsága az, hogy Isten Jézus

Krisztus engesztelõ áldozatáért nemcsak
bûnbocsánattal, hanem az újjáteremtõ (új-
jászülõ) Szentlélekkel is megajándékozza
az embert.
Itt, ebben a szakaszban már az újjászüle-
tett ember Szentlélek által vezérelt és a fiú-
ság lelkével megáldott spiritualitását írja le
az apostol. Annyira egészen és teljesen a
Szentlélek tölti be azok életét, aki az egy-
ház tagjai, hogy ezáltal személyük és sor-
suk Jézus Krisztussal eggyé válik egészen a
szenvedésig és a megdicsõülésig.
Mindez arra utal, hogy az egyház és a
Szentlélek hol távolabb, hol közelebb
állnak egymástól. Ha pedig ez így van, ak-
kor nyilvánvaló az is, hogy ettõl a mozgás-
tól függõen alakul az a folyamat, amelyet
egyháztörténelemnek nevezünk.
Az egyháztörténelem nagy és súlyos szó,
sokszor úgy érezzük, hogy nem sok közünk
van hozzá: valahol fölöttünk alakul. A va-
lóságban azonban nincs olyan szavunk és
tettünk, amelynek ne volna történelmi je-
lentõsége, akármilyen jelentéktelennek
tûnik számunkra. El kell vállalunk, hogy az
egyház sorsáért felelõsek vagyunk.
Mai döntéseink súlya holnapra sokszoro-
sára növekedhet.
Jó példa erre az az esemény, amely az õs-
egyházban történt, s amelyet apostoli zsi-
natnak, vagy az új bibliafordítás szerint
szerényebben apostoli gyûlésnek neve-
zünk.
Ebbõl a hosszabb igerészbõl csak egy rövi-
debb összefoglaló részt idézek: „Küldöttük
azért Júdást és Silást, akik élõszóval szintén
tudtokra adják ugyanezeket. Mert tetszék a
Szent Léleknek és nekünk, hogy semmi
több teher ne vettessék tireátok ezeken a
szükséges dolgokon kívül, hogy tartózkodja-
tok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a
vértõl, a halva holt állattól, és a paráznaság-
tól, amelyektõl ha megóvjátok magatokat, jó
lesz dolgotok. Legyetek egészségben.” (Ap-
Csel 15,27-29)
A döntés rendkívüli nagy jelentõségûnek
bizonyult, mert a kegyelem egyetemessége
elõtt döntötte le a korlátokat. Ha a zsinat
kötelezõvé teszi a körülmetélkedést, ak-
kor a minden néphez szóló evangélium
megmarad az ószövetségi vallás szûk kere-
tei között. Azt mondhatjuk tehát, hogy a
Jézus Krisztus által hozott üdvösség itt, en-
nek a zsinatnak ezzel a döntésével vált az
egész világ kincsévé.
És erre a rendkívüli jelentõségû döntésre
az apostoli zsinatot az késztette, hogy úgy-
mond: „Mert tetszék a Szent Léleknek és
nekünk”. Az új fordítás szerint: „mert a
Szentlélek jónak látta és vele együtt mi is
úgy láttuk jónak”.
Ebbõl mindenekelõtt az válik világossá
elõttünk, hogy mennyire fontos az egyház

számára a Szentlélek vezetése. Hiszen
egyedül a Szentlélek az, aki tudja és kije-
lentheti nekünk, mi a jó az egyház szá-
mára, vagy a feljegyzés szerint mi az, ami
tetszik Istennek.
A történelem tanúsága szerint, sajnos,
vannak olyan korszakok, amikor az egyhá-
zat egyáltalában nem érdekli és nem keresi
azt, ami tetszik a Szentléleknek. Sajátos,
sokkal inkább az emberi észre, mint a
Szentlélek bölcsességére épült teológiák
szerint fogalmazzák meg az egyház tanítá-
sát és szabályozzák a hitéletet. De ennél a
Szentléleknek bizonyára még kevésbé tet-
szõ, súlyosabb állapotok is uralkodnak az
egyházban.
Ezek azok az idõk, amikor úgy tûnik, hogy
a Krisztus egyháza olyan halott, mint a
Jairus leánykája. Nem volna helyes dolog,
ha itt csak a saját egyházunkra gondol-
nánk. Soha sem szabad elfeledkeznünk ar-
ról, hogy nemcsak a látható, hanem a lát-
hatatlan egyháznak is tagjai vagyunk. Ez
arra kötelez bennünket, hogy felelõsséget
hordozzunk az egész kereszténységért.
Annál is inkább, mert a Szentléleknek az
élõ egyház tetszik, és szüntelenül arra tö-
rekszik, hogy felébressze az alvó eklézsiát,
mint ahogy Jézus felébresztette Jairus le-
ánykáját. Ekkor az ébredés napjai követ-
keznek a gyülekezetekben, az emberek
bûnbánatra jutnak, megtérnek, megtelnek
a templomok, elindulnak a szolgálatok,
láthatóvá válik az evangélium ereje, és be-
bizonyosodik, hogy Istennek van népe eb-
ben a világban.
A Szentlélek az Ébredés Lelke. Nyugod-
tan megállapíthatjuk ezt szemben azokkal,
akik ugyan hivatkoznak a Szentlélekre, de
nem állnak az ébredés mellé. Azért igen
fontos Lukács evangélista megjegyzése,
amikor „és tetszék a Szentléleknek” hozzá
adja: „és nekünk” vagy az új fordítás szerint
„és vele együtt mi is úgy láttuk jónak”.
Igen, nem hagyhatjuk magára a Szentlel-
ket. Az ébredésnek nekünk is tetszenie
kell, egyszerûen azért, mert ez tetszik a
Szentléleknek.
Mert a Szentlélek nem valamiféle kozmi-
kus erõ, hanem a Szentháromság egyik
tagja, aki arra törekszik, hogy Jézus Krisz-
tust megdicsõítse azáltal, hogy Jézus Krisz-
tus élete váljék az egyház életévé, és az egy-
ház tagjai átalakuljanak az egyház fejének,
azaz Jézus Krisztusnak ábrázatára.
Ahogy meg van írva: „Az Úr pedig a Lélek,
és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság Mi pe-
dig, miközben fedetlen arccal, mint egy tü-
körben szemléljük az Úr dicsõségét mind-
nyájan, ugyanarra a képre formálódunk át
az Úr Lelke által dicsõségrõl dicsõségre”.

Szabó Imre

IFJABB JUHÁSZ FERENC
halálának 6. évfordulójára

„Másképp lenne minden, ha velünk len-
nél, ha hozzánk szólnál, ránk nevetnél.

Elvitted a fényt, a derût, a meleget, csak
egy fénysugarat hagytál: az emlékedet.”

Szeretõ édesanyád, testvéreid és családod
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Jákob Jánost választotta
tábori püspöknek a Zsinat

Elmúlt heti ülésükön a zsinati tagok sza-
vaztak a protestáns tábori püspök szemé-
lyérõl. A jelenlévõk egyhangúlag Jákob Já-
nos eddigi püspökhelyettest választották
meg, aki 1994 óta szolgál tábori lelkész-
ként, 2005 óta pedig a Protestáns Tábori
Püspökség hivatalvezetõjeként dolgozott.

Az újonnan megválasztott protestáns tá-
bori püspök a Budapesti Református Teo-
lógiai Akadémián szerzett diplomát, ez-
után 1994-tõl protestáns tábori lelkész-
ként szolgált.

Elõször a székesfehérvári helyõrség lelké-
szeként tevékenykedett századosi rendfo-
kozatban, 1996-ban áthelyezték a tatai
helyõrséghez, közben pedig Horvátor-
szágban és Bosznia-Hercegovinában vál-
lalt szolgálatot. Közben soron kívül kine-
vezték tábori esperesnek, majd õrnagy-
ként a ceglédi helyõrséghez került. 2001-
tõl a székesfehérvári szárazföldi parancs-
nokságon teljesített szolgálatot mint du-
nántúli tábori esperes, és közben elõlép-
tették alezredessé.

Jákob János 2005 óta a Protestáns Tábori
Püspökség hivatalvezetõje, ezredesi rend-
fokozattal. Tavaly Szarajevóban látott el
missziói lelkészi feladatot.

Forrás: www.reformatus.hu, MTI

Meghívó
Idén is megrendezzük

a Vértesaljai Református
Egyházmegye hagyományos

ALAPI
FÉRFIKONFERENCIÁJÁT

június utolsó szombatján,
25-én.

Istennek hála,
ez lesz a huszadik ilyen alkalom.

Vendégelõadók lesznek: dr. Szabó Ist-
ván püspök és Szászfalvi László egyházi
ügyekért felelõs államtitkár.

A beszélgetések és elõadások két téma
köré csoportosulnak:

1. Az új egyházi törvénytervezet legfon-
tosabb pontjai, és azok konzekvenciája
a református egyházra nézve.

2. A családfõ, férfi tekintélye a Bibliá-
ban és a mai magyar társadalomban.

Az elõadások után csoportos beszélge-
tésekre kerül sor.

Az alapi gyülekezet 2010-ben elkezdte
temploma felújítását. A templom külse-
je már elkészült, a belsõ tér renoválásá-
ra az idén készülünk. Gyülekezetünk
életére és munkájára Isten megszentelõ
kegyelmét és püspök úr áldásmondását
ezen a napon külön is kérjük.

Minden résztvevõt ebéddel látunk ven-
dégül (telefonon, vagy e-mailen lét-
számbejelentést kérünk)!

Kezdés: 9 óra, ebéd: 13 óra, befejezés:
16 óra.

Elérhetõségek: 06 (25) 220 061, 06 (30)
271 2230, szabojulia@invitel.hu, 7011
Alap, Béke u. 10.

Az Alap–Alsószentiváni Református
Egyházközség presbitériuma nevében:

Szabó Julianna lelkipásztor

Lackfi János a könyvtárban
A Könyvtári Esték soron következõ részét június
6-án rendezték meg Sárbogárdon, melyben
Gyöngyössy Csaba beszélgetett Lackfi János köl-
tõvel.
Lackfi János nemcsak költészetérõl, de írói mun-
káiról is híres, mindamellett, hogy Nyugat-kutató
és rengeteg könyvet, fennmaradt írásmûvet fordít
folyékonyan ófranciáról magyarra.
Eredeti nevén Oláh János 1971-ben született Bu-
dapesten. Szülei József Attila-díjas költõk. Ennek
a családi háttérnek megvannak a hátrányai és elõ-
nyei is. Ezért döntött úgy, hogy fölveszi a Lackfi
nevet.
Az írónak most jelent meg két könyve is a 2011.
évi Könyvhétre – ezekrõl is ejtett néhány szót a
hangulatos, kötetlen beszélgetés közben.

Hargitai Gergely

Évet zárt a Violin
Évzáró hangversenyeken mutatkoznak be a Violin mûvészeti iskola hangszeres növendékei a hét
folyamán. Sárbogárdon erre az eseményre hétfõn délután került sor a mûvelõdési központban.
Habár kevesebb a növendék, mint a Zeneiskola életének korábbi éveiben, a fellépõ gyerekek na-
gyon szépen szerepeltek; úrrá lettek a fellépéssel járó izgalmon, és ügyesen adták elõ a megtanult
darabokat. Több diáknak már a szülei is például Hédi néninél, Jelena néninél tanultak zongorázni.
A hangszeres darabok között a sárszentmiklósi drámacsoport elõadásának tapsolhattunk.
Láthattuk, hallhattuk a zenét tanító pedagógusokat is, akik táplálják, nevelgetik a zeneszeretet és
-tudás palántáit a gyermekekben.
Éppen nemrég olvastam egy tudományos folyóiratban, hogy a zenetanulás, éneklés dolgoztatja meg
és fejleszti a legtöbb agyterületet, ennek révén pedig sokkal kifinomultabb érzékelésre, kifejezésre
vagyunk képesek. Saját tapasztalatból tudom, hogy a zenetanulás nagy önfegyelemre is nevel, ami
mindenféle ismeret elsajátításánál elõny. Érdemes tehát zenét tanulni!

Hargitai Kiss Virág



14 CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK 2011. június 9. Bogárd és Vidéke

MEGGYLEVES HABGALUSKÁVAL
Hozzávalók: 50 dkg magozott meggy, 8 dl víz, fahéj, 8 ek cukor, 1
kk étkezési keményítõ. A habgaluskához: 2 tojásfehérje, 2 ek cu-
kor, 1 kk citromlé, pici fahéj.
A meggyet a cukrozott, fahéjas vízben feltesszük fõni. Ha elkezd
forrni, akkor kis vízzel simára kevert keményítõvel sûrítjük.
A habgaluskához a tojásfehérjét kemény habbá verjük, beízesít-
jük, majd kanállal forrásban lévõ vízbe szaggatjuk, 4-5 percig fõz-
zük. Lecsöpögtetve hûlni hagyjuk, majd a levesbe csúsztatjuk.

CSERESZNYÉS LEPÉNY
Hozzávalók: 20 dkg liszt, 1 csomag sütõpor, 1 kávéskanál porcu-
kor, só, 12 dkg margarin, 3 tojás, 1 tejföl, 3/4 kg cseresznye, zsem-
lemorzsa (vagy durván vágott dió porcukorral), 2 evõkanál cukor
(vagy 4 evõkanál méz), rétesliszt.
Egy mélyebb mûanyag tálba beleszórunk a 20 dkg lisztet, egy ke-
vés sütõport, 1 kávéskanál porcukrot, egy pici sót, 12 dkg marga-
rint, 1 tojássárgáját és annyi tejfölt, hogy szép, sima tésztát kap-
junk. Egy tepsit kibélelünk sütõpapírral úgy, hogy pereme legyen,
és a tésztát belesimítjuk. Fontos, hogy a tésztának legyen egy más-
fél centis pereme, mert ez tartja majd meg a tölteléket. Kimago-
zunk 3/4 kg cseresznyét. A tésztát megszórjuk egy kevés zsemle-
morzsával, és rátesszük a kimagozott cseresznyét. A tetejét ismét
megszórjuk zsemlemorzsával, vagy dióval kevert porcukorral.
Egy külön tálban 2 tojássárgáját habosra keverünk 2 evõkanál cu-
korral (vagy 4 evõkanál mézzel), 1 dl tejföllel, 2 evõkanál rétes-
liszttel és 3 tojás kemény habjával. A habos keveréket a cseresz-
nyére öntjük, és elõmelegített sütõben rózsaszínre sütjük a le-
pényt.

MEGGYMÁRTÁS PIRÍTOTT DARÁVAL
Hozzávalók: kb. 30-40 dkg meggy, kb. 1 dl tej, 1 dl tejszín, fahéj,
citromlé, cukor, 1 vaníliás pudingpor, só, 1 csomag vaníliás cu-
kor. A pirított darához: olaj, só, kb. 30 dkg búzadara.
A meggyet feltesszük vízben fõni, sózzuk, cukrozzuk, hozzáadjuk
a citromlevet és a fahéjat, és egy csomag vaníliás cukrot, közben a
tejet és a tejszínt csomómentesre keverjük a pudinggal (de lehet
liszttel is helyettesíteni), és a forrásban lévõ meggyes léhez kever-
jük – mikor már megfõtt a meggy –, és besûrítjük vele. Egy-kettõt
forralunk rajta, kihûtjük, de melegen is fogyaszthatjuk. Feltét-
ként fõtt húst adunk hozzá.
Kis olajban megpirítjuk a darát, megsózzuk, és annyi vizet adunk
hozzá, hogy szinte összeálljon (így nem lesz száraz), majd addig
keverjük, míg ismét morzsalékossá válik (lefedve tároljuk).

NAGYMAMA RECEPTJEI LEHET-E LÁTNI
A JÖVÕT?

Az egyik tévécsatornán jósnõket lehet felhívni telefonon. Nem
rossz üzlet sem a tévéseknek, sem a telefontársaságnak. Jósok
mindig voltak, és úgy látszik, mindig lesznek. Az õsidõkben na-
gyon tisztelték õket, azt hitték az emberek, hogy õk kapcsolatban
állnak az istenekkel. A vak Thiereziász vagy Apollón papnõje
Delphoiban máig közismert kultúrtörténeti egyéniségek. Elõre
látták a jövõt, bámulatos! Jöttek hozzájuk az emberek tömeges-
tül. De a baljós trójai Kasszandra hiába rendelkezett a jövõbelá-
tás adottságával, Apollón szörnyû döntése szerint az emberek
nem hitték el neki, amit jósolt. Pedig mindig beteljesedett. Képte-
len és borzalmas eset: adva van egy szavahihetõ jövendõmondó,
és nem hisznek neki. Az emberek csak azt hiszik el, amit akarnak.
Vannak, akik ma is hisznek a jósoknak, de a legtöbb ember leg-
alábbis kétségbe vonja, hogy lehet látni a jövõt. Úgy vélik, egy
olyan világban, ahol egy patkószögön egy csata sorsa múlik, kép-
telenség a milliónyi összefüggés együtthatásából kibontakozó
eseménysort kiszimatolni.
Van jövõ, amit lehet sejteni. Azt kérdezte tõlem valaki, észrevet-
tem-e, mennyi lakatlan ház van Sárbogárdon. Az idõs gazda, gaz-
daasszony elhunyt, utódaik elszéledtek a világban, ott áll a ház la-
kó nélkül. Eladó, de senki nem akarja megvenni. Nem kell nagy
jóstehetség ahhoz, hogy városunk jövõjére nézve kellemetlen
prognózist fogalmazzon meg az ember. Vannak kihalt falvak. Né-
hány öreg botorkál az utcákon, se posta, se iskola; van egy vegyes-
bolt meg egy koszos kocsma. És miért ne lehetnének kihalt váro-
sok? A képzelet eliszonyodik a megjelenõ látomástól. Üres ház-
sorok, betört ablakok, leszakadt redõnyök, az utcán csámborgó,
idõnként egymásba gomolyodó loncsos, gazdátlan kutyafalkák,
fogatlan, apatikus tekintetû öregek, és gaz, gaz mindenfelé. Gaz a
volt virágoskertekben, gaz az udvarokon a rózsatövek helyén, gaz
a temetõkben. Hihetetlen, hogy ez megtörténhet? Kasszandrá-
nak sem hittek…
Nézzük a tényeket!
Van itt nálunk egy gazdasági alakulat, amely helyben tartaná a fi-
atalok tömegeit? Továbbá van csáberõ, amely a fiatal párokat
azon édes feladatuk teljesítésére ösztönözné, hogy három-négy
gyereket vállaljanak? Egyet sem! Azt mondják: „a mai fizetések
mellett nincs jogunk éhes szájakat szaporítani”. Jártathatod a szá-
dat, Kasszandra, rád se hederít senki. Sok fiatal érettségi után
Londonig meg sem áll, az egyetemet végzetteknek eszük ágában
sincs Bogárdon szerencsétlenkedni, akiket itt tart valami munka-
alkalom, azok közül nem kevesen számûzetésnek érzik ezt a
helyet.
Ismerek koros embereket, egy fél évszázadot is eltöltöttek itt, és
boldogok voltak. Akiket a sorsuk messzire vitt, nosztalgiával gon-
dolnak erre a városra, visszajárnak. Az utcákon ma is érezni a
pezsgést, születnek azért aranyos csecsemõk. Lehet, hogy az Isten
átmenetileg elfordította a tekintetét rólunk, de miért ne fordít-
hatná vissza? Sok múlik az itt lakó embereken.

(L. A.)

Idõjárás
Csütörtökön egy gyenge hidegfront érkezik a Kárpátok térsége fölé, ha-
tására északnyugat felõl hûvösebb és szárazabb levegõ áramlik a me-
dencébe. Fõként északkeleten alakulnak ki záporok, zivatarok. Pénte-
ken és szombaton több napsütésre és kevesebb csapadékra számítha-
tunk. A hõmérséklet kissé visszaesik ezeken a napokon. Vasárnaptól
újra nagyobb nedvességtartalmú és meleg levegõ érkezése valószínû,
így újra megjelennek a záporok, zivatarok, miközben emelkedik a hõ-
mérséklet.

www.metnet.hu

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 behí-
vólevéllel rendelkeznek!
A szûrõvizsgálat ingyenes.
A szûrõvizsgálattal kapcsolatos kérdésével forduljon a szûrõ-
állomáshoz bizalommal.

Információ és idõpontmódosítás: 06 (20) 456 4256.
A lehetõség adott, éljenek vele!
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Miklósi hírcsokor
A SÁR-FÜRKÉSZEK PROJEKTZÁRÓJA RÉTIMAJORBAN
Az Oktatásért Közalapítvány által kiírt „Közoktatásban mûködõ
tehetséggondozó mûhelyek támogatása” címû pályázaton a
Sárszentmiklósi Általános Iskola 600.000 Ft-ot nyert. A pályázat
keretében Németh Mária projektvezetõ irányításával Téglás Ani-
ta, Tóthné Huszár Magdolna és Zámbó Zsuzsanna tanárnõk köz-
remûködésével biológia, földrajz és dráma – hagyományõrzés
mûveltségterületen egy 12 fõs tanulói csoport dolgozhatott év vé-
géig a kijelölt feladatok megoldásán. A tehetséggondozó mûhely
a „Természeti kincsünk: Rétimajor” címet viselte.
Május 30-án a program egy „a halak országában”, Rétimajorban
megtartott, felejthetetlen élményeket nyújtó nappal zárult. A nap
iskolánk igazgatónõjének beszédével kezdõdött, aki köszöntötte
többek között a megjelent hat iskola csapait. A mûhely tagjai –
mint a terepet legjobban ismerõk – kalauzolták körbe a környék-
beli iskolákból érkezett diákcsoportokat a területen. Egyszerre
két csapat mehetett végig az állomásokon, addig a többiek túráz-
tak, nézelõdtek, vizsgálódtak a természetben.
Az elsõ megálló a halászati múzeum volt, ahol érdekes halászati
eszközökkel ismerkedtünk meg, és végighallgathattuk egy érde-
kes elõadás keretében, hogyan is kell ezeket az eszközöket alkal-
mazni. A második állomásnál Horváth András, iskolánk 6. évfo-
lyamos tanulója mutatta meg páratlan rovar- és lepkegyûjte-
ményét. A harmadik megállónál drámajátékokat játszottunk
Magdi néni vezetésével, a negyediknél pedig biológiatudásunkról
tehettünk tanúbizonyságot. Anita néni, illetve Babi néni érdekes
feladatsort állítottak össze számunkra, amely madárhangok felis-
merését, természetvédelmi totót, kirakójátékot is tartalmazott.
Az utolsó megálló egy séta volt a tavak körül.
Dél környékén már alig vártuk az eredményhirdetést. Hamaro-
san fény derült arra, ki milyen helyezést ért el. Harmadik lett a
Cecei Általános Iskola csapata, második a Németh László Általá-
nos Iskola, az elõkelõ 1. helyet pedig a miklósi iskola csapata, va-
gyis mi nyertük el. Roppant örültünk az eredménynek, és annak
is, hogy egy éven át mi õrizhetjük a Viski Péter tanár úr által terve-
zett, gyönyörû, réz emlékplakettet. Minden iskola minden tanu-
lója emléklapot és egy erre a napra emlékeztetõ rézkarc nyaklán-
cot vihetett haza. Az eredményhirdetés után a finom ebéd (ha-
lászlé sajtos lángossal és pogácsával) mindenkinek igazán jóle-
sett.
Felejthetetlen volt ez az együtt töltött nap, akár a vízen pompázó
tavirózsákra, akár a finom halászlére, akár a versenyzésre gondo-
lunk vissza. Reméljük, hagyomány teremtõdött az idén, és jövõre
megint megküzdhetünk az emlékplakettért.

Horváth András, Fekete Patrik, Kiss Judit, Kovács Réka,
Juhász Fanni, Plájer Nikolett, Kiss Adrienn, Varjas Angéla

ÖKOISKOLA
A környezettudatos magatartásra nevelést megcélzó pályázatunk
elbírálása után a Nemzeti Erõforrás Minisztérium és a Vidékfej-
lesztési Minisztérium iskolánk részére az ÖKOISKOLA címet
adományozta. Intézményünk 2011. június 4-étõl 2014. június 31-
éig jogosult a cím viselésére.
A Sárszentmiklósi Általános Iskolában Tóth Gyuláné Erzsike né-
ni karolja fel azokat a gyerekeket, akik délután is szívesen foglal-
koznak történelemmel. Az egyik kutatási témájukról szól a követ-
kezõ írás.

ANYAKÖNYVEK A RÉGI SÁRSZENTMIKLÓSRÓL
Történelem szakkörön számunkra különleges, de egyben érdekes
dolgokról beszélgettünk. A katolikus egyház anyakönyvét néztük
meg, amelyben 1893. július 22-étõl 1899. május 5-éig szerepeltek a
pap feljegyzései a megkeresztelt gyerekekrõl. A gyerekek szülei-
rõl és keresztszüleirõl kerestünk információkat, például a foglal-
kozásukat, lakhelyüket és a régies nevüket néztük meg. Csak 1
malomõrt, 2 molnárt, 1 géplakatost, 3 csizmadiát, 1 kõmûvest, 1
takácsot, 2 zenészt, 1 orvost, 1 ügyvédet, 1 járásbírósági tisztvise-
lõt találtunk, de ezek érdekes foglalkozások. A legtöbb szülõ és

keresztszülõ foglalkozása a földmûveléssel volt kapcsolatban.
Megtudtuk, hogy melyik környékbeli települések tartoztak a
Szent Miklós-plébániatemplom körzetéhez, ezek pedig: Sármel-
lék, Szarvas, Õrsi-szõlõs, Szent Miklós, Hercegfalva (Mezõfalva),
Õrs, Alap és Rétszilas. A nevek közül sokat nem tudtunk elolvas-
ni, mert olyan betûket használtak akkoriban, amiket mi nem is-
merünk, és a tinta gyakran átütött a másik oldalra. Megfigyeltük,
hogy az újszülöttek közül milyen sokan meghaltak pár napos ko-
rukban, fõleg uradalmi béresek és földmûvesek gyermekei. Új-
donság volt számunkra a gyerekek családi állapotáról szóló be-
jegyzés: törvényes (házasságban született), törvénytelen (házas-
ságon kívül született) gyermek.
Abban az idõben, a vizsgált idõpontban, csak néhány gyerek szü-
letett házasságon kívüli kapcsolatból. Kár, hogy csak 2 óránk volt
a keresésre, pedig nagyon kíváncsiak lettünk volna rá, hogy még
milyen érdekességet találunk!

Vargyas Angéla és Németh Karolina 7. a

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

Június 3-án, pénteken, az elsõ szünetben tartott megnyitón
Dizseri Péter tanár úr projektoros kivetítéssel mutatta meg a ha-
táron túli magyarság területeit, szólt az összetartozás érzésének
fontosságáról. Ezután a Tündérrózsa énekegyüttes erdélyi nép-
dalcsokrot adott elõ „Dalok a Hargitáról” címmel. A nap folya-
mán „Irodalmi és történelmi barangolás”-ként totót töltöttek ki
az osztályok, valamint népviseletekbõl készített puzzle-t raktak
össze. Délután „Zenei anyanyelvünk lélekben összekapcsol”
táncházban ropták az alsósok a Szedtevette zenekarral.

FOCIZNI VOLTUNK SZÉKESFEHÉRVÁRON

2011. május 27-én focizni voltunk Székesfehérváron a Sóstói Sta-
dionban. A Magyar Labdarúgó Szövetség által szervezett „Bozsik
gyermek intézményi program” Fejér megyei döntõjén vettünk
részt. A körzet bajnokaként jutottunk el idáig. Izgalmas 3 mérkõ-
zést játszottunk. Enying ellen 1-0-ra gyõztünk, a székesfehérvári
Vörösmarty Általános Iskola ellen pedig 2-0 lett az eredmény a
mi javunkra. Polgárdi elleni 3. mérkõzésünk bizonyult a legnehe-
zebbnek, ki is kaptunk 2-1-re. Az összesített gyõzelmet azonban
már ez az eredmény nem befolyásolta. Megyei gyõztesként jutot-
tunk be az országos döntõbe, amit Tanévzáró Fesztivál keretében
június 12-én rendeznek a Népligeti Sportcentrumban. Reméljük,
itt is helyt tudunk állni.
A csapat tagjai: Bartók Zoltán, Bátai László, Bögyös Bendegúz,
Csanádi Levente, Horváth Zsombor, Kaszás Norbert, Kiss Gá-
bor, Kovács Dominik, Lak Patrik és Visi Renátó.
Edzõnk: Bodó Zoltán (akinek nagyon sokat köszönhetünk az el-
ért sikerekért). Hajrá, Sárszentmiklós!

A 4. a osztály focistái
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Június 11., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Mozdulj! 9.25
Marco és Gina 9.50 A kis Amadeus – Az ifjú Mozart kalandjai 10.15 Lülü, a tek-
nõc 10.40 Derek, a fenegyerek 11.00 Sandokan 11.30 Most a Buday! 12.00 Hí-
rek 12.05 Sztársáv 13.00 Delta 13.30 Magyarország 14.00 Az Ushuaia expedí-
ció 14.50 Fekete villám 16.50 Magyarország története 17.20 Magyaror-
szág–Németország nõi kézilabda vb selejtezõ-mérkõzés 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.05 Szerencseszombat – A luxor, az ötöslottó és a joker sorsolá-
sa 21.00 Miss Daisy sofõrje 22.40 Hírek 22.45 Sporthírek 22.50 Cannes 2011
23.50 Érettségi 1.15 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Flúgos csapat 10.25
Asztroshow 11.25 Corinna: Zenebona 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.50
Tuti gimi 13.45 Sue Thomas – FBI 14.55 Édes drága titkaink 15.55 Navarone
ágyúi 2. – Az új különítmény 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Harry
Potter és a titkok kamrája 22.40 Forma-1 0.20 Képmás 2.10 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.30 Született kémek 11.15
Egy tini naplója 12.10 Két testõr 12.40 Babavilág 13.10 Szobaszerviz – A trend
13.40 Sliders 14.40 Az ügynökség 15.35 Rúzs és New York 16.30 Bûbájos bo-
szorkák 17.30 Vásott szülõk 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 Beverly
Hills-i zsaru 21.50 A tolmács 0.10 Shaft 2.00 Ezo.tv 3.00 Kalandjárat 3.25
Teleshop 3.55 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 Rá-
diókabaré 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 Schengeni határnyitogató 18.30 Mentés másként
19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58 Zene
20.04 A Rádiószínház dokumentummûhelye 20.57 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 12., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 9.05 Engedjétek
hozzám! 9.15 Így szól az úr! 9.20 Katolikus krónika 9.45 Kérdések a Bibliában
10.00 Református magazin 10.25 Református ifjúsági mûsor 10.30 Mai hitval-
lások 11.00 Pünkösdvasárnapi református istentisztelet közv. 12.00 Hírek
12.05 TS – Sport 7 13.00 Szellem a palackból 13.30 Fapados szerelem 15.00
Menjünk a Balatonra! 15.30 Balaton retró 16.55 Menjünk a Balatonra! 18.55
Anno 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Mindszenty – A fehér vértanú 22.25
A kereszt keresztútja 22.55 Hírek 23.00 Sporthírek 23.10 Figaro 0.55
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 Magyarország–Észtország –
Férfi kézilabda Eb-selejtezõ-mérkõzés 13.55 Magyar autósport-magazin 14.10
Csak az a foci 16.10 Boldogító igen (vagy nem?) 18.05 Forma-1 18.30 Híradó
18.55 Forma-1 20.50 Ízlések és pofonok 23.05 Édes november 1.20 Portré
1.50 Másnap
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2 Matiné 10.20
Nagy vagy! 11.20 Stahl konyhája 11.40 Kalandjárat 12.10 Borkultusz 12.40
Hajótöröttek szigete 16.10 A Niebelungok kincse 18.30 Tények 19.00 Napló
19.35 Napló extra 20.05 Stuart Little kisegér 2. 21.30 Titkok könyvtára – A
Szent lándzsa küldetés 23.20 Esõ után 0.55 Napló 1.20 Napló Extra 1.40 Ezo.tv
1.45 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Va-
sárnapi újság 8.15 Európai idõ 9.05 Laci atya – Vértesaljai László és a jezsuiták
10.04 Evangélikus istentisztelet 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 Sportvi-
lág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 19.57 Zene 20.04 Rádiószínház 21.03 Rádió-
színház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából

Június 13., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Cso-
dakarikás 10.00 Csillagszemû 12.00 Híradó 12.05 A tábor királya 13.45 Ez a vil-
la eladó 15.00 Székely gyors – 2010 15.30 A Napba öltözött leány 17.55 Kol-
dus és királyfi 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Két szív 21.00 Az emigráns
– Minden másképp van 22.50 Urbanisták 23.20 Hírek 23.25 Sporthírek 23.35
Ma reggel
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 8.30 Muppet-show az ûrbõl 10.05
Áldott bolygó 11.00 A dzsungel könyve 2. – Maugli és Balu 12.00 Híradó 12.50
Nyomozólányok 14.25 Banános Joe 16.15 Charlie és a csokigyár 18.30 Híradó
19.00 Arn, a templomos lovag 23.10 El Tropico – Az eltûnt város
TV2: 6.00 Tv2 matiné 9.00 Barbie és a gyémánt kastély 10.35 Franklin, a tek-
nõs 11.55 Hercules és Xena: Harc a titánokkal 13.15 Tommy Boy 14.55 Vihar-
madarak 16.30 Egy szoknya, egy nadrág 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Ma-
dagaszkár 21.05 Cserebere szerencse 22.50 Büszkeség és balítélet 0.55 Hollis
Woods képei 2.30 Magellán 2.55 Animációs filmek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Pünkösdi muzsika
6.00 Ünnep reggelén 8.03 Egbert egér rendet rak 8.55 Zene 9.00 Napközben
10.04 Református istentisztelet közv. 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.20 Hinni annyi, mint cselekedni 13.04 Rádiószínház 13.29
Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 „Jövel Szentlélek!” 14.35
Nagy Imre-per – Újratárgyalás 2011 15.00 Hírek 15.03 Vers – Kívánságmûsor
16.05 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Bencések Bakonybélben 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
„Jövel Szentlélek!” 23.35 Nagy Imre-per – Újratárgyalás 2011 0.10 Éjszaka

Június 14., KEDD

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Mari-
onettek – Az Accettella család bábszínháza 9.55 Nappali 10.55 Parlamenti
napló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 12.55 Srpski ekran
13.30 Unser Bildschirm 14.00 Roma Magazin 14.35 Mindentudás Egyeteme
15.30 Tudástár 2011 16.00 Bûvölet 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55
Teadélután 17.50 India – Álmok útján 18.40 Futótûz 19.30 Híradó 19.55 Sport-
hírek 20.05 Önök kérték! 21.00 Illatszertár 22.20 24 23.10 Kedd este 23.45 A
rejtélyes XX. század 0.10 Hírek 0.15 Sporthírek 0.25 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 14.20 Apja fia 16.15 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 él-
nek 23.50 Titan A. E. – Idõszámításunk után 1.35 Reflektor

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.50 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop 11.40 Máso-
dik élet 12.40 Így lesz tökéletes egy pasi 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 21.20 Kettõs kockázat 23.15 Aktív 23.20 A
médium 0.20 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.30 Tiszta lap 2.55 Babavilág 3.20
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 13.28 Zene 13.30 A görög katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Nagy Imre-per – Újratárgyalás 2011
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 20.25 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04
A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Június 15., SZERDA

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Önök
kérték! 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz
12.55 Hrvatska krónika 13.30 Ecranul nostru 14.00 Domovina 14.35 Minden-
tudás Egyeteme 15.30 Médiaguru 16.00 Bûvölet 16.30 Híradó 16.40 Körzeti
híradók 16.55 Teadélután 17.55 India – Álmok útján 18.40 Futótûz 19.30 Hír-
adó 19.55 Sporthírek 20.05 Mága Zoltán koncertje 2011 21.00 Linda 22.15 24
22.55 Szerda este 23.30 Kapcsos könyv 0.05 Hírek 0.10 Sporthírek 0.20 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 14.25 A szeretet ösvényén 16.15 Mindörökké szerelem 17.20
Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 A mentalista 20.05 Fókusz 20.40
Barátok közt 21.20 Anakonda 23.20 Édes vízi élet 1.35 Reflektor

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.50 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop 11.40 Máso-
dik élet 12.40 Winnetou és Old Shatterhand a Halál völgyében 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 23.15 Aktív 23.20 Szelle-
mekkel suttogó 0.20 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.30 Szerelem a Sárkány jegyé-
ben 3.00 Két testõr 3.25 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 Nagy Imre-per – Újratárgyalás 2011 15.00 Krónika
15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.05 Liszt városai 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyerek-
sáv 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 Nagy Imre-per 0.10 Éjszaka



Bogárd és Vidéke 2011. június 9. TV-RÁDIÓMÛSOR / BOGÁRDI TÉVÉ 17

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
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BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.

http://www.observer.hu

A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖ-
KÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREG-
RESEN, 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 frek-
vencián.
Június 10., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Szabó Imre emlékére 8. 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Az abai otthon lakói Örspusztán (25p),
Gyereknapi felvételek (30p), Projektzáró Cecén (35p), 25 éves a
város (60p), Diáksereg Rétimajorban 23.00 és 0.00 Lapszemle
Június 11., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00
Az abai otthon lakói Örspusztán (25p), Gyereknapi felvételek
(30p), Projektzáró Cecén (35p), 25 éves a város (60p), Diáksereg
Rétimajorban 18.00 Lapszemle 19.00 Hõsök napja (10p), Tavaszi
hangverseny Miklóson (45p), Pörköltfesztivál 23.00 és 0.00
Lapszemle
Június 12., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Az abai otthon lakói
Örspusztán (25p), Gyereknapi felvételek (30p), Projektzáró
Cecén (35p), 25 éves a város (60p), Diáksereg Rétimajorban
13.00 Heti híradó 14.00 Hõsök napja (10p), Tavaszi hangverseny
Miklóson (45p), Pörköltfesztivál 18.00 Heti híradó 19.00 Szabó
Imre emlékére 9. 23.00 és 0.00 Heti Híradó
Június 13. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Szabó Imre emlékére 9. 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Lackfi János a könyvtárban (60p), Mu-
tasd meg magad! (25p), Nyitott egyetem: Jakab Gábor elõadása
(25p), Monhalt Ákos filmje: Reality Star (15p), Vajtai dalos nagy-
követek 23.00 és 0.00 Heti Híradó
Június 14., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti Hír-
adó 19.00 Pedagógusnap (45p), Csilléri-találkozó (30p), 50 éves
alapi iskola (100p), Violin-évzáró 23.00 és 0.00 Heti Híradó
Június 15., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Lackfi János a könyvtárban
(60p), Mutasd meg magad! (25p), Nyitott egyetem: Jakab Gábor
elõadása (25p), Monhalt Ákos filmje: Reality Star (15p), Vajtai
dalos nagykövetek 13.00 Heti Híradó, 18.00 Lapszemle élõben
19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
Június 16., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lap-
szemle 19.00 Szabó Imre emlékére 9. 23.00 és 0.00 Lapszemle

***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorvál-
tozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûso-
roknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltozta-
tás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szer-
kesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mö-
gött) hétköznapokon 8–17 óráig. Ha gondjuk van a vétellel, kér-
jük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. — 06 (40) 416 000,
PR-Telecom Zrt. — 1231.

Június 16., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Sher-
lock Holmes, a mesterkopó 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30
Kárpát expressz 12.55 Átjáró 13.30 Roma fórum 14.05 Együtt 14.35 Minden-
tudás Egyeteme 15.30 Kotoriba 16.00 Bûvölet 16.30 Híradó 16.40 Körzeti hír-
adók 16.55 Teadélután 17.55 India – Álmok útján 18.40 Futótûz 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.05 Mansfeld 22.15 Nagy Imre-per, 1958 23.15 Csütörtök
este 23.50 Szélesvászon 0.15 Hírek 0.20 Sporthírek 0.30 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 14.45 Pokémon 5. – Új hõs születik 16.15 Mindörökké szerelem
17.20 Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 A mentalista 20.05 Fókusz
20.40 Barátok közt 21.20 Esti showder Fábry Sándorral 23.15 Róma 0.25
Asszonymaffia: Orosz rulett 1.00 Reflektor 1.10 Infománia

TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.50 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop
11.40 Második élet 12.40 Az emberrabló szigete 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 21.20 Szakítani tudni kell 23.00 Aktív
23.05 Bostoni halottkémek 0.05 Tények este 0.40 Ezo.tv 1.15 Szvingerek 2.45
Segíts magadon! 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 A római katolikus egyház fél-
órája 14.05 Nagy Imre-per – Újratárgyalás 2011 15.00 Krónika 15.15 Kihívás
15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvi-
lág 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
Nagy Imre-per 0.10 Éjszaka

Június 17., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Sher-
lock Holmes, a mesterkopó 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30
Kárpát expressz 12.55 Átjáró 13.25 Körzeti magazinok 14.15 Útravaló 14.35
Üvegvilágom 15.05 Ausztrália 15.35 Ez csak divat 16.00 Bûvölet 16.30 Híradó
16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.55 India – Álmok útján 18.40 Futó-
tûz 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Cigányszerelem 22.35 24 23.25 Pén-
tek este 23.55 Záróra fiataloknak 0.25 Hírek 0.30 Sporthírek 0.40 Ma reggel

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Infománia 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 14.25 Gilligan szigete – A kulisszák között 16.15 Mindörökké szere-
lem 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 A fõnök 0.15 Reflektor 0.25 Törzsutas 0.55 Döglött akták 1.45
Autómánia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.55 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 Teleshop
11.45 Második élet 12.45 Az utolsó szõke bombázó 14.15 Ezo.tv 15.25 Máso-
dik élet 16.25 Seherezádé 17.05 Update konyha 17.25 Seherezádé 18.30 Té-
nyek 19.20 Aktív 20.15 Jóban-Rosszban 21.20 Irigy Hónaljmirigy 22.20
Megint 48 óra 23.45 Aktív 23.50 Tények este 0.25 Ezo.tv 1.25
Víruskommandó 2.55 Alexandra pódium 3.20 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 zsidó vallási felekezet 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 Nagy Imre-per 0.10 Éjszaka
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Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal el-
adó 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.
Németjuhász kölyökkutyák eladók. Telefon: 06
(20) 278 8208.
Régi parasztház eladó. 06 (70) 506 3346. (3517791)

Költöztet? Szállíttat? Hívjon bizalommal! Üve-
gezés, javító kõmûvesmunkák, festés, rövid ha-
táridõvel. 06 (70) 226 1533. (3517878)

Sárszentmiklóson jó állapotú családi ház ala-
csony rezsivel eladó vagy kiadó. Érdeklõdni: 06
(70) 2413 738. (3517876)

Sárbogárdon, régebben épült, összközmûvesí-
tett családi ház eladó a Lidlhez közel. 06 (20) 548
9731.
Alsószentivánon összkomfortos családi ház
melléképületekkel, nagy kerttel, szép környezet-
ben eladó. Telefon: 06 (30) 354 9559.
Eladó Alsószentivánon, Sallai u. 1. 70 m2-es
ház+30 m2-es istálló, gázzal, villannyal. Te-
lek+szántó 7300 m2. Irányár: 2 millió Ft. 06 (20)
588 9071. (3517932)

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.
Többfajta palánta! Paprika, paradicsom, zeller
poharasan, szálasan. Friss vágott virág egész
nyáron kapható. Tinódi u. 21. (3517896)

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.
Eszperantó, francia, fõiskolai nyelvtanártól. 06
(70) 633 2129. (3517829)

Kisebb családi ház eladó. 06 (30) 330 2615.
Családi ház kiadó. 06 (30) 330 2615.
Körömépítés, pedikûr. 06 (30) 429 3403.
Kismalacok eladók. 06 (30) 9325 628.
Meggyet vásárolok. 06 (30) 457 9126. (3517946)

Árpád-lakótelepen albérlet kiadó. 06 (30) 499
3968.
Ingatlant keres vagy eladna? Nézze meg kínála-
tunkat vagy hívjon! 06 (20) 563 6397., www.el-
vit.hu (3517945)

Sárbogárd, Árpád-lakótelepen elsõ emeleti la-
kás eladó. Irányár: 5 millió Ft. 06 (30) 641 9215.
(3517948)

Mater Roland – Ácsmunkák, cserepes és
Lindab tetõk készítése, csatornajavítás, gipsz-
kartonozás, palatetõk mosása. Kõmûvesmun-
kák. Rönkházak készítése. Telefon. 06 (20) 969
5445, www.mater.hupont.hu (3517942)

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

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

SÁRSZENTMIKLÓSON összkomfortos,
kétszintes CSALÁDI HÁZ ELADÓ.

06 30 473 7942

JOGOSÍTVÁNY!
INTENZÍV tanfolyam indul

június 17-én 18 órakor a sárbogárdi
József Attila Mûvelõdési Házban.

MINDEN NAP KRESZ!
Részletfizetés akár 4 hónapra,
diákkedvezmény! Jelentkezni:

Fûrész József – 06 30 290 3744

Nemzetközi PÉNZINTÉZET
FELSÕFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL
VEZETÕT, valamint MÛKÖDÕ

CSAPATOT keres.
Jelentkezni: dombiz@invitel.hu

SÍRKÖVEK KÉSZÍTÉSE!
Fedlapok, keretek, emlékek,
betûvésés, tisztítás, felújítás.
Strausz Péter, 06 30 4940 305

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

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

VISZONTELADÓKAT
KERES

vállalkozói jogviszony keretében.
Amennyiben érdekli a lehetõség,

fényképes önéletrajzát
a job@invitel.co.hu címre várjuk

„viszonteladó” jeligével a tárgymezõben.

AMATÕR KÉZILABDAKUPA
A Bogárdi Hetek 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 nap folyamán büfé üzemel.

A meccsek szüneteiben táncos meglepetés!

* Hétméteres dobóverseny lesz; a VAX férficsapatának kapusai védenek.

* A csarnok folyosóján fotókiállítás látható a megyei bajnokság mérkõzéseinek leg-
jobb pillanataiból.

* 18 órától Sárbogárd I–Rácalmás utolsó bajnoki mérkõzés.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Pusztaegresi juniális
Sok szeretettel várunk mindenkit a

2011. június 11-én 9.00 órától megrendezésre
kerülõ juniálisra, melynek helyszíne a focipálya.

Kicsiknek és nagyoknak egyaránt
színes és érdekes programokat kínálunk!

Programok:

Foci 9.00 órától, melyre a nevezési díj 600 Ft, ami tartalmaz
egy ebédet és egy italt. Nevezni a helyszínen lehet.

9.00 órától egész napos gyermekjátékok: aszfaltrajzverseny,
lufifújóverseny, üstököshajítás, arcfestés, kerékpáros ügyes-
ségi verseny, szörpivóverseny, gipszfigurafestés, színezés stb.

Érdekességként érkezik egy traktor, melybe be lehet ülni.

11.00 órától bemutatkozik a mentõszolgálat és a Magyar Vö-
röskereszt (bemutatják mindennapi munkájukat, vércukor-
és vérnyomásméréssel is készülnek stb.).

Solymászbemutató és kisállatpark.

Madárkiállítás.

Táncos mûsort adnak elõ a pusztaegresi lányok.

Ebéd: pincepörkölt (500 Ft/adag).

A focipályán kedvezményes árú fagylalt is kapható!

Rossz idõ esetén a programok a pusztaegresi mûvelõdési ház-
ban kerülnek megrendezésre!

Jó szórakozást kívánunk!

Az Összefogás Pusztaegres Jövõjéért Egyesület tagjai

Tízperces álló tapsvihar öt kontinensen!

Valószínûleg nem csak a szakmabeliek-
nek, hanem már a nagyközönség számára
is ismerõsen cseng a név Interconcert. A
Magyarországon több évtizede mûködõ
most már magánkézben lévõ produkciós
és mûvészeti impresszárióként mûködõ
iroda neve régóta egyet jelent a minõség-
gel és a legjobb mûsorokkal. Ha csak a kö-
zelmúlt magyarországi eseményeire gon-
dolunk, rögtön olyan fantasztikus pro-
dukciók jutnak az eszünkbe, mint példá-
ul: New York-i filharmonikusok, vagy a
Mojszejev táncegyüttes elõadásai. A saját
maguk által magasra tett mércét kell most
túlszárnyalniuk így közel egy hónapos
Közép Európai turnéra szerzõdtették a
világ minden táján elsöprõ sikert arató
Kaukázusi Grúz Nemzeti Táncegyüttest -
A Legacyt.

A legnagyobb pozitívum ebben a dolog-
ban, hogy ez idáig mindig csak egy-két na-
pig tudták hazánkban tartani a világhírû
társulatot. Most 2011 júniusától azonban
egy közel 25 állomásos turné veszi kezde-
tét Magyarországon és Szlovákiában
majd az  összes nagyváros érintésével.

A Georgian Storm c. produkció nem vé-
letlenül járta be a világ legnagyobb szín-
padait.. Ilyen tüzes temperamentum,
ilyen elsöprõ energia ritkán látható és
érezhetõ a színpadon. A több mint 2000
elõadást megélt szuperprodukció egy na-
gyon egyszerû, de igaz mottója: 10 perces
álló tapsvihar 5 kontinensen! Valóban, a
több mint 2 millió nézõ nem tévedhet! A
mágikus elõadásmód, a színpompás ru-
hák és díszletek tökéletes képet adnak a
Kaukázus õsi kultúrájáról, szemet gyö-
nyörködtetõ látvánnyal gazdagítva a né-
zõket. A Georgian Storm a jó és a gonosz
harcáról, a háborúkról, gyõzelmekrõl,
szeretetrõl, életrõl és halálról, a grúz nép
bátorságáról szól. Ha azt hiszik, hogy
mindezt nem lehet eltáncolni akkor na-
gyon tévednek! Láthatunk párbajt, eskü-
võt, kardtáncot – lenyûgözõ technikai tu-
dású táncmûvészektõl. A nézõk egyik
kedvence, amikor a 3 gyermek lép a szín-
padra, õk a jövõ sztárjai, akik máris elké-
pesztõ tehetségek.

Egy kis ízelítõ a mûsorból az interneten:
www.livepoint.hu/georgian

A Kaukázusi Grúz Nemzeti Táncegyüttes – Legacy Közép Európai turnéja alkalmából
Magyarországon! A Csoda most mindenkinek látható!

Az elõadás 2011. július 2-án szombaton
20:30 órakor lesz látható 2 x 45 percben
Simontornyán a Várszínház elõtt felállított
hatalmas színpadon. Jegyek a Simontornyai
Mûvelõdési Házban valamint a www.jegy.hu
weboldalon kaphatók! Tel.: +36-74/486-154

Rétszilasi juniális,
gyermeknap, falunap

2011. június 12.
9.00 órától gyülekezõ.
Egész nap: hintózás, az udvaron színes programok (ingyenes
légvár, foci, ügyességi vetélkedõk, kézmûves-foglalkozás).
Nevezés a focibajnokságra: 1.500 Ft/csoport.
10 órától a Sárbogárdi Rendõrkapitányság és a sárbogárdi
tûzoltóság bemutatója.
Ebéd: csülkös babgulyás, lepény, palacsinta.
14.00 órától Bíró Kriszti zenés mûsora a gyerekekkel a színpa-
don.
14.30 órától nagykarácsonyi gyermekek táncbemutatója.
15.00 órától a Nyanyi dance mûsora.
15.30 órától a Búzavirág népdalkör mûsora a színpadon.
16.30 órától Kiss József: Örökzöld dallamok.
17.00 órától a Simontornyai Hagyományõrzõ Citerazenekar
mûsora.
18.00 órától az Ayarti Hastáncstúdió mûsora.
20.00 órától utcabál az EFKA zenekarral és vendégfellépõjé-
vel, Anitával.
A rendezvény ideje alatt büfé üzemmel!
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
A rendezõség minden látogatónak kellemes idõtöltést kíván!

Rétszilasért Egyesület
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A PEDAGÓGUSOKAT KÖSZÖNTÖTTÉK
Múlt pénteken a József Attila Mûvelõdési Központban köszön-
tötték a város pedagógusait, közalkalmazottjait. Ez alkalomból
dr. Sükösd Tamás polgármester aranydiplomát adott át Imre
Lászlónénak, a Mészöly Géza Általános Iskola nyugalmazott
pedagógusának. Viski Péterné a hosszú idõn keresztül végzett
kimagasló pedagógiai munkájáért Arany Katedra Emlékpla-
kettet vehetett át.
Az Év Közalkalmazottja kitüntetést Csuti Mária, a Kippkopp
Óvoda pedagógusa kapta.
Kiemelkedõ pedagógiai munkájáért elismerésben részesültek:
Papp Jánosné (ÁMK Sárszentmiklós), Álló Lászlóné (Szent
István Általános Iskola), Szántó Ferencné (Zengõ Óvoda),
Dicsérdi Józsefné (Mészöly Géza Általános Iskola).
A kitüntetések és elismerések átadása után a sárszentmiklósi is-
kola népdalosai adtak mûsort.

Hargitai Lajos

S Á R E G R E S I K É P E KS Á R E G R E S I K É P E K Írás az 5. oldalon.


