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Tánccal, énekkel végig Alapon
Kilencedik alkalommal rendezték Alapon a pünkösdi fesztivált.
Ezen a helyiekkel együtt tizennégy táncegyüttes, hagyományõrzõ
csoport vett részt. A pünkösdi királyválasztás, felvonulás, májusfa-kitáncolás a kultúrházban néptánctalálkozóvá teljesedett ki.
A szép ünnepet házigazdaként a Mezõföld Népi Együttes rendezte.
Hagyományosan az alsó kocsmánál gyülekeztek a csoportok, ahol

Méhes Lajosné polgármester asszony köszöntötte a vendégeket. Stílusosan õ is szépen hímzett viselettel tisztelte meg a résztvevõket.
A régi hagyományok szerint virágkapun lépett át a kendõ alatt hozott
pünkösdi királyné. Az együttesek tánccal köszöntötték a királyi párt
és a falu nagyszámban megjelent népét. A körtáncok után csikósok
vezetésével elindult a menet végig az alapi fõutcán. Több csoport kocsival, a többiek gyalog, énekelve járták végig a falut. Ahol megálltak,
terített pünkösdi asztallal várták a felvonulókat, akik tánccal, énekkel
köszönték meg a szíves vendéglátást.
Folytatás a 11. oldalon.

Levegõt! Streetball
Gimisarok
A diákö
diákönkormá
nkormányzat
nyzat
nyári
nyá
ri sportnapja

Gimis hírek
a 6-7. oldalon.

A cecei iskolában
„Levegõt!” címmel
témazáró bemutatót tartottak.
Írásunk a 3. oldalon.

.
Beszámoló a 19. oldalon.
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Gyereknap és juniális Rétszilason
Gyerekek és felnõttek számára is készültek a Rétszilasért Egyesület lelkes tagjai programokkal az elmúlt héten szombaton. A klub
udvarát rendezték be a szórakozáshoz szükséges hozzávalókkal.
Sátrat emeltek az erõs nap és az esõ ellen, alá padok, asztalok kerültek az ebéd és a frissítõk elfogyasztásához, színpadot állítottak
a délutáni fellépõk számára, és légvárat fújtak fel az egyik zugban,
a kisebb-nagyobb gyerekek örömére. Mert bizony a kamaszok is
szívesen és önfeledten ugrabugráltak ott.
Az udvar minden szegeltében zajlottak az események egész nap.
A focipályán a labda szerelmesei rúgták a bõrt, nem messze tõlük
a tûzoltók autóit és a mentõk eszközeit vehették szemügyre a csemeték. Lehetett hintázni, libikókázni, arcfestésre sorakozni Bíró
Kriszti és édesanyja elõtt, de a szervezõk gondoskodtak vidám
versengésekrõl is. Zenére a másik lábán lógó lufit kellett „levadászni”, meg lehetett ismerkedni a golf fortélyaival, de volt például vízbombázásra is alkalom, ami nem jött rosszul a meleg idõben.
Két lovas kocsi állt azok rendelkezésére, akik a faluban szerettek
volna egy hangulatos sétát tenni.
A közös ebéd után kulturális programoknak tapsolhattak az egybegyûltek. Felléptek nagykarácsonyi gyerekek, a Nyanyi dance, a
Búzavirág népdalkör, Kiss József örökzöld dallamokkal, a simontornyai citerások és hastáncosok.
Az esti mulatságban már nem a gyerekek, hanem a felnõttek kapcsolódhattak ki felhõtlenül.
Hargitai Kiss Virág

Évzáró hangverseny Sárszentmiklóson
Tanévzáró hangversenyt rendezett a Violin Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
sárszentmiklósi tagozata az általános iskolában. A most lezáruló tanévben mintegy 50
gyerek tanult különbözõ hangaszereken, amint errõl Puskásné Radó Ágnes igazgató köszöntõjében tájékoztatta a hallgatóságot. A növendékek öt tanár vezetésével zongora,
furulya, gitár, dob, trombita, klarinét hangszereken mutatták be tudásukat az egyórásra
sikeredett hangversenyen.
A gyerekek év közben több eseményen is szerepeltek. Többek között a Kippkopp Óvodában hangversenyeztek karácsonykor, majd a katolikus templomban. Rendeztek a szülõknek szóló házi hangversenyt is félévkor, s néhány hangszeres gyerek közremûködhetett az iskola március 15-ei ünnepségén is. Húsvétkor ismét hangversenyeztek az óvodában, s anyák napján is szerepeltek. Több iskolai osztályban kiemelten szerepelhettek a
zeneiskolás gyerekek. Május végén a Sárbogárdi Hetek keretében az evangélikus
templomban rendezett hangversenyen léptek fel többen.
Különösen szépre sikeredett Koska György trombitajátéka, Paczona Boglárka
furulyaelõadása. Nyikos Nóra és Danicsek Fruzsina szépen játszották gitáron Leonard
Cohantõl a Halleluját.
Hargitai Gergely

Bogárd és Vidéke 2011. június 16.

KÖZÖSSÉG

3

Játék a levegõvel és a tûzzel
Június 6-án a Cecei Általános Iskolában
„Levegõt!” címmel témazáró bemutatót
tartottak a kompetencia alapú oktatás terjesztése program keretében június 10-én.
A rendezvényt az iskola tornatermében
Király László, az iskola igazgatója nyitotta
meg. A témahéten a negyedik õselem, a levegõ került a figyelem középpontjába. A
mostani szerves folytatása a tavalyi évben
megvalósított témahétnek, amely a vízrõl
szólt. A levegõ és a levegõvel kapcsolatos
dolgok felidézését, az ezzel kapcsolatos ismeretek elmélyítését vállalták a téma kidolgozói és megvalósítói. A témahét során
a levegõ megjelent a tanórák ismeretanyagában, s beépült a mindennapi oktatásba.
A rendezvények gerincét azonban a tanórákon kívüli foglalkozások alkották.

Hétfõn egy játékos sportdélutánnal kezdõdtek a programok. Pordán Petra és Kovács Zoltán testnevelõk egy olyan akadálypályát állítottak össze, amely során többet
voltak a versenyzõk a levegõben, mint a
földön. A gyerekek nagy erõfeszítéssel és
kellõ vidámsággal teljesítették a sokszor
nem is könnyû feladatokat. Szerdán délután szinte méhkasként zsongott az iskola.
Ekkor a kézügyességet igénylõ tevékenységekkel foglalkozhattak a diákok: a földszinti termekben mozaikot készítettek, lufikat festettek, szélforgót, papírrepülõt és
origamifigurákat fabrikáltak, ügyes kezû
pedagógusaik iránymutatása alapján. Az
aulában szebbnél szebb sárkányok készültek Boros István segítségével. Az emeleten
tetõzött a hangulat a légies frizurakészítõversenyen, ahol a szakmai támogatást a település népszerû fodrászai, Bagi Istvánné,
Orova Renáta és Székeliné Biró Erika
nyújtották. Csütörtökön a Dunaújvárosi
Fõiskola hallgatói vendégeskedtek az iskolában, és elhozták két, saját építésû, sûrített levegõvel hajtott járgányukat. A fiúk
minden érdeklõdõnek elmesélték a szerkezetek mûködését, és szemléltették,
hogy, bizony, milyen hatalmas ereje lehet a
levegõnek is. Délután egy fénytani elõadáson a pécsi egyetem professzorra mutatta
meg, hogy milyen érdekes dolgokat lehet
kísérletezni a levegõvel és a fénnyel.
A témazárón a hét során átélt élményeket
elevenítették fel bemutatóikban a gyerekek.

A bemutató megkezdése elõtt Király László egy-egy szál virággal köszönte meg a témahét fõ kidolgozóinak és megvalósítóinak, Nagy Ferencné tanárnõnek és Albrecht Edina tanárnõnek a projektben nyújtott teljesítményét.
Engem, mint külsõ szemlélõt is meglepett
az elemi alkotóerõ, ami a gyerekek bemutatóiban megmutatkozott. A látványos,
tigrisugrásokkal, karikán át dupla szaltókkal tarkított karatebemutatón mindenki
csak ámult, a pedagógusok meg azon izgultak, hogy baleset nélkül megússzák-e a
gyerekek a levegõben zajló bemutatót. Az
alsósok a szélrõl és a szegény emberrõl adtak elõ dramatizált mesejátékot. A sárkánykészítõk felvonultak szebbnél szebb
sárkányaikkal. Kivetítõn zenés videoklip-

ekben mutatták be a felsõsök a hét történéseit. A bemutató ezután szabadtéri
programokkal folytatódott. Az udvaron, a
fák alatt harmonika szólt – ugye, ez is levegõvel fújtatott hangszer. Akinek kedve kerekedett, a zenére táncolhatott. Egy másik
helyen kovácsmester dolgozott kézi fújtatójával, s lám, a levegõnek köszönhetõen
felizzott a tûz, benne fehéren izzott a vas,
amit a gyerekek segítségével kalapált patkóvá, szöggé a csengõ üllõn. Felállítottak
egy légvárat is, ahol csoportokban lehetett
ugrálni, s megtapasztalni a levegõben repülés élményét. Késõbb megérkeztek a
tûzoltók, s õk is bemutatóval szórakoztatták a gyerekeket.
Hargitai Lajos

Újabb állomáshoz érkezett a Sárbogárdi Hetek rendezvénysorozata.

2011. június 18-án, szombaton, 10 órától Sárhatvanon
veszi kezdetét a Sárbogárd és környékén dolgozó kézmûvesek mesterségének egész napos bemutatója. A látogatók maguk is megpróbálkozhatnak e mesterségek kipróbálásával: fazekassággal, fafaragással, kovácsmesterséggel, gyöngyfûzéssel, kosárfonással, csuhéfonással, furulyakészítéssel, kõfaragással, szövéssel. Más kézmûveseket is szívesen látunk!
15 órától népi táncház várja az érdeklõdõket Iker Józsefné vezetésével és a Sárréti Csókavirág
Néptáncegyüttes közremûködésével. Ezzel együtt megtekinthetik a Pluhár István által szervezett,
„Hatvan év Hatvanon” címû, a település történelmi képét bemutató kiállítást, valamint Huszár Péter
szobrászmûvész kiállítását a klubban. A megnyitó 14 órakor lesz.
A gyerekeknek népi ügyességi játékok: gólyaláb, hordólovaglás stb.
A napot hatvan év legjobb zenéibõl összeállított nosztalgia táncest zárja.
Minden látogatót szeretettel várnak a sárhatvaniak!
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„Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni,
Hogy fölengednének az emberek!” (József Attila: Tél)

Szent Iván mágikus éjszakája
Szent Iván éjjelén, június 24-én az év leghosszabb nappalát és legrövidebb éjjelét élhetjük meg. Az Élet csúcspontja ez minden
évben. A nappalok a következõ, téli napfordulóig innentõl már csak rövidülhetnek. A sötétség és az ahhoz kapcsolódó rontó hatások így egy idõre – még ha csak egyetlen éjszakára is – de elveszítették hatalmukat az ember felett. A régiek hiedelme szerint
varázslatos éjszaka ez, amikor szinte bármi megtörténhet, a kívánságok teljesülhetnek. Amióta az emlékezet elér, tehát évezredek óta ekkor örömtüzeket gyújtanak az emberek. Az erdõkbõl, mezõkrõl gyûjtött, otthonról hozott fákból, ágakból, szalmából
rakják meg a nagy tüzet, melynek csodás erõt tulajdonítanak.

Szent János ünnepe

A sárkányok elûzése

A keresztény világban csak Jézusnak és a szentek közül Jánosnak
ünneplik a születését. Keresztelõ Szent János a legnagyobb szent,
az igaz világosság tanúja a keresztény világban. Az idõskorú Erzsébet és Zakariás gyermekeként az év leghosszabb napján, június 24-én született, hat hónappal a legrövidebb napon, december
24-én született Jézus elõtt.
„Az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb, mint Keresztelõ
János.” (Mt 11,11)
Az esszénus közösségben nevelkedett János azért küldetett, hogy
elõkészítse a Messiás eljövetelét. Õ keresztelte meg a Jordán vizében Jézust. Keresztelõ Jánost, Szalome kérésére, Heródes lefejeztette.

A sárkány a tûz szellemét idézi. A magyar mesevilág gazdag az ehhez kapcsolódó jelképektõl. A régi hiedelem szerint a sárkányok
ez idõ tájban a kutak és források körül szárnyalnak, s oda hullatják mérgeiket, mert nem szenvedhették a meleget. Elapasztották
a forrást, szüzeket raboltak és sanyargatták az embereket. Õket a
táltosok Szent Iván füstjével ûzték el.

Szent János füve
Az orbáncfû, embervérfû, Szent János virága, Szent Iván-fû,
Szent Antal virága, Jézus füve e napon nyílik. Az õskeresztények
keresztelõ Szent Jánosról nevezték el e csodás gyógynövényünket. A monda szerint a növény vérvörös olaját augusztus 29-én, a
szent lefejezésének évfordulóján könnyezi. Ha e virág szirmait ujjaink közt szétmorzsoljuk, rozsdavörös, vérszínû levet ereszt.

Június a Nap és a Hold hava
A magyar néphagyományban Napisten, a tûz a világosság, a tisztaság, az egészség, a szenvedély, az elevenség, a szerelem és az
örök megújulás jelképe. A magyar kalendáriumban a június hónapot Szent Iván havának nevezték. A nyárközépi tûzgyújtást, illetve a tûzcsóvák forgatását – népies nevén lobogózást Szent
Iván-napi dalok éneklése kísérte. A tûz körül álló asszonyok különféle illatos füveket, virágokat füstöltek, s ezeket késõbb fürdõk
készítéséhez használták fel. Gyógyító erejû a tûzbe vetett alma is:
aki abból eszik, nem betegszik meg. Szerelmi praktikák és jóslások is fûzõdnek e naphoz. A szalmából és a többféle fából megrakott tûz fölött a hagyomány szerint a lányok átugráltak, míg a fiúk
azt figyelték, ki mozog közülük a legtetszetõsebben. Az ugrások
magasságából és irányából, persze, sokféle jövendölést lehetett
kiolvasni.
E hónap a Holdistennõ hónapja is, aki a szerelmes asszonyokat
ezen az éjszakán bájjal, szépséggel, termékenységgel és egészséggel ajándékozza meg, akik ezáltal könnyedén az ujjuk köré csavarhatják kedvesüket. A mondák szerint ezen az éjszakán a szerelmesek szíve egymásra talál.

A holtak a Tejúton távoztak
A magyar táltos a leghosszabb nap éjjelén révületbe esve képessé
válik teste elhagyására, s Csaba királyfi hadiútján, a Tejúton eljuthat az istenek égi világába, illetve védõszellemei segítségével az
alvilágba, holtak birodalmába, az alsóvilágba is. Az istenekkel és a
holtak szellemével érintkezve útmutatást kaptak a jövõrõl, a termésrõl, a gyermekáldásról, a viszályokról, betegségekrõl vagy az
istenek megbékítésének módjáról.

Szent Iván-éj mágikus csodái
Úgy tartják, Szent Iván éjjelét megelõzõ nap virágzik a páfrány,
amelynek virága csak nagyon rövid ideig él. Aki mégis tanúja lehet e kis virág életének, az megérti a növények és az állatok nyelvét, és megleli a föld alatt rejtõzõ kincseket. Azt mondják, a régi
idõkben a boszorkányok a páfrány virágának köszönhették a varázstudásukat, s általa voltak képesek láthatatlanná válni. A különleges éjszakát megelõzõ napon zöldellõ faágakat tettek az ajtókra, ablakokra, hogy elûzzék a boszorkányokat és megelõzzék a
rontást.
Az ezen az éjszakán meztelenül szakajtott gyógynövények különleges gyógyító hatással rendelkeznek.
A szerelmesek koszorúkat dobáltak át egymásnak a nyárközépi
tûz fölött. Ha ügyesen elkapta a fiú a lány koszorúját, azt jelentette, hogy szerelmük tartós lesz. Amikor a lángok lelohadtak, minden pár kezet fogott, és háromszor átugrott a tûzön. A hagyomány szerint akik ezt megtették, hamarosan összeházasodtak, ráadásul egy évre védettséget szereztek a lázzal járó betegségekkel
szemben. A megpörkölt koszorúkat hazavitték, egy részével megfüstölték a házat és az istállót, hogy biztosítsák az emberek és az
állatok egészségét, a többit pedig egy éven át megõrizték. Vihar
idején egy keveset mindig elégettek belõle a tûzhelyen, és közben
imádkoztak, hogy a vihar ne tegyen kárt a házban és a termésben.
A nyárközépi tûz hamuját a földekre szórták, hogy távol tartsa a
kártevõket, a félig elégett nagyobb faágakat az eresz alá, vagy a tetõszerkezethez erõsítették, hogy megoltalmazza a házat a villámcsapástól és a tûzvésztõl; az elszenesedett kisebb gallyakat elõszeretettel alkalmazták az emberek és az állatok ellen irányuló rontás elhárítására. Az állatok rontástól való megóvásának egy másik
elterjedt módja az volt, hogy a nyájat, vagy a csordát keresztülhajtották a kialvóban lévõ tûzön, vagy a kialudt tûz hamuján.
Sárbogárd térségében a Szent Iván nevét viselõ Alsószentivánon
máig õrzik a tûzgyújtás hagyományát. Erre az éjszakára a családok kiköltöznek az iskola mögötti rétre, ott sütnek, fõznek, egymást süteménnyel, borral kínálják. Sötétedés után pedig meggyújtják a hatalmas tüzet.
Ezt a szép régi szokást most Sárbogárdon is megelevenítjük. Reményeink szerint ez is erõsíti az összefogást, az egymás iránti tiszteletet, szeretetet e városban és a déli térségben.
Rakjuk hát meg a szeretet és összefogás közös tüzét!
Hargitai Lajos
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„Rakd meg, babám, rakd meg
Szerelemtüzedet…”
(Népköltés)

Meghívó
A Bogárdi Hetek programjában egy régi szokást
elevenítünk fel az év legrövidebb éjszakáján,

Szent Iván éjjelén.
E varázslatos éjre mindenkit szeretettel várunk

június 24-én 20 órától
Sárbogárdon
az Ifjúsági parkba!
Ezen a csodás éjszakán szinte bármi megtörténhet, a kívánságok teljesülhetnek, szerelmesek egymásra találhatnak, kapcsolatok
megújulhatnak, a varázslatos tûz gyógyító erejétõl megtört szívek gyógyulást nyerhetnek – ha Te is így szeretnéd!
Várjuk a családos asszonyokat és férfiakat, akik kapcsolatukat (netán) e tûz közös átugrásával szeretnék megerõsíteni.
Várjuk a párjukat keresõ hölgyeket és urakat, akik (netán) e tûz átugrásakor találhatják meg életük párját.
Várjuk a teljes családokat gyerekekkel, nagyszülõkkel, akik velünk töltik ezt a gyönyörû éjszakát (ki meddig bírja; a gyerekeknek
esetleg állíthatnak pihenõsátrat a park egy nyugalmas szegletében).

Mit kell, mit lehet hozni?
Mindenki hozzon enni-, innivalót maga és barátai számára, illetve a közös szeretetvendégséghez! (Lehet fõzni is szabadtûzön, családi, vagy baráti közösségekben, fakultatív alapon.)
Hozzanak szerelmi bájitalokat (bodzaszörpöt, bort és egyéb boszorkányos házi kutyulmányt) a férfi- és asszonynép szédítésére.
Hozzanak takarót, melegebb öltözéket az éjszakához, ülõalkalmatosságot (kisszéket, párnát, sörpadot, pavilont családi, baráti
társaságnak).
Mindenki hozzon legalább egy ágat, fát, vagy egy köteg szalmát a közös tûzhöz.
Aki tud, hozzon dobot, csörgõt, egyéb ritmushangszert, gitárt a közös énekléshez, sámándoboláshoz.
Hozzanak egy csokor saját szedésû gyógynövényt a kertbõl, vagy a rétrõl (pl. kakukkfû, zsálya, kamilla, orbáncfû, páfrány, szarkaláb
stb.).
Hozzanak saját kötésû virágkoszorút, gabonakoszorút, amit a tûz átugrásánál megfüstölünk. (Koszorú kötésére helyben is lesz lehetõség ügyes kezû asszonyok, lányok segítségével.)
Hozzanak almát, ami az õshagyomány szerint a tûz parazsában nyer majd gyógyító erõt.
Hozzanak jókedvet, egymás iránti szeretetet, megértést.
Együtt, közösen tesszük emlékezetessé ezt az éjszakát, amelynek mindenki részese és alakítója lehet.

Mire számíthatnak ezen az éjszakán?
Szeretetvendégségre (amit hozunk, vagy készítünk, azt esszük, azt kínáljuk, azt tesszük a közösbe)
Közös tûzrakás-szertartásra (mindenki ráteszi a tûzre az általa hozott fát)
Mesemondásra, közös éneklésre a tûznél (népdalok, szokások megelevenítése a tûznél)
Sámándobolásra, lélekkeresõ énekre (ti is segíthettek dobokkal, csörgõkkel, rigmusozással)
Transztáncra (misztikus zene, tánc az éjszakában hajnalig)
Hajnalban együtt földoboljuk, fölénekeljük a napot az égre. (Ezt érdemes kivárni, mert ha igazán szeretnétek, az életben talán még soha meg nem tapasztalt élményben lehet részetek.)
Szeretettel várunk Benneteket erre szíveket összekapcsoló, varázslatos éjszakára!
A szervezõk nevében a rendezvény házigazdája:
Hargitai Lajos

A tûzrakáshoz, szervezéshez önkéntesek jelentkezését várom!
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GIMISAROK
Szerkesztette:
Dombi Zoltánné és Kiszlné Simon Andrea
Mindenki nagy örömmel vette birtokba a felújított és modernizált fõépületet január végén. A nyár közeledtével a második
félév eredményeirõl és sikereirõl tájékoztatjuk olvasóinkat.

Versenyeredmények
Az Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központja által hirdetett megyei közismereti informatikai versenyen Nagy András (12.
c) harmadik helyezést ért el. Felkészítõ tanára: Takács Sándor.
A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei fordulóján a 7-8. osztályosok kategóriájában
1. helyezett lett: Karnis Evelin 8. c, 2. helyezett lett: Térmeg Mariann 8. c, 3. helyezett lett: Szabó Eszter Réka 8. c.
Az országos fordulóban 15. helyezést ért el Karnis Evelin és 25.
lett Térmeg Mariann. Felkészítõ tanáruk: Barabás Irén.
A Munkácsy Mihály Általános Iskolában megrendezett megyei
helyesírási versenyen az iskolánkat képviselõ Siák Magdolna (9.
c) és Kiszl Fanni (7. c) saját kategóriájukban dobogós, második illetve harmadik helyezést értek el. Felkészítõ tanáruk: Barabás
Irén.
Simon Barbara az Árpád Gimnáziumban rendezett regionális
olasz nyelvi verseny döntõjén vett részt, ahol szóbeli teljesítményéért különdíjban részesült. Felkészítõ tanára: Bunfordné Szõnyegi Csilla.
Szajkó Anikó a 10. évfolyam emelt kategóriájában, míg Suplicz
Dóra a 12. évfolyam emelt kategóriájában jutott tovább a Wekerle
Sándor Megyei Történelmi Tanulmányi Verseny 2. fordulójába.
Tanáraik: Boga Ibolya és Horváth István.
A Szép Magyar Beszéd Versenyen Karnis Evelin a második helyezést érte el. Tanára: Barabás Irén.

2011. június 16. Bogárd és Vidéke

Év végi vizsgák
Az ötödikesek átestek elsõ vizsgájuk megpróbáltatásain: tíz dicséretes jeles osztályzat született.
Az Illyés Gyula Mesemondóversenyen elért helyezések:
I. Horváth István 5. c, II. Huszár Boróka 5. c, II. Makkos Anna
Ráhel 7. c, III. Dörögdy Anna 7. c. Felkészítõ tanáruk: Barabás
Irén.
Az országos Ábel Jenõ Latin Tanulmányi Verseny döntõjébe jutottak:
Németh Petra 8. c, Rohonczi Flóra 8. c, Siák Magdolna 8. c. Felkészítõ tanáruk: Árvai-Vucskics Ivett.
2011. április 1-jén került sor a megyei francia nyelvi verseny döntõjére a Teleki Blanka Gimnáziumban. A döntõben elért eredményeink:
11-12. évf.: 1. helyezett Horváth Réka 11. c (58 pont), 2. helyezett
Már Nóra 11. c (56 pont).
9-10. évf.: 2. helyezett Vinklmann Gréta (48 pont), 3. helyezett
Szajkó Anikó (47 pont). A maximális pontszám 60 pont volt. Felkészítõ tanáruk: Némethné dr. Müller Viktória.
Megyei matematikaverseny:
A döntõbe jutott Kéri Donát és Joó-Kovács Roland 12. c. Felkészítõ tanáruk: Takács Sándor.
Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny:
A megyei döntõben Bunford Enikõ 7. c osztályos tanuló 5. helyezést ért el. Felkészítõ tanára: Barabás Irén.
A 7-8. osztályosok angol nyelvi megyei versenyére Fekete Kitti és
Végh Bence (8. c) osztályos tanulókat hívták be. Felkészítõ tanáraik: Dombi Zoltánné és Kiszlné Simon Andrea.
A Bendegúz Akadémia Levelezõs Tanulmányi Verseny országos
döntõjébe jutott természetismeret tantárgyból Ratkai-Szabó Laura (7. c), felkészítõ tanára: Horváth István; angol nyelvbõl Huszár Bálint (5. c), felkészítõ tanára: Weisz Zsuzsanna.

Sporteredmények
A kézilabda VI. korcsoport lány amatõr középiskolás bajnokság
megyei elsõ helyezését érték el:
Zádori Fruzsina, Almássy Anna Liza, Csikós Boglárka, Stadler
Virág, Horváth Réka, Hajba Norina, Bárányos Eszter, Goldberger Kitti, Kovács Orsolya, Léki Boglárka, Simon Vivien, Tóth
Katalin.
A IV. korcsoport fiú körzeti diákolimpián II. helyezést ért el az iskola kézilabdacsapata.
Felkészítõ tanáruk: Virág Mária.
A diákönkormányzat fõzõdélutánja az iskola parkjában.

Nyelvvizsgák

Az ötödikesek birtokba veszik az iskola új labdáit.

Angol
Alapfok: Bugyik Benjámin (9. c) C, Balogh Tamás (9. c) C.
Középfok: Kéri Donát (12. c) C, Tótok Anett (12. c) A, Tiringer
Melinda (12. c) C, Szûr Dávid (12. c) C, Nagy Petra (11. b) C,
Weisz Nóra (11. b) C, Kazsoki Anikó (11. b) C, Pordán Ágnes (11.
b) C, Horváth Anita (11. b) C, Baráth Zsolt (11. b) C, Németh
Henrietta (11. b) A.
Francia
Középfok: Horváth Réka (11. c) B, Már Nóra (11. c) B, Kovács Orsolya (11. c) B.
Német
Középfok: Lévai Tamara (12. c) C, Zsigmond Dóra (12. c) A, Huszár Rózsa (12. c) C, Tóth Katalin (12. b) C, Dörögdy Anita (12. b)
C, Dörögdy Blanka (12. b) C.
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Cecei hírek
Ludas Matyi cecei módra
A Cecei Általános Iskola végzõs diákjai
2011. június 8-án és 9-én tartották szokásos
tanév végi búcsúelõadásukat. Az idei esztendõben Fazekas Mihály „Ludas Matyi”
címû darabját adták elõ nagy sikerrel a mûvelõdési házban. A próbák és az elõadás lehetõséget nyújtott a gyerekek számára,
hogy bemutathassák színészi tehetségüket szüleiknek, pedagógusaiknak, az iskola tanulóinak és az egész falu lakosságának, fejlesztve ezzel számos kompetenciájukat. A bevételt a szülõi munkaközösségnek ajánlották fel, melyet õk a bankett lebonyolítására használtak fel. A rendhagyó színpadi mû forgatókönyvét írta és a darabot rendezték: Asbóth
Lászlóné és Csajtainé Szabó Ágnes osztályfõnökök, illetve a 8. évfolyam tanulói. Az
elõadás informatikai hátterét biztosította: Borostyán Dóra 8. a osztályos tanuló.

Pedagógusünnep
Idén elsõ alkalommal emlékeztünk meg a
Nemzeti Összetartozás Napjáról. A diákok kivetítõn követhették nyomon a történelmi eseményeket térképekkel, versekkel, fényképekkel illusztrálva. A felsõbb
évesek vetélkedõn mérték össze tudásukat.

Pályázat útján elnyertük és 2014. év végéig
használhatjuk az ökoiskola címet. Igyekszünk diákjainkat környezettudatosságra
nevelni, támogatjuk a szelektív hulladékgyûjtést, amellyel hozzájárulunk a fenntartható növekedés elõsegítéséhez. Ez a
cím lehetõvé teszi, hogy más ökoiskolákkal
közös környezetvédõ programokat szervezzünk.

A tavalyi évhez hasonlóan a Cecei Általános Iskolát fenntartó három település, Cece,
Sáregres és Vajta önkormányzata idén is megünnepelte pedagógusait. Június 10-én,
pénteken, 17 órai kezdettel a Cecei Mûvelõdési Ház nagytermében polgármesteri köszöntõkkel kezdõdött az alkalom, majd az iskola 7. osztályos tanulói köszöntötték tanáraikat, tanítóikat, egykori óvónõiket egy kis dramatikus mûsorral. A rendezvényen részt
vettek a három település aktív és nyugállományú pedagógusai is, akik kedélyes beszélgetéssel, nosztalgiázással idézték fel nem könnyû hivatásuk egy-egy szebb pillanatát. Az
ünnep végén a szervezõk süteménnyel és üdítõvel vendégelték meg a meghívott pedagógusokat.
Cecei Általános Iskola

Mire ezek a sorok megjelennek, végzõseink megkezdik a szóbeli érettségi vizsgákat. Továbbtanulási eredményeikrõl a következõ tanév elején számolunk be.

Ludas Matyi Cecén
A cecei nyolcadik osztályosok évek óta hagyományosan egy színjátékkal búcsúznak az iskolától. Az idén ballagók a Ludas Matyi mai világra modernizált változatával léptek a világot jelentõ deszkákra, s fergeteges, humoros játékukkal kápráztatták el a falu népét. A bemutató ugyanis nyilvános volt, és belépõdíjat is
szedtek. Az így összegyûlt pénzbõl rendezik meg az év végi zenés vacsorájukat.
A gyerekek elõadása tele volt eredeti, játékos ötletekkel. A középkori vásári komédiát a mai világ humorával fûszerezték. De abban azonos volt a régi népi játékkal, hogy Ludas Matyi most is igazságot szolgáltatott. A nép fölött hatalmaskodó Döbrögi uraságon háromszor verte vissza a rajta, s az igazságon esett sérelmet. Játékuk elevenen figyelmeztetett: nem vesztek ki mai világunkból sem a
Döbrögi uraságok, s bizony ma is elkel néha egy igazságot szolgáltató Ludas
Matyi.
Hargitai Lajos
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Ballagás Alsószentivánon
Az iskolai ünnepek számos bensõséges pillanatot tartogatnak a számunkra. A rendezvények közül talán a ballagás a legmeghatóbb, amikor az esedékes tanév végén
elbúcsúztatjuk a nyolcadik osztályosokat.
Az idei ballagás is nagyon szépen sikerült.
Az ünnepély kezdetén a ballagók végigvonultak a szépen feldíszített osztályokon, a
folyosón, majd az udvaron is. A Himnusz,
majd az iskola zászlójának átadását követõen minden ballagó diák elfoglalhatta helyét, és élvezhette a számukra összeállított
mûsorcsokrot. A ballagóktól elköszöntek
a 7. osztályosok, a település képviseleté-

ben Nagy Lajos polgármester, a Pannon
Oktatási Központ nevében Borgulya Zoltán igazgató; egyenként búcsúztatott Sütõ
László tagintézmény-vezetõ, és az elsõsök
is kedveskedtek egy kis elõadással.
A nyolcadikosok verses búcsúja és a tanáraikhoz, osztályfõnökükhöz és szüleikhez
kifejezett köszönetnyilvánítása, majd az
osztályszalag felkötése után a hozzátartozók, rokonok átadhatták virágaikat. Végül
Sütõ László jelképesen kikísérte a ballagókat iskolánk kapuján, ami természetesen
nem örökre zárult be, hiszen továbbra is
szívesen látjuk volt tanítványainkat.

Kedves Búcsúzó nyolcadikosok! Fogadjátok útravalóként calcuttai Teréz anya gondolatait:
„Az élet egyetlen esély – vedd komolyan,
az élet szépség – csodáld meg,
az élet boldogság – ízleld meg,
az élet álom – tedd valósággá,
az élet kihívás – fogadd el,
az élet kötelesség – teljesítsd,
az élet játék – játszd,
az élet érték – vigyázz rá,
az élet vagyon – használd fel,
az élet szeretet – add át magad,
az élet titok – fejtsd meg,
az élet szomorúság – gyõzd le,
az élet dal – énekeld,
az élet küzdelem – harcold meg,
az élet kaland – vállald,
az élet jutalom – érdemeld ki,
az élet élet – éljed!”
Viszontlátásra!
Kiss Attila

Gyereknap Pusztaegresen
A pusztaegresi gyerekek nagyon várták a
gyereknapot. A felnõttek minden évben
egész napos rendezvénnyel teszik emlékezetessé számukra ezt a napot. A jó idõ lehetõvé tette, hogy a fenti focipályán lehessenek a rendezvények. Kora reggel állítot-

Köszönet
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazok segítségét, akik bármilyen módon
hozzájárultak az egyesület által június
11-én megrendezett, gyermeknappal
egybekötött juniális sikeres lebonyolításához , hogy e nap a gyermekek és felnõttek részére maradandó élménnyé
válhatott.
Az Összefogás Pusztaegres
Jövõéért Egyesület tagjai

ták a sátrakat, készítették elõ a terepet a
játékokhoz.
Kilenc órától kezdõdött a kispályás focibajnokság, amelyre Sárbogárdról, Sáregresrõl két csapat, Alapról, Sárszentmiklósról két csapat érkezett, de Simontornyáról is jöttek csapatok, s persze volt
két helyi csapat is. Rekordszámú, tizenegy
csapat nevezett a bajnokságra. A torna
gyõztese a sárbogárdi „Rekesz” csapat
lett. Második helyezést ért el Alap csapata,
harmadikak lettek a Sárbogarak. A legjobb játékos címet Molnár Tamás, a legjobb kapus címet az alapi Lajtos Csaba
nyerte el. Volt dolga a bírói tisztséget betöltõ Bihar Ferinek, aki a mérkõzéseket
vezette. A játék közbeni pihenõben nem-

csak a Rekesz, hanem a többi csapat is bõségesen fogyasztotta a rekesz söröket.
A fák alatt két nagy kondérban fõtt a csülkös babgulyás. Nagyon sokan jöttek ki, s a
két hatalmas kondér étel egy szemig elfogyott délutánra. A gyerekeket most is ezernyi program
várta.
Kézmûves-foglalkozás,
ügyességi versenyek, játékos vetélkedõk folytak a nagy, füves területen. Kijöttek a mentõsök és a
Vöröskereszt, felléptek a pusztaegresi lányok, madárkiállítás
és solymászbemutató, kisállatpark színesítették a programkínálatot.
Este a fiatalság vette át a terepet.
Kipróbáltak egy traktort, aztán
tüzet raktak, szalonnát sütöttek,
s zene mellett töltötték az idõt
hajnalig.
Hargitai Lajos
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Javaslatok kérése

Meghívó

A Sárbogárd város díszpolgári címének
és kitüntetéseinek alapításáról és adományozásáról szóló 28/2002. (VIII. 28.)
önkormányzati rendelet 4.§ (2) és (3)
bekezdése szerint a Sárbogárd Város
Díszpolgára és a Pro Urbe kitüntetés
évente egyszer adományozható.
Az 5. § (1), (2) bekezdése szerint a kitüntetések adományozására javaslatot
tehet bármely személy vagy közösség. A
javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott személy, illetve
közösség nevét, címét, tevékenységének ismertetését, továbbá az elismerni
kívánt tevékenység méltatását, és azt,
hogy a kitüntetések közül melyikre javasolja az illetõ személyt, vagy közösséget.
A fentiek szerint kérem a javaslatokat
eljuttatni legkésõbb 2011. július 15-éig
az alábbi címre:
Sárbogárd város polgármestere, 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Meghívó
Sárbogárd Város
Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2011. június 29-én (szerdán)
17.00 órakor

közmeghallgatást
tart.
Az ülés helye:
a polgármesteri hivatal díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Napirend:
1. Tájékoztató az önkormányzat gazdasági helyzetérõl, a fejlesztésekrõl és a
pályázatokról.
Elõadó: polgármester.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

2011. június 17-én (pénteken) 9.00 órakor ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme (Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
3. Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének a házasságkötések, a
bejegyzett élettársi kapcsolatok és az
egyéb anyakönyvi családi események
szolgáltatási díjáról, valamint az anyakönyvvezetõk közremûködésének díjazásáról szóló rendeletének megalkotása.
4. A képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló
10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. Az épített környezet alakításáról és az
építészeti örökség helyi védelmérõl szóló
23/2000. (IX. 20.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. Döntés a Sárbogárd város helyi építési
szabályzatáról szóló 8/2005. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról.
7. A nevelési-oktatási intézmények pedagóguslétszámának felülvizsgálata a 2011/
2012-es tanévre.
8. Tájékoztató a szociális gondoskodás
körében végzett 2010. évi munkáról.
9. Az Egyesített Szociális Intézmény
szervezeti és mûködési szabályzatának,
valamint szakmai programjainak módosítása. (Az anyag munkaidõben megtekinthetõ a hatósági osztályvezetõnél.)
10. Tájékoztató a polgármesteri hivatal
tevékenységérõl, a hatósági ellenõrzési
feladatokról.
11. A szociális alapellátás intézményi térítési díjának megállapítása.
12. Szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2011. évben nyújtott támogatás
iránti pályázathoz történõ önerõ biztosítása.

Bogárdi Hetek 2011
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. Különbusz indul 15 órakor
Sárhatvanra a sárbogárdi mûvelõdési ház
elõl.

13. Sárbogárd Város Önkormányzata
képviselõ-testülete 125/2011. (V. 13.)
Kth. sz. határozatának visszavonása.
14. Folyószámla-hitelkeret rendelkezésre állásának meghosszabbítása, rövid lejáratú mûködési célú hitel felvétele.
15. Döntés a Kisfaludy út volt téesztanyáig terjedõ szakaszának felújításáról, a
Damjanich utca mart aszfaltos megerõsítésérõl.
16. Temetési költségrõl történõ rendelkezés.
17. A védõnõk munkaruha-juttatási
rendjérõl szóló szabályzatának elfogadása.
18. Szakemberlakás kijelölése iránti kérelem.
19. A megyei és országos versenyeken díjat nyert tanulók, pedagógusok jutalmazása.
20. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.
21. Bejelentések, interpellációk. A képviselõ-testület 2011. május 13-ai ülésén elhangzott bejelentésre válasz.
Zárt ülés:
1. Az „Év Köztisztviselõje” kitüntetés
2011. évi adományozása.
2. Az ÁMK Sárszentmiklós igazgatói beosztásának ellátására beérkezett pályázat elbírálása.
3. A Madarász József Városi Könyvtár
vezetõi beosztására beérkezett pályázatok elbírálása.
4. Lakásbérleti szerzõdés meghosszabbítása.
5. Fellebbezések.
6. Bejelentések.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

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.

10

KÖZÖSSÉG

2011. június 16. Bogárd és Vidéke

Sárbogárd a XXI. században
Varga Csaba, a Stratégiakutató Intézet igazgatója elõadását hallgathattuk meg múlt pénteken a József Attila Mûvelõdési Központban. A rendkívül érdekes elõadás nagyobb számú hallgatóságot érdemelt volna. A pünkösd sok programja miatt ennek elõestéjén sokan hiányoztak, akiket vártunk.
Az elõadó a hallgatóság gondolkodását bevezetõjében igyekezett
új vágányra állítani. Hangsúlyozta, hogy korszakváltásban vagyunk helyben és az egész világon. Ennek lényege, hogy a csak a
materiális értékeket elfogadó, az anyagi gazdagságot, a fogyasztást elõtérbe helyezõ világszemlélet tovább nem tartható fenn. Ha
ez így folytatódna, a föld tartalékai rövidesen kimerülnének, s
összeomlana a mennyiségi fejlõdésre alapozott gazdaság. Ennek
következményei katasztrofálisak lennének. Összeomolhat az
áramszolgáltatás, gázszolgáltatás, világméretû járványok, háborúk, éhínség jöhetnek.
Látható azonban, hogy az emberiség és a Föld önvédõ mechanizmusai már elindították a változást, hogy elkerülhetõ legyen egy
végzetes tragédia. A szüntelen mennyiségi fejlõdés jövõképe helyébe a minõség, a fenntarthatóság, a környezettudatosság lép.
Mind többen keresik annak a módját, hogy maguk termeljék meg
a háztartáshoz szükséges energiát, helyben termeljék és dolgozzák fel az élelmiszereket. A házépítésnél, felújításnál az optimális
méretû passzív házak, az inkább energiatermelõ, mintsem energiafogyasztó épületek, gazdaságok kerülnek elõtérbe. Más alapokra helyezõdik az egészségügy, oktatás, szociálpolitika is. Ehhez alapjaiban meg kell változnia annak a gondolkodásnak, amely
számára az ember csupán egy elszigetelt, materiális test, s rajta kívül más nem létezik. A fizika, a természettudományok és az emberi lélektudományok egyre több bizonyítékot szolgáltatnak arra,
hogy nem vagyunk elszigetelt lények, hanem egy egységes, dinamikus mezõben létezünk, minden mindennel összekapcsolt, s
tértõl és idõtõl függetlenül is létezik.
Milyen feladatot jelent nekünk a változás e térségben? – tette föl a
kérdést az elõadó.

Erre választ ad a déli térség összefogása, a helyi kertkultúra újraélesztése, helyi piac, helyi pénz, a kölcsönösségek rendszerének
megteremtése emberek, családok, intézmények, önigazgató önkormányzatok között.
Az elõadó példákkal illusztrálta, hogy az új szemlélettel hogyan
szüntethetõ meg egyik napról a másikra az adósságcsapdában
vergõdõ mai hiánygazdaság, hogyan szûnik meg a munkanélküliség, hogyan változik az életlehetõség, hogyan leszünk egészségesebbek, boldogabbak. S ennek kulcsa, hogy nem várhatjuk, hogy
mások megteszik helyettünk a dolgokat, magunknak kell cselekedni.
Az új gondolatok még sokaknak meglepõek, és számtalan kérdés
merült fel az elõadást követõen is. Igazán nem bántuk, hogy kevesen voltunk, mert itt se a mennyiség számít. Jó érzés volt olyan
dolgokról beszélgetni, ami valójában mindenkit foglalkoztat, és
mindenki kimondatlanul is érzi, hogy a következõ évek valóban
óriási változásokat hoznak majd az életünkben.
Tegyünk mi is azért, hogy ezek a változások megtörténjenek!
Hargitai Lajos

IX. „Kõkemény” Országos Horgászverseny Nagylókon
A nagylóki önkormányzat tulajdonában
lévõ Piroska-tó horgászparadicsomként
hírnevet szerzett az utóbbi években. A
körbejárható víztükör füves–bokros–erdõs szépségjegyekkel büszkélkedik. A csodálatos környezet, a sokféle halban bõvelkedõ tó, horgászszemmel is vonzó. Az
ügyesen kialakított helyek kényelmes és izgalmas perceket, órákat biztosítanak a
horgászoknak. Az egészséges, szép környezet ózondús levegõje, a csend varázsa
páratlan.

Az utóbbi években egyre többen ismerik
fel a kedvenc idõtöltéssel párosuló családi
pihenést. Vannak, akik rendszeresen eljárnak ide. Sátorozásra is alkalmas a terület,
de a közvetlen közelben található Tavi palotában 20 fõs olcsó szálláshely biztosított.
Az eddig leírtak talán arra is magyarázatot
adnak, hogy miért vonzza Nagylók ezeket
a versenyeket.
Az idei versenyt az önkormányzat nevében
Takácsné Erdélyi Mária alpolgármester
ünnepélyes keretek között nyitotta meg.

26 csapat indult 2-2 fõvel, akik péntektõl
vasárnap délig kitartóan csalogatták szákjukba a halakat. Étkezésrõl a tógazda,
Varga Gábor és neje gondoskodtak.
Ahogy telt az idõ, szaporodtak a fogások,
gyûltek a halak. A mérlegelésnél mindenféle kifogott hal számított (ponty, keszeg,
csuka, kárász, sügér, naphal stb.).
Itt aztán mindenki hódolhatott szenvedélyének. Szemmel láthatóan jól érezte magát a sok ide sereglett ember.
A vasárnapi ebéd stílusosan az ízletes halászlé volt.
A verseny végeredménye: 1. a Sneci-team
45,36 kg-mal, 2. a Jim Beam csapat 30,27
kg-mal, 3. a Szúnyogirtók csapat 12,89 kgmal.
A helyezettek kupa- és oklevélelismerésben részesültek.
Az ANDROMÉDA TRAVEL utazási
iroda jóvoltából a versenyben résztvevõ 52
fõ közül hárman (Niedetzky Csaba, Székesfehérvár; Gerencsér Zsolt, Felpéc; Tamás Tibor, Mezõfalva) 4-4 fõs, 7 éjszakás
ingyen szálláslehetõséget kaptak Görögországban.
A verseny tovább öregbítette a nagylóki
horgászparadicsom horgászati, turisztikai
hírnevét.
Tauzné Piroska
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Tánccal, énekkel végig Alapon
Folytatás az 1. oldalról.
A kultúrházhoz érkezve körtánccal kitáncolták a májusfát, majd a nagyteremben megkezdõdött a néptánctalálkozó, amelyen sorban léptek fel az együttesek. Szlovákiából,
Naszvadról érkezett egy tánccsoport, de jöttek Budapestrõl, Ecsédrõl, Vértesacsáról,
Madocsáról, Soponyáról, Fehérvárcsurgóról, Sárkeresztesrõl, Mezõszilasról, s bemutatkozott az alsószentiváni citerazenekar is.
Bemutatkoztak a Margaréta nyugdíjasklub
tagjai és az alapi iskola gyermektánccsoportja, s végül a napra a koronát a három generációt összefogó, arany minõsítésû Mezõföld
Népi Együttes tette föl.
A mûsorban, a felvonuláson és a mûsort követõ táncházban a zenét a Szedtevette zenekar húzta, Juhász Zsófia vezetésével.

128
71
100
70
79
59
65
65
49
51
56
59
47
47
37
33

26
14
39
30
31
46
61
60
66
61
86
89
70
101
91
145

102
57
61
40
48
13
4
5
-17
-10
-30
-30
-23
-54
-54
-112

Az udvaron a kézmûvesek vertek sátrat. A
gyöngyfûzõk, bõrösök, kosarasok, cserepesek, csuhékészítõk kínálgatták portékáikat. Különlegességként egy hagyományos,
kézzel hajtható kosárhintás is hívogatta
egy körre a gyerekeket. Ez a kis körhinta
nagy sikert aratott a kicsik körében.
Késõ estig jól mulatott a táncházban a vendégsereg.
Hargitai-Kiss Balázs

Az Agárdi Termál csoport eredményei

A Femol csoport állása

Az Agárdi Termál csoport állása
1. Sárosd
30 24 4 2
2. Mezõfalva
30 22 4 4
3. Seregélyes
30 21 4 5
4. Adony
30 21 4 5
5. Aba–Sárvíz
30 20 5 5
6. Lajoskomárom 30 13 9 8
7. Pusztaszabolcs 30 13 6 11
8. Kulcs
30 12 7 11
9. Mezõszilas
30 11 6 13
10. Sárbogárd
30 10 8 12
11. Dég
30 8 4 18
12. Vajta
30 5 7 18
13. Enying
30 4 10 16
14. Rácalmás
30 5 5 20
15. Cece
30 4 7 19
16. Sárszentágota 30 1 2 27
Kulcs csapatától -1 pont levonva.

Hagyomány, hogy ilyenkor meggyújtják az
együttes születésnapi tortáján a gyertyákat.
Az eseményre meghívták az alapi néptánc- és
népdalköri mozgalmat megalapozó idõs pedagógust, Kemény Istvánnét, akinek Méhes
Lajosné a képviselõ-testület tagjaival együtt
ünnepélyesen átadta az Alapért emlékérmet.

76
70
67
67
65
48
45
42
39
38
28
22
22
20
19
5

1. Aqvital–Publo
Csákvár
30 30 0 0 135
9 126
2. Iváncsa
30 17 7 6 72
36 36
3. Kisláng Telmex 30 17 5 8 69
42 27
4. Velence
30 17 4 9 79
44 35
5. Martonvásár
30 16 7 7 57
28 29
6. Baracs
30 14 8 8 60
45 15
7. Kápolnásnyék
30 15 4 11 67
59
8
8. Bakonycsernye 30 13 6 11 39
47 -8
9. Szabadegyháza 30 13 5 12 51
61 -10
10. Polgárdi
30 12 4 14 42
52 -10
11. Dunafém–
Maroshegy
30 11 1 18 48
76 -28
12. Sárszentmiklós 30 12 2 16 65
70 -5
13. Pákozd Eudeal 30 6 6 18 34
65 -31
14. Etyek
30 6 4 20 39
93 -54
15. Pusztavám
30 4 2 24 31
92 -61
16. Káloz
30 3 3 24 29
98 -69
Dunafém–Maroshegy, Pusztavámtól -1, Etyektõl -4,
Sárszentmiklóstól -11 pont levonva.

90
58
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50
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33
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24
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13
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HURRÁ, VAKÁCIÓ
Az elmúlt héten egyre nagyobb lelkesedéssel írták az iskolatáblákra és minden létezõ
helyre a diákok: CIÓ, KÁCIÓ, AKÁCIÓ, VAKÁCIÓ! Már a múlt hét végén láttam, hogy
valamiben mesterkednek az utcabeli gyerekek. A Tinódi utcán lakom, s amikor estefelé
mentem haza, a gyerekek színes és fehér krétákkal rajzoltak valamit az aszfaltra.
Közelebb érve a „vakáció” szó tûnt a szemembe.
– Várjátok már, ugye, gyerekek? – kérdeztem õket, s õk lelkesen válaszoltak kórusban
igennel.
Csak legyen nekik derûs a nyár, s minél többet lehessenek szabad levegõn, a természetben
is, ne csak az aszfalton, ahol idõnként autók is érkeznek nagy sebességgel.
Hargitai Lajos

Kulcs–Cece
Sárszentágota–Pusztaszabolcs
Adony–Sárbogárd
Enying–Mezõfalva
Dég–Mezõszilas
Sárosd–Lajoskomárom
Aba-Sárvíz–Rácalmás
Vajta–Seregélyes

6:1
1:6
3:1
3:3
0:3
1:1
10:0
0:5

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

3:0
3:4
1:2
4:2
4:1
1:2
1:1
5:1
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Jelek, jelképek, szimbólumok

A gazdag Szentháromság szegényes jelei
Hallatlanul gazdag a szimbólumok világa.
Jelképörökségünk valószínûleg még tartogat meglepetéseket is, noha gondolkodásunk egyre fogalmibbá válik. Hanyagoljuk
a képeket, a jelektõl a képletek felé fordulunk, és közben felejtjük, hogy igazában
ezek is jelek. Csak remélnünk lehet, hogy
az utánunk következõ keresztény generációk hitének lesz szimbólumteremtõ ereje.
Ha ugyan Isten idõt is ad hozzá…
Szentháromság ünnepe után talán feltûnik, hogy mennyire ritkák a Szentháromság-szimbólumok. Erre talán az is magyarázat, hogy az egyházi év eddigi vasárnapjaival szemben nem üdvösségtörténeti, hanem dogmatikus, az egyház tanítását
összefoglaló ünnep. Az Atya, a Fiú és a
Szentlélek személyének és egyúttal munkájának az egységérõl beszél. Ezt az egységet azonban nagyon nehéz vizuálisan, tehát látványban, szimbolikusan megjeleníteni.
Fékezi a jelképteremtõ képzelõerõt, hogy
az Újtestamentumban nem találjuk a
„Szentháromság” fogalmát. Az Újtestamentum ránk örökítette Jézus krisztusnak
a szavait, amelyekben arról beszél, hogy
aki látta õt, látta az Atyát, és hogy a Szentlélek õt, Krisztust dicsõíti. Beszél az Atya,
a Fiú és a Szentlélek belsõ szeretetegységérõl, anélkül, hogy Szentháromság-fogal-

Emlékezés
Kiss Máriára
Szomorú hírt kaptunk, ismét eltávozott
az élõk sorából egy nagyszerû pedagógus, Kiss Mária óvónõ, óvodai szakfelügyelõ.
Székesfehérváron lakott, de a sárbogárdi járás óvodásai, óvónõi, óvodái voltak
munkássága – mint mondta – legkedvesebbjei.
Óriási pedagógiai tudásával és tapasztalatával segítette munkájukat, tett meg
minden tõle telhetõt a gyermekekért.
Szeretettel emlékezünk Rá kedves költõje, Ady Endre – a temetésén elhangzott – versével:
„Mikor elhagytak, mikor a lelkem
roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul átölelt az
Isten.
Nem harsonával, hanem jött vissza,
igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon, de
háborús éjjel.
És megvakultak hiú szemeim.
Meghalt ifjúságom:
De õt, a fényest, nagyszerût,
mindörökre látom.”
Nyugodjék békében!
A volt sárbogárdi járás óvónõi

mat alkotna. Azt akarja, hogy népét ez a
belsõ szeretetegység vonzza, és ennek a
gazdagsága teremtse meg egyházában azt
a hódoló imádatot, amely például a Római
levél 11. részének záró himnuszából árad.
De az egyház tanításbeli „vészhelyzetei”
kikényszerítik a keresztény hit fogalmi
megformálásának a próbálkozásait is.
Ilyen vészhelyzetben született az Athanáziuszi hitvallás, amely a Krisztus istenségét
tagadó ariánus eretnekséggel veszi fel a
harcot. Ezt a hitvallást – az Apostoli és a
Niccai hitvallással együtt – evangélikus
egyházunk is a magának fogadta el. „Aki
üdvözülni akar, annak mindenekelõtt a katolikus (egyetemes keresztény) hitet kell
tartania. A katolikus (egyetemes keresztény) hitben pedig az egyetlen Istent a Háromságban, a Háromságot pedig az Egységben tiszteljük. A személyeket nem keverjük össze, de szét sem választjuk… Más
ugyan az Atya, más a Fiú, és más a Szentlélek személye, de egy az Atya, a Fiú és a
Szentlélek istensége, azonos a dicsõsége,
és közösen örökkévaló a fensége…”
A hitvallás elejérõl való rövid ízelítõ nyomán bátran mondhatjuk: itt van elõttünk a
Szentháromság verbális, hitvalló szavakból megformált szimbóluma.
A barokk egyházmûvészet kedvelt témája
volt a Szentháromság figurális, szoborcso-

portban való megformálása. Az Atya kezében a földgolyóval és a jogarral, koronásan, a Fiú a kereszttel, felettük pedig lebegõ galamb formájában a Szentlélek. Csak
az a kérdés, hogy az ilyen szoborcsoport
nem ellene dolgozott-e annak, amit hirdetni akart? Elsõ látásra inkább a „személyek” különbözõségére, mint egységére
utal.
A rajzos vonalak, jelképek esetében sem
sokkal gazdagabb a „választék”. Jóformán
az egyenlõ szárú háromszögre, a háromszöget átjáró Krisztus-monogramra, az
egymást átjáró három körre korlátozódik.
De az már önmagában is jel, hogy a Szentháromság mérhetetlen gazdaságát aligalig tudjuk jelezni! Nem könnyû szimbólumba sûríteni ezt a gazdaságot! Szabad
tisztelettel és kritikával szemlélni elõdeink
és kortársaink próbálkozásait.
A legbeszédesebb Szentháromság-jel
azonban mindig a Szentháromság dicsõítésére nyíló szív és száj: „Néked zengjen
énekünk: / Szentháromság, légy velünk! /
Háromság az egységben, / Add, éljünk békességben! / Segíts, Urunk! (EÉ 265,6)
Fehér Károly ny. ev. esperes, Székesfehérvár

Forrás: Dunántúli Harangszó 2010/6.

Alapi konfirmandusok
Jeles eseményre gyülekeztek hívõk, szülõk és
rokonok az alapi református templomban: hét
fiatal konfirmált az istentisztelet keretében pünkösdvasárnap.
Több mint nyolcvanan
voltak tanúi Biber Dávid,
Buruncz Noémi, Kalapács Ramóna, Kennerth
Viktor, Lakatos Patrícia,
Porteleki Ádám és Vass
Noémi hitbéli bizonyságtételének. Az esemény
különlegessége volt, hogy
úgynevezett mentorok,
már konfirmált fiatalok –
Dániel Ádám, Kéri Valentin, Sípos Angéla, Buruncz János, Oláh Petra, Keresztes Imre és Farkas Annamária – vették szárnyaik alá a
most konfirmálókat. A mentorok a következõ fogadalmat tették: „Isten és a gyülekezet
elõtt fogadom, hogy …-t hitben testvéremnek tekintem, figyelemmel kísérem lelki–szellemi
fejlõdését, ösztönzöm keresztyén hite gyakorlására, és ebben magam is például szolgálok. Isten segítsen engem ebben.”
Ahogy Szabó Julianna lelkész fogalmazott: ezen új kezdeményezés révén remélik, hogy a
fiatalok egymásért több felelõsséget éreznek majd, és a gyülekezetbõl sem maradnak el.
Biztatást adhat a gyülekezetnek az is, hogy pünkösdvasárnap két gyermeket is megkereszteltek: Dániel Mátyás Ádámot és Biber Dávidot. Így nemcsak a templom, hanem a
gyülekezet megújulásával is épül az alapi református közösség.
Hargitai Kiss Virág
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Nem láttam oroszlánt Tanzániában
9. rész
Reggeli után fölvettük Ahmed ötéves kisfiát, és útnak eredtünk a kétszemélyes, hátul nyitott, rakodórészes, õsrégi járgánnyal. A kisfiú bepréselõdött elöl közénk. Néha válthatta a sebességet vagy
foghatta a kormányt. Hely hiányában lábam számos görögdinnyén és kókuszdión
nyugodott.
Az út mentén szinte mindenhol árulták a
helyi lakosok a portékájukat, ami zöldségbõl és gyümölcsbõl állt. Sokkal olcsóbbak,
mint a városban.
A közeli Mbweni történeti és botanikai
szempontból is érdekes. A zanzibári anglikán püspök megvett az 1800-as évek végén
harminc hektár földet a tengerparton. A
területet egy mesterséges falunak szánta,
ahol felszabadult rabszolgák és családjaik
élhettek. A következõ püspök fejezte be a
vállalkozást, közben a terület százötven
hektárosra bõvült. Kerültek rá lakóházak,
mûhelyek, piac, templom és egy emeletes
lányiskola. A falubeliek többek között cukornádat, kókuszdiót és kukoricát termeltek. A régi iskolaépület ablakok nélkül, de
aránylag jó állapotban hûsöl a köré épített
botanikus kert zöldjében. Nem nehéz elképzelni a régi idõket, amikor iskolások
csivitelésével telt meg az épület.
Innen a jozani erdõhöz zötyögtünk. A parkolónál lehetett pár kolobuszmajmot látni, de máshol nem. Az erdõben kissé körbesétáltunk. Monguz, gyík és kígyó, apró
szuni antilop, vadmalac, elefántcickány,
kék majom, baobabfak és százféle más növény lelõhelye ez az ötven négyzetkilométeres terület. Régebben szinte az egész szigetet ilyen erdõ borította, akkor még leopárd is élt itt. Most láttam elõször dzsungelt. Tényleg sötét és szinte áthatolhatatlan az aljnövényzet miatt. Ide még vissza
kell jönnöm!
Reggelire ismét a szokásost kaptam, most
Asya tette elém a hosszú, barna étkezõasztalra: tükörtojás, zsemle, vaj, dzsem, tea,
kávé, és a végén a félbeszelt, kockákra aprózott mangó, meg banán. Asya új, színes
hennamintát viselt a kezén.
A fekete bõrûeknek is ugyanúgy vannak
pattanások az arcán, õk is szeretik a szépet,
õk is tudnak örülni, ugyanúgy vannak fogaik és fogalmaik, mint egy fehér bõrûnek.
Sosem értettem, miért van az még mindig,
hogy a fehér bõrû ember magasabb rendûnek képzeli magát másoknál.
Délelõtt a múzeummá átalakított rabszolgapiachoz sétáltam. A rabszolgapiacot
1873-ban zárta be az utolsó szultán, angol
nyomásra.
A missziós kórházban most turisták vendégeskednek. A kórház a föld alatti bunkerokra épült, amikbõl örök emlékül csak
kettõt hagytak. Pár lépésnyi helyen, egy
kézfej nagyságú ablakból alig beszûrõdõ
fényben hetvenöt nõ és gyermek szorult

össze a kõpadokon kétoldalt. A helyiséggel szemben a férfiakat szorították össze
leláncolva egy ugyanekkora helyen. Borzasztó érzés még most is ott lenni. Aki túlélte az egészet, azt érdemes volt jó pénzért
eladni. A területen áll egy katedrális is, távolabb egy apró iskolaépület. Az anglikán
katedrálist mementóként emelték az áldozatoknak.
Délután Sibelre várva a kikötõben pár taxissal beszélgettem gazdaságról, politikáról egy árnyas fa tövében. Egyikük apukája
az iráni Shirazból származik, anyukája
Dél-Tanzániából. Zanzibár egy jó erõs
antropológiai koktél. Emberi fajták keveredése és származása gyönyörûen leolvasható az arcokról. Kinek az õsei belsõ-afrikaiak, kinek indiaiak, arabok, ázsiai vagy
egyéb.
Zanzibárnak külön elnöke van, és még
mindig valahol a független szerepét
játssza. Érkezésemkor ellenõrizték az útlevelemet, külön pecsétet kaptam bele, és
vámnyilatkozatot kellett kitölteni. Az ide
beérkezõ árukra magasabb vámot kell fizetni, ezért virágzik jobban Dar es
Salaamban a kereskedelem. A turisták
szolgálnak jobb bevételi forrásként itt.
Sibel után újra bevetettem magam a város
szûk utcáiba. Felfedeztem a fõutcát, ahol
turisták csapatai slattyogtak szandáljaikban, pirosra sült fehér bõrükkel nagyméretû, sétáló fõtt rákokra hasonlítva. Rátaláltam a Természeti Múzeumra. Belül igen
elhanyagolt, kiállítási anyagát sokkal érdekesebben is be lehetne mutatni. Az egyik
szekrény ajtaja félig nyitva állt. Kihajtottam, és úgy fényképeztem a porladó, kopott kis állatokat. A madarak szekrénye
szörnyû látványt nyújtott. A lelõtt madárfajtákat még csak ki se tömték, hanem egymás mellé fektetve, lecsukló fejjel hevertek, mint valami kivégzõosztag munkájának végeredménye.
A központban egy indiai fényképész réges-régi üzletében réges-régi fényképeket
nézegettem. Õ mesélte, hogy már az ötvenes évektõl jártak ide turisták. Akkoriban
nagy hajókkal érkeztek, és sosem maradtak egy éjszakánál tovább. Azt is a hajón
töltötték. Apukája is már fényképészként
mûködött itt. Zanzibár utcáiról készült képeit a fia úgy élénkíti fel, hogy ugyanabból
a nézõpontból készíti a képeit, amik szintén fekete-fehérek. A régi fényképeken
feltûnt, hogy szemetet alig látni az utcákon. „Hja, a szultáni szigor!” – sóhajtott az
indiai.
Este ismét Ahmed étkezdéjében vacsoráztam. Egy vöröses, piszkos, fáradt, sovány
macska pihegett a hûvös kövön a vendégek
lábai elõtt. Nem rúgnak bele, de nem is törõdnek vele. Gyorsan lerágtam a csirkecombjaimat nagyjából, és a macskát az asztalom alá csalogattam a maradékkal. Ott
biztonságban megehette a luxusvacsoráját.

Vacsora után a szûk, sötét sikátorokon keresztül sétáltam vissza a szállodámba, ahol
már negyedik napja én vagyok az egyedüli
vendég. A szövevény semmi ezekhez az utcákhoz képest. Szerencsére a sötétben
csak kicsit tévedtem el. Egy gyereksereg
vett körbe, kis kezeik a nadrágzsebemben
és a táskámban matattak. Nagy, bogárszemû, mosolygó apróságok, akik sajnos megtanulták, hogy a turistától pénzt kunyeráljanak. Miután elküldöm õket, nem szemtelenkednek tovább.

Az utolsó sarkon, a szélesebb utcában egy
fiú tolt egy sérült fiút tolószékben. Száguldozott vele, a sérült fiú pedig hangosan nevetett, közben igyekezett nem kiesni. Szóltam, hogy vegyen le a gázból, mert kieshet
a fiú. Hallgatott rám, nem húzta a száját,
hanem vidáman enyhébbre fogta a kantárszárat.
Folytatása következik.
Gulyás Ibolya
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
Sûrû tejfölös gombaleves
Hozzávalók: 20 dkg csiperkegomba, 20 dkg laskagomba, 2 babérlevél, ételízesítõ, liszt, 1 kis pohár tejföl, 1 tojás.
Az összes gombát megmossuk, csíkokra vágjuk, feltesszük fõni a
babérlevéllel, ételízesítõvel. 1 tojásból, lisztbõl pici sóval, 1 evõkanál vízzel nokedlit készítünk, amit – ha puha a gomba – kiskanállal
beleszaggatunk a levesbe. A tejfölbõl, lisztbõl kevés vízzel habarást készítünk, és ezzel egy rottyanásnyi ideig fõzzük.

Pangasius paprikás vargányás nokedlivel
Hozzávalók: 700 g harcsafilé (pangasius), 80 g vöröshagyma, 70 g
zsír (vagy olaj), 100 g zöldpaprika, 100 g paradicsom, 2 dl tejföl,
20 g liszt, pirospaprika, só, fokhagyma, bors, 1 marék szárított
vargánya.
A nokedlihez: fél kg liszt, 2 tojás, só, frissen õrölt bors, víz, maréknyi szárított vargánya porrá darálva.
A halat ízlés szerint daraboljuk (szeletre, kockára), a hagymát finomra, a paprikát, paradicsomot apró kockára vágjuk, a fokhagymát összevágjuk. A zsírban a hagymát megpirítjuk, és elkészítjük
a pörköltalapot, majd a halat beletesszük. Hozzáadjuk a kinyomkodott gombát, majd kevés vízzel felöntjük, fûszerezzük, és fedõ
alatt készre pároljuk (nagyon hamar kész!). Szedjük ki a halszeleteket, a visszamaradt levet tejfölbõl és lisztbõl készült habarással
behabarjuk, átforraljuk, és ha kell, még ízesítjük, majd tegyük
vissza a halszeleteket.
A nokedli elkészítése: A nokedlitésztát kikeverjük, amihez hozzátesszük a porított vargányát, majd a szokásos módon forrásban lévõ vízbe szaggatjuk. A paprikást a nokedlivel tálaljuk.

Búvártúrós
Hozzávalók (a tésztához): 20 dkg cukor, 1 tojás, 1,5 dl étolaj, 2 cs
vaníliás cukor, 35 dkg liszt, 2 evõkanál kakaópor, 5 dl kefir, 1
teáskanál szódabikarbóna; (a süti tetejéhez) 50 dkg túró, 6 dkg
cukor, kicsi citromhéj, 10 dkg mazsola, 1 cs vaníliás cukor, 2
tojás, 12 dkg vaj.
A tészta hozzávalóit összekeverjük, zsírozott, lisztezett (kb. 30x35
cm-es) tepsibe öntjük. A túrót a tojásokkal, a vaníliás cukorral és
az olvasztott vajjal kikeverjük, és a tésztára kis halmokat rakunk.
Elõmelegített sütõben kb. 30 percig sütjük. A túró a sülés közben
belemerül a tésztába, innen kapta a nevét.

Idõjárás
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A GALAMBBÚGÁSRÓL
ÉS EGYEBEKRÕL
Reggelenként vadgalambok búgására ébredek. Azt hiszem, az
idén több a környékünkön a vadgalamb, mint azelõtt. A búgásuk
egy hangon szól, az egyes hangok között nincs magasságbeli eltérés. Mintha olyan fuvolát szólaltatnának meg, amelyen csak
egyetlen hang létezik. A ritmus viszont eléggé határozott:
ti-táá-ti. Valami tûnõdést fejez ki. Vagy egyszerûen csak a nyár élvezetét. „Itt vagyok a fa lombjai között, megmerülök ebben a zöld
óceánban, amelyre zuhognak a nap sugarai, jó nekem itt lennem,
ennél jobb nem történhet velem, mert élni az életet, ez édes dolog” – ilyesmit mond nekem ez a dúdolás.
Valószínûleg a szülõházam körül is lehetett számos vadgalamb.
Ezek a hangzatok ugyanis gyermekkori hangulatokat idéznek föl
bennem nagyon élénken. Felsejlik a nyári szünetek világa, amikor
a szabadságba úgy vetettem bele magam, mint a Benta-patak felduzzasztott vizébe. Ez a patak helyszíne volt mindannak a romantikának, ami egy csoport fiatal srác indiánkönyvek, kalandregények által túlduzzasztott lelkében gomolyoghatott. Nekem az volt
az indián nevem, hogy Bölcs Bagoly, ugyanis tagja voltam a Mohikán Törzsnek. Kunyhót készítettünk, tûz körül ülve adtuk kézrõl
kézre a békepipát, úsztunk, ameddig a karunk bírta, szilvát loptunk, a fulladásig folytattunk vad vízi csatákat, vagy egyszerûen
csak hevertünk a napon, aminek akkor még nem volt bõrrákeltõ
hatása.
Az országra ekkor nyomor nehezedett, mindenfelé romok, betört
ablakok gyötörték a tekintetet, az anyánk csak jegyre tudott kenyeret, cukrot, lisztet, zsírt vásárolni, de néha így sem. Az apánk
hadifogoly volt, vagy meghalt a háborúban. Valahol a tudatunk
egy zugában komorság rejtõzött e miatt a helyzet miatt, nagyon
szomorúak voltunk, mert nem lehettünk biztosak abban, hogy
él-e az apánk. Miért van, hogy ezekre a vakációkra mégis úgy emlékszem, mint egy önfeledt boldogság idõszakára?
A június mindenre varázslatos gyógyírt jelent. Már maga a virágözön. A fák, bokrok, a fû sötétzöld színe. Az illatok. A napsütés.
Az esõk. A vadgalambok búgása. Ha ehhez társul az ifjúság, az
egészség, a vízpartok, akkor már a nagy baj sem igazán baj. Ilyen
az emberi természet. Sajnos? Vagy szerencsére?
(L. A.)

A Felnõtt Értelmi Fogyatékkal Élõkért Egyesület
és a Fejér Megyei Önkormányzat Integrált
Szociális Intézménye meghívja Önt a

2011. június 24-én tartandó

NYÍLT napra.
Helyszín: 7011 Alap, Külsõ tanya 1.
A következõ napokban mozgalmasan alakul a Kárpát-medence
idõjárása. Pénteken hidegfront közelíti meg nyugati és északi
megyéinket, hatására ezeken a területeken erõsen megnövekszik a felhõzet és ott többfelé, másutt szórványosan várható zápor, zivatar. Szombaton egy újabb hullámzó hidegfront éri el
térségünket, így fokozatosan mindenütt megnövekszik a felhõzet, és többfelé várható zápor, zivatar, néhány helyen felhõszakadás, jégesõ, viharos széllökések kíséretében. Vasárnap a front
fokozatosan kelet felé távozik, mögötte több fokkal hûvösebb
levegõ árasztja el a Kárpát-medencét. A jövõ hét elsõ napjaiban
a leszálló légmozgások hatására egyre inkább a napsütésé lesz a
fõ szerep. A kissé hûvös hajnalokat erõsödõ nappali felmelegedés követi.
www.metnet.hu

Programok
8.30 óra: vendégek fogadása.
9.15 óra: megnyitó.
9–12 óra: a lakók és segítõk közös mûsora; Radnai Zoltán és
tanítványai moderntánccsoportja; kreatív foglalkozások: csuhébaba-készítés, gyöngyfûzés, hobbifestészet, cserépcsûr, motorozás, modellezés, zsákbamacska.
12.30 óra: ebéd (menü: tanyasi csirkepörkölt, nokedli, káposztasaláta, palacsinta).
14–17 óra: meglepetés mûsor, utána Bíró Kriszti énekel.

Együtt bármit megtehetünk!
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Változnak az idõk
1.
Ma éjszaka különösen hideg van. Már
minden porcikámon átjárt a fagy, pedig kivételesen a bundás nagykabátomat vettem
fel, amikor elmentem. Akkor még egyáltalán nem fáztam. Este hat elõtt indultam el
gitárórára. Nem is értem, miért járok. Hiszen gyakorolni soha sincs idõm, a nélkül
meg semmit sem ér az egész. Mégsem vagyok képes abbahagyni. És most, tél közepén, ebben a fagyban mehetek haza. Elég
kellemetlen. A gitárt tartó kezemet már
egyáltalán nem érzem. Megpróbálok nem
a hidegre gondolni, de nem túl nagy
sikerrel.
Ma tiszta az ég, talán ezért van olyan hideg.
Holnap telihold lesz. Eddig fel se tûnt. Akkor majd holnap kigyönyörködöm magam
a Holdban. Biztosan jó le… Mi ez? Csoszogás… Valaki van mögöttem. Talán engem követ? Úgy látszik, kicsit paranoiás
vagyok. Viszont nem fogok hátrafordulni.
Nem tudom, miért, egyszerûen képtelen
vagyok rá. Befordulok a kis közünkbe. Hacsak nem engem követ, ide biztosan nem
jön utánam. Mivel itt csak az én családom
és egy öreg néni lakik, aki ilyenkor már
alszik.
Kicsit megszaporáztam a lépteimet, és befordultam a közbe. Hallottam, ahogy a
mögöttem jövõ lábak megtorpantak, majd
újra elindultak. Nem lehet! Valóban utánam jön. Most mit tegyek? Már nem tudtam a kíváncsiságomon úrrá lenni, ami a
félelmemet is legyõzte. Hirtelen megtorpantam, és egy gyors mozdulattal hátrafordultam. Egy pillanatig mintha egy ember
körvonalát láttam volna. Azonban ez csak
egy macska. Az nem lehet! Hogy lehet
ilyen rossz itt a világítás? Hazáig szidtam a
félhomályt elõidézõ rossz utcai lámpát.
Mintha az õ hibája lenne.
Otthon természetesen senkinek sem szóltam errõl a „macska-incidensrõl”. A végén
még azt hiszik, hogy megbolondultam.
Felakasztottam a bundás kabátomat a fo-

gasra, gyorsan levettem a cipõmet és besiettem a szobámba. A megszokott rendetlenség várt rám. A házban mindenki azért
piszkál folyton, hogy takarítsak végre ki, de
én így érzem jól magam. Nem tudom, miért nem lehet ezt megérteni. Még Kinga,
az ikertesóm is rendmániás. Mázli, hogy
külön szobánk van. Rajta kívül még egy
nõvérem van. Õ is rendszeretõ, de csak ha
a saját szobájáról van szó. Felõle a ház többi része össze is dõlhet. Édesapám egyedül
vigyáz hármunkra. Édesanyám akkor halt
meg, amikor Kingával megszülettünk.
A szobámban alig volt egy kis fény. Viszont
én minden részletét pontosan ismertem.
Ügyesen átugráltam a tankönyveimen,
majd ráhuppantam a számítógépem elõtt
álló székre. Régi gurulós szék, még kicsi
koromban kaptam, a színvilágán ez jól
meglátszik. Nagyot reccsent, amikor leültem rá. Gyorsan bekapcsoltam a számítógépet, hogy végre beszélgethessek a barátnõmmel. Eszem ágában sem volt tanulni…
Éjjel furcsa álmom volt. Mintha egy macska járkálna az ágyamon. Többször is átsétált rajtam, végül leugrott, és eltûnt a szekrényem mögött.
*
– Jóó reeggel…t! – miközben ezt mondtam, hatalmasat ásítottam.
– Micsoda álomszuszék vagy! Ha így folytatod, miattad el fogunk késni – méltatlankodott Kinga.
– Ennyire szeretsz iskolába járni? – leültem az asztalhoz és az elsõ teát, amit láttam, gyorsan leöntöttem a torkomon – ráadásul a többiek sincsenek még itt.
– Mivel Lellának és apunak lyukasórái
vannak. Micsoda mázlisták.
Ebben teljesen egyetértettem Kingával.
Sohase voltam jó a korán kelésben.
Reggeli után elindultunk az iskolába. Természetesen egy osztályba jártunk, de õ jól
elvolt a barátaival. Az én homlokomra
meg mintha egy láthatatlan pecséttel
nyomták volna az antiszociális bélyeget.

Hamar le is ültem az utolsó padba. Természetesen nincs padtársam, hacsak a táskámat nem tekintem annak. Meglepetésemre az osztályfõnökünk nem egyedül jött be
az osztályba.
– Gyerekek, bemutatom az új osztálytársatokat. Mától a 7. c osztály tanulója. Csak
nemrég költözött ide a szüleivel, legyetek
hozzá kedvesek.
A szemem rátapadt erre a furcsa lányra.
Már az öltözete is nagyon érdekes volt. Fekete, bõ ujjú, a nyakánál és a hasánál szaggatott póló volt rajta, és a hideg ellenére
térdig érõ, fekete szoknyát viselt. A lábán
fekete-fehér harisnya volt és egy egyszerû,
kopott tornacipõ. Egy kis Angel feliratú
táskája is volt. Nem férhetett belé sok minden, mégis olyan görcsösen szorította,
mintha mindjárt leszakítaná a karját a súly.
Azonban nem ezt tartottam a legfurcsábbnak. Valami különös levegõ volt körülötte.
Mint aki nem is ebben a világban él. A
macska jutott eszembe róla, akivel a minap
találkoztam. Úgy látszik, a többiek semmi
furcsát nem látnak a lányban, éppen csak
idiótának tartják, gondolom. Többen kuncogtak rajta az osztályban, még Kinga is.
Na, ennyit az ikertesómról. Még hogy mi
hasonlítunk egymásra!
– Szia, Kata vagyok – köszöntem az új lánynak.
Egész órán azon gondolkodtam, hogy mit
mondjak neki. Végül eljött a szünet, és
még mindig nem tudtam jobbat annál,
hogy szia.
– Tûzvirág, szia.
Úgy látszik, a gondolataiból zavartam fel a
lányt. Hirtelent azt se tudta, mit mond.
Ezen már én is kuncogtam.
– Bocs, hogy megzavartalak. Hogy tetszik a
sulink?
– Átlagos.
– Ebben egyet kell értenem.
Mindketten jót nevettünk. Azt hiszem, jóban leszünk egymással.
Folytatás a következõ számban.
Takács Anna

M

Minicon

últ héten szombaton elsõ alkalommal Minicont tartottak a József Attila Mûvelõdési Központban. A manga és animekultúra népszerûsítése,
bemutatása céljából rendezték meg ezt a különleges
napot.
Az anime szót Japánban általában a rajzfilmekre
használják, de Nyugaton ez kifejezetten a japán animációs filmekre vonatkozik, a manga pedig a japán
képregényeket jelenti.
Rengeteg izgalmas programmal várták a kedves látogatókat: elõadásokkal, beszélgetésekkel, rajzfilmvetítéssel, mangavásárral, modern konzolok bemutatásával, karaokeval és costplayjel (a costplay: beöltözés
valamilyen anime-, vagy mangakarakternek, vagyis a
szereplõ ruhájának, esetleg viselkedésének utánzása). Az itt megjelent lányok saját kezûleg varrták az
extrém ruházatukat. Talán ez volt a Bogárdi Hetek
egyik legkirívóbb és legszokatlanabb eseménye.
Mágocsi Adrienn
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Június 18., 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 teknõc 10.40 Derek, a fenegyerek 11.05 Sandokan 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.10 Kajak-kenu Eb 14.20 Delta 14.45 Magyarország 15.15 Álompasi
16.55 Magyarország története 17.25 Hogy volt!? 18.30 Rocca parancsnok:
Átkozott kelepce 1. 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Szerencseszombat –
A luxor, az ötöslottó és a joker sorsolása 21.00 Az ideális võ 22.40 Hírek 22.45
Sporthírek 22.55 Molnár Ferenc Caramel koncertje 23.50 Gyermekszív 1.20
Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Flúgos csapat 10.30
Asztroshow 11.25 Corinna 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Tuti gimi
13.40 Sue Thomas – FBI 14.40 Édes drága titkaink 15.40 Robin Hood 16.40 Az
ifjú idõlovagok 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Apád-anyád idejöjjön!
22.10 Sörcsata 0.20 Rabbit on the Moon 2.20 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.30 Született kémek 11.00
Egy tini naplója 12.00 Két testõr 12.30 Babavilág 13.00 Mindig nyár 14.00
Sliders 15.00 Az ügynökség 15.50 Rúzs és New York 16.40 Bûbájos boszorkák
17.35 Vásott szülõk 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 Beverly Hills-i zsaru
2. 21.35 Túlélésbõl jeles 23.25 A falka 1.15 Ezo.tv 2.15 Kalandjárat 2.40
Teleshop 3.10 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 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 A Metró Klubtól a szigetig 18.30 Mentés másként
19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58 Zene
20.04 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Június 19., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Engedjétek
hozzám 9.05 Így szól az úr! 9.15 Katolikus krónika 9.40 Útmutató 10.05 Tanúságtevõk 10.30 Az én keresztem 10.45 A sokszínû vallás 10.55 Örömhír 11.25
Református ifjúsági mûsor 11.30 200 éves a Deák téri evangélikus templom
12.00 Hírek 12.10 Kajak-kenu Eb 14.15 Út Londonba 14.45 Krencsey Marianne
köszöntése – Bolond április 16.10 Hogy volt!? 18.05 Anno 18.30 Rocca parancsnok: Átkozott kelepce 2. 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Nevetni
kell, ennyi az egész: Balázs Péter kabaréja 21.00 Az ideális võ 22.40 Hírek
22.45 Sporthírek 22.50 Aranyfeszt: Kultúrkincsek nyáron 23.20 A velencei
kalmár 1.30 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 Jópofa kofa 12.35 Magyar
autósport-magazin 12.50 Forma-1 magazin 13.15 Apám lehetnél 15.10 Eltûntnek nyilvánítva 16.10 Trükkös fiúk 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Harry
Potter és az azkabani fogoly 22.55 Álomherceg 0.45 Portré 1.15 Smith
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2 Matiné 10.35
Nagy vagy! 11.25 Stahl konyhája 11.55 Kalandjárat 12.25 Borkultusz 12.55
90210 13.50 Sliders 14.45 Monk – Flúgos nyomozó 15.35 Bûbájos boszorkák
16.30 Dupla, vagy semmi 18.30 Tények 19.00 Napló 19.35 Napló extra 20.05
Titkok könyvtára 2. – Visszatérés Salamon kincséhez 22.00 A nyakörv 23.40
Irina Palm 1.35 Ezo.tv 2.05 Napló 2.30 Napló Extra 2.55 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.15 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katolikus
szentmise közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a
Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04
Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50
Mese 19.57 Zene 20.04 Rádiószínház 21.00 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából

Június 20., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 10.55 Parlamenti napló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 12.55 Átjáró 13.30 Roma magazin 14.00 Domovina 14.35 Magiszter
15.25 Szent István vándorlás 16.00 Bûvölet 16.30 Híradó 16.50 Körzeti híradók
16.55 Balatoni nyár 17.55 India – Álmok útján 18.40 Futótûz 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 Zimmer Feri 21.45 Tûnt idõk mozija: A bódétól a filmpalotáig 22.15 24 23.00 Hétfõ este 23.35 Írók szövetségben 0.00 Hírek 0.05
Sporthírek 0.15 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Fókusz Plusz 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05
Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow
13.30 Fél kettõ 14.20 Sue Thomas – FBI 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 Dr. Csont 22.15 Hazudj, ha tudsz! 23.20 Face the Pro
Tournament 2011 0.25 Reflektor 0.40 Gyilkos elmék
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TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.45 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 9.55 Teleshop 11.30 Második
élet 12.30 A Biblia kódja 2/1 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 NCIS 23.15 Aktív Extra 23.20 Különleges
ügyosztály 0.20 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.30 Ikerpenge 3.00 Magellán 3.25
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egyház félórája
14.05 Kabaréklub 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Június 21., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 11.05 Drága doktor úr 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 12.55 Átjáró 13.30 Srpski ekran 14.05 Unser Bildschirm 14.35 Magiszter 15.30 Tudástár 2011 16.00 Bûvölet 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók
16.55 Balatoni nyár 17.55 India – Álmok útján 18.40 Futótûz 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 Önök kérték! 21.05 Szakíts helyettem 22.10 24 23.25
Kedd este 23.40 Barangolások öt kontinensen 0.10 Hírek 0.15 Sporthírek 0.20
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 Sue Thomas – FBI 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 élnek 23.50 Reflektor 0.05 Apám bûnei
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.45 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 9.55 Teleshop 11.30 Második
élet 12.30 A Biblia kódja 2/2 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 A felejtés bére 23.25 Aktív Extra 23.30 A médium 0.30 Tények este 1.05 Ezo.tv 1.40 Szép napok 3.05 Babavilág 3.30
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 13.25 Zene 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás
15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.25 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 22., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 11.00 Drága doktor úr 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 12.55 Átjáró 13.30 Hrvatska krónika 14.05 Ecranul nostru 14.35 Magiszter 15.30 Optika 16.00 Bûvölet 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55
Balatoni nyár 17.55 India – Álmok útján 18.40 Futótûz 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.10 Mága Zoltán hangversenye 21.05 Linda 22.15 24 23.05 Szerda este 23.40 Kapcsos könyv 0.10 Hírek 0.15 Sporthírek 0.25 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Autómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05
Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow
13.30 Fél kettõ 14.20 Sue Thomas – FBI 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 Teljes gázzal 23.30 Frequency 1.45 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 11.15 Második
élet 12.15 Old Shatterhand 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 22.20
Hawaii Five-0 23.15 Aktív Extra 23.20 Szellemekkel suttogó 0.20 Tények este
0.55 Ezo.tv 1.30 Nathalie… 3.10 Két testõr 3.35 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 13.25 Zene 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás
15.30 Közelrõl 17.05 Liszt-rapszódia 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Június 23., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 11.00 Drága doktor úr 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 12.55 Átjáró 13.30 Slovenski utrinki 14.05 Együtt 14.35 Összhang
15.30 Hódító hódok 16.00 Bûvölet 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55
Balatoni nyár 17.55 India – Álmok útján 18.40 Futótûz 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.10 Zsaruvér és csigavér 21.15 Tûzvonalban 22.10 24 22.55 Csütörtök este 23.25 Professzor Radda: A London–Szingapúr–Budapest tudományháromszög 23.55 Hírek 0.00 Sporthírek 0.10 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Törzsutas 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Rubi,
az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.30
Fél kettõ 14.20 Sue Thomas – FBI 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 Beépített szépség 23.40 Róma 0.50 Reflektor 1.00 Infómánia
TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 11.20
Második élet 12.20 Régi jó cimborák 2. – A folyó kalóza 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 Sodró lendület 23.15 Aktív
Extra 23.20 Bostoni halottkémek 0.20 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.25
Szvingerek 3.05 Segíts magadon! 3.30 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 13.25 Zene 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás
15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Június 24., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 11.05 Drága doktor úr 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 12.55 Átjáró 13.25 Körzeti magazinok 14.15 Útravaló 14.30 Halászat
hal nélkül 14.55 Ázsia vadonjai 15.25 Ausztrália 16.00 Bûvölet 16.30 Híradó
16.40 Körzeti híradók 16.55 Balatoni nyár 17.55 India – Álmok útján 18.40 Futótûz 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.10 Osztrigás Mici 22.25 24 23.15 Péntek este 23.50 Záróra fiataloknak 0.15 Hírek 0.20 Sporthírek 0.30 Halhatatlanok Társulata 1.25 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Infómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Rubi,
az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.30
Fél kettõ 14.20 Sue Thomas – FBI 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 CSI: A helyszínelõk 22.15 Vámpírnaplók 23.20 A fõnök 0.15 Reflektor 0.30 Törzsutas 0.55 Helyszíni szemle 1.55 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.45 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 9.55 Teleshop 11.30
Második élet 12.30 Szédült hétvége 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 Irigy Hónaljmirigy 22.20 A rend õrzõje 0.00
Aktív Extra 0.05 Tények este 0.40 Ezo.tv 1.40 Víruskommandó 3.20 Alexandra
pódium 3.45 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 13.25 Zene 13.30 Az unitárius egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

A BOGÁRDI TV
MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az
O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint a PRTelecom hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Június 17., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Szabó Imre emlékére 9. 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Lapszemle
Június 18., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00
Testületi ülés 18.00 Lapszemle 19.00 Lackfi János a könyvtárban
(60p), Mutasd meg magad! (25p), Nyitott egyetem: Jakab Gábor
elõadása (25p), Monhalt Ákos filmje: Reality Star (15p), Vajtai
dalos nagykövetek 23.00 és 0.00 Lapszemle
Június 19., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti híradó 14.00 Lackfi János a könyvtárban (60p), Mutasd meg magad!
(25p), Nyitott egyetem: Jakab Gábor elõadása (25p), Monhalt
Ákos filmje: Reality Star (15p), Vajtai dalos nagykövetek 18.00
Heti híradó 19.00 Szabó Imre emlékére 10. 23.00 és 0.00 Heti
Híradó
Június 20. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Szabó Imre emlékére 10. 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Pünkösd Alapon (43p), Varga Csaba:
Sárbogárd a XXI. században (100p), Vajtai népdalosok
Tápiószelén 23.00 és 0.00 Heti Híradó
Június 21., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti Híradó 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Heti Híradó
Június 22., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Pünkösd Alapon (43p),
Varga Csaba: Sárbogárd a XXI. században (100p), Vajtai népdalosok Tápiószelén 13.00 Heti Híradó, 18.00 Lapszemle élõben
19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
Június 23., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Szabó Imre emlékére 10. 23.00 és 0.00 Lapszemle

***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. — 06 (40) 416 000,
PR-Telecom Zrt. — 1231.

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

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

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.

a Bogárdi TV-ben is látható!

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
SZÕLÕ SÜRGÕSEN ELADÓ
SIMONTORNYÁN,
a Szép Asszony-völgyében
(betonúton megközelíthetõ)
kicsi présházzal, pincével,
teljes felszereléssel. Víz van!
Ára megegyezéssel (500.000 Ft-ig).
Telefon: 06 25 464 509,
mobil: 06 70 9530 877
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
SÍRKÖVEK KÉSZÍTÉSE!
Fedlapok, keretek, emlékek,
betûvésés, tisztítás, felújítás.
Strausz Péter, 06 30 4940 305
VÉGKIÁRUSÍTÁS!
300 Ft/db MINDEN RUHA
Csendesék használtruhakereskedésében,
a Friss pékséggel szemben.
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.

Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
Tûzifa eladó – aprított cser: 1950 Ft/q, aprított
akác: 2140 Ft/q, aprított juhar, dió, hárs
hulladékfa: 1750 Ft/q. Díjmentes szállítás. 06
(30) 9862 623. (1228219)
Sárbogárd központjában, téglaépületben elsõ
emeleti, 80 m2-es, erkélyes lakás eladó. 06 (20)
419 4940, 06 (30) 9941 332.
Németjuhász kölyökkutyák eladók. Telefon: 06
(20) 278 8208.
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.
Meggyet vásárolok. 06 (30) 457 9126. (3517946)
Sárbogárd, Árpád-lakótelepen elsõ emeleti lakás eladó. Irányár: 5 millió Ft. 06 (30) 641 9215.
(3517948)
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ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR
Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)
2011. június 18-án, szombaton.
Mater Roland – Ácsmunkák, cserepes és
Lindab tetõk készítése, csatornajavítás, gipszkartonozás, palatetõk mosása. Kõmûvesmunkák. Rönkházak készítése. Telefon. 06 (20) 969
5445, www.mater.hupont.hu (3517942)
Angol korrepetálás, nyelvvizsgára felkészítés.
06 (20) 507 7606.
Közmûvesített parasztház nagy telekkel eladó.
Sárbogárd, Tinódi út 80. Érdeklõdni: Tinódi út
69. 06 (20) 488 1495. (3517849)
Sárszentmiklóson összkomfortos családi ház
eladó. 06 (20) 369 2996.
Építési törmelék töltésnek ingyen elvihetõ. 06
(20) 552 8581, 06 (30) 266 5234.
Az M6-os autópályán Dunaújvárosnál OMV töltõállomás nõi munkatársakat keres. Érdeklõdni
hétköznap 10-17 óráig. Telefon: 06 (30) 385
0414, 06 (30) 505 6561. (2085041)
Szakképzett hegesztõket keresünk külföldi
munkára. 06 (30) 576 2729. (2085039)
Malacok eladók. 06 (20) 494 2726.
Sofõrt és rakodót felveszek. Érdeklõdni telefonon: 06 (30) 382 4133.
Cecén kétszobás családi ház gazdasági épületekkel, 600 négyszögöl telken eladó. 06 (30) 359
3376. (3517998)

A Hõsök terérõl (régi Piactér) 1945 elõtti
képeslapot, vagy fényképet keresünk sürgõsen.
Bogárd és Vidéke szerkesztõsége

NYÁRI NYITVA
TARTÁS
Értesítjük tisztelt
ügyfeleinket,
hogy
szerkesztõségünk
augusztus végéig
hétköznap 8–16 óráig
tart nyitva.
Szerkesztõség

Tanfolyamok
Alsószentivánon!
Az alsószentiváni általános iskola
a 2011-2012-es tanévben
a következõ képzéseket indítja:
* esti tagozatos érettségi képzés
(akár 2 év alatt is) – 2500 Ft/hó,
* angol nyelvvizsga felkészítés, vizsgalehetõséggel – 560 Ft/óra + vizsgadíj,
* ECDL tanfolyam vizsgalehetõséggel!
Bõvebb tájékoztatás Kiss Attilától kérhetõ:
telefon: (25)/504-710
e-mail: atecs@citromail.hu
www.asztivaniskola.lapunk.hu
(baloldalt: Felnõttoktatás –
jelentkezési tudnivalók)
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A grúz vihar – téged is magával ragad!!!
A Kaukázusi Grúz Nemzeti Táncegyüttes - Legacy igazi varázslatot mutat be Simontornyán!

www.livepoint.hu/georgian
Óriási az érdeklõdés Simontornyán, mindenki lázban ég és már elõre beírta a naptárába a piros betûs ünnepet, 2011. július
másodikát, amikor a Grúz Nemzeti Táncegyüttes társulata fogja elkápráztatni a
nagyérdemût.
A társulat sikerét mi sem bizonyítja jobban, minthogy mind az 5 kontinensen vendégszerepeltek már és a Grúz Vihar c.
produkció több mint 2 millió nézõt tudhat
magáénak. A Grúzok tánctudása teljesen
megbotránkoztatta a világot. Egyedi és
utánozhatatlan ugrásaik, forgásaik valamint az úgynevezett Grúz spicc még azok
számára is fájdalmasnak tûnhet, akik csak
nézik az 5 éves koruk óta folyamatosan
színpadon lévõ táncmûvészeket. A 30 táncost felvonultató Kaukázusi Grúz Nemzeti Táncegyüttes felejthetetlen élménnyel
gazdagít Bennünket és valljuk be õszintén
életünk során nem sok olyan alkalom adódik, amikor megcsodálhatjuk õket. A má-

gikus elõadásmód, a színpompás ruhák és
díszletek tökéletes képet adnak a Kaukázus õsi kultúrájáról, szemet gyönyörködtetõ látvánnyal gazdagítva a nézõket. 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, nagyon tévednek!
Láthatunk párbajt, esküvõt, kardtáncot –
lenyûgözõ technikai tudású táncmûvészektõl. Az elõadás kb. 2 x 45 perces ahol
lesz egy 20 perces szünetünk lesz arra,
hogy megvitassuk, hol van itt az illuzionista, mert biztosak lehetünk abban, hogy a
látvány el fog minket varázsolni.
Ne hagyják ki!! Az elõadás 2011. július 2-án
szombaton 20:30 órakor lesz látható Simontornyán a Várszínház elõtt felállított hatalmas színpadon. Jegyek a Simontornyai Mûvelõdési Házban valamint a www.jegy.hu
weboldalon kaphatók! Tel.: +36-74/486-154

Streetball Tihanyi László emlékére
Igazi bronxi hangulat kerekedett szombaton délután a Mészöly Géza iskola
pályáján, ahol a kosárlabda szerelmesei gyûltek össze egy baráti streetball,
azaz utcai kosárlabda-mérkõzésre.
Sükösd Tamás polgármester megnyitójában emlékezett eme sportág kialakulására: „Fekete László honosította meg nálunk a kosárlabdát, amikor megjelent 1976-ban egy nagy labdával a kezében, amit többen meg akartak hámozni. Ahhoz képest szép kultúrája lett ennek a sportnak itt, Sárbogárdon.”
A forróságtól izzadó betonon 9 csapat, azaz 80 fõ mérkõzött meg egymással
kispályán, 3-3 fõs csapatokkal. A meccsek 15 percig, vagy 21 dobott pontig
tartottak. A hangulat akkor hágott a tetõfokára, amikor a hangfalakból dübörögni kezdett az igazi fekete zene, a hiphop.
Az egyik támogató által kiállított autókat is megcsodálhattuk, melyeket már
inkább a luxuskategóriába sorolnék.
A pálya mellõl lányok szurkoltak a fiúknak, majd a kosarasok az árnyékban
frissülhettek fel egy kis üdítõvel. A verseny gyõztese vegyes kategóriában Edit
és csapata lett (Székesfehérvár). Nyílt kategóriában 1. a Bombers (Sárbogárd–Székesfehérvár), 2. Edit és csapata, a 3. helyért pedig osztoznia kellett a
Baller (Székesfehérvár) és a Sárbogárd 2-es csapatának.
A zsákolóversenyt Fekete Csaba nyerte.
A másik pályán az erõ bajnokai, a súlyemelõk nyomták a súlyokat. A
fekvenyomó-versenyen 13 nevezõ feszítette izmait a padon. Elsõ lett közülük
Deres Zsolt (188,5 kg), második Molnár Krisztián (170 kg), harmadik Fóris
Zoltán (170 kg).
A fõszervezõk voltak az SKC részérõl: Botka István, a Delta Testépítõ Klub
részérõl: Horváth Tibor és Deres Zsolt.
Támogatók: Sárbogárd Város Önkormányzata, Fejér Megyei Kosárlabda
Szövetség, Sweet Palace Kft., Plastoba Kft., Hangulat Presszó, Pappas Kft.
Hargitai Gergely
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Pünkösdi Kupa Sárszentmiklóson
Hagyományteremtõ céllal rendezte meg a Sárszentmiklósi Sportegyesület a Pünkösdi
Labdarúgótornát június 11-12-13-án. A háromnapos rendezvény záró programjaként
hétfõn 15 órától az U9-es korosztály lépett pályára. A meghívott Aba, Enying és Lajoskomárom csapatával a hazaiak 2002-es és 2003-as születésû gárdája mérte össze játéktudását. A szépszámú közönség elõtt két pályán párhuzamosan zajlottak a mérkõzések. A
tornát nem kis meglepetésre a sárszentmiklósi „kicsik”, a 2003-as korosztály nyerte. A
mezõny legjobb játékosa is ebbõl a csapatból került ki Husvéth Ádám személyében.

Eredmények:
Sárszentmiklós 2002–Enying
Sárszentmiklós 2003–Enying
Sárszentmiklós 2002–Aba
Sárszentmiklós 2003–Lajoskomárom
Sárszentmiklós 2002–Lajoskomárom
Sárszentmiklós 2003–Aba

1-2,
2-1,
0-1,
6-0,
3-0,
1-0.

A két miklósi csapat egymás elleni mérkõzése a 2002-esek 3-1-es gyõzelmével végzõdött.

A torna végeredménye:
I. helyezett Sárszentmiklós 2003
II. helyezett Enying
III. helyezett Aba
IV. helyezett Sárszentmiklós 2002
V. helyezett Lajoskomárom
Az elsõ három helyezett csapat játékosai
érem- és oklevéljutalomban részesültek, a
Sárszentmiklósi Sportegyesület pedig egy
újabb kupával gazdagodott.
Köszönet a támogatóknak!
A szervezõk szavaival élve: jövõre veletek
ugyanitt!
Sallai Attila

