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Hatvanéves
a gimnázium

A Petõfi Sándor Gimnázium augusztus 31-én délután tartotta
tanévnyitó ünnepélyét. Ez a tanévnyitó többszörös ünnepi esemény volt az iskola életében. Boda János igazgató köszöntõjében
emlékezett arra, hogy éppen hatvan évvel ezelõtt nyitotta meg kapuit a sárbogárdi gimnázium. Ez a tanévnyitó volt egyúttal a felújított, bõvített iskolaépület hivatalos átadása is. Ez alkalomból
Vargha Tamás, a Fejér Megyei Közgyûlés elnöke zászlót adományozott az iskolának, melyre Varga Gábor országgyûlési képviselõ kötötte fel az elsõ szalagot.
Hargitai Lajos

Sáregresi hívogató

NYITVA TARTÁS
A SZERKESZTÕSÉGBEN

Értesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy
szerkesztõségünk szeptembertõl ismét

8–17 óráig tart nyitva hétköznapokon.
Hétvégén zárva vagyunk.
Írás a 13. oldalon.

Szerkesztõség
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Napló

2011. szeptember 1. Bogárd és Vidéke
dik fordulón is indulni kívánunk, mert
alulfinanszírozott az önkormányzat. Hála
Istennek mi nem tartozunk ahhoz a többséghez, akik ezt az elmaradt közmûszámlákra fordították, nekünk ilyen nincs.

A vízminõség érdekében

– a sárbogárdi képviselõ-testület augusztus 26-ai
rendkívüli ülésérõl –
Dr. Sükösd Tamás: Egy közérdekû információt szeretnék megosztani mindenkivel. Dr. Csernavölgyi István fõigazgató úr
jelezte, hogy vélhetõen szeptember 1-jén
megnyit a rendelõintézet. Tegnap megkaptuk a személyzeti igazgatótól azt a beosztást is, hogy melyik orvos mikor, milyen
szakrendelést fog ellátni. Ez Sárbogárd
honlapján is látható.

Idõarányos költségvetés
Dr. Sükösd: Látható, hogy a bevételek és
kiadások vonatkozásában is idõarányosnak tekinthetõ a költségvetésünk. A kistérségi társulás rendesen tartozik a városnak. Nagy öröm, hogy az oktatási intézmények különbözõ fejlesztéseket célzó pályázatokon nyernek, viszont ezek utófinanszírozottat; akár 10 milliós nagyságrendû
pénze is állhat benne az önkormányzatnak, ahogy most is. Bizakodunk, hogy ez
elõbb-utóbb visszaérkezik hozzánk.
Juhász János: Az szja-bevétel 24 millió
Ft-tal, a normatív hozzájárulások 18 millió
Ft-tal alacsonyabbak a 2010-es elsõ félévihez képest. 42 millió Ft-tal kevesebb érkezik a városba. Azt mondták, hogy ha minden egyszínû lesz, akkor másként lesz.
Egyszínû az ország, a megye, a legtöbb település, mégis 42 millió Ft-tal kevesebb a
pénz. Ez nem valami örömteli. Ön a társulás elnöke, ne csak másoknak utalványozzon, hanem Sárbogárdnak is. Tudom, hogy
az ígéretek szerint szeptember végéig
egyenesbe ér a kistérség, meg azt is tudom,
hogy a Háló milyen fontos volt, de Sárbogárdnak meg a mûködése a fontos. A tartalék úgy néz ki, mintha nem fogyott volna.
Pedig sok határozatot hozott a képviselõ-testület, azt könyvelni is kellene. A felhalmozási kiadásoknál látszik, hogy az elsõ
félévi teljesülés 7 % – ez mutatja, hogy túl
sok beruházás, felújítás, fenntartás nem
igazán volt az elsõ félévben. Ha nem lesz
akadálymentesítésre pályázati kiírás, akkor az erre szánt önerõt másra kell fordítani. Ezt a város-rehabilitációnál is írják, illetve a sárszentmiklósi iskola fûtéskorszerûsítésére is. Nem hiszem, hogy ez a pénzösszeg mindkettõre fedezetet nyújt. Hány
millió Ft a rulírozó hitelkeretbõl az igénybevétel?

Dr. Sükösd: A 118 millió Ft-nak, amit átvettünk, rendesen megvolt a helye. Bár én
megfogadtam, hogy nem hozom elõ többet, hogy a kötvénynek milyen volt a kamata – a kamat valóban alacsony, az árfolyamveszteség viszont tetemes. A fönnálló
helyzet még mindig rosszabb, mint amikor
a kötvény annak idején kibocsátásra került. Ez azért feltétlenül másra enged következtetni. A tartalék vonatkozásában elsõ féléves határozat nincs. Hogy a város rehabilitációs pályázatának önerejére és a
miklósi iskola pályázatára elég lesz-e a
Mészöly akadálymentesítésénél igénybe
nem vett pénz, arra most nehéz lenne választ adni, tekintettel arra, hogy csak a
miklósi pályázatnál tudjuk, mennyit kell
beletenni, mert azt megnyertük. A másik
pályázat még ki sincs írva, csak vannak elõzetes jelzései, hogy mekkora nagyságrendû lesz. Azért tartottam mégis szükségesnek, hogy behozzuk a testület elé ezt a
kérdést, mert biztos, hogy ebben a pályázati ciklusban nem lesz többet város-rehabilitáció.
Juhász: Persze, hogy megvolt a helye annak a 118 milliónak. Mindenesetre, a 100
legeladósodottabb önkormányzat közt 8
Fejér megyei önkormányzat van. A 8. helyen Aba, Velence a 12., 28. Dunaújváros,
65. Gárdony, 78. Mór, 84. Bicske, 85. Székesfehérvár, 100. Adony. Majd meglátjuk,
itt milyen utat sikerül befutniuk.
Dr. Sükösd: Velencén a kötvénybõl viszonylag jelentõs fejlesztést tudtak létrehozni, nem vitte el a mûködés a nagy részét.

Miklósi
fûtéskorszerûsítés
Juhász: Soha nem látom az elõirányzatok
között a sárszentmiklósi fûtéskorszerûsítésnek az elõirányzatát, holott úgy tudom,
zajlik a kivitelezés.
Dr. Sükösd: Nem zajlik a kivitelezés, hanem a szerzõdéskötések fognak majd most
megtörténni. A korábbi pályázathoz képest módosítást kell kérnünk, mert sikerült jelentõsen jobb árat elérnünk a gépészeti beruházásnál, és a megmaradó pénz
elkölthetõ lesz ablakra meg hasonló tárgyakra.

Dr. Sükösd: Azt hiszem, hogy 38 van
igénybe véve az 50-bõl.

ÖNHIKI II.

Juhász: Októberben 118-at vettek át. 30,9
nem tervezettet az ÖNHIKI-bõl kaptak,
meg 38, az 189 millió Ft-nyi pozícióromlás.
Ezt intõ jelnek kellene tekinteni, de nem
tekintik annak, azt észrevettem.

Dr. Sükösd: Kétes dicsõség, de sikerrel
tudtunk pályázni mintegy 31 milliós öszszegre az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetbe került önkormányzatok számára kiírt pályázat elsõ fordulóján. A máso-

Sárbogárd–Sárhatvan és –Pusztaegres ivóvízminõségét kívánják javítani egy pályázat révén. Ha a víz nem megfelelõ, az ezen
való részvétel kötelezõ, ellenkezõ esetben
szankcionálhatja a kormányzat. Az EU
Önerõalap igénybevételével 100 %-os lehet ez a pályázat, így pénzt nem kell az önkormányzatnak ráfordtani. De mivel utána fönn kell tartani, kérték a Fejérvíz
Zrt.-t, hogy olyan mûszaki, technikai megoldást próbáljon kidolgozni, aminek fönntartása nem okoz majd számottevõ plusz
költséget a lakóknak sem.

Végsõ búcsú
Dr. Sükösd: A Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési Kft.-ben 20 önkormányzat tulajdonos. Mi a temetkezési társasággal leginkább akkor találkozunk,
amikor mondjuk egy köztemetettünk elhuny Fehérváron, és ezt követõen megérkezik az a meglehetõsen borsos számla,
hogy mennyiért hajlandóak hûteni. Fehérvár névértéken vételi ajánlatot tett az üzletrészünkre.
A testület ügy döntött, hogy eladja a részét.

Város-rehabilitáció
újratöltve
Dr. Sükösd: A városközpont-rehabilitációs pályázat kiírásra kerül. Ez ebben a régióban 600 millió Ft-ot jelent, ha meg nem
változik a kiírás. Azt a hozzászólást tettük,
hogy lehetõség szerint ne 10 és 30 % közötti legyen az intézményi fejlesztésre fordítható összeg, hanem magasabb. Ha errõl a
pénzrõl idén kívánnak dönteni, ahogy ezt
most a szándék mutatja, akkor szükséges
lenne egy elõzetes döntés, hogy fel tudjuk
venni szakcégekkel a kapcsolatot, akik el
tudják készíteni a dokumentációt. Amikor
Sárbogárd pályázott a városközpont-rehabilitációra, azon nem nyert. Az integrált
városfejlesztési stratégiát és a kapcsolódó
iratokat elkészítõ cég jelezte, hogy az õ részükre a boldog emlékezetû Sárbogárdi
Ipari Park Kft. nem fizette ki a díjat, ezért
õk szerzõi jogi védelem alatt állónak gondolják ezt az okiratköteget, és felhasználásához kizárólag akkor járulnak hozzá, ha
velük szerzõdünk, és megvesszük az új városfejlesztési stratégiát. Arra feltétlenül
szükség van, hogy egy elõzetes szûrést tudjunk végezni, hogy vannak-e olyan cégek
egyáltalán, akikkel érdemes lehet erre a
dologra elõkészülni. Meg kell azt is vizsgálnunk, hogy ez milyen anyagi terhet jelentene az önkormányzatnak, és az fölvállalható-e. Az elõttünk ismert civil szervezeteket informálisan felkértem arra, hogy
gondolataikat lehetõség szerint írásban
juttassák el hozzánk.

Bogárd és Vidéke 2011. szeptember 1.
Juhász: Ha a képviselõ-testület most felhatalmazást ad Önnek, akkor Ön egy személyben fogja eldönteni, hogy mi az akcióterület, milyen helyrajzi számú ingatlanokon mi valósul meg?
Dr. Sükösd: Nem, arra kapok felhatalmazást, hogy szakértõ cégeket keressek. Utána egy elõzetes vitaanyagot feltétlenül
szükséges készíteni, azt hozzuk a testület
elé. Semmiképpen nem szeretném, hogy a
testület ülés elõtt 3 nappal kapjon egy
komplett IVS-t 3-400 oldallal, hanem már
magát az elõkészítõ anyagot is ide hozzuk,
sõt, lakossági fórumon és a civil szervezetek bevonásával vitatnánk meg. Jelen ismereteink szerint Fejér megyében ebbe a
pályázati rendszerbe leginkább csak Bicske és Sárbogárd fér bele, tehát van esélyünk.
A testület megadta a kért felhatalmazást a
polgármesternek.

Vízrendezési pályázat
Vízrendezési pályázatot kíván benyújtani
az önkormányzat, amire már tettek félre
pénzt az idei költségvetés tervezésekor.
Dr. Sükösd: Sajnos a Széchenyi-terv II.
elõzetes nagyságrendjei nem látszanak.
Olyat lehetett olvasni, hogy akár 1 milliárd
Ft támogatást is lehet pályázni 100 %-os
támogatási intenzitással. Most nem ez látszik. Elsõ körön a vasút alatti átereszt tudnánk megvalósítani, ami Tinód és a városközpont problémáján jelentõsen enyhítene. Ez 40 millió Ft körüli összeg, ha a Jóisten és a MÁV is velünk lesz.
Juhász: Hány szakértõ céget fog felkérni,
hogy versenyezzenek?
Dr. Sükösd: Hármat mindenképpen, mert
az az általános. A tervezõi óradíjakról
egyébként megvan a magánvéleményem;
amikor a szakértõk látják, hogy õk szakértõk, és a másik oldalon laikusabbak ülnek,
akkor igen bátran írják a nullákat, sajnos
nem elõre, hanem hátra. Már el is kezdtük
föltérképezni, hányan tudnak komolyan
foglalkozni vízügyi tervezéssel.

Egy fõ a szakszolgálatnak
Az ÁMK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat álláshely-bõvítés ügyében fordult a
testülethez.
Dr. Sükösd: Az igény 2,5 fõvel való bõvítésre vonatkozik. A kistérségi tanács 1 fõ
bõvítéssel hagyta jóvá a kérést. Az elmúlt
két hétben az államtitkár úrnak legalább
három egymással ellentmondó nyilatkozata volt abban a vonatkozásban, hogy mi
lesz a sorsa az általános iskolák finanszírozásának. A kistérségi tanács nem merte
fölvállalni, hogy a 2012-es költségvetést
olyasmivel terheljük, amirõl még nem tudjuk, hogy lesz-e forrása, és ha lesz, hol lesz.
Az iskolánál sajátos helyzet alakult ki,
mert részben helyettesítésekkel, a két
nyugdíjba menõ tanár segítségével, és ezzel az elõterjesztéssel is sikerülhet megoldani ezt a problémát, utána pedig, vélhetõen év végére tisztább képet kapunk, és ez a
téma nyilván visszakerül elénk, hogy merre tovább.
Hargitai Kiss Virág
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Adósságrendezés Abán
Fejér megye déli térségének legdinamikusabban fejlõdõ települése került gazdaságilag nehéz helyzetbe, s vált mostanra fizetésképtelenné annak ellenére, hogy Kossa
Lajos polgármester és az abai képviselõtestület hatalmas erõfeszítésekkel próbálták elkerülni a legrosszabbat.
A városi rangot megcélzó településen hatalmas fejlesztések történtek az elmúlt két
évtizedben. Aba egy fejlõdõ kistérség központja lett. A kistérséghez a közös siker reményében mind több település csatlakozott. A központi szerepet erõsíti az okmányiroda, regionális szerepet is vállalva
kiépült a Sárvíz Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, s lett középiskolája is a településnek. A rengeteg pályázatnak köszönhetõen sokmilliárd forint áramlott a
faluba. A fejlesztési programban óriási reménnyel kecsegtetett a börgöndi repülõtéri fejlesztés. Szinte valamennyi intézmény
megújult a pályázatoknak köszönhetõen,
ami szintén milliárdokat hozott a településre.
Az egészségügyi és szociális intézményekben is jelentõs fejlesztések történtek. Megépült az idõsek otthona, amely egyik legjelentõsebb beruházása volt az elõzõ éveknek. Tervezték termálfürdõ építését. Ehhez a termálkút fúrásával a fürdõ ellátására alkalmas megfelelõ hõfokú, megfelelõ
minõségû termálvizet találtak. A termálfürdõ megvalósítása már csak egyre távolodó remény maradt.
Az önkormányzatok az elmúlt években
egyre nehezebb helyzetbe kerültek a gazdasági válság következtében. A pályázatok
finanszírozása mind kockázatosabb kölcsönökkel volt már csak lehetséges. Aba
számára a kegyelemdöfést a nagy reményekkel kecsegtetõ, több települést érintõ,
térségi szennyvízberuházás adta meg. Az
erre megnyert pályázati pénzek késve érkeztek, s volt ehhez kapcsolódóan beígért,
mégis többszöri sikertelen pályázat is. A
hitelezõk mindinkább szorongatták a települést, és a hitelintézõ, számlakezelõ Erste
Bank se mutatott türelmet és megértést a
település gondjaival kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester a június 24-ei falugyûlésen még reménykedett a fizetõké-

pesség fenntartásában, s felhatalmazást
kapott a mindaddig féltõn óvott börgöndi
reptéri ingatlan értékesítésére, hogy az ebbõl befolyó 170 millió Ft-ból a település kifizethesse a felhalmozódott tartozásait.
Aztán augusztusban beütött a katasztrófa.
Kossa Lajos polgármester az augusztus
22-én kiadott tájékoztatójában arról számolt be, hogy a bankkal folytatott tárgyalások eredménytelenek voltak. A bank felmondta a település folyószámlahitel-keretét, s a bérek és segélyek kifizetése is veszélybe került azáltal, hogy a bank a kötött
felhasználású uniós és állami támogatásokat is inkasszálta. Ez ellen a település
kénytelen volt azzal védekezni, hogy a képviselõ-testület kezdeményezte az adósságrendezési eljárás megindítását. Így se a
bank, se mások nem tudnak hozzáférni az
önkormányzat számlájához, és a hitelezõknek sorban kell állniuk számláik kiegyenlítéséért a kijelölt pénzügyi gondnoknál.
Ez Aba számára azt jelenti, hogy a kötelezõ feladatokon kívül más nem finanszírozható a költségvetésbõl.
Harminc napon belül elkészül a válságköltségvetés, amely az adósságrendezés
végrehajtását elõkészíti.
Aba mindezek ellenére nem mond le az
eddig elért eredmények megõrzésérõl, s ha
az adósságrendezés után újra rendes kerékvágásba zökken az élet, elõre tekintenek.
Kossa Lajos a lakossághoz intézett tájékoztatóját így fejezi be: „Az elkövetkezõ
hónapok nemcsak az adósságrendezésrõl
szólnak, hanem a faluközösség küzdelmérõl az igazság és a szeretet jegyében,
amelynek eredményeképpen egy új világ
alapjait rakhatjuk le, és tiszta lappal, következetesen folytathatjuk az elmúlt húsz
évben komoly eredményt hozó munkát.”
Adja Isten, hogy legyen elegendõ lelkierõ
a település lakóiban, hogy valóban a szeretet, az egymás iránti tisztelet és bizalom
töltse el a szíveket. Ez ad ugyanis egyedül
esélyt arra, hogy ebbõl a helyzetbõl megerõsödve kerüljön ki a faluközösség.
Hargitai Lajos

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2011. augusztus 26-ai rendkívüli ülésén elfogadta:
– a 24/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletet a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésérõl szóló 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról;
– a 25/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletet az egyes szociális ellátásokról szóló
28/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a polgármesteri hivatal szervezési csoportjánál.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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2011. szeptember 1. Bogárd és Vidéke

A szeptember izgalma Az elsõ nap az iskolában…
Szerkesztõi jegyzet
Az alábbi írás a Bogárd és Vidéke hetilap húsz évvel ezelõtti,
1991. augusztus 31-ei számában jelent meg. Nem csak a kerek évforduló adott okot az ismételt megjelentetésre. Az írás
szerzõjét, Szabó Istvánt, a Petõfi Sándor Gimnázium akkori,
ma már nyugalmazott igazgatóját ez év augusztus 20-án,
Szent István ünnepén tüntették ki a „Sárbogárd Díszpolgára” címmel. Az alábbi írással tisztelgünk a kiváló pedagógus
elõtt, akinek a keze alatt sok középiskolás nemzedék nõtt fel.
Hargitai Lajos

…azzal kezdõdött, hogy új osztálytársaimmal a 6-os termet kerestük a
gimiben.
Ez lesz az elsõ évünk, amit itt töltünk a tanulással, így hát még nem ismertük ki magunkat. Kis idõ múlva kiderült, hogy a „6-os tanterem”
nem más, mint a fiú WC. Elkezdtünk tanakodni, most mit tegyünk.
Ekkor jött Tatár tanárnõ. Útbaigazított bennünket.
Kalácska tanár úrral, osztályfõnökünkkel volt elsõ óránk. Ezután öt
órán keresztül nem csináltunk mást, mint bemutatkoztunk, fizika- és
matekórán elmondtuk, hogy melyek a kedvenc tantárgyaink, bizonygattuk – magunkat is meggyõzendõ – hogy mennyire rajongunk a két
tantárgyért. Nemsokára rekedten szólt a csengõ, és mi megrohamoztuk az ebédlõt. Ebéd után mindenki szétszéledt a szélrózsa minden
irányába.

„Musa mihi causas memoria…!” – kutatok tanévnyitó emlékeimben. De válogatnom is kell, mert több mint ötvenet személyesen is megéltem.
Az elsõhöz egy név kapcsolódik, a „Hajas Böskéé”. Sok-sok
nemzedéket tanított betûvetésre, míg én is hozzá kerültem.
Szigorú, kemény tanító hírében állott. A szülõk, ismerõsök
vele ijesztgették a rossz gyerekeket, akárcsak a rendõrrel:
„Na, megállj! Majd a Hajas Böske elkapja jövõre a nadrágodat!” Iszonyúan féltem. Talán még reszkettem is az évnyitón,
mert a kemény szigorúság odajött hozzám, és megkérdezte:
„Te félsz, kiskölyök?” – „Én még a farkastól sem!” – akartam
mondani, de a farkasnál eltörött a mécses. Ez az én reszketõ
bátorságom, úgy látszik, meghatotta, mert kacsintott egyet, és
meghúzta a fülemet. Akkor éreztem meg elõször – bár megfogalmazni még nem voltam képes –, hogy az egymást követõ
nemzedékek „hajasböskézése” tiszteletet és ragaszkodást
takar.
Másik tanévnyitó élményem tízéves koromból való. A gimnáziumi évek kezdete volt ez. Amikor édesanyám otthagyott a
számomra idegen városban, mindketten sírtunk. Õ talán
azért, mert azt érezte, most indultam el igazán hazulról.
Öröm és szomorúság volt a szemében, az enyémben meg szorongás, kétség és remény, valami ismeretlen iránti izgalom.
Ettõl kezdve minden tanévkezdés izgalmas volt számomra.
Az is, amelyiken a tanári pályát kezdtem. Bár ezt háttérbe
szorította egy sokkal erõsebb társadalmi izgalom, az 1956-os
forradalom izgalma. Aztán az évek mentek egymás után, de a
szeptemberi kezdés izgalma mindig visszatért, és ma is
bennem él, amikor ezeket a sorokat írom.
Miért ez a különös, furcsa izgalom így szeptember táján? Talán a folyton visszatérõ újrakezdés lehetõsége táplálja? Valószínû, ez is. Hiszen az biztos, hogy csak a felnövekvõ nemzedéknek és hivatásos gondozóinak adatik meg minden évben,
hogy átgondolják az elõzõ évet, és másként kezdjék; hogy
egyáltalán megújuljanak.

Annak ellenére, hogy néhányan nem tartottak normálisnak, mikor
megtudták, hogy a sárbogárdi gimnáziumba fogok járni, nekem tetszett minden. Lehet, csak az elsõ nap újdonsága tette, de én otthon
éreztem magam.
Remélem, így lesz ez a négy éven keresztül mindig.
Virág

(Megjelent a Bogárd és Vidéke 1991. szeptember 6-ai számában)

Szerkesztõi kérdés
Kedves Virág!
Ez az írásod húsz évvel ezelõtt jelent meg az újságban. Azóta komoly,
felnõtt nõ, kétgyermekes családanya lettél, tanítottál a Petõfi
gimiben, s most újságíróként szerkeszted a Bogárd és Vidéke hetilapot. Visszatekintve mit tudsz arról mondani, hogy mit jelentett Neked
ez az iskola, amelyben húsz évvel ezelõtt elõször léptél be diákként?
Hargitai Lajos

Válasz

Szerkesztõ úr! Írhattam volna a dráguló tankönyvekrõl, az iskolák mûködtetésének anyagi gondjairól, de ezt már annyiszor és annyian leírták. Én nem panaszkodni akartam, csak
hirtelenjében nagyon felületesen végiggondolni valamit.
Most Ön következik. Ha közli, egyetért velem.

Hogy mit jelentett nekem a gimi? Éppen ezt a kérdést tettük föl egymásnak nem is oly rég a gimis barátnõimmel. Csodálkozva vallottuk
be, hogy mindannyiunknak az itt kötött barátságok szálai bizonyultak
a legerõsebbnek – életre szólónak. Még akkor is, ha hónapokig nem
találkozunk.
Hogy mit jelentett a gimi? Kitörölhetetlen, meghatározó éveket, emlékeket, élményeket, emberi és tanári példákat. Vannak illatok, fények és pillanatok, amik még ma is régi hangulatokat, történéseket
idéznek fel bennem. Szívesen veszem elõ a régi fotókat, órai levelezéseket, füzeteket, no, és a kirándulásnaplót, aminek megírása régen
nyûgnek tûnt, ma viszont nagy becsben tartott érték. Sok emlék éles
filmként játszódik le néha a szemem elõtt, s visszatekerném az idõ kerekét, hogy gondtalan, szabadlelkû diák lehessek újra, vagy hogy mai
fejjel egy-egy helyzetben másképp cselekedjek.
Szeptemberben mindig picit irigykedve nézek az iskolába menõ diákokra. Alig várom, hogy az ötévenkénti osztálytalálkozón újra a padba ülhessek, a régi helyemre, összekuncogva az egykori társakkal,
visszalényegülve hajdani diákká.
Bár lehet, hogy az új épületben most is eltévednék…

Szabó István

Hargitai Kiss Virág

Miért ez a különös furcsa izgalom? Talán azért, mert tanár és
diák együtt fedezhet fel új világokat, új szépségeket, új igazságokat? Legfõképpen ezért. Meg azért, ahogyan ez a felfedezés megtörténik. Ahogyan tanára segítségével a diák felfedezi
a vers csodás szépségeit, megérzi a zene igazát, a számfogalmak mögött a valóságot, a tényekben a történelmi igazságot,
és az ismeretekben levõ erkölcsi felemelkedés lehetõségét.
Szeptember izgalma gyermekeknek, szülõknek, pedagógusoknak egyaránt fontos. De bûnt követ el az, aki ezt az izgalmat nem kísérli meg átváltoztatni testet, lelket és szellemet
növelõ cselekvéssé.
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Amitié – Barátság

Augusztus 16-ától 20-áig újra vendégeink voltak régi francia barátaink, az Association Bourgogne–France–Hongrie /Burgundia–Franciaország–Magyarország Baráti Társaság/ tagjai 37-en.
A baráti társaság alapító tagjai azok a migennes-i tanárok és feleségeik, akik a diákkapcsolat szervezõi voltak 1991 óta. A
felnõttkapcsolat 10 éve kezdõdött, s kétévente látogatunk egymás
országába. Mi kétszer voltunk Franciaországban, õk harmadszorra jártak nálunk. Ezúttal repülõgéppel érkeztek Magyarországra
augusztus 10-én, s önálló programként most hazánk keleti részét
járták be; voltak Egerben, Miskolctapolcán, Aggteleken, Debrecenben, a Hortobágyon, Szegeden és Ópusztaszeren. S természetesen Budapesten is töltöttek egy napot, hogy az új tagok is megismerhessék egy kicsit a fõvárost.
Sárbogárdra augusztus 16-án érkeztek autóbusszal. Az itteni
programjukat mi szerveztük. Kérésükre ellátogattunk Pécsre, az
egyik 2010. évi európai kulturális fõvárosba. Megcsodáltuk a felújított Széchenyi teret, voltunk a dzsámiban, a Vasarely és a
Zsolnay múzeumban, s este a Misina-tetõi tévétorony éttermében vacsoráztunk. Útközben megálltunk Kakasdon, s megnéztük
a Makovecz Imre által tervezett szép faluházat, ami a II. világháború viharai után az ott élõ svábok és székelyek együttélésének
megkapó szimbóluma.
Másnap, 17-én piknikeztünk a nagylóki Piroska-tónál. Tóth József polgármester úr felajánlotta a turistaházat, ahol két kedves
nyugdíjas asszony – Takács Lászlóné (Magdi néni) és Barabásné
Hepp Ilona (Ica néni) – az udvari kemencében lángost sütött a
csoport részére. Fõ segítõik Tóth Gabriella és édesanyja, Tóth
Imréné voltak.
Este a már hagyományos francia–magyar estre került sor a felújított Petõfi Sándor Gimnázium felsõ szintjén. Dr. Sükösd Tamás
polgármester úr köszöntötte a vendégeket, majd egy kis mûsor
keretében fellépett a Huszics Vendel Kórus is, akiknek 1991-es
franciaországi szereplése volt a diák-cserekapcsolat elindítója. A
nagyon finom vacsorát az Eurest szolgáltatta. Szabó László
zenéjére éjfélig roptuk a táncot.
18-án a Balatonhoz mentünk. Balatonfüreden sétahajóztunk, Tihanyban megnéztük az apátságot és a múzeumot. A kezdõdõ hõség ellenére három emlékezetes napot töltöttünk együtt.
Amellett, hogy ismerkedünk egymás hazájának kultúrájával, ez
egy igazi baráti kapcsolattá alakult az évek folyamán, melynek
célja – ahogy Jean-Pierre Duflanc tanár úr, a baráti társaság elnöke fogalmazott –, „hogy jobban megismerjük egymást, hogy szolidárisabbak legyünk a világ népeinek nevében”.
Ennek egyik legszebb példája az az önzetlen segítség, amit barátaink nyújtottak a múlt évi vörösiszap-katasztrófa idején a devecseri általános iskolának.

Két nappal a tragédia után felhívtak, hogy segíteni szeretnének a
területen élõ gyerekeknek. Sikerült felvennem a kapcsolatot a
devecseri általános iskola igazgatónõjével, aki elmondta, hogy
mivel az iskolájuk használhatatlanná vált, a szomszédos Somlóvásárhely elõzõleg bezárt iskolájában tanítanak, ahol nem megoldható a gyerekek étkeztetése. Ehhez küldtek barátaink 1000
eurós adományt, s más városok (Belfort, Strasbourg, Colmar,
Saint-Sébastien sur Loire, Mulhouse) baráti társaságait is bevonták segítségnyújtási akciójukba. Az igazgatónõt és a testületet is
meghatotta ez az önzetlen segítség.
Eszterhainé Fatalin Ilona köszönete: „Mély hálával és tisztelettel
fejezem ki köszönetemet a devecseri Gárdonyi Géza Általános
Iskola egész tantestülete nevében. Az anyagi segítségen túl mélyen megérintett bennünket az emberi szolidaritásnak ez a megnyilvánulása. Ez a nemes gesztusuk példamutató értékû az ifjúság
számára, az ifjúság mellett.”
Augusztus 20-án reggel búcsúztunk el a barátainktól, de már tervezgettük a következõ találkozást. Két év múlva Normandiában
szeretnénk tenni néhány napos kirándulást, mielõtt Auxerre-be
érkezünk, ahol pár napra õk látnak minket vendégül.
Au revoir en 2013 á Auxerre!
Kozma Andrásné szervezõ
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Nyílt
tér
Ácskapocs a
Damjanich utcában
A Damjanich utca új burkolatot kapott a
közelmúltban. A lakosság örült annak,
hogy végre rendes úton közlekedhetnek.
Megszûnt a por, s persze az autók is bátran
adnak nagyobb gázt, amikor végighajtanak
az úttesten.

A felgyorsult forgalom persze nem mindenkinek tetszik, hiszen addig, amíg ott
voltak azok a fránya nagy kátyúk, addig a
gyerekek számára az utca szabad játszótér
volt, és egy idõs nehezen járónak se kellett
félreugrania a gyors autó elõl.
A minap az egyik Damjanich utcai lakos
döbbenten hozott be egy két irányba meghajtott ácskapcsot, s mesélte, hogy már tíznél több ilyen hegyes vasat szedtek össze az
elmúlt héten az utcában. Valaki ugyanis
azzal szórakozik, hogy ilyen hegyes vasakat
dobál ki az útra. Ha ebbe belehajt egy autós, akkor máris mehet a gumijavítóhoz a
kerékkel. De veszélyes ez a kerékpárosokra nézve is, mert a felugró ácskapocs a küllõk közé kerülve balesetet okozhat. A sebesség csökkentésének igencsak durva
módja ez, ráadásul, ha ebbõl baj származik, a kitaláló bûncselekményt követ el, s
nem kell nagy munka ahhoz, hogy a rendõrség megtalálja a tettest.
Az egyelõre ismeretlen tettes figyelmét ezúton is szeretnénk felhívni: ez a tette több,
mint rossz tréfa. Az autósok pedig mindettõl függetlenül is vezessenek sokkal lassabban a mellékutcákban, akkor is, ha nincs
mindenütt kint a 30-as tábla.
Hargitai Lajos

Sárbogárdi
KÉPESLAPOK

kaphatók szerkesztõségünkben
35 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.

2011. szeptember 1. Bogárd és Vidéke

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2011. szeptember 9-én (pénteken) 9 órakor ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend elõtt:
A megyei és országos versenyen helyezést elért tanulók és felkészítõ tanáraik
díjazása, oklevelek átadása.
Az okleveleket átadja: dr. Sükösd Tamás
polgármester.

Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök.
3. Tájékoztató a Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tûzoltóság megelõzõ és
mentõ tûzvédelmi tevékenységérõl, gazdálkodásáról, mûködésének személyi és
tárgyi feltételeirõl.
Elõadó: Varga Zoltán tû. alezredes, parancsnok.
4. A városi önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.
Beterjesztõ: polgármester. Elõadók:
jegyzõ, gazdasági osztályvezetõ.
5. Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendeletének módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
6. A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 21/2006. (III. 23.) önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.

7. A képviselõ-testület bizottságainak beszámolója az éves munkáról.
Elõadók: a bizottságok elnökei.
7/1 – PVVB., 7/2 – ÜJB, 7/3 – OKSB, 7/4 –
ESZB.
8. A Sárhatvanért Egyesülettel kötött
közmûvelõdési megállapodás módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
9. Sárbogárd Város Szolgáltatási Koncepciójának felülvizsgálata.
Elõadó: polgármester.
10. Sárbogárd Város Fogyatékosügyi
Koncepciójának felülvizsgálata.
Elõadó: polgármester.
11. Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évre.
Elõadó: polgármester.
12. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.
Elõadó: jegyzõ.
13. Bejelentések, interpellációk.
13/1 A 2011. június 17-ei és augusztus
12-ei testületi ülésen elhangzott képviselõi bejelentésekre válasz a mûszaki osztály részérõl.

Zárt ülés:
1. Az „Év Közalkalmazottja” kitüntetés
2011. évi adományozása (szoc. eü.).
Elõadó: az ÜJB elnöke.
2. Döntés mûvelési ág változásáról.
Elõadó: polgármester.
3. Bejelentések.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló, többször módosított 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet 55. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a képviselõ-testület rendes üléseit éves
munkaterve alapján tartja. A munkaterv tervezetét a tárgyévet megelõzõ év
december 31-éig kell a képviselõ-testület elé terjeszteni.
Az 55. § (2) bekezdése szerint a munkaterv tervezetének elkészítéséhez javaslatot kell
kérni a város lakosságától is, olyan napirendi pontokra vonatkozóan, amelyek az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartoznak.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
– a napirend címét, elõadóját,
– a napirend tárgyalásának javasolt idõpontját,
– azoknak a bizottságoknak a megjelölését, amelyek az elõterjesztést elõzetesen
megvitatják.
Kérem, amennyiben napirendi pont tárgyalására vonatkozó javaslata van, azt 2011.
október 21-éig szíveskedjen papíralapon, vagy a szervezes2@invitel.hu e-mail címen
a polgármesteri hivatal szervezési csoportjához eljuttatni.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Bogárd és Vidéke 2011. szeptember 1.

KÖZÉRDEKÛ

7

TÁJÉKOZTATÓ
A Fejér Megyei Szent György Kórház tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a Sárbogárdi Szakrendelõ 2011. szeptember 1-jétõl az
alábbi rendelésekkel megkezdi mûködését.
További szakrendelések (kardiológia, reumatológia, ultrahang és pszichiátria) folyamatosan indulnak, amelyekrõl a lakosságot
tájékoztatjuk.
Fejér Megyei Szent György Kórház

Hargitai nagymama
szakácskönyve

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

Iván Viktor sárbogárdi lovas a Nemzeti Vágta elõfutamán, Bácsalmáson, ahol harmadik helyezést ért el, s így bejutott az országos
megmérettetésre.
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Gyermekkorom emlékezetes nyarai
Az augusztusi afrikai kánikulát szerencsésen átvészeltem, fejemen vizes zsebkendõvel, lehúzott redõnyök mögött, délutánonként szobafogságban, limonádéval, teával,
csapvízzel hûtve magam.
Gyerekkoromban is voltak ilyen nagy melegek, már sokat megértem.
A rekkenõ hõségben egyik délután keresett telefonon a bácsalmási sógornõm, és
már elõre megköszöntött a névnapom alkalmából. Örültem, kérdeztem, hogy vannak, a kis dédunokája hol nyaralt a szüleivel. Hároméves a kislány, otthon medencéjük is van, de a nagy melegben nem engedték fürödni, a napra sem, egész nap
csak a szobában lehet – meséli Kati sógornõm –, annyira féltik. Ezért nem is barnult
le, hófehér, nyaralni sem vitték sehova.
Most megy óvodába, de csak fél napig,
mert otthon ebédeltetik, kizárólag
bioételeket adnak neki.
5 éves körüli „francia baba” voltam

A méreg megevett, amikor a telefonban
ezeket hallgattam. Ezt a kislányt a vagyonos szülõk nem az életre nevelik, az biztos!
Eszembe jutott, nekem milyen hamisítatlan gyermekkorom volt cca. 70 évvel ezelõtt, és milyen jókat játszottunk a barátnõmmel és az utcabeli gyerekekkel, amit
soha nem felejtek el.
Óvodába és hatodikos koromig iskolába is
az apácákhoz jártam.
Összeverõdve az utcában, óvodába is 3 utcán keresztül gyalog mentünk, többször
végig az árokban is, karunkon elemózsiás
kis vásári vesszõkosárral, ami ma is megvan, most 72 éves, benne tízóraival. Csokit

soha nem vihettünk, csak gyümölcsöt, és
vizet ittunk.
Iskolai nyári szünetekben szép idõben már
reggeli után elkéredzkedtem a közelben
lakó Tézó barátnõmékhez, onnan továbbmentünk a szomszédba, a következõ gyerekekhez, akiknek a szülei a földeken, szõlõben, vagy napszámban dolgoztak, nem
voltak otthon. „Szabad volt a vásár”, befeküdtünk a macskával a bevetett ágyba, a
beültünk góréba (amiben még nem volt
nyáron kukorica), és ott önfeledten babáztunk, meséltünk.
A varrónõnket kéthetente kiszekáltuk babarongyokért, amit adott is mindig. Volt
abban fátyolmaradék, csipke, karton, bársony, ezekbõl szabtuk, varrtuk a babaruhákat. Nem egyszer összevesztünk a rongydarabokon. Kisollóm és „bugylibicskám”
is volt.
Többször nálunk jöttünk össze,
ilyenkor nagyapám ponyvából
naptól védett, árnyékos helyet csinált, s ott folyt a játék, ennivalót is
oda vittünk.
A barátnõm szülei birkások voltak, õ mindig hozott egy nagy darab birkasajtot, mind jóllaktunk,
még a macskát is megetettük belõle.
Történt egyszer, hogy a nagy kandúrmacskánkat becsalogattuk a
sátorba, és a szép hosszú bajuszát
rövidre nyírtuk. Amikor ezt nagyanyám megtudta, mindannyiunkat
megvert csípõs venyigeszárral.
Ha valami rosszat tettem, nagyapámtól a legnagyobb fenyítés az
volt, hogy a zsíros kalapjával meglegyintett, s mondta, hogy ha még
egyszer elõfordul, hátraköti a sarkamat, de soha nem pofozott meg.
Mindenütt megfordultunk. Szaladtunk utcahosszat a cséplõgép
után, amivel mentek búzát csépelni a falu szélére. Megráztuk a finom fehér és fekete, édes eperfát,
belakmároztunk belõle, a kötényem, arcom, kezem mind lila-fekete eperfoltos volt, mire estefelé
hazakeveredtünk.
Nagyanyám
ilyenkor egy nagy lavór napon melegített
esõvízzel várt, amibõl elõzõleg kimeregették a békákat. Aztán jól megsikált háziszappannal, s csak utána kaphattam vacsorát. A levetett ruháim mentek a szennyesbe. Mindennap tiszta kötényt kellett felvennem a kis fodros nyári ruhám fölé. Akkor még abban játszottunk. A lábunkon
bõrszíjas kis „pacsker” volt, ami mindig elszakadt, cipész varrta össze. Én mindig
újat kértem, ha vásár volt.
Örültem, amikor a bácsalmási búcsúban
kis kádas kaucsukbabát kaptam, meg igazi
kis babakocsit, de a similabda is a kedvencem volt; sokszor a fiúk hátba vágtak vele.

7 évesen maradtam árván
Amikor nagyobb kislányok voltunk, már
elmehettünk a vasárnap délutáni moziba
is. Az elsõ sorokba vettük a jegyet, sikítottunk, ha jött a vonat a filmben.
Iskolakezdéskor lebarnulva, nagyot nõve
mentünk minden nyári szünet után az
iskolába.
Akkoriban nem voltak ilyen drága táskák,
mint most, sem hátizsákok. Az enyém egy
Piroska és a farkast ábrázoló papírmasé
hátitáska volt. A könyveket, füzeteket lila
csomagolópapírba kellett csomagolni, a
tetején fehér címkével, a nevünket ráírva –
ebben nagyapám segített. Tintásüveget,
tollhegyet is mindennap kellett vinni, és
itatós papírt.
Én mindig szép színesekre kunyeráltam
pénzt, mert a füzetek felsõ sarkába díszsort kellett rajzolni. A radírokat nagyon
szerettem, ezeket néha ellopkodtuk egymástól. A színeseket, vonalzókat, taneszközöket egy zsidó papírboltostól vettük.
Nagyon szép, emlékezetes osztálykirándulások voltak tanév elején. Kunbajára, a kiserdõbe stráfkocsival mentünk, oda-vissza
énekelve, elemózsiával megrakodva.
Az iskolába nem lehetett divatozni, mindenkinek kötelezõ viselet volt a fekete, térden aluli klottköpeny, fehér, kerek gallérral, ami legombolható és mosható volt.
Zsebkendõt kötelezõ volt vinni. Nyáron
fehér, egyszerû tornacipõben, kis szandálban, boka-, vagy térdzokniban jártunk iskolába, hajunkban szalaggal, csattal, vagy
copfokkal.
Télen meleg, hosszabb kabátunk volt, alatta szoknya, pulóver, kardigán, svájci bugyi,
vastagabb pamutharisnya, és hosszúszárú
fekete, vagy barna, fûzõs bõrcipõ, amit tornaórán is fûzögetni kellett, és legtöbbször
elszakadt a fûzõje. Hosszú nadrágban akkor lányok nem járhattak. Nekem nagyanyám köttetett egy szép bordó szoknyát,
rakott mintával, gyapjúfonalból. Ez nagyon jó meleg volt, szerettem, sokáig
hordtam. Fejünkön svájci sapka volt.
Visszatérve a szünidõkre, állandóan tele
voltam szúnyogcsípésekkel, macskakarmolással, amiket kivakartam, elmérgesedtek, de nagyapám mézes kovásszal ezt is
„kikezelte”. Többnek a hege még ma is látszik egy-két helyen a lábamon. Orvoshoz
Folytatás következõ oldalon.
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nemigen kellett vinni, házilag minden kisebb bajra megoldást találtak. Kikezeltek
egy-egy hasmenésbõl, megfázásból is házi
szerekkel.
Árvaságom ellenére cserfes kislány voltam, mosolygós, mindenki szeretett. Sokat
énekeltem, fütyültem, kötelet ugráltam,
jeleskedtem az iskolai szereplésekben, de
– féltem az utcán lévõ gúnároktól, amik
sokszor megkergettek;
– a harapós kutyáktól;
– a biciklin száguldozó pékinasoktól, akik

KÖZÖSSÉG
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Tanévkezdõ konferencia
„Egymás mellett a Sárbogárdi kistérségben” címmel második alkalommal gyûltek
össze tanévkezdõ konferenciára a települések pedagógusai. A rendezvénynek idén
Alap adott otthont. Méhes Lajosné polgármester asszony köszöntõje után a körzet országgyûlési képviselõje, Varga Gábor, méltatva az összejövetel jelentõségét,
szólt a küszöbön álló, közoktatást érintõ
törvényi változásokról. Ezután a KÖRPI
képviseletében Imre Mária munkatárs,
szakmai vezetõ, majd Móricz Julianna, a
sárbogárdi Nevelési Tanácsadó, és Hargitai Enikõ, az ÁMK Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat vezetõje ismertette szolgál-

15 évesen a nagyszülõkkel
hordták a péksüteményeket a kocsmákba,
és folyton el akartak gáncsolni;
– a községi kertésztõl, aki félméteres ollóval ment minden reggel munkába bokrokat nyírni, és felém csattogtatta az ollóját,
mondván: „Ha nem fogadsz szót, levágom
a füled, meg a hajad!” – évekig féltem tõle.
Gyermekkorom nagyon vidáman telt,
mindenem megvolt, sok szép alvós babám,
babakocsim, bababútorom, igazán boldog
voltam.
Biztos vagyok benne, hogy kevés gyereknek van ma ilyen boldog és gondtalan gyerekkora, mint régen nekem volt, és amire
ma is örömmel tudok ennyi év távlatából
visszaemlékezni.
Dr. Gulyás Menyhértné Rózsika

tatásaikat, illetve a várható pályázati lehetõségeket. A konferencia nagysikerû elõadója, dr. Duró Zsuzsanna egyetemi tanár,
a Szegedi Tudományegyetem oktatója, tehetségfejlesztõ szakértõ záró elõadása sokakat foglalkoztató témáról, a tehetség-

gondozásról szólt. Végül az óvodai és
iskolai szekciókban a 2011/12-es tanév
munkatervét egyeztették a pedagógusok.
A programot a kistérségi társulás és az
Apáczai Kiadó támogatta.
Horváth Ferencné igazgató

Ismét az alapi vadásznapról
Az augusztus 20-án Alapon, a vadászháznál megrendezett vadásznapon több olyan
esemény is volt, amelyben az érdeklõdõk megmérhették ügyességüket, tudásukat.
Nagy érdeklõdés mellett szinte egész nap durrogtak a fegyverek a koronglövõ-bajnokságon. Az egyéni versenyben elsõ helyezést nyert Tóth Péter enyingi versenyzõ, második lett Sebestyén Gábor Alapról, harmadik Lacza Ferenc Enyingrõl.
Csapatbajnokságon legjobban szerepelt az Enyingi Örök Bálint vadásztársaság csapata, második lett az Alapi Vadásztársaság csapata, harmadik lett a Dér Vadásztársaság
csapata.
A fõzõversenyre sokan beneveztek. A zsûri legjobbnak értékelte Gegyõ és Csapata halászléjét, második helyezést kapott Czeiner Mihály vaddisznópörköltje, harmadik lett
Kiss Imre és fia babgulyása. A legkülönlegesebb étel díját Géber Zoltán kapta, kemencében sült harcsapaprikására. Különdíjban részesült Magai József és társai birkapaprikása, valamint az Alapi Benzintyúkok gombás vaddisznópörköltje.
A sokféle finom étel a nap folyamán mind elfogyott. Az esti táncban megéhezve még a
kiürült bográcsok aljáról a szaftot is kitunkolták a mulatók a frissen sült, alapi újkenyérrel.
Hargitai Lajos
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Mutasd meg
magad!
Ha úgy érzed, tehetséges vagy, szeretnél
fellépni és megmérettetni magad, jelentkezz az opje@citromail.hu e-mail
címen max. 5 perces produkció rövid leírásával, és vegyél részt 2011. szeptember 17-én, a pusztaegresi falunapon tartandó tehetségkutató versenyen.
A zsûri elnöke a Megasztárból ismertté
vált Tóth Vera és Tóth Gabi egykori
énektanára: Völler Adél.

A rétszilasi
szüreti felvonulás
idõpontja:
2011. szeptember 3.,
szombat.

Szüreti ünnep Cecén
Sok szeretettel hívjuk és várjuk községünk minden kedves lakóját
a 2011. évi szeptemberi szüreti programjainkra!

Hagyományõrzõ szüreti felvonulásunk
2011. szeptember 17-én, szombaton, 13 órától kezdõdik,
ahol az alábbi útvonalon haladva elevenítjük fel a bálba hívogatás, a község bejárásának hagyományát!
Útvonalunk a következõ: Arany János utca, sportpálya – Széchenyi u. – Csók u. – Deák u. – Hunyadi u. – Bethlen u. – Vörösmarty u. – Köztársaság u. – Vasút u. – Bajcsy-Zsilinszky u. – Nap u. – Táncsics u. – Köztársaság u. – Bethlen u. – Árpád u. – Cukrászda – Jókai u. – Béke u. – Kossuth u. – Rózsa u. – Eötvös u. – Deák u. – Rákóczi u. –
Arany János utca, sportpálya.
Megállóhelyek, ahol a népes sokadalom táncol, és nagy szeretettel fogadja a jószívû
kínálást:
Akácfa utca sarok, artézi kút, Köztársaság és Bethlen utca sarok, Bajcsy-Zs. utca–
Vasút utca sarka, Madách és Táncsics utca sarok, Cukrászda és Drink Bár, Piac tér.
Tisztelettel várunk mindenkit, hogy együtt ünnepelje velünk a szüret, a mulatozás
idejét, és tiszteljen meg bennünket azzal, hogy nézõként együtt örül velünk, ahogy ezt
a régi idõkben is tették!
A felvonulás után este 8 órától szüreti bálba várjuk a táncolni vágyókat a mûvelõdési
házba!
A bál belépõdíja: 500 Ft, zenél: Szabó László.

Gyülekezõ: Horváth István borozójánál
13.30 órakor.
Felvonulás: 14 órától.

A bevételt a szereplõk vendéglátására és a költségekre fordítjuk.
A rendezõség a változtatás és a beléptetés jogát fenntartja.

A felvonulás útvonala nem változik, a
szokásos négy megállónál zenés táncra
várunk mindenkit!

Cecéért Közhasznú Egyesület

Visszaérkezés: 16 óra körül.
Szüreti bál: 20 órától Horváth István
borozójánál.
Belépõ-/támogatói jegy: 500 Ft.
A zenét Rozgonyi Tibor szolgáltatja.
Rétszilasért Egyesület

Sárszentmiklósi szüreti
felvonulás és bál

Szüreti
felvonulás Cecén

2011. szeptember 10-én

CSIKÓS LÁNYOK ÉS CSIKÓS FIÚK
JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK

A felvonulás déli harangszóra a katolikus templom mögül veszi kezdetét a következõ
útvonalon: katolikus templom (Béke utca) – Homoksor – Vezér utca (tánc) – Magyar
– Kazinczy (tánc) – Rákóczi – Széchenyi sarok (tánc) – 63-as – Magyar – Miklós u. –
Tisza u. – Rákóczi (tánc) – Munkácsy – Elõd vezér (tánc) – Huba – Lehel – Semmelweis (tánc) – 63-as – Vörösmarty (tánc) – Arany János – Szabadság u. – Erkel Ferenc
(tánc) – Táncsics – Egressy Béni – Deák Ferenc – Jókai (tánc) – László – Arany János
(utolsó tánc).

Ezúton kérjük fel azokat a cecei lányokat és fiúkat, akik szeretnének csikósként részt venni a szüreti mulatságon,
hogy jelentkezzenek a cecei polgármesteri hivatalban személyesen, vagy a 06
(25) 505-150-es telefonszámon.

A bál este 8 órakor kezdõdik a klubkönyvtár udvarán!

Info: 06 (70) 455 1766, Farkas István (Pista bácsi), Farkas István (Piktor)

Sok szeretettel hívunk és várunk
minden kedves ceceit!

Bogárd és Vidéke 2011. szeptember 1.
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CSERE NÉLKÜL!

Adony–Sárbogárd 3-0 (1-0)
Adony, 120 nézõ. Vezette: Kárász (Gáspár, Eper).
Adony: Hegedüs K. – Karpf (Marczinka
B.), Nebucz, Marczinka M., Glonczi
(Nagy), Bokor, Szabó, Tokai (Szántó),
Márton (vendég), Almási (Szûcs), Králl.
Sárbogárd: Plézer – Lakatos Gy., Bognár,
Szabó, Sebestyén, Kristóf, Lakatos K.,
Bõhm, Hegedüs G., Vámosi, Nagy.
10. perc: a kapuk nem forogtak veszélyben,
kiegyenlített játék folyt a pályán. 18. perc:
Bognár megszerezte a labdát, meg akarta
játszani, átadását Almási lefülelte, és
Plézer mellett a kapuba gurította a labdát,
1:0. 22. perc: Králl fejesét bal oldali beadás
után Plézer bravúrral a kapu fölé tolta. 28.
perc: Vámosi révén egyenlíthettünk volna,
lövése az oldalhálóban kötött ki, a vert kapus mellett. Még ugyanebben a percben
Bõhm elõtt adódott lehetõség, azonban
hosszan szöktette magát, és a védõk felszabadítottak. 30. perc: Márton nagy helyzetben 17 méterrõl a kapu fölé lõtt. 35. perc:
szép kontratámadás után Vámosi két cselt
bemutatva a kapu mellé lõtt. 38. perc:
Márton került helyzetbe, fejese a kapu fölé
szállt. 41. perc: újabb hazai támadás után
Tokai elhamarkodottan a kapu mellé
bombázott. 44. perc: Lakatos K. több csel
után faképnél hagyta a védõket, sajnos az
elfekvõ kapus mellett a kapu mellé
gurított.
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A Zöldharmónia csoport eredményei

Sárszentmiklós, 120 nézõ, vezette: Kovács
Zoltán.
Sárszentmiklós: Tóth–Gráczer B., Hegedûs, Szabó, Fülöp, Arany (Májer), Tóth,
Rozsos (Pulai), Huszár, Gráczer G. (Halasi), Szabó Z. (Balogh L.). Edzõ: Palotás
Péter.
Etyek: Benedek–Ábrahám, Otlakán, Perger, Bojtok (Millner), Halász (Kiss),
Bartha F., Bartha G., Bartha P., Kósa, Simon. Edzõ: Simon Péter.
Ifjúsági mérkõzés: 5-0.

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések
és segítségkérések a
polgárõrségtõl
éjjel-nappal
a következõ
telefonszámon:

06 (30) 6210 651
e-mail: polgarorseg@indamail.hu

Jakab, Gróf

Az Agárdi Termál csoport állása

A Zöldharmónia csoport állása
1. Zichyújfalu
2. Szabadegyháza II.
3. Alap
4. Kisapostag
5. Soponya
6. Elõszállás
7. Perkáta
8. Lmsk
9. Sárszentágota
10. Pálhalma II.
11. Nagykarácsony
12. Dunamenti
Abroncsgyártók
13. Nagyvenyim
14. Cece
15. Mezõkomárom

A második félidõ hazai támadásokkal indult, melyet szögletrúgások jellemeztek.
53. perc: az oldalról beívelt labdát Plézer
röviden az ellenfél elé ütötte, a kapu elõtti
nagy kavarodás után Márton elé került a
labda, lövése a kapuban kötött ki, 2:0. 55.
perc: Vámosi bal oldalon faképnél hagyta
a védõket, 13 m-rõl leadott lövése centiméterekkel elkerülte a kaput. Ezután
megint mezõnyjáték folyt, hazai cserékkel
fûszerezve. Az LSC nem tudott cserélni,
mivel csak tizenegy játékos állt az edzõ
rendelkezésére, sõt Bognár már az elsõ
félidõ elején, Lakatos K. a második félidõ
elején, Kristóf pedig eleve sérülten lépett a
pályára. 75. perc: Plézer a bal alsó sarokra
tartó lövést nagy bravúrral szögletre hárította. 77. perc: eladott labdából Králl a
jobb kapufát találta telibe 13 m-rõl. 80.
perc: Bõhm szép támadás után a kapufát
találta el. 84. perc: a hátulról kilépõ Králl
sorra cselezte ki játékosainkat, sõt az elfekvõ Plézer mellett a kapu közepébe gurított, 3:0.
Góllövõk: Almási, Márton, Králl. Sárga
lap: Bõhm. Jók: Králl, Nebucz.
A sok hiányzó és sérült játékos mellett az
eredmény a hazai csapatra nézve hízelgõ.
Ha az adódott helyzeteket értékesítjük,
akkor szorosabb eredményt érhettünk
volna el.

Sárszentmiklós–
Etyek
2-0 (0-0)

1. Nagylók
2. Seregélyes
3. Aba–Sárvíz
4. Dég
5. Mezõfalva
6. Ercsi
7. Pusztaszabolcs
8. Káloz
9. Adony
10. Lajoskomárom
11. Rácalmás
12. Kulcs
13. Sárbogárd
14. Vajta
15. Enying
16. Mezõszilas
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Az Agárdi Termál csoport eredményei

Kisapostag–Nagykarácsony

1-1

Rácalmás–Enying

2-1

Sárszentágota–Cece

3-1

Mezõszilas–Pusztaszabolcs

0-3

Elõszállás–Alap

1-2

Mezõfalva–Káloz

2-0

Zichyújfalu–Dunamenti
Abroncsgyártók

Adony–Sárbogárd

3-0

3-1

Vajta–Kulcs

0-1

Szabadegyháza II.–Soponya

5-4

Lajoskomárom–Nagylók

1-2

Pálhalma II.– Nagyvenyim

2-0

Aba-Sárvíz–Ercsi

4-4

LMSK–Mezõkomárom

6-0

Seregélyes–Dég

2-2

1. Sárosd
2. Iszkaszentgy.
Villamedica
3. Iváncsa
4. Szabadegyháza
5. Sárszentmiklós
6. Gárdony–Agárdi
Gyógyfürdõ
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A Road Masters csoport eredményei
Kápolnásnyék–Sárosd
1-7
Pákozd Eudeal–GárdonyAgárdi Gyógyfürdõ
1-4
Baracs–Szabadegyháza
1-1
Iszkaszentgy. Villamedica–
Polgárdi
3-1
Martonvásár–Velence
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Bakonycsernye
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HITÉLET

DVDkiárusítás
A Bogárdi TV
felvételeibõl
1.000 Ft-os darabáron
Sárbogárd–Sárszentmiklós U13
Karácsonyi muzsika (Biatorbágy,
Sárbogárd)
Juliális Cecén 2010
Tavaszi fesztivál Cecén
Motoros buli Alapon
7 éves Margaréta nyugdíjasklub
Íjászkupa 2007
XX. Sárbogárdi Szilveszteri
Kosárlabdakupa 2010
Nyugdíjasfarsang Sárbogárd 2007
Fogathajtás Sárbogárdon 2009

Megvásárolhatók a
szerkesztõségben:
Sárbogárd, Hõsök tere 12.
Fájó szívvel emlékezünk
IFJ. FODOR JÁNOS
halálának 1. évfordulójára.

„Hiába várunk, nem jössz már.
Jóságos szíved pihen már.
Virágot viszünk egy néma sírra,
de sajnos, Téged már
nem hozhatunk vissza.
Nehéz az életet élni Nélküled,
felejteni Téged soha nem lehet.
Hiányod fájdalom, elviselni
nehéz, örökké tart szívünkben
a Rád emlékezés.”
Szeretõ családod

Emlékezés

IFJ. FODOR JÁNOS
halálának 1 éves évfordulóján.
Mintha ma lett volna, vagy talán a tegnap,
egy év azóta már elszaladt.
Ha hiányzok a családi és baráti körben,
megtaláltok odakint a csendes temetõben.
Ott, ahol már minden múlandónak látszik,
Síromon a nyári szellõ altatódalt játszik.
Szeretõ rokonai és barátai

2011. szeptember 1. Bogárd és Vidéke

Beppo és a léggömb
A kora tavaszi napsugár simogatta a zsenge zöldbe öltözött természetet. Minden
gyerek szorgalmasan hajolt füzete fölé az
iskolában, csak a nyolcéves Beppo álldogált magányosan egy dombon, és leste izgatottan az eget. Odafent mindössze egy
parányi piros folt látszott. Miatta szökött
meg Beppo az iskolából.
A piros léggömb egyre magasabbra emelkedett. Beppo húsz lírát áldozott érte.
Mekkora összeg ez egy gyerek számára! És
mégis megvette – csak úgy, hogy elszálljon?
Senkinek sem árulta el, mi a szándéka vele.
Titokban írt egy levelet, és rákötötte a léggömb madzagjára. És amikor minden gyerek betódult a tantermekbe, õ kiosont,
hogy a dombról útjára engedje a léggömböt. Remélte, hogy a szél nem tépi le róla
az üzenetet.
,,Édes Istenem – állt nagybetûkkel a papíron –, néhány hét múlva megszületik a kisöcsém. Mi hatan vagyunk gyerekek, és a
szüleimnek kevés a pénze. A kicsinek
Pedróval és velem kell majd aludnia, mert
nincs elég ágynemûnk. Kérlek, édes Istenem, add, hogy szerezhessek öcsikének
egy szalmazsákot meg ágynemût! Lehet
használt holmi is! Én az itáliai Arcoléban
élek. A Te Sala Beppód.”
A kisfiú így fogalmazta meg kérését, és remélte, hogy az, akinek a levelet szánta, el
tudja majd olvasni. És amikor a parányi piros folt eltûnt a magasban, Beppo azzal a
biztos érzéssel trappolt haza, hogy a jó
Isten segíteni fog.
Az elkövetkezõ napok kínosan, lassan teltek Beppo számára. Izgatottan várakozott.
De semmi sem történt. Mintha az õ kis piros léggömbje célt tévesztve eltûnt volna a
végtelen messzeségben. Az egyetlen esemény közben csak az volt, hogy megbüntették a szökésért, és pótolnia kellett a mulasztást.
De akkor mégis történt valami. A negyedik
napon, azután, hogy fölengedte a léggömböt, Beppo már messzirõl meglátta a postás csomagszállító kocsiját a házuk elõtt.
Izgatottan robbant be a konyhába, ahol az
egész családot együtt találta. Az asztal közepén állt a nagy csomag. A Sala család feKöszönetet mondunk
mindazoknak, akik

ÖZV.
TÓTH ISTVÁNNÉ

je erõsen vitatkozott a postással. Beppo a
hangzavarból tisztán kivette apja basszusát.
– És te akarsz postás lenni, Antonio, amikor azt sem tudod megérteni, hogy ez a
csomag sehogyan sem lehet a miénk?
A postás képe vörös volt az indulattól.
– Te bolond! – kiáltotta. – Hát nem tudsz
olvasni? Sala! A Sala család részére! Ez áll
rajta!
– Igen, ez a nevünk. De mi senkit sem ismerünk Rovigóban. Ajándékot pedig nem fogadok el, azt te is tudod! Vidd innen ezt a
csomagot!
Az apa akkorát csapott az asztalra, hogy a
két legkisebb Sala gyerek, akik addig vidáman mászkáltak a padlón, ijedtükben az
asztal alá menekültek. Beppo nem bírta
tovább.
– Nyissák már ki azt a csomagot! – kiáltotta
magánkívül az izgalomtól. – Akkor majd
meglátjuk, hogy nekünk szánták-e, vagy
sem!
A lárma elült. Az apa sûrû szemöldöke alól
sötét pillantást lövellt a merész fiúra, aki
beleszólt a felnõttek dolgába, és gondolkodott egy darabig.
– No, legyen! – kiáltott végül a postásra. –
Akkor, hallottad, nyisd ki!
Az egyenruhás férfi sietve oldotta ki a csomókat, és fejtette le a csomagról a zsineget. Amikor felemelte a doboz tetejét, síri
csend támadt a konyhában. Megigézetten
nézték a dobozból elõtûnõ sok fehér holmit: pelenkákat, ágynemût és aprócska
gyerekholmit! Nem éppen a legújabbak,
de épek és tiszták. Micsoda kincs ez a Sala
család számára! A mama szeme könnytõl
ragyogott. Hát nem csoda történt, hogy a
jó Isten éppen Rovigóban, Arcolétól csaknem száz kilométerre adott fel egy csomagot a Sala család számára?
Mialatt a csomag tartalma kézrõl kézre
járt, Beppo csendesen kiosont a házból.
Majd kicsordult a szíve az örömtõl. A
dombra sietett, ahonnan néhány napja
szélnek eresztette a piros léggömböt, és
hálát adott a jóságos Feladónak.
Barbara Irmgrund

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

BERECZK ZSIGMOND
életének 85. évében elhunyt.

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Temetése
2011. szeptember 3-án, szombaton,
14 órakor lesz
a Huszár-temetõben.

Külön köszönet a Szentlélek
Temetkezés dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért.

Gyászoló család

Gyászoló család
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Sáregresi hívogató
Szavak nélkül is hazahívogatja az innen elszármazókat Sáregres. Hogy legyen esélye
az Egreshez kötõdõk találkozásának, idén
is megrendezték a Sáregres hazavár elnevezésû programot vasárnap.
A szélrózsa minden irányából érkeztek az
ismerõsök, családostól. Erre a napra jöttek
búcsúsok is, akik a sportpálya egyik részén
állították fel a körhintáikat és csecsebecséket áruló sátraikat.
A kulturális kikapcsolódásra délután nyílt
lehetõség, ugyancsak a sportpályán, a felállított színpadnál. A technika ördöge próbálta ugyan meghiúsítani a programot, de a
hangosításról gondoskodó fiatalok találékonyan megbirkóztak a kihívással, s kezdetét vehette a mûsor.

A sáregresi népdalosok egy meglepetést
tartogattak zárásként a zenés-táncos délután végére: tirolira hajazó öltözékben, fonott loknikkal, csíkos harisnyákban, kötött
kis tutyikban tipegtek fel a világot jelentõ
deszkákra, és harmonikakísérettel a távoli
vidékre emlékeztetõ dallamokat adtak elõ,
némi „csavarral”.
Megszokhattuk már, hogy Sáregresen sosem hagyják éhen veszni a vendégeket.
Most is így volt ez: végeláthatatlan étekkel
kínálták a fellépõket, látogatókat.
A népdalkör tagjainak egyedi ajándékot
nyújtott át Tiringer Mária polgármester
A házigazdák részérõl elsõként a Sáregresi Népdalkör lépett színpadra Tornócziné Bondor
Csilla vezetésével, csodaszép népviseletükben.
Õket az alapi Mezõföld Népi Együttes követte
három mûsorszámmal, majd a cecei Búzavirág
Népdalkör és citerásai két népdalcsokorral, a
pusztaegresi lányok, asszonyok huncut keringõvel és egy sáregresi dalgyûjteménnyel készültek
az alkalomra. Három simontornyai citerás vidám produkcióját és a mezõszilasi ifjúsági egyesület energikus néptáncelõadását is láthattuk.
Még jó, hogy az elõadást megelõzõen egy szakavatott férfiú leellenõrizte, megcsavarozta rendesen a színpad deszkáit! A fellépõk ugyanis
mindent beleadtak, s csak úgy döngött alattuk a
palló.

asszony: a testvére, Katalin által készített hímes zsebkendõket
szép kis dobozokban. A polgármester külön köszönetet mondott
Hermann Máriának, aki sok munkát fektetett abba, hogy az iskola helyiségeiben egy nagyszerû kiállítás álljon össze.
Ezt a kiállítást érdemes megtekinteni a Sáregresre látogatóknak,
mivel betekintést ad a helyi alkotók ötletes, színes munkáiba, az
itt élõ közösség életébe, értékeibe, emlékeibe. Láthatók itt gobelinek, rajzok, festmények, fotók, horgolt esernyõk, virágok, terítõk, hímzett párnák, a helytörténeti teremben házi áldások, régi
játékok, használati tárgyak, ruhák – még felsorolni is lehetetlen,
mennyi minden. S ami a legeredetibb mind közül, az a sütemény-kiállítás, hiszen az egresi asszonyok süteményeinek párja
nincs! A kiállított darabok mellett kóstoló és recept is található.
Hargitai Kiss Virág
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Paradicsomlé hidegen
Hozzávalók: 5 kg paradicsom, 50 dkg cukor, 10 dkg só, tartósítószer.
A paradicsomot megmossuk, cikkekre vágjuk, a fehér részét kivágjuk, rászórjuk
a cukrot, a sót, jól összekeverjük, megnyomkodjuk. 24 órát hagyjuk állni, majd
átszûrjük, üvegekbe töltjük, tartósítót szórunk rá. Celofánnal lezárjuk. (Ha ezt a
paradicsomlevet használjuk fel ételeinkhez, már nem kell ízesíteni sóval, cukorral.)

Paradicsomos káposzta
Hozzávalók (4 fõre): fél fej káposzta (kb. 80 dkg), 8 dl paradicsomlé (házi, vagy
100 %-os ivólé), 1 fej vöröshagyma, másfél tk só, 3 tk cukor, 3 púpozott ek liszt, 1
púpozott ek zsír, vagy 3 ek olaj.
A káposztát külsõ leveleitõl megfosztjuk, laskára vágjuk. A hagymát felkockázzuk. A káposztát a hagymával együtt egy kevés vízben feltesszük fõni, hozzáöntjük a paradicsomlét, sózzuk, cukrozzuk. Miután megpuhult a káposzta,
berántjuk a fõzeléket.
A rántáshoz a lisztet a zsírban zsemleszínûre pirítjuk. Hideg vízzel felengedjük,
és szûrõn keresztül a káposztához öntjük. Folyamatosan kevergetjük, míg
besûrûsödik.

Paradicsomos húsgombóc
Hozzávalók: 60 dkg darált hús, 1 csésze rizs, 1 kis hagyma, 1 tojás, 1-2 doboz paradicsompüré, só, bors, kb. 2 liter húsleves, 2-3 babérlevél.
A hagymát a darált húshoz adjuk, és a rizzsel, a fûszerekkel és a tojással formázható keveréket készítünk. (Több tojást nem szabad hozzáadni, mert kemények
lesznek a gombócok.)
A húslevest felforraljuk, amikor lobog, a húsos keverékbõl kézzel kisebb, alma
nagyságú gombócokat formázunk, és a forrásban lévõ lébe tesszük, lefedjük, és
kb. 1 órát közepes lángon fõzzük. Nagyon nem szabad forrni a levesnek, mert
széteshetnek a gombócok. Szükség szerint a fõzõlevet pótolni kell, mert a gombócok szépen megdagadnak. Nem baj, ha rizsszemek vagy húsdarabkák válnak
le, mert a mártást gazdagítják.
Egy idõ után kiveszünk, és kettévágunk egy gombócot, ellenõrizzük, hogy a közepén is puha-e a rizs. Ha igen, tálra szedjük.
A paradicsompürét/-levet kevés vízzel és 1 evõkanálnyi liszttel simára keverjük,
és a fõzõlébe öntjük. Felfõzzük, és ízlés szerint cukorral, sóval ízesítjük. A gombócokat visszahelyezve, tejföllel meglocsolva tálalhatjuk, esetleg sós vízben fõtt
burgonyát is kínálhatunk hozzá.

Paradicsomos húsgombóc másképp
Hozzávalók (4 fõre): 0,5 kg darált hús (sertéscomb), 1,5 kg paradicsom, 80 g reszelt sajt (kemény), 50 g zsemlemorzsa, 50 g mortadella, 1 tojás, 1 nagy
vöröshagyma, 60 ml tej, friss bazsalikom, friss petrezselyem, só, bors, olaj.
A paradicsomot pár percre forró vízbe dobjuk, majd onnan kivéve lehúzzuk a
bõrét. A paradicsomot összevágjuk, és az apróra vágott hagymával, és a bazsalikom egy részével összefõzzük kb. 30 perc alatt. Amíg a paradicsom fõ, addig
összedolgozzuk a húst az apróra vágott mortadellával, a zsemlemorzsával, a reszelt sajttal, a tojással, a sóval, a borssal, valamint az apróra vágott petrezselyemmel és bazsalikommal. Amikor összedolgozzuk a húst, a tejet is adjuk hozzá,
hogy lágyabb legyen. Formázzunk kb. 3 cm átmérõjû kis golyókat a húsból, és
forró olajban süssük ki. A megfõtt paradicsomszószt turmixoljuk össze, majd
egy lábasban 10 perc alatt fõzzük össze a húsgombócokkal. Utána tálalhatjuk is.

Idõjárás
Pénteken sok felhõ lesz az égen, és többfelé fordulhat elõ zápor, zivatar. A
hétvégén és a jövõ hét elején sok napsütésre, csendes, nyárias idõre számíthatunk. A hõmérsékleti értékek pár fokkal az átlagos fölött alakulnak.
A mostani számítások szerint kedden megközelíti hazánkat egy markáns
hidegfront, ezért már több lesz a felhõ, és a front elõtt záporok, heves zivatarok várhatók. Jelentõsebb lehûlésre csak szerdától számíthatunk.
www.metnet.hu
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AZ
EMLÉKEZÉSRÕL
Az ördöngös számítógép!
Néhány gombnyomásba kerül, és olvashatom, mit
írtam tavaly ilyenkor az újságba, mert a gép memóriája megõrizte. Kíváncsi voltam, nézzük meg! Hát,
bizony, ma is összeszorul a szívem. Tavaly ilyenkor
a kert egy repedezett, kiszáradt mocsárhoz hasonlított, a drága vetemények megfeketedett, torzszülött növényroncsokként borzasztották a szívet. A
barackfán összesen két szem barack árválkodott. A
nem tudom, hány ezer forintnyi befektetés nulla
forint hozamot adott.
Az érdekesség kedvéért megnéztem a gépen, mi
volt a helyzet egy évvel korábban, 2009 nyarának
végén. Idézem: „Ebben a napsütéses szeptemberben valóban úgy érzi az ember, hogy áldás van ezen
a tájon. A gyümölcsfák minden kertben roskadoznak. Alig gyõzné az ember számba venni a drága tehertõl letört ágakat. A gyümölcskedvelõ ember,
mint jómagam is, dúskálhat. A karalábé akkora,
mint az újszülöttek feje, és öklömnyi paradicsomok
virítanak az ágyásban. Nem gyõztem új és új szállítmány befõttes üveget vásárolni, az éléskamrában a
polc deszkái szinte meghajlanak a teli üvegek tarka
terheitõl. Néha bemegyek, gyönyörködöm. Az a
polc esztétikai élményt ad, mint egy festmény.
Tény, hogy bár sok évet éltem, nem emlékszem a
természetnek ekkora adakozó kedvére.”
Mi a helyzet az idén, azaz 2011-ben? A gyümölcsfák
roskadoznak, a szilvafa ágait alá kellett támasztani.
Ott, ahol tavaly összeszáradt, sárszínû, kis csonkok
jelezték, hogy itt tavasszal nagy remények közepette valaki paradicsompalántákat ültetett, most akkora a paradicsomtermés, amilyet ebben a kertben
még nem láttam. A kamra polcainak deszkái recsegnek a tehertõl. Nem tudom, mi van az idén a
dinnyével. A görögdinnyék némelyik boltban akkorák, mint az autókerék, szinte daruval kell beemelni a szatyorba.
Érdekes, hogy mennyire befolyásolja az ember kedélyvilágát a természet bõkezûsége vagy szûkmarkúsága. A tavalyi nyárra úgy emlékszem, hogy szomorkás idõszak volt. Megközelíteni sem szerettem
a kertet. A júniusi nagy esõk idején akkora volt ott a
sár, hogy a cipõm is belesüppedt, a mélyebb részen
egy kis tavacska sötétlett. Nyár végén meg jött a
szomorú kiszáradás. Ráadásul a szõlõvel is volt valami, sok fürt megfeketedett, elszáradt. Ez némileg
megülte a kedélyemet. Az idén meg valahogy tudok
örülni a napsütésnek, a virulásnak. Meg lehet érteni, hogy az õsi népek ezeket a változásokat az istenek kegyével magyarázták. A görögök, rómaiak
hordták az áldozatokat Démétér/Ceres, a jó termés
istennõje oltárára, Dionüszosznak, a szõlõtermés
istenének meg nagy ünnepségeket tartottak, hogy
legyen kegyes a néphez, adjon bõ áldást. De még
gyermekkoromban is körmenetet rendezett a búzatábláknál a plébános úr.
Manapság nemigen hisz a nép földöntúli erõkben,
beletörõdve várja, hogy lesz, ami lesz. Az idén nagy
a dinnye, sok a szilva, hát jövõre bizonyára töpörödött, íztelen lesz a dinnye, gyér a szilvatermés.
Nem rossz dolog ez a számítógép. A mi agysejteken
alapuló memóriánk nagyon feledékeny. Pedig sosem árt a pontos emlékezés.
(L. A.)
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A nyughatatlan méhecske
Azt a nyughatatlan méhecskét, amelyikrõl
ezt a történetet írom, én már az õsszel is ismertem. Mégpedig nagyon akaratos és kötözködõ méhecskének ismertem. Õ még
akkor is kint gubbaszkodott a dér lepte
õszirózsákon, mikor minden testvérkéje
aludt már odabent a jó meleg kaptárban.
– Én nem vagyok olyan álomszuszék, mint
a többi – döngicsélte a hullatag virágbokroknak.
Egyik fülemüleszótól a másik fülemüleszóig úgyis nagyon hosszú az éjszaka. Bizony az õszirózsák is elmentek már mind
aludni, mikor a nyughatatlanméhecske
még mindig kint bújócskázott a zörgõ kórók közt. Utoljára is két öreg méhecskének
kellett bekaroltatni a kaptárba. Belegyömöszölték egy viaszágyba, és a fejéhez tettek egy kis mézesfazekat:
– Ebbõl kortyanthatsz egyet-egyet, ha
megszomjazol álmodban – mondták neki,
azzal nyugodalmas, jó éjszakát kívántak,
becsukták a kaptár ajtaját, és eltették magukat holnapra.
Azt hitték, szegények, föl se ébrednek tavaszig, de biz a nyughatatlan méhecske nagyon hamar fölébresztette õket. Hánytavetette magát az ágyban, forgolódott jobbra, balra, utoljára fölkelt és panaszos zümmögéssel csetlett-botlott a sötétben.
– Hát téged mi lelt? – riadtak föl álmukból
az öreg méhek.
– Én már kialudtam magam – motoszkált a
nyughatatlan méhecske az ajtó körül.
– Azt hiszem, régen reggel van már.
Az öreg méhek kikukucskáltak az ajtóhasadékon, és azt mondták, még csak most
van éjfél, alig aludtak egy-két órát. Igazuk
is volt, mert még csak karácsony felé járt az
idõ, s az jelenti az éjfelet a méhek éjszakájában.
– Mindegy az, én már nem vagyok álmos –
veregette össze a szárnyait a nyughatatlan
méhecske, és kereste a kilincset. Az öreg
méhek megint csak visszabújtatták az
ágyába, és álommézet kentek a szemére.
Ettõl majd mélyebben elalszik, mert ez leragasztja a szemét. Betakargatták virágszirom-paplannal, és maguk is álomnak adták a fejüket.
Egy-két órát aludt is a nyughatatlan méhecske jóízûen. Liliomos kertben járt álmában és aranyos napsugárban csillogtatta a szárnyait. Piros tulipán kelyhében is
vendégeskedett, és úgy kell lenni, hogy ott
dörzsölhette le az álommézet a szemérõl,
mert egyszerre megint fölneszelt az ágyban.
– Fülemüleszót hallottam – osont ki az
ágyból, s nagy csendesen odalopakodott az
ajtóhoz. Az ajtót bizony megrongálta egy
kicsit a tél. Hó lepte, jeges esõ verte, s akkora nyílás támadt rajta, hogy a nyughatatlan méhecske szépen ki bírt csusszanni.
– Én vagyok a legfrissebb – döngicsélte kevélyen, és repült egyenesen az ibolyacsárdába. Az ibolyacsárda azonban még csukva volt, és a nyughatatlan méhecskének el-
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Tudod-e?
Miért a gyerekek járnak iskolába?

múlt a dúdolhatnékja. Dideregve nézett
körül és szégyenkezve hallgatta a madárszót. Mert nem a fülemüle szólt, hanem a
pipiske ugrált az országúton.
– Kalács, kalács, kalács! – kiabálta örvendezve, ha egy szem elhullott magot talált.
– Zümm-zümm-zümm-zümm, jobb benn,
mint künn – szomorodott el a nyughatatlan méhecske, és üres tarisznyával bandukolt vissza a kasba.
Szundikált is egy kicsikét, de megint nyughatatlan volt az álma. Arra ébredt fel belõle, hogy a napsugár besüt a hasadékon.
– De már ennek a fele se álom – készülõdött fel a nyughatatlan méhecske, s megint
kiment szerencsét próbálni. Nagy siettében rá is taposott a testvérkéire, de azok
még csak meg se rebbentek, olyan mélyen
aludtak.
– A legkisebb a legfrissebb – dongott ki a
nyíláson, s most már nem szomorodott el,
ahogy körülnézett. Enyhe szellõ cirókálta
a szárnyát s röpítette egyenesen a cseresznyevirág-csárdába. Ott pedig szívesen fogadták, mert õ volt az elsõ vendég. Ezer
csészikébõl kínálkozott felé a finom virágméz, s õ bizony sorba kóstolta valamenynyit. Kerekedett is olyan kedve, hogy alig
bírt vele.
– Majd megmutatom én, ki a legény a csárdában! – szálldosott egyik ágról a másikra.
S bizonyosan meg is mutatta volna, ha a
nagy dúskálódás közben egyszerre valami
hideg csöpp nem hull a homlokára.
– Nini, ki hajigálódzik itten? – tekintett föl
a méhecske s nagyon elcsodálkozott, mikor látta, hogy mennyi cseresznyevirág-szirom hull az égbõl. Az ám, csakhogy azok az
égi virágszirmok hidegek voltak és ráfagytak a gyönge szárnyára. Télapó visszafordult az ég peremérõl és haragosan rázta a
szakállából a sûrû havat. Nem bírt vele a
nyughatatlan méhecske, akárhogy rázta is
a szárnyát, s utoljára megdermedve hullott
le a földre.
– A legkisebb a legoktalanabb – ezt döngicsélte utoljára.
Jó szerencse, hogy én éppen akkor mentem végig a kerten, és kiszabadítottam a
hóból a nyughatatlan méhecskét. Fölszárítgattam a szárnyát, beletettem egy pohárba, s most itt élesztgetem a napon. Ha
föléled, visszaeresztem a testvérkéihez.
De elõbb megígértettem vele, hogy soha
többet az életben nem nyugtalankodik éjszakának idején.
Móra Ferenc

Az élõlények bizonyos képességekkel születnek, a tudást azonban életük folyamán
kell megszerezniük. Kicsiny korában az
ember mindent szeretne kitapasztalni,
folyton kérdez, és jól meg is jegyzi azt, amit
megtudott. Az iskola fegyelmezett, logikus
gondolkodásra tanít, és mindazokra az ismeretekre, amelyekre a gyerekeknek késõbb, felnõttkorában szüksége lesz. Manapság elég gyakori, hogy a felnõttek is tanulnak, de munka mellett ez sokkal nehezebb, mégis szükség van rá. Egyrészt azért,
mert a technika és a tudomány nagyon
gyorsan fejlõdik, és amit az iskolában megtanultunk, egy idõ múlva már nem elég ahhoz, hogy jól és eredményesen dolgozzunk. Az is elõfordulhat, hogy valaki olyan
szakmát tanult, ami 10-20 év múltán feleslegessé válik. (Ilyen volt például a szekérgyártó mesterség, amikor a ló vontatta kocsikat kiszorították az autók.) Ebben az
esetben nincs mit tenni: új szakmát kell tanulni. Vannak aztán olyan felnõttek, akik
egész életükben tanulnak. Ilyenek például
az írók, a tudósok, a tanárok, az államférfiak. Nekik azonban ez nem fáradság, hozzátartozik a mesterségükhöz.

Miért hívják az általános iskolát
általánosnak?
Mert mindenkinek el kell végeznie. Ami
általános, az mindenre, mindenkire kiterjed. Ez az iskolatípus is ilyen. A középiskola és fõleg az egyetem már nem általános,
hiszen nem mindenki végzi el, nem
kötelezõ mindenki számára.

Mi a szoros ábécé, és mire jó?
A szótárakban és lexikonokban, ahol százával, ezrével vannak a szavak, kell valami
rendet tartani, hogy könnyen megtaláljuk,
amit keresünk. Szoros ábécének nevezzük
azt a rendet, amikor a szavaknak nemcsak
az elsõ, hanem a második és harmadik betûje is ábécében van. Végy elõ egy szótárt,
vagy egy lexikont! Üsd fel könyvünket a
mutatónál! Nézd meg sorban a szavakat,
és figyeld meg: a kabát megelõzi a kádat, a
kád megelõzi a kaftánt. De a kaftánt is
megelõzi a kafferbivaly, mert a második
„f” elõbb van az ábécében, mint a kaftán
„t” betûje. Érdemes megtanulni a szoros
ábécével való bánást, mert nagyon meggyorsíthatja egy-egy szó megkeresését. Azt
is jó tudni, hogy a betûrendben (pl. a
könyvtári katalógusban) nem szoktak különbséget tenni az ékezetes, és ékezet nélküli magánhangzók között (a-á, e-é, i-í).

Miért kell kopogni,
mielõtt kinyitnánk az ajtót?
Hozzátartozik a jó modorhoz. Mûvelt, udvarias ember nem csinál magának két könyökkel utat, nem ront be másnak az ajtaján, hanem megkérdezi: „Szabad?” A kopogással tulajdonképpen engedélyt kérünk a belépésre.
Teknõs Péter – Kérdezz, felelek mindenre!
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Szeptember 3., SZOMBAT
MTV: 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Mozdulj! 9.30
Marco és Gina 10.15 A kis Amadeus – Az ifjú Mozart kalandjai 10.40 Lülü, a
teknõc 11.05 Hajrá, Becky! 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Sztársáv
12.55 Divatos tengerpartok a ’60-as években 13.45 Delta 14.15 Magyarország
14.45 A gimista nagyapa 16.25 Magyarország története 16.55 Hogy volt!?
18.20 Sándor Mátyás 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Szerencseszombat
– A luxor, az ötöslottó és a joker sorsolása 21.00 A Bounty 23.15 Hírek 23.20
Sporthírek 23.30 „Esély a lángok között” jótékonysági koncert 0.25
Maupassant történeteibõl 0.55 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Tini titánok 10.25
Asztroshow 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Tuti gimi
13.40 Sue Thomas – FBI 14.40 Míg a halál el nem választ 15.10 Fehér kezek
19.00 Híradó 19.30 Fókusz Plusz 20.00 X-faktor 21.50 Legenda vagyok 23.55
Versenyben az idõvel 1.45 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.25 Egy tini naplója 11.15 Bajnokok Ligája magazin 11.45 Két testõr 12.15 Babavilág 12.45 Mindig nyár
13.35 Walker, a texasi kopó 14.30 Autóguru 15.00 Az ügynökség 15.50 Rúzs
és New York 16.45 Crusoe 17.35 Bûbájos boszorkák 18.30 Tények 19.00
Magellán 19.35 Asterix az olimpián 22.10 Csillagközi invázió 2. – A szövetség
hõse 23.50 A kör 2 1.45 Ezo.tv 2.45 Kalandjárat 3.10 Teleshop 3.40 Animációs
filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.04 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Kabaréklub 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet
15.30 „Magyarországról jövök…” 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 A Metró Klubtól a szigetig 18.30 Mentés másként –
Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50
Mese 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

Szeptember 4., VASÁRNAP
MTV: 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Engedjétek
hozzám 9.10 Így szól az Úr! 9.15 Katolikus krónika 9.40 Református magazin
10.05 Evangélikus ifjúsági mûsor 10.15 Az utódok reménysége 10.40 A
Bory-vár 11.00 Ortodox liturgia 12.00 Hírek 12.05 Szellem a palackból 12.35
Az Ushuaia expedíció 13.25 A hölgy egy kissé bogaras 14.45 TS – Sport7
15.25 Hogy volt!? 18.00 Anno 18.30 A király kalóza 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Nevetni kell, ennyi az egész: Balázs Péter kabaréja 21.00 Madárfészek 23.00 Hírek 23.05 Sporthírek 23.15 Aranyfeszt: Kultúrkincsek nyáron
23.40 Víz 1.40 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop
11.35 Törzsutas 12.00 Híradó 12.10 Magyar autósport-magazin 12.25
Forma-1 magazin 12.50 Merlin kalandjai 13.50 Sue Thomas – FBI 14.50
Canterbury esetek 15.50 Eltûntnek nyilvánítva 16.55 Elnökcsemete 19.00 Híradó 19.30 Star Wars III. – A Sithek bosszúja 22.25 Heti hetes 23.50 Portré 0.20
A csendes amerikai
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2 Matiné 10.25
Max Steel 11.10 Mosoly Road Show 2011 11.40 Stahl konyhája 12.10 Kalandjárat 12.45 Borkultusz 13.15 90210 14.05 A kiválasztott – Az amerikai látnok
15.00 Monk – Flúgos nyomozó 15.50 Bûbájos boszorkák 16.45 Hajrá csajok,
újra! 18.30 Tények 19.00 Napló 19.35 Napló extra 20.05 Pókember 3. 23.00
Frizbi Hajdú Péterrel 0.00 Knight Rider 0.55 A hét kard legendája 3.30 Ezo.tv
4.00 Napló 4.25 Napló Extra 4.50 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 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 14.05 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 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 0.10 Éjszaka

Szeptember 5., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Kalandozó 10.00 Házaspárbaj 10.55 Tizedik Gyõri Nemzetközi Ütõsfesztivál
11.30 Napirend elõtt 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.20 Kárpát expressz
12.50 Roma magazin 13.20 Domovina 13.50 Szent István-vándorlás 14.20
Vizsgálat, lépj be! 14.45 Gyerekjáték az online szolgáltatás 14.55 Bûvölet
15.50 Liszt Ferenc 16.20 Kisváros 17.05 Robbie, a fóka 17.50 Angyali érintés
18.40 Szerelemhajó 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Fuss, hogy utolérjenek 21.40 Mosoly a javából – Randevú a Royalban 22.40 Hírek 23.15 A fõnökök fõnöke 0.15 Kogart kiállítások 0.45 Mozgó modern 1.15 Sporthírek 1.25
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 12.15 Asztroshow
13.30 Fél kettõ 14.30 Árnyékok közt 16.40 A szív útjai 17.50 Ezel – Bosszú
mindhalálig 19.00 Híradó 19.45 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.00 Dr. Csont

2011. szeptember 1. Bogárd és Vidéke

22.05 Hazudj, ha tudsz! 23.20 Poker After Dark 2009 0.15 Reflektor 0.30
Helyszíni szemle
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 10.00 Teleshop 11.35 Telitalálat 13.30 Ezo.tv 14.30 Seherezádé 15.30 Lassie 16.30 Második élet 17.25
Update konyha 17.30 Seherezádé 18.30 Tények 19.20 Aktív 20.15
Jóban-Rosszban 21.25 NCIS 23.20 Aktív Extra 23.25 Különleges ügyosztály
0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.30 Szökés az Alcatrazból 3.20 Magellán 3.45
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Kabaréklub 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.24 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 Népzene 0.10 Éjszaka

Szeptember 6., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Kalandozó 10.00 Házaspárbaj 11.00 Drága doktor úr 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.20 Kárpát expressz 12.50 Srpski ekran 13.15 Unser Bildschirm 13.45
Világörökségeink 14.15 Lélek-tantörténetek 14.40 Gyerekjáték az online szolgáltatás 14.55 Bûvölet 15.25 Liszt Ferenc 15.55 Kisváros 16.30 Robbie, a fóka
17.20 Angyali érintés 18.10 Szerelemhajó 19.00 Híradó 19.25 Sporthírek
19.30 Moldova – Magyarország Labdarúgó Eb-selejtezõ mérkõzés 21.50 Kedd
este 22.25 A fõnökök fõnöke 23.20 A rejtélyes XX. század 23.45 Sporthírek
23.55 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 12.15 Asztroshow
13.30 Fél kettõ 14.30 Mátkaság és legényélet 16.40 A szív útjai 17.50 Ezel –
Bosszú mindhalálig 19.00 Híradó 19.45 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.00 A
mentalista 22.05 Házon kívül 22.40 XXI. század – A legendák velünk élnek
23.20 Légimentõk 0.40 Reflektor 0.55 Totál szívás
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.40 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.30 Született
kémek 11.55 Wallace és Gromit: Az elvetemült veteménylény 13.30 Ezo.tv
14.30 Seherezádé 15.30 Lassie 16.30 Második élet 17.25 Update konyha
17.30 Seherezádé 18.30 Tények 19.20 Aktív 20.15 Jóban-Rosszban 21.25 A
királyság 23.35 Aktív Extra 23.40 A médium 0.40 Tények este 1.10 Ezo.tv 1.45
Szent Iván napja 3.20 Babavilág 3.45 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Szeptember 7., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Kalandozó 10.00 Házaspárbaj 11.00 Drága doktor úr 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.20 Kárpát expressz 12.50 Hrvatska krónika 13.20 Ecranul Nostru 13.50
Médiaguru 14.20 Tunézia – Afrika kapuja 14.45 Gyerekjáték az online szolgáltatás 14.55 Bûvölet 15.55 Liszt Ferenc 16.25 Kisváros 17.00 Robbie, a fóka
17.50 Angyali érintés 18.40 Szerelemhajó 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.05 A szomjas magyar – Koncert alkoholisták javára Szilveszter 1985 21.00
Linda 21.55 Szerda este 22.30 A fõnökök fõnöke 23.30 Kapcsos könyv 0.05
Sporthírek 0.15 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 12.15 Asztroshow
13.30 Fél kettõ 14.30 Leszek a feleségem! 16.40 A szív útjai 17.50 Ezel –
Bosszú mindhalálig 19.00 Híradó 19.45 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.00
Buliszervíz 3.: A gólyák éve 23.15 Csalóból csali 0.55 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 11.20 A titokzatos Schut 13.30 Ezo.tv 14.30 Seherezádé 15.30 Lassie 16.30 Második élet
17.25 Update konyha 17.30 Seherezádé 18.30 Tények 19.20 Aktív 20.05
Skandinávlottó-sorsolás 20.15 Jóban-Rosszban 21.25 Doktor House 22.25
Született feleségek 23.20 Aktív Extra 23.25 Szellemekkel suttogó 0.25 Tények
este 0.55 Ezo.tv 1.30 Bukott angyal 3.05 Két testõr 3.30 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.05 Liszt városai 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

Bogárd és Vidéke 2011. szeptember 1.

TV-RÁDIÓMÛSOR / BOGÁRDI TÉVÉ

17

Szeptember 8., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Kalandozó 9.55 Házaspárbaj 10.55 Drága doktor úr 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.20 Kárpát expressz 12.50 Együtt 13.45 Kulturális karanténsziget 14.40
Gyerekjáték az online szolgáltatás 14.55 Bûvölet 15.50 Liszt Ferenc 16.20 Kisváros 17.00 Robbie, a fóka 17.50 Angyali érintés 18.40 Szerelemhajó 19.30
Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Déltenger kincse 21.00 Linda 21.55 Csütörtök
este 22.30 A fõnökök fõnöke 23.25 Ránki Dezsõ – Egy zongorista portréja 0.20
Sporthírek 0.30 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Törzsutas 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Rubi,
az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.30
Fél kettõ 14.30 Repül a haverom 16.40 A szív útjai 17.50 Ezel – Bosszú mindhalálig 19.00 Híradó 19.45 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.00 Nyerõ páros 23.10
Kemény zsaruk 0.15 Reflektor 0.30 Infómánia
TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 11.15
Michou története 13.30 Ezo.tv 14.30 Seherezádé 15.30 Psych – Dilis detektívek 16.30 Második élet 17.25 Update konyha 17.30 Seherezádé 18.30 Tények
19.20 Aktív 20.15 Jóban-Rosszban 21.25 A katedrális 23.25 Aktív Extra 23.30
Elsõszámú ellenségem 0.30 Tények este 1.00 Ezo.tv 1.35 Mentõhelikopter
3.25 Segíts magadon! 3.50 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.05 Irány London! 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

Szeptember 9., PÉNTEK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Kalandozó 10.00 Házaspárbaj 11.00 A Faragó 11.40 Útravaló 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.20 Kárpát expressz 12.50 Fimfárum 13.50 Háttértudomány
14.25 A nagyenyedi református templom sorsa 14.55 Bûvölet 15.55 Liszt Ferenc 16.25 Kisváros 17.05 Robbie, a fóka 17.50 Angyali érintés 18.40 Szerelemhajó 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 A régi nyár 21.45 Péntek este
22.20 A fõnökök fõnöke 23.15 Záróra fiataloknak 23.40 Sporthírek 23.50 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 12.15 Asztroshow 13.30
Fél kettõ 14.30 Paris Hilton – A papírhercegnõ 16.40 A szív útjai 17.50 Ezel –
Bosszú mindhalálig 19.00 Híradó 19.45 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.00 CSI:
Miami helyszínelõk 22.05 Vámpírnaplók 23.10 A fõnök 0.10 Reflektor 0.20
Törzsutas 0.50 Ments meg! 1.45 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 11.20
Született kémek 11.45 Winnetou 3. 13.30 Ezo.tv 14.30 Seherezádé 15.30
Psych – Dilis detektívek 16.30 Második élet 17.25 Update konyha 17.30
Seherezádé 18.30 Tények 19.20 Aktív 20.15 Jóban-Rosszban 21.25 Félholt 2.
23.20 Aktív Extra 23.25 Hõsök 0.25 Tények este 1.00 Ezo.tv 2.00 Eureka 3.40
Alexandra pódium 4.05 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ
13.04 Rádiószínház 13.30 A Hetednapi Adventista Egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene
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 PR-Telecom hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Szeptember 2., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Erdélyi zarándoklat 1-2. 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Augusztus 20-a Cecén
(75p), Jeff Shore zen-mester Sárbogárdon (85p), Szántóverseny
2010 (ism. 50p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Szeptember 3., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle
14.00 Augusztus 20-a Cecén (75p), Jeff Shore zen-mester Sárbogárdon (85p), Szántóverseny 2010 (ism. 50p) 18.00 Lapszemle
19.00 Alapi vadásznap (140p), Dégi népdalosok (60p) 23.00 és
0.00 Lapszemle
Szeptember 4., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Augusztus 20-a Cecén
(75p), Jeff Shore zen-mester Sárbogárdon (85p), Szántóverseny
2010 (ism. 50p) 13.00 Heti híradó 14.00 Alapi vadásznap (140p),
Dégi népdalosok (60p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és
0.00 Heti Híradó
Szeptember 5. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti
híradó 19.00 Évnyitó a gimiben (45p), Pörköltfesztivál (ism.)
23.00 és 0.00 Heti Híradó
Szeptember 6., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti
Híradó 19.00 Sáregres hazavár (70p), Református közösségben
Miklóson (77p), Rendkívüli testületi ülés 23.00 és 0.00 Heti
Híradó
Szeptember 7., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Évnyitó a gimiben
(45p), Pörköltfesztivál (ism.) 13.00 Heti Híradó, 18.00 Lapszemle
élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
Szeptember 8., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 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. 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. 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 16 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe
nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve
megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4 hétre: 800 Ft,
negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
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
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása,
karbantartása 06 30 440 5790
ELADÓ Jack Russel kiskutyák.
Érdeklõdni: 06 70 255 0088
2

4203m összközmûves TELEPHELY ipari
árammal, daráló+takarmánykereskedés
Sárszentmiklóson ELADÓ
06 30 255 9806
1.3-as négyütemû WARTBURG
lejárt mûszakival, üzemképes
állapotban ELADÓ 06 20 250 5137
MEZÕGAZDASÁGI TELEPHELYRE
mezõgazdasági középfokú végzettségû
B kategóriás jogosítvánnyal,
számítógépes ismerettel telepvezetõt
keresünk. Angol nyelvtudás,
vezetõi gyakorlat elõny.
Keresünk gyakorlattal rendelkezõ
tehergépkocsi vezetõt
(gabonaszállításra), rakodógép kezelõt
– teleszkópos rakodó gépre,
betanított munkásokat. Jelentkezni
a munka201109@citromail.hu
e-mail címre fényképes önéletrajzzal.
Szakácsot keresünk 06 70 542 6731
Sárszentmiklóson központban
parasztház ELADÓ 06 70 267 9425

"

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666
Matrózblúz eladó. 06 (20) 405 7366
Pálinkafõzetõk figyelem! Az abai szeszfõzde rövid határidõvel kitûnõ minõségben pálinkafõzést
vállal. Telefon: 06 (30) 9275-627
5 kiscica keres gazdát. 06 (30) 769 4241
Pulik elõjegyeztethetõk; 75, 165, 270 literes boroshordók együtt 10.000 Ft, csónak 48.000 Ft
eladók. 06 (30) 830 7095 2085432
Sárbogárd központjában felújított családi ház
eladó. 06 (30) 748 2786
Minõségi akác, cser tûzifa rendelhetõ. Cser
kugli 1930 Ft, cser aprított: 1980 Ft, akác kugli
2100 Ft, akác aprított: 2140 Ft. Telefon: 06 (20)
406 9267 2085429
Ady-lakótelepi lakás eladó. 06 (30) 498 2650
2085425

Veszélyes fák kivágása. 06 (20) 437 4869 2084523
Háromszobás, 100 m2-es összkomfortos kertes
családi ház eladó. Érdeklõdni: 06 (20) 246 0080
1 és 2 szobás lakás kiadó. Érdeklõdni 1800 után.
06 (30) 936 4371
Eladó Sárszentmiklóson összkomfortos családi
ház nyugodt környéken. Mezõszilasi lakóingatlan csere is érdekel. Telefon: 06 (30) 473 7942
Árpád-lakótelepen harmadik emeleti, középsõ
lakás eladó vagy családi házra cserélhetõ értékegyeztetéssel. 06 (70) 312 0384 2085534
Eladó 2 méter x 40 x 40-es zártszelvény 1000
Ft/db. Érdeklõdni: 06 (30) 449 8927 2085498
MÁV-telepen társasházi lakás eladó. Garázs,
kert, pince. 06 (20) 917 7980 2085497
Kislókon komfortos, kétszobás, nyári konyhás
ház eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 532 6170 2085583

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

2011. szeptember 1. Bogárd és Vidéke

KARATE
TANFOLYAM
indul kezdõk és haladók részére
a sárbogárdi Mészöly Géza
Általános Iskolában

2011. szeptember 5-tõl,
hétfõn, szerdán: 18-19 óráig.
Érdeklõdni a helyszínen,
illetve Németh Attilánál –
06 (20) 9270 985
Sárszentmiklóson termõföld eladó 25+7 Ak.
06 (70) 283 2724 2085582
Németjuhász kölyökkutyák eladók. 06 (20) 278
8208 2085580
Mini presszóba fiatal lány pultost keresünk. Telefon: 06 (30) 500 3394 2085536
Vágóhíd utcában elkóborolt, szürke, kb. 12 hetes cicámat keresem. Ha valaki látta, kérem,
hívjon telefonon. 06 (20) 993 7248, Schwarzné
Andi.
Családi ház eladó. 06 (30) 330 2615 2085586
Családi ház albérletbe kiadó. 06 (30) 725 1876
2085544

Körömépítés 2800 Ft, gyógypedikûr 1000
Ft-tól. 06 (30) 429 3403 2085543
Lakás kiadó. 06 (30) 330 2615 2085586
Penny-vel szembeni turkáló az Árpád utca 65/A
alá költözött. 2085543
Vásárolnék ezüst 200 Ft-os érméket 950 Ft/db
áron. 06 (30) 345 8657 gyori0926@freemail.hu
2085450

Bogárd és Vidéke 2011. szeptember 1.

HITÉLET / PROGRAMAJÁNLÓ

Hitközösségben
Miklóson
A szerkesztõségben ismertem meg Varga Zsoltit, aki korábban a Bogárdi TV munkatársa
volt. Jelentõs segítséget nyújtott a stúdió technikai fejlesztésében, a mûsorszerkezet és arculat kialakításában, nagyszerû tehetséggel megáldva kamerázott s vágta meg a felvett
anyagokat, lelkesen indult ki a természetbe, hogy megörökítse tájaink vadvilágát és növényeit. Emellett Isten elkötelezettje, így rengeteg hitéleti rendezvényen is részt vett.
Zsolti aztán pár éve arra a döntésre szánta el magát, hogy megvalósítja egy régi álmát:
2009-ben jelentkezett a Pápai Református Teológiai Akadémiára, ahova felvételt nyert, s
megkezdte tanulmányait.
Környékünkön már többször szolgált, például Sárhatvanban. Augusztus 27-én, szombaton, Sárszentmiklóson, a református gyülekezeti teremben hallhattuk általa a Tanítást.
Ezen az alkalmon én is részt vettem, s nem csak a kamera
szûk kijelzõjén keresztül figyeltem Zsolti érdekes elõadását.
Teljesen lekötötte a jelenlévõket, beleértve engem is,
Rúth története, aki Izrael földjén próbál lábat vetni. Boáz, megszánva õt, engedi, hogy felszedegesse az elhullott
kalászt a földjén.
Zsolti ebben a példázatban Isten kegyelmességét és Boáz krisztusi jellemvonásait tárta elénk. Ez az õsi történet
megmutatja, hogy az isteni törvény igazságossága felette
áll minden diszkriminációnak, s elfogadja az embert
olyannak, amilyen.
A miklósi hitközösségbe mindenkit sok szeretettel várnak minden hónap utolsó szombatján a református gyülekezeti házba.
Hargitai Gergely

KEREKES NAP!
Helyszín: Káloz, sportcentrum
Idõpont: 2011. szeptember 10.
Programok kezdése: 9.00 óra. Kapunyitás: 8.30 óra.
Programok:
KRESZ-teszt, ügyességi és akadályverseny kerékpárosoknak, vetélkedõ
(délelõtt). A vetélkedõkre a helyszínen lehet jelentkezni.
Kicsiknek mesefilm, mondókák vetítése a színpadnál. Ugrálóvár.
Kerékpáros bemutatók: BMX freestyle & TRIÁL! Robogós Streetfighter
show!
Véradási lehetõség! Drogprevenciós kiselõadások.
Autótuning-kiállítás!
Székelylepény, hotdog, kürtõskalács, vattacukor, popcorn,
sör, üdítõ, büféáru az ÉTELUDVARBAN!

ROCKDÉLUTÁN ÉS -EST!
ACCIDENT-, EFFEKT- és
TÛZVONAL-KONCERT
Belépés 16 év alatt DÍJTALAN! 16 év felett: 1500 Ft,
mely tartalmazza egy hotdog jegyet (beváltható a hotdogárusnál)!
A biztonságról a Légió 2000 Kft. gondoskodik.
A beléptetés és a mûsorváltozás jogát fenntartjuk!
Támogatók: Varges Motor Kft., Alba Kerékpár Szaküzlet.

További információ: 06 (70) 604 1650
Mindenkit sok szeretettel várunk: szervezõk
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