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Szánt a traktor, szánt az eke

Messzirõl lehetett már látni az idei szántóverseny helyszínét, a Kislóki út melletti Somogyvári-birtokot. A 63-as útról, az Abai út menti
szõlõktõl jól látszottak a domboldalban munkálkodó traktorok, a dombháton sorakozó sátrak. A tetején poros volt ugyan a föld, de az
ekék nyomán termékeny rögök bukkantak a felszínre.
Beszámoló a 4. oldalon.

Szüretnyitó
Rétszilason
Írás a 13. oldalon.

Megnyílt
a rendelõintézet
Szeptember 1-jén megnyílt végre a sárbogárdi rendelõintézet, 15
féle szakrendeléssel. Ebbõl az alkalomból egy rövid hivatalos
megnyitót is rendeztek a nevezetes nap délelõttjén.
Írás a 3. oldalon.
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A kistérség az uniós forrásokért lobbizik
Múlt héten Deutsch Tamás, az Európai Unió parlamenti képviselõje volt a Sárbogárdi kistérség vendége. A Fidesz uniós politikusa a területfejlesztéssel kapcsolatban adott tájékoztatót a térség
polgármestereinek.
A tájékoztatón elhangzott, hogy kétféle módon lehet hozzájutni
az uniós pénzügyi forrásokhoz. Egyrészt vannak azok az uniós
források, amelyeket országonként lebontva csak az adott ország
pályázhat meg. Ennek lehívásában viszonylag jól állunk. Más a
helyzet azokkal a forrásokkal, amelyeket mindenki egyformán
megpályázhat. Elvileg az itt lévõ pénzeket lakosságszám-arányosan kellene eljuttatni az egyes országokhoz, de gyakorlatilag az
EU-ból bárhonnan szabadon pályázhatnak rá, s az kap többet,
akinek nagyobb a lobbiereje. Magyarország e téren eddig igen
gyenge eredményeket mutatott fel. Mindössze a 0,16 %-át tudtuk
lehívni a lakosságszám-arányos összegeknek az elõzõ öt esztendõben. E támogatásokat hétéves periódusokban lehet igénybe
venni. A mostani hét esztendõ 2013-ban jár le. Ekkor az itt található források már nem vehetõk igénybe.

Deutsch Tamás uniós parlamenti képviselõként felajánlotta a kistérségnek lobbitevékenységét, hogy minél több uniós forrás kerülhessen ebbe a hátrányos helyzetû térségbe. A politikus a Héthatár Önkormányzati Egyesület elnökeként is felajánlotta segítségét az önkormányzatoknak a költségvetésük gazdasági átvilágításához, és a svájci frank alapú kötvényekkel való gazdálkodáshoz
is. Ez a probléma különösen Sárbogárdot érinti. Az elõzõ ciklusban ugyanis a rulírozó hitel helyett az akkor kedvezõbbnek tûnõ,
svájci frank alapú kötvény kibocsátásával adósodott el a város,
ami ma már, a gazdasági válság következtében egyre súlyosabb
terhet ró a költségvetésre. Ráadásul a kötvénykibocsátásból származó pénzt nem vagyont gyarapító fejlesztésre használták fel, hanem fölélték mûködtetésre. Egyre sürgetõbb, hogy ettõl a tehertõl megszabaduljon a város.
A polgármesterek bíznak abban, hogy a mostani találkozó hozhat
elõrelépést a térség fejlõdésében.
Hargitai Lajos

Harc egy parkolóért
Sárszentmiklós központjában, ott, ahol a
legtöbb üzlet van, ahol a posta és a gyógyszertár is mûködik, egyetlen parkolási lehetõség a Takarékszövetkezet mögötti területen található. Ezt a területet sok éve
már békésen használta mindenki. Most viszont a Takarékszövetkezet vezetése elhatározta, hogy lekeríti ebbõl magának azt a
részt, amely az õ tulajdona, s az ügyfelei a
lekerített részen parkolhatnak majd.
Mivel e terület folytatásában van egy üres
önkormányzati terület is, évtizedek óta itt
parkolnak a postára jövõk és a környezõ
üzletek vásárlói, s azok az autósok, akiknek a környéken akad dolguk. A közös
használatra senki se jegyeztetett be szolgalmi jogot. Mivel így mindenkinek jó volt,
a területet mindenki békességben, közösen használta.
A Takarékszövetkezet vezetése a felek
megkérdezése nélküli bekerítési szándékával felrúgta a hallgatólagos közmegegyezést. Ezzel olyan lehetetlen helyzetet
alakulna ki, hogy gépkocsival megközelíthetetlenné válnának az üzletek. Igazából
senki se tudna többé itt parkolni, mert az

üzletekhez már csak egy gyalogosösvény
vezetne. A Takarékszövetkezet bejárója és
területe pedig önmagában olyan keskeny,
hogy ha oda valaki beparkol az autójával,
akkor nem tud onnan egy másik, ugyanott
parkoló kocsi kijönni. A Takarékszövetkezet mögötti nagy önkormányzati terület,
ahol sok autó tud parkolni, ha erre szükség
van, ezután használhatatlanná válna, hisz
oda nem tud behajtani a keskeny ösvényen
egy jármû. Különösen nagy gond ez a postának, amely, ha megközelíthetetlenné válik, megszüntetheti az itteni mûködését,
ami nagy gond lenne a sárszentmiklósi lakosságnak.
Az értelmetlen és barátságtalannak tûnõ
lépést a sárbogárdi önkormányzat és személyesen dr. Sükösd Tamás polgármester
igyekszik jogi eszközök nélkül, tárgyalásos
alapon megoldani. Remélik az itteni üzlettulajdonosok és a szolgáltatásokat igénybe
vevõk, hogy a Takarékszövetkezet vezetése belátja: számukra is a megegyezéses, közös parkolóhasználat a legjobb megoldás.
Hargitai Lajos

Gratulálunk
Bihar Ferencet köszöntötték a Sárszentmiklósi SE pályáján vasárnap délután abból az alkalomból, hogy negyven
éve hûségesen szolgálja a labdarúgósport ügyét.
Bihar Feri Pusztaegresen él családjával.
A hétvégén, szabad idejében többnyire
mindig a zöld gyepen lehet találkozni
vele. Közismert sportemberként elkötelezett híve a labdarúgósport ügyének.
Aktív focista volt sokáig. Több neves focistával, köztük Fülöp Ferenccel is játszott. Az aktív sportolást 1989-ben fejezte be. Ekkor se lett azonban hûtlen a
labdához. Bírói szakvégzettséget szerzett, de ellátott edzõi feladatokat is.
Legutóbb éppen az utánpótlás-nevelés
kapcsán olvashattak vele készült interjút lapunkban. A bírói sípot akkor se
tette le, amikor a bajnokságokban már
ellenõrként tevékenykedett. Barátságos meccseken, kispályás labdarúgóbajnokságokon gyakran láttuk bírói
mezben.
A hivatásos bírói, ellenõri tisztségét
most letette. Ebbõl az alkalomból az
MLSZFMIG JB-kupával köszöntötte
Bihar Ferencet. A kupát Pominger Ede
adta át a Sárszentmiklósi SE pályáján a
szurkolók és játékosok elismerõ tapsa
mellett.
Feri a hivatásos játékvezetésbõl visszavonult, de tudjuk, hogy a sportpályákhoz ezután se lesz hûtlen. Amíg egészségi állapota engedi, vezet még mérkõzéseket, s szeretettel foglalkozik az
utánpótlással is.
Ferinek ezúton is gratulálunk, jó egészséget kívánunk, s lelkesedést, kitartást a
további sportmunkájához!
Hargitai Lajos
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Szennyvízberuházás koncesszióban
Magyarországon elsõként nyert szennyvíz-beruházási projekt
koncessziós pályázattal uniós támogatást. Közel 5000 ember számára biztosít a XXI. század követelményeinek megfelelõ csatornahálózatot a Mezõföldön az a beruházás, amelyet Lajoskomárom és Dég önkormányzata európai uniós pályázati forrást is felhasználva valósít meg.
Az önrészt, hazánkban úttörõ módon, koncessziós pályázat keretében teremtette elõ a két pályázó. A térség életminõségét javítja,
a potenciális befektetõk számára jobb körülményeket biztosít a
Lajoskomáromban és Dégen megvalósuló csatorna- és szennyvíztisztító megépítése. A közel 2000 ingatlant kiszolgáló, mintegy 50
kilométer hosszú csatornahálózat, valamint a legkorszerûbb
technológiával felépülõ szennyvíztisztító megépítéséhez, a költségvetési és európai uniós forrást is tartalmazó KEOP-pályázat
keretében a Lajoskomárom–Dég KEOP – 1.2.0/2F/09-2010-0004
csatorna-beruházási projekt 2.248 milliárd forintnyi vissza nem
térítendõ forrást nyert el. Ez 83,65 %-os támogatási intenzitást jelent a 2.689 milliárd értékû beruházás tekintetében.

A fényképen a következõ személyek láthatók (balról jobbra): 1. Sárossi András (az OMS Hungária Kft. ügyvezetõje), 2. Klaus Einfallt
(az OMS ügyvezetõje), 3. Pirtyák Zsolt (Lajoskomárom polgármestere), 4. Gárdonyi Sándorné (Dég polgármestere), 5. Szitár Zsolt (a
Swietelsky Magyarország. Kft. mûszaki igazgatója).

A két nyertes önkormányzat a pályázathoz szükséges önrészt hazánkban egyedülálló, és az Európai Unióban is ritkaságszámba
menõ módon, magánbefektetõ bevonásával teremtette elõ, amire
a hivatalos engedélyek beszerzése után nyílt lehetõség. Az úttörõ
megoldás keretében vált lehetõvé, hogy az üzemeltetõt és a kivitelezõt egyszerre versenyeztessék meg, és a beruházás megvalósításához szükséges önerõ egy részét is a majdani üzemeltetõ biztosítsa. Az építési koncessziós eljárás eredményeként így a költségvetési források felhasználása helyett a majdani üzemeltetõ által
fizetendõ önerõ rendelkezésre állásával a pályázók lényegében
megtakarították a projekt költségvetési forrását.
A közmûhálózat és a szennyvíztisztító kivitelezésére és üzemelésére kiírt pályázaton gyõztes konzorcium által létrehozott Lajoskomárom–Dég Szennyvíz-beruházási Koncessziós Kft. 91 millió
forinttal szállt be a projekt megvalósításába. Ennek fejében 25 évre szerzett koncessziót az üzemeltetésre. A szerzõdési feltételek
egyik legfontosabb pontja az, hogy az elsõ öt évben a csatornaszolgáltatás díja nem haladhatja meg az elõírt évente változó mértéket. Ezt követõen a piaci viszonyokat és a meghatározott plafonárat is figyelembe véve folynak a tárgyalások a késõbbi díjjal
kapcsolatban.
A beruházás a lakosság életminõségének javítása mellett az új
munkahelyek megteremtéséhez hozzájárulva a befektetési kedvet is növeli. Új beruházók megjelenésére a kiváló mezõgazdasági
adottságok mellett, az M7-es autópálya közelsége miatt az ipari és
a turisztikai területen is van esély. A turisztikai beruházásokhoz
jó alapot adhat Lajoskomáromban az, hogy az önkormányzat a
tulajdonában levõ, termálvízzel bíró terület turisztikai hasznosításához már a megvalósíthatósági tanulmányokat is elkészíttette.
Dégen a Festetics-kastélyhoz, Magyarország egyetlen látogatható klasszicista kastélyához kapcsolódó látványosságok biztosítanak jó alapot a turisztikai beruházásokhoz.
Közvetlenül a sajtótájékoztató után került sor Középbogárdon a
szennyvíztisztító-telep ünnepélyes alapkõletételére.
Tudósítónktól

Megnyílt a rendelõintézet
Szeptember 1-jén megnyílt végre a sárbogárdi rendelõintézet, 15 féle szakrendeléssel. Ebbõl az alkalomból egy rövid hivatalos megnyitót is rendeztek a nevezetes nap
délelõttjén.

Mint arról korábban lapunkban már olvashattak, a rendelõintézet épületének felújítása hamar lezajlott. A kivitelezési munkák 2010 májusában kezdõdtek, és november 30-án fejezõdtek be, 456 millió Ft pályázati és 59 millió Ft megyei forrásból.
2011. januárban bebútorozták az épületet.

A támogatási szerzõdés értelmében a projekt befejezésének határideje 2011. január
15-e volt. Azonban néhány gép közbeszerzése körül adódtak bonyodalmak, ami hátráltatta a nyitást. Áprilisban – a beruházás
zárásaként – fölavatták ugyan a rendelõt,
de a nyitás tolódott egy hiányzó ÁNTSZengedély miatt. Múlt héten érkezett a hír,
hogy az engedélyt megkapta a megye, így
nincs több akadály, hogy a személyzet és a
páciensek birtokba vehessék a rendelõintézetet.

Belgyógyászat, sebészet, nõgyógyászat,
gyermekgyógyászat, urológia, fül-orr-gégészet, bõrgyógyászat, szemészet, ortopédia, neurológia, tüdõgyógyászat, fizikoterápia, gyógytorna, labor és röntgen várják
pillanatnyilag a pácienseket; ezek a szakrendelések aztán folyamatosan bõvülnek
majd kardiológiával, reumatológiával, ultrahanggal ás pszichiátriával.
A megnyitón dr. Csernavölgyi István, a
Fejér Megyei Szent György Kórház vezetõje köszöntötte a megjelenteket, bemutatva dr. Rácz Lajos urológust, a sárbogárdi rendelõintézet vezetõjét. Varga Gábor
országgyûlési képviselõ megköszönte
mindazoknak a segítségét, akik bábáskodtak a beruházás elõkészítésében, lebonyolításában.
Közben folyamatosan szállingóztak a páciensek, kicsit félve lépve a kartonozó ablaka elé, majd örömmel konstatálták, hogy
nem kell többé Fehérvárra utazni egy-egy
vizsgálatért.
Hargitai Kiss Virág
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Szánt a traktor, szánt az eke
Messzirõl lehetett már látni az idei szántóverseny helyszínét, a
Kislóki út melletti Somogyvári-birtokot. A 63-as útról, az Abai út
menti szõlõktõl jól látszottak a domboldalban munkálkodó traktorok, a dombháton sorakozó sátrak. A tetején poros volt ugyan a
föld, de az ekék nyomán termékeny rögök bukkantak a felszínre.
Számtalan nevezõ kapott kedvet, hogy induljon az idei versenyen,
különféle munkagépekkel illetve lovakkal, kortól, nemtõl függetlenül. Rácsodálkozhattunk például egy 13 éves fiúra, aki szakértõen irányította a traktorát a barázdák között. Örömmel fedeztem fel Dörögdy Blankát is az egyik jármûvön, aki – testvéreivel és
édesanyjával együtt – saját készítésû egyenpólóban, tûzrõl pattant
menyecskeként vette fel a férfinemmel a „harcot”.

A színpad szomszédságában felállított nagysátorban Kovács Béláék szorgoskodtak azon, hogy a vendégsereg ki ne száradjon és
éhségét déltájt pörkölttel csillapíthassa.
Nagyszerû napot tölthettünk együtt a szántóverseny keretében. A
jó társaságban, jó hangulatban senkit sem érdekelt igazán, hogy
poros lett.
Jólesõ fáradtsággal, szép élményekkel álltunk be otthon a zuhany
alá.

A szervezõk elégedetten konstatálhatták, milyen sok érdeklõdõt
vonzott ez az egyedi, igazi sárbogárdi rendezvény a tûzõ nap, a
szél és a por ellenére is. Persze, megtettek mindent annak érdekében, hogy a látogatók és a résztvevõk jól érezzék magukat. A gazdálkodóknak vetõmagot, munkagépeket és más hasznos termékeket értékesítõ cégek állítottak fel pavilonokat, valamint képviseltette magát a Takarékszövetkezet. A gyerekek az ingyenes
ugrálóvárat nyúzhatták, vagy pattogatott kukoricáért, vattacukorért állhattak sorba. Több kézmûves is kiköltözött erre a napra,
hogy portékáik mellett bevezessék a kíváncsi vendégeket a népi
mesterségek fortélyaiba.

A színpadon az eredményhirdetés elõtt a sárbogárdi Sárréti Csókavirág Népi Együttes adott remek mûsort, alapi, cecei táncosokkal kiegészülve. Elõadásukban láthattunk többek között báli vigadalmat, és a régi cselédség életébe nyerhettünk egy kis betekintést. Majd a Sárbogárdi Fúvósok és a sárbogárdi Black Horse
Country Club léptek színre.

Az eredmények a következõképpen alakultak:
Lófogatos eke: 1. Raffai József, 2. Herceg László, 3. Bogdán István. További versenyzõk: Horváth István, Forster József, Németh
István, Rigó István.
„Kis” ágyeke: 1. Fehérvári István, 2. Horváth Csaba (Réde), 3.
Bakurecz József. További versenyzõk: Bakurecz József, Csepregi
János, Csergõ Elemér (Erdély), Dömötör Zoltán, Dörögdy család, Erlich István, Forizs Zoltán, Gyõri János, Horváth Zsolt, Kovács Mihály, Molnár László, Plézer János, Reiter Tamás, Takács
Zsolt.
„Nagy” ágyeke: 1. Gábris Tibor, 2. Gõdér Árpád, 3. Szõnyegi és
társa. További versenyzõk: Kiss Zoltán, Molnár László, Somogyvári András.
„Kis” váltva forgató eke: 1. Barabás János, 2. Nagy Bálint, 3.
Bártfai Antal. További versenyzõ: György István (Erdély).
„Nagy” váltva forgató eke 1. Szakács Lajos, 2. Dala Lajos, 3. Kovács Róbert. További versenyzõk: Idei József, Kovács Béla,
Prescher Péter, Puchinger László, Szigeti Károly.
Hargitai Kiss Virág
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Megnyílt
a Térmeg-ház
Csak felsõfokban szólhat, aki belép a Térmegházba: fantasztikus, csodálatos, gyönyörû!
Térmeg László fafaragó a nagyszülõi házat hozta
rendbe. A régi, hosszú parasztház egykori formáit
megõrizve alakított ki egy olyan házat, amelynek
egyik szobájában kisgaléria mûködik. Elsõként
Tóth Gyula tanár úr festményei kerültek a falakra.
A középsõ helyiség népmûvészeti bolt, amelyben
Térmeg László népmûvész barátainak gyönyörû
alkotásai láthatók: faragott, festett szekrénysor,
szõttesek, fafurulyák, cserépedények, finoman
megmunkált csontékszerek, lószõrbõl készült
gyûrûk, nyakláncok, míves vadásztõrök stb. Az itt
látható dolgok eladók, megrendelhetõk.
Laci elmondta, hogy ha valaki ajándékba olyan
italoskészletet akar adni, amelyen rajta van az
ajándékozott neve is, megrendelheti azt nászajándéknak. Aki igazán ízléses holmit akar venni ajándékba, itt biztosan talál. Igaz, az ár sem a gyári sorozatban gyártott termékekéhez viszonyítható. Itt
minden minõségi, kézzel készült darab, igazi érték.
A belsõ szoba tájmúzeum, szakavatottan restaurált bútorokkal, eszközökkel. Aki rendelni akar a
festett bútorokból, megteheti. Igazi szép berendezési tárgyhoz jut.
A házat dr. Fülöp Gyula, a Szent István Király
Múzeum munkatársa nyitotta meg. Elmondta,
hogy Sárbogárd 1920-ig a népi bútorkészítés központja volt. A Dörögdiek, Horváthok, Takácsok
faragták a környék számára a bútorokat. Ezek a
bútorok festett fenyõbútorok voltak. A múzeumban található, innen származó parasztbútor Tiringer Zsuzsa tulajdona volt, 1867-bõl.
A megnyitóra nem csak helybeliek jöttek el sokan.
Eljöttek Térmeg László népmûvész barátai, a megyei hatalom és szakirányítás képviselõi.
A kellemes idõben még sokáig az udvaron beszélgetett a társaság. A kalácsok, a bor, az üdítõk igazi
piknikhangulatot teremtettek. A vendégek lassan
elszállingóztak. Térmeg László néhány barátjával
még azt tervezte, hogyan lehet gazdaságosan
fenntartani ezt a házat. Mivel önfenntartó magánvállalkozás ez, nyilván bevételre kell szert tenni.
Ehhez azonban kellenek olyan látogatók is, akik
vásárolnak, leülnek egy pohár borra.
– Nagy üzlet ebbõl a Balaton partján lehetne –
mondta Laci – Sárbogárdon nincs idegenforgalom. Mégis itt akarok olyan üzletet, amelynek híre
lesz. Azt szeretném, ha ezért a házért magáért eljönnének Sárbogárdra az idegenek. Nem rövidtávra tervezek. Bízom benne, hogy sikerülni fognak a terveim.
Kívánjuk, hogy sikerüljenek ezek a szép elképzelések
Térmeg Lászlónak! Gratulálunk!
Nagy József, Hargitai Lajos
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A Térmeg-ház
húsz évvel késõbb
Húsz évvel ezelõtt írtunk a Köztársaság úton megnyílt Térmeg-házról. Az akkori lelkendezõ hangú írás nyomán ellátogattam ismét oda. A máig szép ház
azóta igencsak megkopott. A homlokzat a régi, a szépen faragott ereszdeszka
és az oromzat magára vonja a fõúton elhaladók figyelmét.

Térmeg Lacitól érdeklõdtem, hogy a húsz évvel ezelõtti szép tervekbõl mi vált
valóra. Laci csak legyintett.
– A ház áll, mint láttad, a szõlõlugas szépen megnõtt a ház elõtt, de megfelelõ
idegenforgalom híján fejlõdésrõl nem lehet beszélni. Néha egy-egy csoport érdeklõdik, nekik kinyitom, megnézik a kiállítást, de igazából nincs bevétel, amibõl bármiféle fejlesztésre, akár csak karbantartásra is futná. Nézz körül azért,
a kiskapun be tudsz jutni.

Hát, bizony, a köszöntõtábla megkopott, a folyosón a fal omladozik, hátul, a
melléképületnél a falon egy jókora lyuk tátong. A Térmeg-ház szebb idõkre
vár.
Hargitai Lajos

6

KÖZÖSSÉG

2011. szeptember 8. Bogárd és Vidéke

Tanévnyitó Sárszentmiklóson
Augusztus utolsó napján még nagy volt a készülõdés az iskolánk minden szintjén. Szekrények, polcok, virágok kerültek a helyükre, székek
egyik terembõl a másikba. Új feliratok igazítanak el az irodaajtókon,
bútorcsere miatt a megkopott falat még meszeléssel kellett frissíteni
egy darabon. A folyosókon hol a könyvekkel teli ládákat cipelõket,
hol a festékszóró fújását próbáltuk elõzni, elkerülni, míg egy óvatlan
lépéssel esetleg a mûpadló-ragasztóba szorult a cipõnk sarka.

Ti meg, gyerekek, eközben még aludtatok egy nagyot, aztán talán szomorkodtatok a szünidõ végén, keseregtetek a nyár múlásán, örültetek az utolsó augusztusi napnak, mi pedig annak, hogy végre elkészültünk. Legalábbis a tervezett munkák egy részével. Mert maradt még
az õszre is, de ezt az új felfordulást örömmel vállaljuk. Egy sikeres
fenntartói pályázatnak köszönhetõen lesz kazáncserénk, és a földszint régi szárnyán új ablakaink, bejárati ajtóink, több mint 20 millió
forintból. Már nagyon várjuk.
Mi az, ami elkészült? Az EUREST jóvoltából új berendezés vidámítja az ebédlõnket. A sárga és narancs székeken hatan falatozhatnak
majd egymás mellett az érkezési idõkben.
Az iskola és Sárszentmiklós könyvtárának méltó helyet teremtettünk
a földszinten, a 2-es tanterem kibõvítésével. A falakat a Váraljai Péter
asztalosmester által készített polcok borítják. A szinte plafonig sorakozó könyvek természetesen nem maguktól masíroztak át ide. Kicsi
és nagy, leendõ elsõsünk, iskolásunk, középiskolás és felnõtt egyaránt
kivette a részét a nagy munkából, melyet ezúton is köszönök. Az eredmény magáért beszél. Csak be kell lépni, be kell pillantani a terembe,
miután táskáinkat kint hagytuk az erre a célra odakészített szekrényben. A könyvek olvasásra hívogatnak, a sarokban folyóiratos polc, hátul két kis kuckó a búvárkodáshoz. Hát még ha ideálmodjuk a számítógépeket, az interneten követhetõen feldolgozott gyûjteményt, melyeket pályázati úton szeretnénk valósággá váltani! Új könyvtártermünk a délelõtti tanórákon az ösztönzõ tanulási környezetet, a délutáni nyitvatartási idõben a támogatást nyújtja a felkészüléshez, búvárkodáshoz, szándékaink szerint nemcsak a tanulóink, hanem külsõ
érdeklõdõk számára is.
A beszélgetésre, ügyintézésre, térítési díj befizetésére hozzánk érkezõk elsõ pillantásra talán úgy érezhetik, hogy eltévedtek. Egy-egy
megszokott irodaajtót megnyitva váratlan és ismeretlen környezettel
találkoznak. Ám mindenki megvan, csak máshol. A feliratok eligazítanak, a kapcsolattartáshoz megfelelõbbek így a feltételek.
A 360 fokos fordulat nem a nevelési elveinkre vonatkozik. Azok tartósak és maradandóak. A tudás, a gondolkodás, a tisztesség, egymás
és környezetünk elfogadásának, megbecsülésének értékeirõl szólnak. Erre neveljük tanítványainkat, köztük most már az elsõsöket is,
akiket az ötödikeseink kísértek át még az óvodából ezen a mai reggelen.
Kedves Elsõ Osztályosok!
Igazán nagyon szép beköszöntõt hallottunk tõletek: „Hívogat az iskola, kapuját kitárja”. Ti pedig lépdelhettek az elsõ, sõt a „b” osztályosok egészen a második emeletig, naponta többször is a tízórai, a szünetek, az ebéd, a délutáni ficánkolás, futkározás, játék és uzsonna
után. Hát még ha valaki néptáncolni, muzsikálni, rajzolni, kézmûveskedni, sakkozni akarna, akkor mennyi lépcsõfokot érintenek szaporán azok az apró lábak! Kíváncsi leszek, vajon tanév végére kik tud-

ják majd mindet összeszámolni. Ott fenn a tanteremben aztán várnak
a tanító nénik és a padok, a könyvek, no meg egy igazi varázstábla,
melybõl csak úgy röpködnek, mint a pillangók, a betûk. Ha ügyesen
rajzoltok, kicsit a levegõben libegve azzal a varázskrétával, akkor szavak és mondatok lesznek a sok-sok betûbõl. Egy percig se sajnáljátok
hát az óvodai játékokat, mert izgalmas játékban itt is lesz részetek bõven. Mikor jönnek értetek délután, lesz mit mesélni az anyukáknak,
apukáknak, a mamának, papának. Otthon aztán feküdjetek le jó korán mindennap! Vacsora után pedig ti kérjetek mesét, és ne feledkezzetek bele a „Barátok közt”-be, vagy a „Jóban–rosszban”-ba, még ha
olyan mesésen is hangzik az utóbbi. Boldog, sikeres iskolás éveket kívánok nektek!
Kedves Nyolcadikosaink!
Ti is újra lépdeltek szeptembertõl a már jól ismert lépcsõkön, de már
legalább kétszer akkora lábakon. Nem biztos, hogy eszetekbe jutott
számolgatni a megtett fokokat, hiszen számolási feladatot kaptatok
egyebet, és éppen eleget. Nem lesz ez máshogy az idén sem. Az október mindjárt Bolyai matematikai csapatversennyel kezdõdik, utána
pedig a tanulás–programok–barátok kínálta forgatagból június 15-én
lesz csak megállás, tudjátok. Az akadályok hétszer tornyosultak elétek eddig, és ti is, mint a mesében, hétszer megküzdöttetek velük.
Most itt a nyolcadik, ha nem is a legnehezebb, ha nem is mesebeli, de
meghatározó akadály az életetekben. Új iskolát választotok, felvételiztek, záróvizsgáztok. Okos tervezgetést, igyekezetet, kitartást, jókedvet kívánok nektek mindehhez!
Kedves Tanulóink!
Az elõzõ tanévben kapott szép bizonyítvány, egy-egy versenyen nyert
elõkelõ helyezés jelentõs lendületet adhat nektek az új tanévben is.
Sokan mondjátok rájuk: õk a szerencsések, persze, nekik könnyû. Én
azonban azt gondolom, mindenért meg kell dolgozni. Egy komoly,
õszinte elhatározás vesztes helyzetet is gyõztesre tud fordítani. Elégtelenbõl lehet így közepes, közepesbõl jeles. Amit a fejedbe veszel,
mindent meg tudsz csinálni.
A hetedikeseket arra kérem, hogy fogadják türelemmel, bizakodással
megváltozott csoportjaikat, segítsék a Nagylókról utazó tanulókat.
Egy közösség soha nem magától születik. A társak, az együtt töltött
idõ, a közös tevékenységek, izgalmak, élmények teszik határtalanul
azzá. S hogy ez mennyire igaz, azt a nyertes „Határtalanul” pályázatunk igazolhatja szeptember 8-ától 12-éig. Osztályfõnökeitek ezen a
héten már szinte elválaszthatatlanok voltak, annyira tervezték, szervezték ezt az erdélyi utat, melyet 1,1 millió forinttal támogat a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.
Kedves Szülõk! Kedves Kollégáim!
A ránk zúduló hírek, a hétköznapok gondjai ne vegyék el a mi bizakodásunkat sem. Hiszen elég a gyerekeinkre nézni, a várakozásukat látni, s ez erõt, örömet ad. Nagyszerû feladat elõtt állunk, együtt válhatunk mintává, referenciaiskolává mások számára, s az érdem közös
lesz, ha sikerrel járunk. Kívánok ehhez erõt és sok-sok örömöt!
A nyáron több személyi változás történt iskolánkban, ezt szeretném
most bejelenteni. Oszláncziné Baráczki Mária GYES-rõl jött vissza.
Pribék Miklósné prémiuméveit tölti. Nyugdíjazás miatt távozott a
tantestületünkbõl Viski Péter és Viski Péterné. Ma kisunokáik évnyitójára mentek, ám mi várjuk õket, igaz, már csak látogatóba. A két,
évtizedek óta iskolánkban dolgozó, nagyszerû tanító és tanár fájó
szívvel adta át a stafétabotot fiatal kollégáinak, Bazsonyi Kingának és
Kovács Zoltánnak, akiket Tóth Andrással, a könyvtár és klub új munkatársával együtt szeretettel fogadtunk körünkbe. Kívánom, hogy
érezzék jól magukat nálunk, és kérem, hogy tudásuk legjavát nyújtsák
majd intézményünkben munkájuk során. Ili néninek, Ani néninek és
Péter bácsinak pedig nyugodt, boldog nyugdíjaséveket kívánok valamennyiünk nevében!
A tanévet 425 tanulóval, 8 iskolaotthonos, összesen 17 tanulócsoporttal és 1 tanulószobai csoporttal kezdjük. Új igazgatói megbízással irányíthatom ismét az intézmény munkáját. Köszönöm a fenntartói bizalmat és helyetteseim, Térmegné Nyári Katalin és Kovács Zoltánné
eddigi kiváló pedagógiai és vezetõi munkáját, melyre a továbbiakban
is számítok, számítunk!
Az új tanévre kinek-kinek jó tanulást, jó tanítást, mindenkinek szép
eredményeket!
Horváth Ferencné igazgató
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Tanévnyitó ünnepély Cecén
Az elmúlt évek hagyományait követve
idén is tanévnyitó ünnepéllyel vette kezdetét a tanév a Cecei Általános Iskolában.
Augusztus 31-én, 15 órai kezdettel az elsõ
osztályosok köszöntésével és iskolai polgárrá fogadásával indult az ünnepség az iskola hûs fáinak árnyékában. Az újdonsült
kisdiákok az óvodában közösen megtanult
verssel köszöntötték új iskolájukat. Király
László igazgató egy emléklappal és egy kis
ajándékkal kedveskedett a már hivatalosan is elsõ osztályos gyermekeknek, majd
ismertette a 2011-2012-es tanév körülményeit a szép számmal megjelent szülõknek
és diákoknak.

pedagógus szakemberek segítségével. Továbbra is biztosítják mindkét történelmi
egyháznak a hitoktatás kereteinek megszervezését. A beilleszkedési, tanulási és
magatartási zavarral küzdõ gyermekek részére fejlesztõórákat biztosítanak hetente
két alkalommal. A tehetséggondozás
ügyének támogatása érdekében idén is
meghirdetésre kerülnek különbözõ szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások.
Többek között lehetõség nyílik a logika,
matematika és kézmûves szakkörök látogatására, illetve 7. és 8. évfolyamon megszervezésre került a felvételi elõkészítõ
matematika és magyar nyelv tantárgyak-

számára fontos, hogy szép környezetben és
jó körülmények között tölthessék a gyermekek a napjuk jelentõs részét, ezért szükséges, hogy vigyázzanak az intézmény értékeire, helyiségeinek, parkjainak tisztaságára. Ehhez kapcsolódóan folytatódik a
szelektív hulladékgyûjtés, amely immár 9
féle újrahasznosítható anyagot ölel fel. Az
iskola munkatársai kérik a szülõket, hogy
az otthoni hulladékszelekcióval is támogassák az intézményt és egyben védjék
környezetüket! A szelektív gyûjtéshez
kapcsolódóan idén is megrendezésre kerülnek akciók, amelynek legaktívabb
résztvevõi ismét jutalomkiránduláson vehetnek majd részt.

Az új tanév nagyobb szerkezeti változást
nem hoz a Cecei Általános Iskola életében. Az elõzõ években megvalósult iskolafenntartói társulás, amelyet Cece, Alap,
Sáregres és Vajta települések kötöttek, a
továbbiakban is ellátja az általános iskolai
közoktatási feladatokat a négy településen. Gesztorként a Cecei Általános Iskola
funkcionál, míg tagintézményként az Alapi Tagiskola. A cecei tagintézményben a
tanulólétszám 271 fõ. Ebbõl 42-en Sáregresrõl, 39-en Vajtáról járnak be a kistérség
által fenntartott iskolabusszal. A tanévet,
az elmúlt évhez hasonlóan 14 tanulócsoportban kezdik meg a diákok. Az 1–6 évfolyamokon két párhuzamos osztály indul,
míg a 7. és 8. évfolyamon egy-egy osztályban tanulnak majd gyermekeink. A nevelõ–oktató munkát 24 pedagógus látja el az
intézményben. Az 1. és 2. évfolyamon továbbra is biztosítani tudják az egész napos
oktatást, amely egy-egy osztályban kerül
megszervezésre. Az egész napos nevelés
–oktatás a harmadik évfolyamon sem szûnik meg, ahol délutáni napközi formájában valósul meg a gyermekek foglalkoztatása. Az intézményben továbbra is jelentõs
számban tanulnak majd sajátos nevelési
igényû gyermekek, akiknek oktatása a többi osztályban integráltan történik, gyógy-

ból. A Cecei Polgári Sport Egyesülettel
szorosan együttmûködve lehetõség nyílik
a kézilabda, a labdarúgás, és a karate szakkörök indítására, több korcsoportban is.
Változatlan formában kerül megszervezésre az úszásoktatás, és folytatódik az
együttmûködés a dunaújvárosi Violin Mûvészetoktatási Intézménnyel, amelynek
berkein belül idén is folytatódik majd a
néptánc- és a zongoraoktatás.
Több pályázat révén idén is gazdagítani
tudják az iskola programjait, lehetõségeit.
Az integrációs nevelésnek köszönhetõen
megszervezésre kerülnek osztályszinten a
játékos fejlesztõ foglalkozások és egyéb,
ehhez kapcsolódó programok. Témahetet,
három hetet meghaladó projektet terveznek, de új tartalommal folytatódik az iskolagyümölcs-program is. A TÁMOP 3.1.4.
számú pályázat fenntartási kötelezettségébõl kifolyólag folytatódik több évfolyamon
is a kompetencia alapú oktatás, amely
nagyban hozzájárul a pedagógusok folyamatos módszertani fejlõdéséhez.
Tovább folytatódott az iskola osztálytermeinek, parkrészeinek felújítása, dekorálása, csinosítása, amely a tanév során is folyamatos feladata lesz az itt dolgozóknak
és az itt tanuló diákoknak. Mindannyiunk

A Cecei Általános Iskolában – az elmúlt
két év hagyományaihoz híven – komoly
infrastrukturális felújítások történtek. A
fenntartó, Cece Nagyközség Önkormányzata a Belügyminisztérium által meghirdetett pályázaton sikerrel szerepelt, amelynek köszönhetõen megvalósult az intézmény fûtés-korszerûsítésének második
üteme. Kicserélésre kerültek az iskola fûtõtestei és a csõrendszer jelentõs része. Ez
a jelentõs beruházás remélhetõleg újabb
megtakarításokat eredményez majd a
fenntartásban. Az iskola eredményesen
pályázott a Generali Biztosító Balesetmegelõzési Alapítványához, így sikerült a
tornaöltözõkben a régi linóleumpadlót kicserélni. Ehhez a munkálathoz komoly
anyagi segítséget nyújtott a Cecei Iskolásokért Alapítvány is, amely a vizesblokkok
felújítását támogatta, illetve hozzájárult a
tornaterem egészségügyi festéséhez. A
tornaöltözõben és a tornateremben elvégzett munkálatokat a fenntartó önkormányzat közhasznú alkalmazottjai végezték. Az intézmény vezetése ezúton is szeretné megköszönni a felújításokat kivitelezõ cég munkatársainak, az iskola technikai
dolgozóinak és a fenntartó önkormányzat
közhasznú alkalmazottjainak a felújítási
munkálatok során tanúsított példaértékû
hozzáállásukat és munkavégzésüket.
Király László igazgató
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BEMUTATKOZNAK A PETÕFI SÁNDOR

Az idén is a hagyománynak megfelelõen
indult az év a Mészöly Géza Általános Iskolában. Az elsõ tanítási nap reggelén a
Hõsök terérõl rajtoltak a legkisebb gyerkõcök. Minden nyolcadikos diák pártfogásba vett egy kis elsõst, majd végigsegítették õket az elsõ útjukon az iskolába. Hátul
szülõk kísérték õket könnyes szemmel.

5. c
Osztályfõnök: Barabás Irén

Az iskolába érve tapssal köszöntötték a régi diákok az újakat. Majd elkezdõdött az
évnyitó. Verseket és mondókákat szavaltak harmadikos és negyedikes diákok – sajnálták, hogy vége a nyárnak és vissza kellett térniük a suliba. Majd egy elsõs kislány
és kisfiú mondott verset. Ezután Bodoki
Bernadett énekelt.
Nagyné Rehák Julianna igazgatónõ köszöntötte az elsõs nebulókat, aztán mindenki elvonult az osztálytermébe újra,
vagy éppen elsõ alkalommal ismerkedni a
tanteremmel, osztállyal, pedagógusokkal.
Minden diáknak eredményes évet kívánok!

Aydin Lejla Katalin, Barsi Boglárka, Bõle Péter, Csibrik Annamária, Demes Raul, Gula
István, Halasi Réka, Hegedüs Gergõ, Hortobágyi Evelin Bianka, Horváth Vivien, Horváth János Bence, Kertész Attila, Kovács Gitta Tímea, Kovács Virág Fanni, Král András,
Kutassy Gabriella, Lakatos Gitta, Lukács Kata, Mursa Szimonetta, Petõ Ramóna Julianna, Rádi Eszter Orsolya, Rehány Tamás, Rohonczy Marcell, Szakács Milán László,
Szecsõdi Beatrix, Szecsõdi Bence, Szõnyegi Dávid Márk, Tóth Lilla Nóra, Varga Zoltán,
Varga Cintia

9. a

Mágocsi Adrienn

Segítség
a rászorulóknak!
A Sárbogárdi Vöröskereszt
2011. szeptember 15-én
(csütörtökön) 9–12 óráig

INGYENES
RUHAOSZTÁST
tart a sárbogárdi József Attila
Mûvelõdési Központban.
Szeretettel várunk minden
kedves rászorulót!
(Kérjük, szatyrot hozzanak magukkal!)

Osztályfõnök: Lovászné Tóbel Katalin
Baki Csaba, Borbély Alíz, Boros Dóra, Borostyán Zsófia, Dobrovoczki Regina, Gaál
Dávid, Gábris Tibor, Gyarmati Normann, Huszár Gábor, Kiss Georgina, Kling Dóra,
Köõ Adrienn, Kõrösi Ádám, Lõkös Róbert, Márkus Helga, Molnár Márk, Nyikos Tibor,
Oláh Levente, Pajor Tamás, Papp Anna Éva, Prikkel Ákos, Rigó Maja Gitta, Simon
Krisztián, Szedlákovics Csaba, Szõke Fanni, Szûcs Bereniké, Szûcs Cintia, Takács Amália, Varga Roland Gábor, Varnyu Péter, Vinczellér Dóra
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Köszönet
A Mészöly Géza Általános Iskoláért
Alapítvány tisztelettel köszönetet
mond mindazoknak, akik adójuk 1
%-ával, összesen 281.300 Ft-tal támogatták alapítványi céljaink megvalósulását.
A befolyt összeget jutalomkönyvek vásárlására, megyei versenyek nevezési
díjának befizetésére, sikeres nyelvvizsgadíj visszafizetésére, a legeredményesebb tanulóink jutalom-kirándulására,
elsõs és ötödikes diákjainknak iskolánk
emblémájával ellátott póló ajándékozására fordítjuk.
Kérjük, akik még nem kötelezték el magukat, 2011. évi adójuk 1 %-ának felajánlásával segítsék további céljaink elérését.
Adószám: 18485220-1-07.

9. b

Köszönettel: Mészöly Géza Általános
Iskoláért Alapítvány Kuratóriuma

Köszönetnyilvánítás

Osztályfõnök: Sallai Szilvia
Czaker László, Joó Kovács Adrienn, Kiss Ádám, Kovács Dóra Regina, Lakatos Dávid,
Rozgonyi Rita, Sümegi Ádám László, Szász Hajnalka, Sztojka Viktória, Tóth Vivien
Szilvia, Tusa Klaudia
Bende Bianka, Dömök Richárd Zoltán, Fett Tibor, Garbacz Dorina, Joó Tamás, Katona
Dorottya, Kolonics Gábor, Kósa Petra, Kreutz Dávid, Márkus Mónika, Nyikos Domonkos Mihály, Oláh Réka Georgina, Oláh Sándor Szabolcs, Pap Bence Ferenc, Porkoláb
Rita, Szabó Tünde, Tósoki Tibor, Tõke Ferenc

A nyári nagytakarítást, mint minden évben, idén is elvégeztük iskolánkban.
Nagy segítséget nyújtott nekünk Fekete
Andrea, aki tisztítószereket, -eszközöket, takarítókocsikat ajánlott fel munkánk sikerességéhez. Köszönjük neki,
hogy a gyerekek iskolakezdéséhez hozzájárult!
A Mészöly Géza Általános Iskola takarítói

TANFOLYAM ÉS
VIZSGÁZTATÁS
EGY HELYEN!

9. d

A Sárbogárdi Vöröskereszt
gépjármûvezetéshez

KÖZÚTI ELSÕSEGÉLYTANFOLYAMOT
indít a LEGKEDVEZÕBB
ÁRON A VÁROSBAN!

Osztályfõnök: Müller Csaba
Baranyi Roland, Borbély Vivien, Cserna Réka, Erõd Kitti, Goldberger Marcell, Huszár
Piroska, Kósa Szilárd, Kovács Angéla Fanni, Lakatos Barbara, Pálinkás Anita, Plézer
Éva, Rába Bernadett, Sebestyén Melinda, Simon Szilvia, Szabó Erika, Tóth Nikolett,
Törzsök Beáta

Induló tanfolyamaink idõpontja:
2011. szeptember 26-27-28.,
17 órától 20 óráig.
Tankönyv a helyszínen vásárolható.
A tanfolyamot a sárbogárdi mentõállomás szakképzett állomásvezetõje oktatja.
A tanfolyam és vizsga helyszíne: József
Attila Mûvelõdési Központ, Sárbogárd.
14 éves kortól elkezdhetõ a tanfolyam.
Érdeklõdni a 06 (70) 933 8518-as telefonszámon, vagy személyesen a Sárbogárdi Vöröskereszt irodájában (Sárbogárd–Felsõtöbörzsök, Szent István út
82-86.) lehet.
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Hirdetmény

Pályázati felhívás

A 2011. évi népszámlálásról a 2009. évi
CXXXIX. törvény alapján Magyarország területén a 2011. október 1-jén 0
órakor fennálló állapot alapulvételével

Sárbogárd Város Önkormányzata (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.; 06 /25/ 520-260)
pályázatot hirdet az Egyesített Szociális Intézmény

NÉPSZÁMLÁLÁST
kell tartani, amelynek sikeres végrehajtásához kérjük az Önök együttmûködését. Az adatfelvételre

2011. október 1-je és
október 31-e között
a településen található lakásokban, lakott üdülõkben, lakott egyéb lakóegységekben és a közösségi szálláshelyeken
kerül sor. A népszámlálás során kérdõívet kell kitölteni a lakóhelyrõl és mindenkirõl, aki ott életvitelszerûen él. Az
adatszolgáltató a népszámlálási kérdõívet kitöltheti önállóan interneten, vagy
papíron, valamint a számlálóbiztosnak
válaszolva. Az internetes és a papíralapú önkitöltésre 2011. október 1-je és
2011. október 16-a között van lehetõség.
Az adatszolgáltatás név nélkül történik,
és a válaszadás kötelezõ, kivéve a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a
tartós betegségre és a fogyatékosságra
vonatkozó kérdéseket. A kitöltött kérdõívek adatai csak statisztikai célra
használhatók.
A számlálóbiztosok egyedi, névre szóló,
a személyi igazolvánnyal együtt érvényes igazolvánnyal rendelkeznek, hivatalos személynek kell tekinteni õket.
Kérjük, hogy akik adatszolgáltatási kötelezettségüknek a fent meghatározott
idõszak alatt nem tettek eleget, azok
2011. november 1-je és 8-a között jelentkezzenek népszámlálási összeírás
céljából a lakóegységük szerint illetékes
polgármesteri hivatalban.
A népszámlálás sikere mindannyiunk
közös érdeke!
Együttmûködésüket köszönjük!
Feleljen a jövõért!
Ingyenesen hívható telefonszámok:
06-80-200-014, 06-80-200-224
http://www.nepszamlalas.hu

INTÉZMÉNYVEZETÕI BEOSZTÁSÁNAK
ellátására közalkalmazotti jogviszonyban. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, 3 hónap próbaidõ kikötésével. A magasabb vezetõi megbízás
idõtartama határozott idejû, 5 évre szól.
Ellátandó feladatok
Az Egyesített Szociális Intézmény (Gondozóház, Ápoló–Gondozó Otthon, Hajléktalanok Átmeneti Szállása) vezetése,
a szakmai munka (gondozás, ápolás, étkeztetés, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás stb.) elõkészítése, megszervezése, a szakszerû és törvényes mûködtetés
biztosítása.
Képesítési és egyéb feltételek
Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM-rendelet 3. számú mellékletének 8.2 pontja szerint az
intézményvezetõi munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú végzettségek:
– szociális munkás, szociálpedagógus,
szociális menedzser, okleveles szociális
munkás, okleveles szociálpolitikus, diakónus, mentálhigiénikus, igazgatásszervezõ szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, pszichológus, egészségügyi
menedzser, orvos, jogász, okleveles ápoló, okleveles teológus, okleveles pásztorális tanácsadó és szervezetfejlesztés;
– büntetlen elõélet;
– cselekvõképesség;
– legalább öt év felsõfokú végzettséget,
vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás,
az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat;
– az intézményben betöltött munkakörben történõ, határozatlan idejû kinevezés, vagy a vezetõi megbízással egyidejûleg felsõfokú végzettséget, vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ munkakörbe
történõ határozatlan idõre szóló kinevezés;
– a kinevezés elõtt vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– szociális szakvizsga megléte,

– hasonló területen, intézményvezetõi
munkakörben szerzett tapasztalat.
A pályázathoz benyújtandó dokumentumok, mellékletek:
– részletes szakmai önéletrajz;
– a végzettséget, szakképesítést igazoló
dokumentumok másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi, bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány, vagy annak másolata;
– az intézmény vezetésére vonatkozó
program a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel;
– a szakmai gyakorlat meglétét bizonyító
okirat(ok);
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul, valamint arról, hogy a pályázatának az elbírálását zárt ülésen kéri-e;
– nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró, vagy korlátozó
gondnokság alatt.
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:
– bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint a
257/2000. (XII. 26.) korm. rendelet alapján;
– magasabb vezetõi pótlék a pótlékalap
250 %-a;
– további juttatás: havi 6.000 Ft étkezési
utalvány.
A pályázat benyújtásának határideje,
helye: 2011. október 7., a fenti címre.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2011. december 6.
A munkakör betöltésének legkorábbi
idõpontja: 2011. december 9.
Egyéb: szükség esetén szolgálati lakás
igénybe vehetõ.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

FELHÍVÁS
Az országgyûlés 2011. április 18-án elfogadta Magyarország alaptörvényét, amely a Magyar Közlöny 2011. április 25-ei ünnepi számában jelent meg.
Az országgyûlés az alaptörvényt jelentõségéhez méltó módon kívánja eljuttatni az állampolgároknak. A cél az, hogy Magyarország
minden polgára lakóhelyén is kézbe vehesse, és névre szóló formában megrendelhesse az alaptörvénynek az országgyûlés elnöke
aláírásával ellátott ingyenes példányát.
Az alaptörvény állampolgárokhoz való eljuttatásának megvalósítása érdekében a polgármesteri hivatal aulájában kialakításra került AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALA, amelyen elhelyezésre kerültek a megrendeléshez szükséges igénylõlapok. Az állampolgárok – ügyfélfogadási idõben – ezen igénylõlapok kitöltésével rendelhetik meg az alaptörvény ingyenes, dedikált példányát. A megrendelõlapokat Sárbogárd város jegyzõje továbbítja a Fejér Megyei Kormányhivatalhoz, a Kormányhivatal pedig az országgyûlés
elnökéhez.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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KÁLOZ–LSC SÁRBOGÁRD 0:0
Káloz: 225 nézõ.
Vezette: Horváth I. (Földi, Csillag).
Káloz: Takács – Fazekas, Pál, Szücs (Kovács), Tóth B., Tóth M., László (Balogh),
Vinklár, Szabó, Gál (Simon), Fauszt
(Diósi). Edzõ: Roszkopf László.
Sárbogárd: Plézer – Lakatos Gy., Bognár,
Szabó L., Sebestyén, Dombi (Hegedüs
G.), Berta, Budai, Bõhm (Márkovics), Vámosi, Lakatos K. Edzõ: Jakab Ferenc.
Támadólag lépett fel a bogárdi csapat.
Sorra dolgozta ki a jobbnál jobb helyzeteket, a befejezésekbe azonban hiba csúszott. A játékvezetõ elõbb szabályosnak
ítélte meg a szöglet után kialakult, kapu
elõtti kavarodásból szerzett gólt, de Csillag asszisztens magasba emelte zászlaját,
és rövid egyeztetés után visszavonta ítéletét.
A második félidõben kontratámadások futottak a széleken, de a befejezések nem sikerültek, nem tudták feltenni az i-re a pontot. A hazai nézõk, játékosok is elismerték,

Nagy küzdelemben Buzás Ádám (a képen
középen) elsõ helyen végzett Székesfehérváron az Alba Regia körversenyen augusztus 27-én. Ádám izgalmas, fordulatos mérkõzéseket játszott a martonvásári teniszklub kiemelkedõ utánpótlás-versenyzõivel, Dávid Rolanddal (a képen balra),
majd a döntõben Dávid Cintiával (a képen
jobbra).
hogy a gól szabályos körülmények között
született.
Még volt egy vitatható eset, amikor büntetõ helyett szabadrúgást ítélt a játékvezetõ
a 16-os vonaláról.
A játék képe alapján több gólos sárbogárdi
gyõzelem lett volna reális. A hazai csapatnak is voltak helyzetei, melyek kimaradtak.
Sárga lap: Lakatos K.
A következõ mérkõzést hazai környezetben a pont nélkül álló Enying ellen 16.30
órakor játssza csapatunk.
Jakab, Gróf

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl
A Road Masters csoport állása
1. Sárosd
2. Iváncsa
3. Szabadegyháza
4. Sárszentmiklós
5. Gárdony–Agárdi
Gyógyfürdõ
6. Iszkaszentgy.
Villamedica
7. Polgárdi
8. Kisláng
9. Dunafém–M.hegy
10. Kápolnásnyék
11. Pákozd Eudeal
12. Etyek
13. Velence
14. Baracs
15. Martonvásár
16. Bakonycsernye

3
3
3
3

3
3
2
2

0
0
1
1

3

2 0 1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
3
2
1
0

0 17
0 8
0 11
0 4

2
3
5
1

9

5

1 9
2 10
2 5
2 4
2 6
2 6
2 5
0 3
1 2
2 4
3 2

7
8
8
8
11
12
11
3
3
8
10

Az Agárdi Termál csoport állása

15
5
6
3

9
9
7
7

4 6
2
2
-3
-4
-5
-6
-6
0
-1
-4
-8

6
3
3
3
3
3
3
3
2
1
0

A Road Masters csoport eredményei

Teniszsiker

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

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

0
1
1
1
1
0
2
1
1
0
0
0
2
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
1
1
2
2
2
1
3
3
3

10
13
14
8
10
5
8
5
4
4
5
2
2
1
1
1

Buzás Ádám a versenyzést a Fehérvár Teniszklubban fogja folytatni, de az iskolai
tenisz-diákolimpián a sárbogárdi Mészöly
Géza Általános Iskolát fogja képviselni.
Buzás István

A Zöldharmónia csoport állása

1
9 9
3 10 7
6
8 7
2
6 7
5
5 7
7 -2 6
3
5 5
3
2 4
2
2 4
3
1 3
6 -1 3
11 -9 3
5 -3 2
11 -10 0
12 -11 0
13 -12 0

Az Agárdi Termál csoport eredményei

Szabadegyháza–Kisláng

5-2

Kulcs–Lajoskomárom

3-2

Iváncsa–Iszkaszentgy. Villamedica

4-2

Ercsi–Vajta

8-1

Velence–Baracs

0-0

Pusztaszabolcs–Seregélyes

1-1

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ–
Dunafém-Maroshegy

3-0

Nagylók–Mezõszilas

5-0

Sárosd–Etyek

7-1

Adony–Aba-Sárvíz

0-1

Bakonycsernye–Kápolnásnyék

0-3

Enying–Mezõfalva

0-4

Polgárdi–Pákozd Eudeal

8-2

Dég–Rácalmás

Sárszentmiklós–Martonvásár

1-0

Káloz–Sárbogárd

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

3
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3

3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0

0 14
0 8
0 7
1 9
0 8
1 9
0 6
1 4
2 11
2 6
2 7

6
3
1
5
4
7
2
7
11
6
8

8
5
6
4
4
2
4
-3
0
0
-1

9
9
6
6
6
6
5
4
3
3
3

2
3
3
3

0
0
0
0

1
0
0
0

1
3
3
3

4 -2
9 -5
11 -7
16 -15

1
0
0
0

2
4
4
1

A Zöldharmónia csoport eredményei
Mezõkomárom–Szabadegyháza II.

1-6

Cece–Elõszállás

3-4

Alap–LMSK

2-0

Soponya–Pálhalma II.

3-6

Nagykarácsony–Sárszentágota

3-2

6-0

Nagyvenyim–Perkáta

3-4

0-0

Dunamenti Abroncsgyártók–Kisapostag

1-1

12

HITÉLET

Névnapi
köszöntõ
(részlet)
Átmeneti társadalmunkban átalakulóban
vannak az erkölcsi szokások is. Nem tudunk
méltón ünnepelni még minden ünnepet, nem
alakultak ki az ünneplés új, õszinte, méltóan
ünnepélyes formái. A családi ünnepek közül
talán a névnapok megünneplése az, amelyet
leginkább jellemez a folyamatosság, a szeretet,
a megtiszteltetés, a figyelmesség. Nem illik és
nem szabad megfeledkezni róla! A család légkörétõl függõen az egyik legbensõségesebb ünnep lehet, ha valóban azt a tisztelet, szeretet,
megbecsülés, összetartozás érzése hozta létre.
Formáját tekintve széles a skála: a flancos,
nagyszabású „piknikektõl”, a baráti, családi
névnapi összejöveteleken át, az egy szál virág
átadásáig. A lényeg nem a forma, hanem az
õszinte, tiszta érzés, amit érezni kell az ünnepeltnek és a köszöntõnek egyaránt.
Szeptember 12-én az egyik legrégibb és legnépszerûbb névnapot ünnepeljük. Sajnos, az
utóbbi évtizedekben ez a régi név is veszített a
népszerûségébõl. Szeptember 12-én köszöntjük a Máriákat.
Ha a teljesség igénye nélkül kutatni kezdünk a
név eredete után, azonnal eszünkbe jut az
Ómagyar Mária-siralom, a Halotti beszéd
után legrégibb ismert magyar nyelvû vers, illetve versfordítás az 1280-1310 körüli idõkbõl. A
régi magyar irodalomban itt találkozunk ezzel
a névvel. (1922-ben fedezték fel egy XIII. sz.-i
latin nyelvû kódexben.) A vers a keresztfa alatt
szenvedõ Máriát, Jézus anyját szólaltatja meg.
Az eszméletlenségig kimerült asszony halálra
kínzott fiához könyörög, hogy vigasztalja meg;
Jézus minden egyes vércseppjével mintha belõle is fokozatosan elfolyna minden vér. A katolikus egyház Szûz Mária nevenapját ünnepli
ezen a napon.
A Mária név eredeti héber alakja: Mirjam.
Szótani jelentését csupán találgatják (úrnõ,
szépséges, reménység?). Az ószövetségi görög
fordítás már Mariamnak, sõt Marianak írja.
Ez utóbbit õrizte meg a latin fordítás, és így terjedt el – csaknem változatlanul – szerte a világon. Egy másik forrás szerint: Mária, Jézus
anyja, jelentése = keserûség. (Tótfalusi: Ki kicsoda a Bibliában 1995.)
Hazánkban – különösen a régebbi idõkben –
roppant népszerûségére jellemzõ a rengeteg becézõ változata: pl. Mariska, Marika, Mari,
Manci, Marcsa, Marcsi, Marcsu, Maca, Manyi, Mici, Ria stb. (Ladó: Magyar utónévkönyv
– 54 becenevet említ).
Megjelent a Bogárd és Vidéke 1997. szeptember 11-ei számában.
A Bogárd és Vidéke hetilap nevében
kívánunk minden kedves
MÁRIA olvasónknak boldog névnapot!
Szerkesztõség
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Mária
Az Újszövetségben legalább hat nõnek Mária a neve. Nevüknek jelentése egyikükre
sem igaz, mert a név azt jelenti, hogy „keserû”, és ezeknek a nõknek mindegyikével
egy bizonyos „édesség” jár együtt. Ezek közül elsõként Názáreti Máriát, Jézus anyját kell megemlítenünk. A feljegyzésekben ez a Mária csak ötször szólal meg. Kétszer szól Gábrielhez, kétszer magához Jézushoz, és egyszer a szolgákhoz a kánai menyegzõn. Az angyalhoz intézett kérdése gyermeki egyszerûséget árul el, aki csupán
további felvilágosítást és tájékoztatást kér Isten szándékáról:
„Hogyan lehetséges ez…?” (Lk 1,34) A következõ felvilágosítást kapja: Õ lesz a Messiás szûz édesanyja. Szûz anya? A názáreti emberek ezt sohasem fogják elhinni. Ebbõl botrány, félreértés, gyalázat, félremagyarázás, gyanúsítás, a helyzet téves beállítása és rosszindulatú célozgatás lesz. De ez az Isten akarata, és Mária készséges alázattal rendeli magát alá ennek: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te
beszéded szerint!” (Lk 1,38)
Mária szavai, éneke és hallgatása mind feltárja jellemének szépségét.

Mária dicsõítõ éneke (Magnificat)
Mária éneke (Lk 1,46-56) úgy vált általánosan ismertté, mint a ’Magnificat’, mert az
ének az Úr magasztalásával kezdõdik:
„…magasztalja lelkem az Urat,
és az én szellemem ujjong Isten,
az én Megtartóm elõtt, mert rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára: és íme, mostantól fogva boldognak mond
engem minden nemzedék, mert
nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az Õ neve” (Lk
1,46-49).
Nagyon sokat lehet tanulni
Mária jellemérõl, amint énekét hallgatjuk. Énekel szeretetrõl és örömrõl, Jahve hûségérõl, és az iránta való irgalmasságáról. Mária mindezt a
helyes sorrendben mondja el.
Elõször beszél az Úrról és saját örömérõl Õbenne, aki az õ Istene és Üdvözítõje is. Mindig tudatában van saját
alacsony helyzetének. Végül is õ csak egy alacsony sorsú volt a lenézett Názáretbõl,
és egy ácsnak a jegyese. De Jahve irgalomból és hatalmában megemlékezett errõl az
egyszerû lányról, és nagy dolgokat tett vele. Õ olyan Isten, aki gyûlöli a gõgöt, aki a
maga szuverenitásában megalázhatja a hatalmast, és felemelheti az alázatos embert. Megelégíti az éhezõt, és üres kézzel engedi el a gazdagot. Mária tudta, hogy
nemzedékrõl nemzedékre mindig megáldotta azokat, akik Õt félték. Mária ezután
Istennek a nemzete iránti hûségérõl énekel. Isten megáldotta Izráelt, és irgalmából
megemlékezett róla. Izráel mind az ember, mind a nemzet, Jahve szolgája volt,
Jahve pedig szövetségmegtartó Isten, örökre hû az Ábrahámnak és az õ gyermekeinek adott szavához.
A ’Magnificat’ Bibliánk egyik legjelentõsebb énekei közé tartozik. Nem tudjuk megmondani, hogy vajon Mária saját költeménye volt-e, vagy sem. Rögtönzött volt?
Vagy korábban írta és megtanulta?
Nem ez a fontos. Emelkedett lelkületû, mintha a Zsoltárok Könyvébõl lenne, mégpedig a legkiválóbbak közül. Megismerhetjük belõle Isten jellemét, valamint názáreti szolgálólánya jellemét is. Mária valóban gazdagon megáldott volt, és helyesen
ismerte meg Istent, aki õt így megáldotta. Mária talán megtanít bennünket arra is,
hogyan imádjuk Istent.
J. N. Darby a következõképpen határozta meg az imádatot: „A tisztelet és imádat
azért szól Istennek, ami Õ önmagában, valamint azért, amit Õ azoknak jelent, akik
tisztelik Õt.” Milyen igaz ez Mária énekében!

Mária – a hallgatás ékesszólása
Az utolsó, Máriára történõ utalást az Apostolok Cselekedetei könyv elsõ fejezetében olvassuk, ahol az apostolokkal együtt egy ima-összejövetelen találjuk õt. Ez az
Úr Jézus mennybemenetele után történt. Természetesen, Mária hangját nem halljuk! Milyen szép befejezése ez az õ történetének! Hallottuk õt beszélni más alkalommal, és hallhattuk az énekét. De gyönyörködhetünk gazdag hallgatásának pillanataiban is.
Forrás: „Napról napra együtt bibliai személyekkel” c. könyv (Evangéliumi Kiadó)
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KÖZÖSSÉG

Szüretnyitó Rétszilason

Meghívó

IX. Kislóki
Falunap
2011.
szeptember 10.,
szombat

A rétszilasi nyitotta meg az idei szüreti felvonulások sorát szombaton délután. Horváth István szõlejénél, borospincéjénél
gyülekeztek a résztvevõk, akárcsak a korábbi években, és innen indult a népes menet végig Rétszilason. Sok ház elé családostul kiültek a lakók szemrevételezni a
pompázatos sereget, integetni nekik, kínálgatni õket, hallgatni a messze szálló zene- és nótaszót.
Több kocsi érkezett Tinódról, Miklósról, a
cecei népdalkör pedig külön kocsival csat-

Kilencedik alkalommal szeretettel köszöntöm a szervezõk nevében Önöket!
A kislóki falunap már nem csak a kislókiaknak szól. Az évek alatt hagyománnyá ért
rendezvényünkre sokan jönnek a környékbõl is.
Ez a rendezvény jó alkalom arra, hogy az
itt élõk és a városi lakosok közösséggé kovácsolódjanak. Hiszem, hogy a fejlõdés ebben az összefogásban rejlik!
Ferencz Kornél

Programok
8.00 Kislóki Kupa kispályás focibajnokság, fõzõverseny (lecsó)
9.00 Sárbogárdi Borbarátok Egyesülete
(borkóstolás)
12.00 a fõzõverseny eredményhirdetése, közös ebéd
13.00 a Bábovi elõadása gyermekeknek
és felnõtteknek
14.00 sárhatvaniak bemutatkozása
15.00 Bíró Kriszti
16.00 a Sárbogárdi Fúvósok mûsora
16.30 hiphop – táncos lányok
17.00 Lakatos János és barátai operett-,
mulatós és slágerdalok elõadása
18.00 a sárkeresztúri Lakatos Gizella
tánccsoportja és együttese
18.45 köszöntõbeszédet mond
Sükösd Tamás polgármester

dr.

20.00 Sramli Kings mulatós együttes
mûsora
21.00 utcabál Õrsi Pistával
Egész napos kirakodóvásár, búcsú,
ÖKO-játszóház, arcfestés,
lufihajtogatás.
Mindenkit szeretettel várunk!
A programok helyszíne:
a kislóki Faluház.
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lakozott a többiekhez, szívesen osztva meg
másokkal torkuk aranyát.
A vigasságból a Rétszilason áthajtó autók
is részesültek.
Útja végén a menet visszatért a kiindulási
ponthoz tisztesen megülni a szüret kezdetét.
Bizony, van már mit learatni, így a következõ hetekben másutt is sort kerítenek a
szõlõtermés megünneplésére.
Hargitai Kiss Virág

’Ebben az évben „A népmese napját” a korai olvasásfejlesztés jegyében ünnepeljük. A mesebeli gyerekek elsõ 7 napja a gyerekkor 7 évének fontosságára emlékeztet. Az olvasás
világában segítõ, tanító táltosunkként repítenek a népmesék. A kisgyermekkorban hallott,
majd egyre jobban megismert mesék a késõbbi sikeres próbatételek zálogai. Így adnak az
anyák hamuba sült pogácsát, s az apák felszerszámozott lovat gyerekeiknek!’
(Részlet „A népmese napja 2011” felhívásból)

A népmese napja 2011
Ebben az évben szeptember 29-étõl október 1-jéig színes programokkal várjuk a
meseszeretõ gyermekeket és szüleiket.
Foglalkozásaink a tündérmesék köré
csoportosulnak.
„Vajon mit jelent ez a titokzatos, gyönyörû
szó: tündérmese? Azt, hogy tündérek meséje? Vagy azt, hogy mese a tündérekrõl?
Sokkal többet ennél.
A tündérmesék csoportjába azok a mesék
tartoznak, amelyeknek legfõbb jellemzõje a
csoda: a mese tele van csodálatos kalandokkal, csodás tárgyakkal és csodás személyekkel…
A tündérmese nem választja szét élesen a
valóságot és az elképzeltet, hanem ötvözi,
méghozzá úgy, hogy a mesélés ideje alatt,
sõt, még utána is sokáig a csoda nemcsak a
mesehõsnek, hanem a mese hallgatójának
is hihetõ lesz.
Szerte a világon a tündérmesékbõl van a
legtöbb. Magyarországon a XIX. század
közepén megkezdett gyûjtés óta kb. négyezer lejegyzett tündérmesét tartunk számon.”
(Boldizsár Ildikó)

– Hétköznapokon az óvodáscsoportoknak és érdeklõdés szerint alsó tagozatos
iskolásoknak tartunk diavetítéssel, zenehallgatással, játékos vetélkedõkkel ösz-

szekötött mesefoglalkozásokat Mesék
Tündérországból címmel.
– Szeretnénk, mint eddig minden évben,
hogy „A népmese napján” minden gyermek az iskolában, óvodában hallgasson
meg egy mesét.
Ezért, olvasóink segítségével, összegyûjtöttünk olyan meséket, amelyek illeszkednek az adott órához, s ezeket eljuttatjuk a pedagógusokhoz, ill. könyvtárunkban is hozzáférhetõek.
Kerestünk meséket a nyelvórákhoz, rajzhoz, történelemhez, kémiához, matematikához.
– Október 1-jén, szombaton, egész napos
programot szervezünk a gyerekeknek.
Igény szerint diafilmeket vetítünk, társasjátékokkal játszhatnak, mesefigurákat színezhetnek, hajtogathatnak a gyerekek, s délután az arcfestéssel is megismerkedhetnek.
– A népmese „hetében” nyitjuk meg a
legkisebbek foglalkoztatására kialakított
babasarkunkat.
Szeretettel várunk minden gyermeket,
szülõt, nagyszülõt, óvodák, iskolák szervezett csoportjait!
Játszunk, meséljünk együtt!
Madarász József Városi Könyvtár,
Sárbogárd
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Baconbe tekert töltött kelkáposzta
Hozzávalók (4 fõre): 1 közepes kelkáposzta, 200 g
bacon, 2 nagy hagyma, 3 gerezd fokhagyma, 1 tojás,
50 dkg darált hús, só, bors, szerecsendió, pirospaprika.
A kelkáposztát forró, sós vízbe tesszük kb. 5 percre.
A hagymát és a fokhagymát megpirítjuk, a darált
húshoz adjuk, majd a tojást is, és a fûszerekkel ízesítjük. A kelkáposztát megtöltjük a darált hússal,
összetekerjük. Végül a baconnel is körbetekerjük,
és megsütjük tepsiben.

Töltött gomba
Hozzávalók (4 fõre): 12 fej csiperkegomba, 50 dkg
darált pulykahús, petrezselyem, só, bors, zsemle,
tojás, a tetejére füstölt sajt.
A darált húst sóval és borssal ízesítjük és összekeverjük a hozzávalókkal (petrezselyem, áztatott
zsemle, tojás). A megtisztított gombákat hõálló tálra tesszük. Beletöltjük a húsos tölteléket. A tetejükre reszelt sajtot szórunk, majd sütõbe rakjuk,
míg meg nem pirul a sajt a gombák tetején.

Töltött sült paradicsom
Hozzávalók (2 fõre): 8 db közepes méretû paradicsom, 1 doboz tonhalkonzerv, 100 g mozzarella, 10
szem zöld olajbogyó, 1/2 citrom leve, 70 g krémsajt.
A paradicsomok tetejét levágjuk, és kiskanállal kiszedjük a belsejüket. A tölteléket egy tálban összekeverjük: a lecsöpögtetett tonhalkonzervet villával
összetörjük, hozzákeverjük a krémsajtot, az apróra
vágott mozzarellát, az olajbogyókat, és ráfacsarjuk
a citrom levét. Megtöltjük a paradicsomokat, a tetejüket visszaültetjük, és 180
fokos sütõben (légkeverésen) kb. 20 perc alatt megsütjük.

Töltött karfiol csõben sütve
Hozzávalók (4 fõre): 1 kg körüli karfiol, 20 dkg
juhtúró, 2 dl tejföl, 1 csokor kapor, 20 dkg angolszalonna, 5 dkg vaj, 2 ek liszt, 3 dl tej, 10 dkg reszelt
sajt, só.
Sós vízben megfõzzük a rózsáira szedett karfiolt,
kiemeljük a vízbõl, hûlni hagyjuk. Míg a karfiol hûl,
a juhtúrót összekeverjük a tejföllel és az apróra vágott kaporral. A körülbelül azonos méretû, szép
karfiolrózsákból kört formázunk a tepsi közepén, a
kör közepét kitöltjük a kevésbé szép (apróbb) rózsákkal. Vékonyra szelt angolszalonnával borítjuk. A tejfölös juhtúró kétharmadát rátesszük. Megint egy kört rakunk a szép rózsákból, szûkebbet, mint az
alsó kör (visszaépítjük a karfiolfejet), kitöltjük a kör közepét, és megint szalonnát rétegezünk, rámerjük a maradék tejfölös juhtúrót. A maradék karfiolból befejezzük a fej felépítését. A vajból a liszttel világos rántást készítünk, felöntjük a
tejjel, és a szaporán kevergetve (habverõvel) felfõzzük. Sózzuk, a lángról levéve
hozzáadjuk a sajtot, és az egészet a karfiolra öntjük. Forró sütõbe téve közepes
lángon pirosra sütjük.

Idõjárás
A következõ napokban változékony, gyakran szeles, olykor csapadékos idõre számíthatunk. Csütörtökön és pénteken egy hidegfront okoz
változékony idõjárást a Kárpát-medence térségében. Elszórtan záporok, zivatarok alakulnak ki, és megerõsödik az északnyugati szél. A hétvégén sok napsütésre, kellemes, késõ nyárias idõre van kilátás. Az éjszakák már csípõsek lesznek, és fõként a völgyekben az õszi hangulatot jellemzõ pára- és ködfoltok is kialakulnak. Azonban a délutáni órákban sokfelé 25 fok fölé melegszik a levegõ. Hétfõn várhatóan egy újabb
front érkezése vet véget átmenetileg a szép idõjárásnak.
www.metnet.hu
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SOROK A
BALATONRÓL
A Balaton nemzeti kincsünk. Hossza 77 kilométer,
legnagyobb mélysége 11 méter, az évente belefulladó emberek száma körülbelül 34. A majd 600 négyzetkilométer felületû víztükör természeti csoda, a
vízbe nyaranta megmerítkezõk száma milliós nagyságrendû. A tó és környéke Budapest mellett az ország turisztikailag leglátogatottabb területe. A partokon ezer és ezer épület: kis nyaraló, nagy nyaraló,
kastély, palota épült aszerint, hogy építtetõi milyen
anyagi viszonyok között élnek. Hazánk lakosságának csak kis százaléka rendelkezik part menti ingatlannal. Vannak, akik soha életükben nem voltak a
Balatonnál. Mindez hû képet ad az országunk berendezkedésének jellemzésére használt „egyenlõség” fogalmának viszonylagos voltáról.
Jómagam soha nem fogok valami kis építménnyel
rendelkezni nemzeti kincsünk partján, de igenis
minden nyáron legalább egyszer módom adódott
arra, hogy a hullámok közé vessem magam.
A falunkban volt egy gazdag ember, aki még gazdagabb akart lenni. Birtokolt egy teherautót, a rakodóterére elhelyezett néhány fapadot, és némi pénz
ellenében elszállított egy rakomány embert Siófokra. Ez, azt hiszem, 1947-ben történt, a maitól teljesen eltérõ közlekedésbiztonsági jogrendszer közepette. Egy vasárnap mi is befizettünk az apámmal.
Én addig csak falusi pocsolyákban vagy kis patakokban lubickoltam. A patak vize bokáig ért. Gátat
építettünk keresztben, így duzzasztottuk fel. A Balaton sokkhatást gyakorolt rám. A látvány tágassága. A vízfelület színe, az a ragyogó, égi kékség. A távoli vitorlások. Az a nyugalom, amely elborított,
amint a vízparton hevertünk. A természettel, napsütéssel, hûs vízzel, fûvel, fával való összeolvadás
boldogsága borított el, a körös-körül csupasz testtel
heverõ emberekkel való együttlét szinte õskori derûje. Az apám alig tudott kiimádkozni a simogató
habok közül, hogy egyek valamit.
Gimnazista koromban az egyik nyári szünetben a
MÁV Hídépítõ Vállalatánál kevertem a betont néhány gimistával. Kaptunk egy szabadjegyet a vasútra, egy szombaton elvonatoztunk csak úgy találomra Lellére. Remek idõ volt, jót fürödtünk. Éjjel egy
bokros területen aludtunk közel a parthoz. Egyetemista koromban egy faházas üdülõbe kaptam jutalomból beutalást. Az ország minden felsõfokú intézményébõl voltak ott fiúk, például késõbb híressé
vált színésznövendékek is. Fiatal házas koromban
meg szakszervezeti üdülõbe kértünk nyaranta beutalót. Jó volt a családdal Zamárdiban eltölteni
tíz-tíz napot. De nagyon jó emlék az amatõr színházrendezõk számára szervezett tíznapos tanfolyamok sora is Almádiban. Nagyon szerettem a fiaimmal és az unokáimmal eltölteni néhány napot
megint Lellén.
Sokkal szegényesebb lett volna az életem a Balaton
nélkül. Szívesen úsztam be mélyen a Balatonba,
ahol egyedül maradtam a vízzel és a természettel.
Ezen a nyáron elkerült a szerencse, nem láttam a
gyönyörû víztükröt, nem úsztam egy jót a vízben.
Emiatt van bennem egy kis hiányérzet, bár ami az
idõjárást, gyümölcstermést illeti, jó nyár volt.
(L. A.)
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TUDOD-E?

Az egerek
Volt egyszer valahol egy szegény ember.
Annyi gyereke volt, mint csillag az égen,
még annál is több eggyel. Már az egész világ a komája volt, mikor megint egy fia született, azt sem tudta, kit hívjon keresztapának. Ahogy elindult keresztapát keresni,
találkozott egy rongyos koldussal, aki azt
kérdezi tõle.
– Hová mégy, te szegény ember?
– Megyek a kisfiamnak keresztapát keresni.
– Nem menj tovább, leszek én a keresztapja – mondja a koldus.
A szegény ember nem bánta, mindjárt hazamentek. Mikor megvolt a keresztelõ, a
koldus belenyúlt a szûre ujjába, kivett egy
nagy szeget és odaadta az embernek, hogy
ha majd a fiú tizennyolc éves lesz, küldje ki
az erdõbe a tisztásra, ott kopogtassa meg a
földet, s az övé lehet, amit talál. Azzal elment.
Telt-múlt az idõ, a fiú tizennyolc éves lett.
Egyszer a testvérei éppen arról beszélgettek, hogy melyik mit kapott a keresztapjától, s csúfolták a legkisebbiket, hogy õ semmit sem kapott. Elkezdett sírni, s bement
az édesapjához megkérdezni: igaz-e, hogy
neki semmit sem adott a keresztapja?
– Dehogynem – feleli az apja –, itt van ez a
szeg, eredj ki az erdõbe a tisztásra, kopogtasd meg a földet, s a tiéd lesz, amit találsz.
Kiment a fiú, megkopogtatta a földet, az
mindjárt megnyílt, s egy szép palota állt
elõtte. A kapujában ott ült az öreg koldus.
Azt mondja a fiúnak:
– Menj be a középsõ szobába, amit találsz,
azt tedd el, azon fogsz feleséget szerezni.
A fiú bement, s egy piculát talált a középsõ
szoba padján. Zsebre tette, s kiment.
Amint kilépett a kapun, a föld megint
összecsukódott, s a fiú elindult világgá.
Ment, mendegélt, egyszer egy folyóhoz ért.
Megkeresi a hídját, hát épp ott állt egy
öregasszony, aki a kötényébõl kismacskákat dobált a vízbe, hogy menjenek isten hírével. Már csak egy kismacska volt a kezében, amikor a fiú odaért hozzá, s mondja
az öregasszonynak.
– Édes néném, ne dobja vízbe már azt a kismacskát, inkább megveszem én!
Oda is adta neki a piculáért, a fiú meg a bakójába tette, s azzal ment tovább. Ment,
mendegélt, egyszer egy olyan városba ért,
amelyiknek még hírét sem hallotta. Bement, hát látja, hogy egy csapat ember tart
egy szép palota felé, mindegyiknek seprû,
vagy vasvilla van a kezében. Nem állta
meg, megkérdi az egyiktõl:
– Miért mennek abba a szép palotába vasvillával és seprûvel?
– Gyere be – mondja az ember –, meglátod!
Bementek a kapun, meg sem állottak egy
szép nagy szobáig. Nem volt abban semmi
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Miért álmodunk?
Napközben sok minden történik velünk, számtalan
kellemes és kellemetlen élményben van részünk;
agyunk, idegrendszerünk, minden érzékszervünk
szakadatlanul dolgozik, elfáradunk, szükségünk
van a pihenésre. Az alvás a szervezet pihenõ állapota, amelytõl felfrissülünk. Alvás közben nem tudjuk, mi történik velünk. Éjszaka kétféle alvási szakasz váltogatja egymást. Az egyik az álomtalan alvás. Ilyenkor izmaink teljesen lazák, mélyen alszunk. A másik az álmodó alvás: izmaink megfeszülnek, szemgolyónk a lehunyt szemhéj alatt
ide-oda jár. Miközben álmodunk, voltaképpen
mindazt végigéljük, ami ébren történt velünk, csak
összevissza, eltorzítva a valóságot, a képzelettel
keverve. Ahogy a gyomor a megrágott ételt, olyasféleképpen emészti meg az agy éjjel a nappali élményeket.

Miért ásítunk,
ha álmosak vagyunk?

más, csak egy nagy asztal, körülötte székek, s az asztal szépen meg volt terítve.
Csupa arany és ezüst volt az asztalon,
merthogy ez volt a király ebédlõje. Nemsokára bejött a király a családjával, meg sok
báróval, gróffal és herceggel. Asztalhoz ültek, akkor mindegyiknek a háta mögé állt
egy vasvillás, vagy seprûs ember. Behozták
ez elsõ tál ételt. Egyszeriben tele lett az
asztal egérrel. Hiába szurkálták õket a vasvillás emberek, nem ért az semmit, mert
annyi özön egér talán ma már a világon
sincs, amennyi ott nyüzsgött. Nem bírt ott
tõlük senki egy falathoz sem jutni, hiába
hoztak akármennyi ételt. A fiú csak nézte,
nézte, egyszer aztán azt mondja a királynak:

Az ember többek között azért álmos, mert az agya
nem kap elég oxigénben dús vért. Az ásítás tulajdonképpen görcsös, mély belélegzés. Az ásítás tehát oxigént pumpál a szervezetbe. Lehet, hogy
azért ásítunk, és vagyunk álmosak, mert szervezetünk már fáradt. De az is lehet, hogy az ásítást, az
oxigénhiányt, tehát az átmeneti álmosságot az
okozza, hogy az ember csak felületesen vesz lélegzetet. Görcsösen megfeszül a gyomra, ha izgul,
hogy õ fog felelni, ha dolgozatot, leckét ír, ha izgalmasat olvas. Az álmosság és így az ásítás ellen is a
legjobb orvosság néhány mély, lassú lélegzés. Általában érdemes a szervezet figyelmeztetéseit
megszívlelni, jó tanácsokat szokott adni.

Ha valaki prüszköl, miért
mondják, hogy egészségére?

bakó – tarisznya, picula – 10 krajcáros ezüst
váltópénz

Ez, bizony, furcsának tûnhet a mai gyerek fülének,
mert azt tapasztalja, hogy a nátha, az influenza jár
tüsszögéssel, ami pedig minden, csak nem az
egészég jele. Vagy száz esztendõvel ezelõtt azonban tubákoltak az emberek. Dohányport dugtak az
orrukba, és harsányakat tüsszögtek. Ez akkor
olyasféle szenvedélynek számított, mint ma a dohányzás, vagy az ital. Ahogy ma koccintanak, és
egymás egészségére kívánják az italt, úgy cserélhettek tubákot dédapáink, és kívánhatták egymás
egészségére. Ebbõl a szokásból maradt a mindenkori tüsszentés utáni „Egészségére”!
Mondani sem kell, hogy a nyálkahártya dohányporral való ingerlése minden, csak nem egészséges.
A tüsszentés a szervezet önmûködõ védekezése,
más szóval reflexe a nyálkahártyára került por,
vagy más, oda nem való dolog gyors eltávolítására.
Ennek a reflexnek fölösleges igénybevétele (méghozzá ilyen erõszakos módon, nikotintartalmú, pácanyagokat is tartalmazó, tehát nemcsak ingerlõ,
hanem némileg maró, mindenesetre erõsen izgató
porral) azt eredményezheti, hogy a közönséges,
mindennapi ingerre nem váltódik ki a reflex; az orr
tüsszentõ-képessége gyengül, tehát nem távolítja
el azokat az anyagokat, amelyek pedig károsak. Az
is nagyon valószínû, hogy a dohányporral tömött
orr elveszti szaglóképességét. Vagyis az erõszakkal
kiváltott tüsszentés éppen nem egészségére szolgál az illetõnek, csakúgy nem, mint a pálinka, amit
egészségére kívánnak. Mint sok minden egyebet,
az „egészségére” szólást is a szokás õrizte meg.

Magyar népmese

Teknõs Péter – Kérdezz, felelek mindenre!

– Felséges királyom, nem vasvilla kell ide.
Ha engedelmet kapok, rögtön megszabadítom én a várost az egerektõl!
– Ha megteszed, neked adom a lányomat
és a fele országomat! – mondja a király.
A fiú sem volt rest, az asztalra dobta a
macskát. Hát amennyi egér volt, annyifelé
szaladt!
Azután kényelmesen megebédelhettek,
de már akkor a fiú is ott ült az asztalnál, a
királykisasszony mellett. Ez volt a kézfogó.
Másnap hazament a fiú, hozott magával
egy szekér macskát, hogy minden házba
jusson.
Azután megtartották a lakodalmat, s még
most is élnek, ha meg nem haltak.
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Szeptember 10., 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 Magyarország 14.15 Szülõ
ellen nincs orvosság 15.50 Magyarország története 16.20 A cunami túlélõi
17.25 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 színészkirály – Latinovits Zoltán 21.10 Egy magyar nábob 22.45 Ketten 23.40
Montalbano felügyelõ 1.40 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 Forma-1 15.25 Míg a halál el nem választ 15.50 Robin Hood 16.45
Hócsapda 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-faktor 21.05 Kegyenc fegyenc 23.25 9/11 – A terrorizmus útja 2.15 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.25 Egy tini naplója 10.55 Bajnokok Ligája magazin 11.25 Két testõr 11.50 Babavilág 12.25 Mindig nyár
13.15 Walker, a texasi kopó 14.15 Autóguru 14.45 Az ügynökség 15.40 Capri
– Az álmok szigete 16.35 Crusoe 17.35 Bûbájos boszorkák 18.30 Tények 19.00
Magellán 19.35 A sherwoodi erdõ titka 21.30 A United 93-as 23.40 A küklopsz
szövetsége 1.20 Ezo.tv 2.20 Kalandjárat 2.45 Teleshop 3.15 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 11., 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 Tanúságtevõk 10.05 Cigány pasztoráció 10.20 A sokszínû vallás 10.30 Metodista magazin 10.55 Ortodox ifjúsági mûsor 11.05 János, Bors és Zéno 11.30 „Csodáttermõ hit”
12.00 Hírek 12.05 Zegzugos történetek 12.35 „Esély a lángok között” jótékonysági koncert 13.30 Üvöltõ szelek 15.05 Hortobágyi kalandozások Csík Jánossal 15.20 Út Londonba 15.50 MVM Paks–DVTK bajnoki labdarúgó-mérkõzés
18.00 Anno 18.30 A király kalóza 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Szeptember 11: A katasztrófa után 20.55 Kárpáthy Zoltán 22.20 Gyilkosság a
villában 0.20 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.40 Teleshop
11.35 Törzsutas 12.00 Híradó 12.15 Merlin kalandjai 13.20 Magyar autósport-magazin 13.35 Forma-1 15.50 Míg a halál el nem választ 16.30 Aranyesõ
Yuccában 18.30 Híradó 19.00 Mennyei királyság 21.45 Heti hetes 23.05 9/11
– A terrorizmus útja 1.45 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2 Matiné 10.25
Max Steel 11.00 Mosoly Road Show 2011 11.25 Stahl konyhája 11.55 Kalandjárat 12.30 Borkultusz 13.00 90210 13.05 A kiválasztott – Az amerikai látnok
14.45 Monk – Flúgos nyomozó 15.45 Bûbájos boszorkák 16.40 Fogd a nõt és
ne ereszd! 18.30 Tények 19.00 Napló 19.35 Napló extra 20.05 Görögbe fogadva 22.00 Frizbi Hajdú Péterrel 23.00 Knight Rider 23.55 Sivatagi álom 2.10
Ezo.tv 2.45 Napló 3.10 Napló Extra 3.35 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 Református istentisztelet 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 21.04 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 12., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Kalandozó 9.55 Házaspárbaj 10.55 Vizánta 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! 14.50 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 Gyula vitéz télen-nyáron
21.25 Mosoly a javából – Randevú a Royalban 22.25 Hétfõ este 23.00 A fõnökök fõnöke 23.55 A varázsló kertje – Kogart kiállítások 0.25 Sporthírek 0.35 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 14.15 Második esély 16.20 A szív útjai 17.20 Ezel – Bosszú
mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.10 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20
Dr. Csont 22.15 Való világ 22.55 Hazudj, ha tudsz! 0.00 102 perc, ami megrengette a világot 2.00 Reflektor
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TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.50 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 Teleshop 11.45 Készen áll, Mr. McGill? 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 NCIS 23.20 Aktív Extra 23.25
Különleges ügyosztály 0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.30 Szökevényvonat
3.15 Magellán 3.40 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egyház félórája
14.05 Kabaréklub 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25
Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Szeptember 13., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Kalandozó 10.00 Gyerekjáték az online szolgáltatás 10.10 Házaspárbaj 11.05 A
szerelem diadala 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.20 Kárpát expressz 12.50
Srpski ekran 13.20 Unser Bildschirm 13.55 Világörökségeink 14.25 Lélek-tantörténetek 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 Önök kérték! 21.00 Helyet az ifjúságnak 20.20 Kedd este 22.55 A fõnökök fõnöke 23.45 Barangolások öt kontinensen 0.15 Sporthírek 0.25 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Trendmánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05
Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztroshow
13.30 Fél kettõ 14.15 Második esély 16.20 A szív útjai 17.20 Ezel – Bosszú
mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.10 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20
A mentalista 22.15 Való világ 22.55 Házon kívül 23.25 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.05 Légimentõk 1.35 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.50 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 Teleshop 11.45 Porontyjárat 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 20.30 Bajnokok Ligája 21.25 XXX 23.45 Aktív Extra
23.50 A médium 0.50 Tények este 1.20 Ezo.tv 1.55 Hukkle 3.15 Babavilág
3.40 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 20.24 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 Hangalbum 0.10
Éjszaka

Szeptember 14., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Kalandozó 10.00 Magyar népmesék 10.10 Házaspárbaj 11.05 A szerelem diadala
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.20 Kárpát expressz 12.50 Hrvatska krónika
13.20 Ecranul Nostru 13.55 Optika 14.25 Világörökségeink 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 Nevezz csak
Cucinak! – Hofi Géza 1982-es szilveszteri mûsora 21.00 Linda 22.00 Szerda
este 22.35 Titkok és szolgálatok 23.30 Ars Hungarica 0.00 Sporthírek 0.10 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 14.15 Második esély 16.20 A szív útjai 17.20 Ezel – Bosszú
mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.10 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20
CSI: Miami helyszínelõk 22.15 Való világ 22.55 Blackjack 1.20 Reflektor 1.30
Állati dumák
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.50 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 Teleshop 11.45 Keselyûk karmaiban 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 20.05 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 Az éjszaka hangjai 2.55 Két testõr 3.20
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.05 Liszt rapszódia 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.24 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
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Szeptember 15., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Kalandozó 10.00 Magyar népmesék 10.10 Házaspárbaj 11.05 A szerelem diadala
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.20 Kárpát expressz 12.50 Slovenski utrinki
13.20 Együtt 13.50 Tesz-vesz 14.20 Angkor unokája 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 Déltenger kincse 21.00 Linda
21.55 Csütörtök este 22.30 Titkok és szolgálatok 23.30 Arcpoétika – Vukán
György 23.55 Sporthírek 0.05 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 14.15 Második esély 16.20 A szív útjai 17.20 Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.10 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 CSI: Miami helyszínelõk 22.15 Való világ 22.55 Holtak hálójában 0.50 Reflektor 1.00
Infómánia
TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 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 A préri gyermekei 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 23.35 Aktív Extra 23.40 Elsõszámú ellenségem 0.40 Tények este 1.10
Ezo.tv 1.45 Mentõhelikopter 3.35 Segíts magadon! 4.00 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.05 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 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 16., PÉNTEK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Kalandozó 9.55 Házaspárbaj 10.50 A szerelem diadala 11.45 Útravaló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.20 Kárpát expressz 12.50 Himnusz nyolc versszakban
13.20 Anno 13.50 Háttértudomány 14.25 Vendégségben Izraelben 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 Csiky Gergely: A nagymama 22.10 Péntek este 22.45 Titkok és szolgálatok 23.40 Záróra
fiataloknak 0.10 Sporthírek 0.20 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 14.15 Második esély 16.20 A szív útjai 17.20 Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.10 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 CSI: Miami helyszínelõk 22.10 Való világ 22.55 Vámpírnaplók 0.00 A fõnök 1.05 Reflektor 1.15 Törzsutas 1.45 Ments meg! 2.35 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.50 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 Teleshop
11.45 Diana hercegnõ meggyilkolása 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 Összeesküvõk 23.40 Aktív Extra 23.45 Hõsök 0.45 Tények este 1.15 Ezo.tv 2.15 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 baptista egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap
történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.05 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 9., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Lapszemle
Szeptember 10., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Fogathajtó
Kálozon 13.00 Lapszemle 14.00 Testületi ülés 18.00 Lapszemle
19.00 Évnyitó a gimiben (45p), Pörköltfesztivál (ism.) 23.00 és
0.00 Lapszemle
Szeptember 11., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti
híradó 14.00 Évnyitó a gimiben (45p), Pörköltfesztivál (ism.)
18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet: Mise és Orgonakoncert Kálozon
23.00 és 0.00 Heti Híradó
Szeptember 12. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Mise és Orgonakoncert Kálozon 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Évnyitó a Mészölyben (50p), Interjú Gróf Ferenccel (15p) és dr. Jarabin Jánossal (30p), Szántóverseny 2011 23.00 és 0.00 Heti Híradó
Szeptember 13., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Sport: Fogathajtó
Kálozon 13.00 és 18.00 Heti Híradó 19.00 Testületi ülés 23.00 és
0.00 Heti Híradó
Szeptember 14., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Évnyitó a Mészölyben
(50p), Interjú Gróf Ferenccel (15p) és dr. Jarabin Jánossal (30p),
Szántóverseny 2011 13.00 Heti Híradó, 18.00 Lapszemle élõben
19.00 Futballmérkõzés Sbg 23.00 és 0.00 Lapszemle
Szeptember 15., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Futballmérkõzés Sbg
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Mise és Orgonakoncert
Kálozon 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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HIRDETÉSEK

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
Szakácsot keresünk.
06 70 542 6731
Sárszentmiklóson központban
parasztház ELADÓ.
06 70 267 9425

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

TALÁLT SZEMÜVEG
A Menõ Manó öltözõjében találtak egy szemüveget. Átvehetõ a szerkesztõségben.
A Fejér Megyei Szent György Kórház
nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet

büfé üzemeltetésre
a sárbogárdi telephelyén mûködõ
Rendelõintézetben
(Sárbogárd, Ady E. u. 79-81.),

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
5 kiscica keres gazdát. 06 (30) 769 4241
Veszélyes fák kivágása. 06 (20) 437 4869 2084523
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
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
Családi ház eladó. 06 (30) 330 2615 2085586

2011. szeptember 8. Bogárd és Vidéke
Lakás kiadó. 06 (30) 330 2615 2085586
Takarítást, idõsek gondozását, gyermekfelügyeletet vállalok 06 (30) 355 7827
Választási malacok eladók. Telefon: 06 (20)
367 2785
Üzlethelyiség kiadó 35m2-tõl 200m2-ig. központi helyen, jó parkolási lehetõséggel. Elérhetõség:
06 (20) 925 3414
Tollpaplan készítés, kész paplanok kaphatók.
Sárszentágota, Pákolicz Árpádné 06 (25) 476
051
Borszõlõ eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 224 3730
15-20 lóerõs összkerék-hajtású, Japán kistraktorok kitûnõ mûszaki és esztétikai állapotban,
gyári talajmaróval, ajándék kiegészítõvel eladók. Telefon:06 (30) 465 0225
Sárbogárdon összkomfortos parasztház eladó.
Érdeklõdni: 06 (20) 488 1495
Régi parasztház eladó. Irányár: 1.500.000 Ft.
06 (70) 506 3346
Érettségire, nyelvvizsgára felkészítést vállalok
franciából, eszperantóból 06 (70) 633 2129.
Áron alul Sárbogárdon jó helyen lévõ lakás eladó. 06 (70) 703 1875
12 személyes Bosch mosogatógép újszerû állapotban eladó 06 (20) 455 7413

Óriásparadicsom
Az idén kedvezett az idõjárás a paradicsomnak. Ez a száraz, meleg idõjárást kedvelõ növényünk minden betegséget megúszott nyáron, és várakozáson felüli mennyiségû termést
érlelt. Ahol jó talajt kapott és a nyár
közepétõl hiányzó vizet is pótolták a
növényeknek, ott a termések mérete
is felülmúlt minden várakozást. Az
idei paradicsom íze is kiváló.
Ezt a paradicsomot is teszteltük íz szempontjából. Egyik munkatársunk nagy élvezettel
fogyasztotta el a reggelihez.
A képen látható, félkilósnál nagyobb paradicsomot Lencsés Józsefné termelte, s Jákob
Zoltán felesége, Tündi hozta be a szerkesztõségbe.
Hargitai Lajos

5 éves idõtartamra,
a korábbi pályázati eljárás
eredménytelensége miatt
részben új feltételekkel.

SÍRKÖVEK KÉSZÍTÉSE,
FELÚJÍTÁSA!

A részletes pályázati dokumentáció
térítésmentesen a rendelõintézetben
(Sárbogárd, Ady E. út 79-81.,
Nyikos Tiborné) vehetõ át
2011. szeptember 15-tõl
munkanapokon 8-12 óra között.

Nyugdíjasoknak
õszi kedvezmény:

A pályázat leadási idõpontja:
2011. szeptember 26., 10.00 óra.
A pályázaton való részvétel feltétele
2 havi bérleti díjnak megfelelõ
biztosíték nyújtása.

–20 % sírok gondozása,
karbantartása
féléves szerzõdéssel.
Strausz Péter

06 (30) 494 0305

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

Bogárd és Vidéke 2011. szeptember 8.
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SÍC – Hírek, eredmények
Egyesületünk íjászversenyzõi a múlt héten a Central European
Cup (Közép-európai Kupa) Regionális Kupa Nemzetközi Íjászverseny magyarországi fordulóján vettek részt, melyet a Zánkai
Gyermek- és Ifjúsági Centrumban bonyolítottak le.
Íjászaink eredményei, helyezések:

Széplaki Zoltán felnõtt ffi 20. helyezés, Katona Alex ifj. fiú 2. helyezés, Horváth Tamás kadet fiú 1. helyezés, Katona Dorottya kadet lány 3. helyezés és Gilicze László mester ffi 1. helyezés.
Egyesületünk mindenki számára nyitott, várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ, sportolni akaró gyermekeket, fiatalokat és középkorú
felnõtteket, valamint az idõsebb korosztályhoz tartozókat.
Felszerelést biztosítunk!
Sárréti Íjász Club Egyesület (SÍC), Gilicze László: 06 (30) 387 6842
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FAIR BÚTORHÁZ
Sárbogárd, Köztársaság út 93.
Telefon: 06 20 545 1958
Nyitva tartás: H-P: 8-18, Szo: 8-12

