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NAPLÓ
– A sárbogárdi képviselõ-testület szeptember 9-ei nyílt ülésérõl –
A sárbogárdi képviselõ-testület elsõ õszi
ülésén viszonylag kevés napirendi pont
szerepelt, és többen, összesen négyen hiányoztak a tizenegy képviselõ közül. A polgármester bevezetõ szavaiban ezt indokolta. Hosszú idõ után azonban ismét „tiszteletét tette” Nedoba Károly képviselõ, s az
elõzõ testületre jellemzõ stílussal hozta a
formát.

mint arra, hogy január 1-jétõl a tûzoltóság
állami irányítás alá kerül.
A testületi ülésen megjelent a Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei igazgatóhelyettese is. Kifejtette, hogy vizsgálatukon
„jól megfelelt” minõsítéssel az itteni tûzoltóság magas szintû munkáját ismerték el.

Én csapatom, te csapatod?

Dr. Sükösd: Németh Rudolf polgármester
úr vezette be annak idején egy merész huszárvágással, miszerint „az elnököknek pedig be köll számolni”, és azt követõen is így
maradt ez, a hagyományoknak megfelelõen.
Nedoba: A hagyományokhoz én is hozzájárulok. A hagyományok szerint a bizottsági elnökök beszámolóját általában vita nélkül szokták elfogadni. Én is ehhez tartom
magam, negatív kritikát sem mondok.
A bizottsági elnökök beszámolóit a testület elfogadta.

Dr. Sükösd Tamás: A mi csapatunkból
ketten igazoltan hiányoznak. Az alpolgármester úr (a gimnáziumban mindenki kirándul), illetve az egészségügyi bizottság
elnöke orvosi elfoglaltság miatt van távol.
Nedoba Károly: Nem értettem ezt a mondatot, hogy „a mi csapatunkból”. Hát nem
együtt vagyunk? Már rég voltam.
Dr. Sükösd: Köszönöm szépen a kritikai
jellegû észrevételt, késõbb szót is adok, ha
akarod, kifejtheted bõvebben is. Akkor
úgy mondom, hogy akikért én vagyok felelõs, ha így jobban tetszik.
Nedoba: Most sem kielégítõ, de ha akarom, értem, mirõl van szó.
A polgármester javaslatára levették a napirendrõl a fogyatékosügyi koncepció fölülvizsgálatát és a Bursa Hungarica pályázat tárgyalását.
A polgármester tájékoztatta a testületet,
hogy a kistérség tetemes tartozásából 4
millió Ft-ot átutalt, s várhatóan szeptemberben a többi pénzt is megkapja a város.

Elismerés a tûzoltóknak
Beszámoló hangzott el a sárbogárdi tûzoltóság munkájáról. A polgármester hangsúlyozta az elõterjesztés bevezetésében,
hogy a tûzoltóság kifejezetten jól mûködõ
intézménye a városnak. A parancsnok
szervezõmunkáját dicséri a tûzoltóság folyamatos megújulása. Ennek külsõ jeleként az épületeik megújulását most is láthatjuk.

Varga Zoltán parancsnok felhívta a figyelmet az új tûzrendészeti szabályzatra, vala-

Ez hagyomány…

Nincs béke Sárhatvanon
Dr. Sükösd: A Sárhatvanért Egyesülettel
kötött közmûvelõdési megállapodás módosítása tárgyában az összes lakossági fórumon én voltam jelen, ezért egy rövid tájékoztatót adnék. A közmûvelõdési megállapodás megkötését követõen az egyesületté nem szervezõdött, de mûködõ
nyugdíjasegyesület a mûvelõdési házból
kiköltözött. A saját elmondásuk szerint
sem zavarta õket senki, de kiköltöztek,
mert így látták jónak. Majd ezt követõen
kezdeményeztek egy egyeztetést 102 aláírással, amit falugyûlés keretében tartottunk meg. Megítélésem szerint kb. 70-en
voltak. Mindegyik szervezet képviselõi kifejtették a véleményüket, és megegyeztek,
hogy a nyugdíjasok visszamennek a volt
óvoda helyiségeibe, ahonnan a sportolók a
gépeiket átteszik a volt konyhába. Emiatt
kell idehoznunk a módosítást, mert a korábbi változat szerint, Juhász képviselõtársunk kiegészítõ javaslata nyomán kapták a
nyugdíjasok kizárólagos használatra a
konyhát, amit most az õ javaslatukra a
sportolók kapnak meg kizárólagos használatra.
Nedoba: Milyen sportolók vannak?
Dr. Sükösd: Amatõrök. 200 fõs településen, azt hiszem, nem várható, hogy NB I-es
csapatuk legyen. Az oklevelekbõl a falon
azt lehet látni, hogy lelkesek és fociznak
ott, ahova hívják õket, vagy ahova elmennek. Azért vettünk föl jegyzõkönyvet, hogy
nehogy késõbb az emlékezés homályába
vesszen valakinek az értékes nyilatkozata.
Nedoba: Ez a sárhatvani dolog már harmadszor van a testületi elõtt. Sajnálom,
hogy nincs itt most a Baki úr, illetve a nyugdíjasklub vezetõje.

Dr. Sükösd: Most is eljöhettek volna, mindenrõl tájékoztattuk a lakosságot.
Nedoba: Nehéz lesz ezt megoldani. A személy itt a probléma, de ezt majd meg fogják oldani õk, vagy az idõ.
Etelvári Zoltán: Ez a szerzõdésük meddig
tart?
Dr. Sükösd: 5 évig.
Etelvári: Azóta van probléma, mióta a jelenlegi személy üzemelteti a klubot, mert
kizárólagos tulajdonának tekinti azt. A
nyugdíjasok többen vannak. Ha lejár ez a
szerzõdés, egyszerûen azt kell mondani,
hogy ez az úr ne pályázzon, mert úgysem
kapja meg. A problémákat nem lehet konzerválni, elõbb vagy utóbb meg kell oldani
a kérdést.
Dr. Sükösd: A szerzõdést nem fogják kitölteni, az látszik, mert a jelenlegi üzemeltetõk megírták már a levelet, hogy a megállapodást õk megszüntetni kérik. A jogszabály nem teszi lehetõvé, hogy népgyûlésszerûen döntsünk a kérdésben, de meg
fogjuk találni a megszüntetés módját, aztán lássuk, hogy a kiírásra kerülõ új
pályázatra ki indul.
Erõs Ferenc: Ha a nyugdíjasoknak az a
nagyterem kell, mert próbálni akarnak,
mert ott férnek el, azt akkor igénybe vehetik? Vagy azt megtiltotta valaki? Szerintem nem tiltotta meg nekik senki.
Dr. Sükösd: Ezt jól látod, de a mûködésre
vonatkozó javaslatot nem én fogok tenni,
mert akkor senki nem mossa le rólunk,
hogy ezt mi erõltettük.
A határozati javaslatot elfogadta a testület.

Pályázat vízrendezésre,
városközpontrehabilitációra
Dr. Sükösd: Két pályázat elõkészítését
kezdtük meg, a felszíni vízrendezést és a
városközpont-rehabilitációt. A felszíni vízrendezésre október 3-áig szükséges benyújtani a pályázatot. 3 céget kerestünk
meg. Azért nem sárbogárdi egyik sem,
mert itt nem foglalkozik vízügyi tervezéssel senki. Egy szekszárdi, egy pécsi és egy
budapesti céget találtunk.
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Mindhárman rendkívül konstruktívan álltak hozzá a dologhoz, és pillanatok alatt
adtak ajánlatot. A 3 ajánlatból az egyik a
pályázat elkészítését 0 Ft-ért végzi, és a sikerdíjban is õk kérik a legalacsonyabb
összeget, és a megvalósíthatósági tanulmányra is meglehetõsen jó árat adtak azzal, hogy a megvalósíthatósági tanulmány,
ha nyer a pályázat, 90 %-ban elszámolható, mint pályázati költség, így csak 60.000
Ft-ba kerülne a városnak plusz a sikerdíj.

Etelvári: A József Attila utcai lakótelep lakói panaszkodnak, hogy mit mûvelnek ott
a fiatalok. Hozhatnánk egy olyan határozatot, hogy 22 óra után 14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat szülõi felügyelet
nélkül közterületen. A rendõröknek lenne
jogalapja így az igazoltatásokra.
Nagy Tibor: Nem errõl van szó.
Dr. Sükösd: Nagy Tibor képviselõ társunk
javaslatára ezt többször jeleztük a rendõrkapitánynak. A tiszti lakótelep területe
nem közterület. Szigorú szabályozással lehet ennek a dolognak eléje menni, de ezt
akkor majd megvitatjuk, és ide hozzuk a
testület elé.

BEJELENTÉSEK
Engem kifelejtettél
Nedoba: (a polgármesternek) Ez a te csapatod kifejezés azért sem helyes, mert úgy
lett határozatképes a testület, hogy itt van
a Mozdulj a Városért Egyesület képviselõje és a Független Baloldali Egyesület képviselõje.
Macsim András: Engem kifelejtettél?
Nedoba: Téged már… Szóval, azt akarom
mondani, hogy nem lenne most testületi
ülés, ha nem lennénk együttmûködõk.
Etelvári: Rosszul esett, mondd meg õszintén.
Nedoba: Legalább azt mondtad volna,
hogy bocs. Én úgy gondolom, a képviselõ-testületért vagy felelõs.
Dr. Sükösd: Akkor ezt itt most zárjuk rövidre. Igazad van, mindenkiért felelõs vagyok. Úgy pontos az a mondat, hogy a többiekért tartozom politikai felelõsséggel.
Nedoba: Így jó, így elfogadom. Így ez tökéletes.
Etelvári: A Nyíl utca átereszével kapcsolatban történt-e intézkedés?
Dr. Sükösd: Egy újabb vasút alatti áteresz
hiánya Tinód legkomolyabb problémája.
A Nyíl utca, Hõsök tere vízrendezése a
meghúzott költségvetésû pályázatba is belekerül. Reméljük, nyertes lesz a pályázat,
és akkor ezt megoldjuk. Ott egyébként a
mûszaki megoldást Szabó Attila dolgozta
ki, viszont az önkormányzatnak jelen pillanatban nincs rá pénze. Ezt a Nyíl utcaiak
tudomásul is vették. Türelmüket kértük,
október 3-a a beadási határidõ, igen rövid
idõ alatt kiderül, hogy tudunk-e ezzel bármit kezdeni.

Párbaj helyett tárgyalás
Etelvári: A Posta utcájában nagy gödrök
vannak. Többen kérték azokat a kátyúkat
kõvel betölteni, mert lassan már nem lehet
ott megállni. Nagy probléma Miklóson a
Takarékszövetkezetnél lévõ parkoló. Mit
tudsz ebben segíteni, polgármester úr?
Dr. Sükösd: Én annyit szeretnék kérni
mindenkitõl, hogy most ebben tanúsítsunk
önmérsékletet. Most nem a párbajozás következik, hanem tárgyalással tudjuk közelíteni az álláspontokat. Egyelõre, amint azt
lehet látni, nincs kerítés kihúzva, tehát
nincs korlátozva senkinek a parkolási lehetõsége. A jelzõtáblát nem kívánom minõsíteni, nyilván odakerül majd ez a szabályozási szinten is, ahova való, és bízom
benne, hogy meg fogjuk tudni oldani harc
nélkül a kérdést.

Macsim: Nagyon sok szülõ kérdezi, mi van
a miklósi klubbal. Rengeteg gyerek van az
utcán Miklóson is. Jön a tél, be kéne engedni a gyerekeket a oda.
Dr. Sükösd: Itt voltál az elõzõ testületi ülésen. Akkor szavaztuk meg a szakszolgálatnak az álláshelybõvítést, aminek többek
között az a hozadéka, hogy lesz valaki a
klubban végre. Most zajlik az átalakítás.
Macsim: Állítólag van már egy új klubvezetõ?
Dr. Sükösd: Nincs még, és nincs még kész
maga a helyiség sem. Ez a kérdés rövidesen megoldódik.g
Macsim: Ígéretet kaptam, hogy a miklósi
Vasút utcán szeptemberben nekifognak a
járdák javításának, mert katasztrofális a
helyzet.
Dr. Sükösd: Várjuk, hogy ismét legyen
közmunkásunk. Jelenleg nincs ember, aki
megcsinálja.
Macsim: Ezt sajnálattal hallom.
Dr. Sükösd: Én is, de ez tényleg így van.
Tóth Béla: A Kiss, a Nap utca, a Mádi köz
kátyúzását kellene megcsinálni. Megkerestek sokan a temetõ miatt. Nincs lekaszálva, minden sír mellett méteres, másfél
méteres gaz van.
Dr. Sükösd: Kérem a mûszaki osztály vezetõjét, hogy ezt jelezze a Közévnek.

Ne kóstolgass, Tibike,
ne kóstolgass!
Nagy: A lakótelepi randalírozásról a rendõrségtõl kaptunk-e akár szóbeli, akár írásbeli beszámolót?
Dr. Sükösd: Tájékoztatást kapunk folyamatosan, ami mindenre kiterjedõ.
Nagy: Szeretném jelezni Etelvári képviselõtársamnak, hogy mindkét lakótelepre,
ha nem is mindenki, de a randalírozók autóval érkeznek. A kiskorúság rendõrségi
ügy. Jelezték a lakók nekem az autótípusokat és -színeket is. Én külön kérem a pol-
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gármester urat, hogy szólítsa fel a rendõrséget, hogy tartson rendet, mert nem szeretnék addig eljutni, hogy a rendszámokkal kelljen besétálnom oda.
Dr. Sükösd: Rendben. Tegnap is jeleztem
a közbiztonsági egyeztetésen.
Nedoba: Akkor lenne változás, ha a polgármester úr és mi írnánk egy kemény levelet Simon dandártábornok úrnak, hogy
Sárbogárdon nem történt semmiféle változás, hiába szólunk a kapitány úrnak. Akkor majd lehet, hogy lenne vizsgálás.
Etelvári: Nagy Tibor képviselõtársam kóstolgat engem.
Dr. Sükösd: Mindjárt bezárom az ülést, és
megbeszélitek.
Etelvári: Személyes megtámadtatáshoz
jár 2 perc.
Dr. Sükösd: Egyszer, és viszontválaszra
nincs lehetõség.
Etelvári: Tudom, hogy autóval járnak oda,
és tudom, hogy kik járnak oda. Azokat
nem lehet kitiltani. Azért mondtam a 14
éven aluliakat. Én olyanra is gondolok,
ami másnak eszébe sem jut, csak éppenséggel nem mondom. Kérlek, Tibike, ne
kóstolgass engem, mert ha én elkezdelek
téged kóstolgatni, akkor lemondasz.
Dr. Sükösd: Tisztelettel kérem, hogy ezt
mellõzzük.
Etelvári: Elég volt, polgármester úr, mindennek van határa.

Nagy: Egyet szeretnék mindenféleképpen
jelezni Etelvári Zoltán úrnak. Ha olyan
dolog jutott a tudomására, ami miatt nekem le kellene mondanom, azonnal tárja a
nyilvánosság elé. Most!
Etelvári: Ha elkezdelek piszkálni, akkor
megunod.
Nagy: Azért nem fogok lemondani, mert te
engem piszkálgatsz, ez egészen biztos.
Etelvári: Te meg állítsd le magad!
Dr. Sükösd: Mindenkit kérek, hogy ezt
hagyjuk abba, és ezzel a nyílt ülést bezárom.
Lejegyezte: Hargitai Lajos

Minden nap 8 órányi mûsor

Sárbogárd és környéke
eseményeirõl
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Díjátadás a sikeres tanulóknak és tanáraiknak
A sárbogárdi képviselõ-testület képviselõi
javaslatra határozott arról, hogy minden
évben elismerésben részesíti az oktatási
intézményekben a megyei és országos versenyeken kiemelt helyezést elért tanulókat
és felkészítõ tanáraikat. Az ünnepélyes aktusra a pénteki testületi ülés elõtt került
sor a díszteremben. Nagyszámú érdeklõdõ
jelenlétében dr. Sükösd Tamás polgármester adta át az okleveleket és tárgyjutalmakat, melyeket az alábbiak kaptak.

ÁMK Sárszentmiklósi
Általános Iskola
A „Tiszán innen, Dunán túl” országos
népdaléneklési minõsítõ verseny országos
döntõjén ezüstminõsítést kapott: Boros
Dóra, Stefán Judit, Csöndes Judit Márta.
Felkészítõ tanár: Horváth Ferencné.

E verseny megyei döntõjén kiemelt aranyminõsítést kapott: Hegedüs Judit, Farkas
Vivien, Pörgye Zsanett, Ellenbruck Zsanett; aranyminõsítést kapott: Huszár Anna, Kovács Dominika; ezüstminõsítést kapott: Csecsetka Nikolett, Kelemen Dézi,
Varga Cecília. Felkészítõ tanár: Horváth
Ferencné.
A Pesovár Ferenc VI. országos csoportos
népdaléneklési verseny országos döntõjén
aranyminõsítést kapott: Kuti Orsolya,
Cseh Zsanett, Bátai Nóra, Nyikos Nóra;
ezüstminõsítést kapott: Szabó Dina, Tatár
Petra, Csecsetka Bianka, Rick Alma, Tóth
Barbara, Horváth Vanessza. Felkészítõ
tanár: Horváth Ferencné.
A Bolyai matematikaverseny megyei 2. helyezettjei: Kósa Szilárd, Nagy Krisztián,
Kõrösi Ádám, Rapolder Richárd. Felkészítõ tanár: Téglás Anita, Kovács Cristian.
A Tájérték rajzverseny országos 2. helyezettje: Tatai Boglárka. Felkészítõ tanár:
Somogyváriné Németh Mária.
A Csukás István országos meseíróverseny
országos döntõjének 1. helyezettjei: Tõke
Luca, Horváth András. Felkészítõ tanár:
Tóthné Huszár Magdolna, Zelmanné
Varga Zsuzsanna.

Központi Általános Iskola,
Óvoda, Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat
Mészöly Géza Általános Iskola
„Az én Dunám”, a „Tájséta” országos rajzpályázat 1. helyezettje, a „Kabalaállat”
megyei rajzpályázat 1. helyezettje: Huszár
Boldizsár. Felkészítõ tanár: Kocsis Józsefné.
A megyei szépkiejtési verseny 1. helyezettje: Szarka Éva. Felkészítõ tanár: Horváthné Horváth Irén.
A megyei helyesírási verseny 3. helyezettje: Ambrózi Miklós. Felkészítõ tanár: Gál
Lászlóné
Az Óperenciás mesemondóverseny 1. helyezettje és a Kárpát-medencei hazafias
versmondó verseny különdíjasa: Simon
Csaba. Felkészítõ tanár: Kocsis Józsefné.
A Bendegúz megyei nyelvészverseny 2. helyezettje: Rács Ramóna. Felkészítõ tanár:
Nagy Ferencné.

A német csapatverseny megyei döntõjének 3. helyezettjei: Jákob Zsuzsanna, Törzsök Beáta, Czaker László. Felkészítõ tanár: Varsányi Erzsébet.
Az „Iskolánk épülete” rajzpályázat 1. helyezettje: Pataki Angelika. Felkészítõ tanár: Ambróziné Mikuli Margit.
A szépkiejtési verseny regionális döntõjének 1. helyezettje, a Szép magyar beszéd
címû verseny regionális döntõjének arany
jelvényese: Varnyu Péter. Felkészítõ tanár: Bögyös Zsuzsanna.
Az ének-zene komplex vetélkedõ megyei
döntõjének 1. helyezettjei: Gortva Lúcia,
Rácz Ramóna, Varnyu Péter, 2. helyezettjei: Bodoki Bernadett, Kineth Ádám, Virág Barbara. Felkészítõ tanáruk: Szénásiné Szabó Marianna.

FMÖ Petõfi Sándor
Gimnáziuma és
Szakközépiskolája
A Bod Péter könyvtárhasználati verseny
megyei fordulójának 1. helyezettje: Karnis Evelin, 2. helyezettje: Térmeg Mariann, 3. helyezettje: Szabó Eszter Réka.
Felkészítõ tanáruk: Barabás Irén.
A megyei helyesírási verseny 2. helyezettje: Siák Magdolna, 3. helyezettje: Kiszl
Fanni. Felkészítõ tanáruk: Barabás Irén.
A Szép magyar beszéd megyei verseny 2.
helyezettje: Karnis Evelin. Felkészítõ tanára: Barabás Irén.
A megyei közismereti informatikai verseny 3. helyezettje: Nagy András. Felkészítõ tanára: Takács Sándor.
A megyei francia nyelvi verseny döntõjének 11-12. évfolyamos 1. helyezettje: Horváth Réka, 2. helyezettje: Már Nóra. Felkészítõ tanáruk: Némethné dr. Müller
Viktória. A 9-10. évfolyam 2. helyezettje:
Vinklmann Gréta, 3. helyezettje: Szajkó
Anikó. Felkészítõ tanáruk: Müller Csaba.
A regionális novellaíró-verseny 1. helyezettje: Takács Anna. Felkészítõ tanára:
Sallai Szilvia.
A díjazottaknak gratulálunk!

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzata sok szeretettel meghívja Önöket az

idõsek világnapja alkalmából tartandó városi ünnepségre.
Idõpontja: 2011. szeptember 30., 14.00 óra. Helyszíne: József Attila Mûvelõdési Központ.
Programja: ünnepség, az ünnepség után vendégfogadás.
Minden idõs, nyugdíjas embert sok szeretettel várunk!

Szerkesztõ
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Feri bácsi
Gróf Ferencet tüntették ki idén augusztus 20-án „A város
sportjáért” díjjal. Feri bácsi – amellett, hogy tevékenyen részt
vesz a sárbogárdi sportéletben –, a 90-es évek óta lapunk
munkáját is segíti sporttudósításaival, és ahogy a Bogárdi TV
beindult, a mozgóképes közvetítéseket is elvállalta.
A kitüntetés apropóján vele készült beszélgetésünket olvashatják.
– Milyen érzés a mikrofon másik oldalán ülni?
Gróf Ferenc: – Izgalmas. Az ember ilyenre ritkán készül föl.
– Amikor nézzük a közvetítéseket, annyira természetesen tudósít,
mintha erre született, tanulta volna.
– Nem tanultam, csak szeretem a sportot. Az a legjobb, amikor az
ember azt közvetíti, ami történik, élethûen visszaadva a képet.
– Ehhez azonban ismerni kell a játékosokat, ami nem könnyû feladat.
– Mérkõzések elõtt, akár kézilabdáról van szó, akár labdarúgásról, összeírom az összeállításokat, megnézem a neveket. Amikor
a közvetítés elkezdõdik, néznem kell a papíron, hogy kinél van a
labda, de 5-6 perc után már tudom fejbõl a játékosokat.
– Melyik sportág a kedvence? Hiszen közvetített már futballt,
kézilabdát, még talán horgászatot is.
– A kézilabda.
– Feri bácsi kézilabdázott?
– Soha, de a kézilabda mindig megfogott. Az 50-es évek közepén
volt egy kézilabdacsapat nálunk, otthon. A mérkõzéseikre el
szoktam szökni.
– Azért kellett szökni, mert a szülõk féltek, hogy a tanulmányi eredmény romlik?
– Nem a tanulmányi eredménnyel volt gond, hanem a közönséggel.
– Nõi, vagy férfikézilabda volt?
– Férfi.
– Feri bácsi mit sportolt?
– 1953-ban lettem igazolt futballjátékos a Sárbogárdi Vörös Meteor Sportegyesületnél, majd ’57-ben kerültem Budapestre a
22-es Állami Építõkhöz. Ott volt egy kiváló edzõm, Deák Ferenc.
Az edzések addig nem fejezõdtek be, amíg meg nem rúgtuk a kapufa bal csücskét 10-szer. ’59-ben bevonultam katonának. 1960.
augusztus 15-én Sárbogárdra helyeztek. Itt is folytattam az edzéseket, de egy sérülés közbeszólt.
– Milyen sérülés?
– Stoplival a térdemnél elszakították a szalagot.
– A sportolást pótolta azzal, hogy eljárt meccsekre?
– A munkahely lekötött; volt 49 sorkatonám.
– Milyen posztot töltött be a katonaságnál?
– Voltam lokátortechnikus egy légvédelmi rakéta osztálynál, voltam ruházati szolgálatvezetõ, ruházati raktárkezelõ, századparancsnok és végül logisztikai tiszt. 1994-ben nyugdíjaztak. A 49
sorkatonámból volt NB I-es kosárlabdázóm, birkózóm stb. 30 fõ
igazolt versenyzõ volt, akiknek minden hétvégén haza kellett
menni.
– Akkor nagyon jól egymásra találtak Feri bácsival.
– Meg kellett oldani, hogy az a 30 ember valahogy hazajusson.
Megkértem a másik századot, hogy ha véletlenül létszámellenõrzés van, akkor a hátsó ajtón suhanás föl, és valaki bejelentkezik a
katona nevében.
– Emellett a Bogárd és Vidéke hetilapban is rendszeresen tudósított.
– Igen, tizenvalahány éve. 10 évig csináltam a tömegsportot, mint
vezetõ, és azt hiszem, eléggé eredményesen. Volt, amikor 400 fõ

volt jelen. Beolvadtam a sárbogárdi sportéletbe; voltam elnökségi
tag, technikai vezetõ, a felügyelõ-bizottság elnöke.
– Nem mondhatnám, hogy unalmas nyugdíjasévei vannak.
– Amikor eljöttem nyugdíjba, 3 hónap nagyon nyugodt volt. Fölszedtem magamra tizenvalahány kilót. Na, akkor nekiálltam intenzíven foglalkozni a dolgokkal. A tömegsport lekötötte az embert egész héten: cikkeket megírni, mérkõzéseket vezetni, nyilvántartani, a sorsolások, a versenykiírás elkészítése, szerzõdéskötés stb.
– Most hogy néz ki általában egy napja vagy hete?
– Egyetlen nap van a héten, amibõl nem engedek, az pedig a horgászat szerdán, vagy csütörtökön.
– Hova szoktak járni?
– Mezõfalvára járunk, a Virág-tóra, de voltunk már sok helyen,
Akasztón, Németkéren, Pincehelyen. Be van osztva: szõlõ, telek,
orvos, tudósítások, meccsek. Most indul a kézilabda, a labdarúgás
már elindult.
– Hadd kérdezzem a gyerekkoráról. Honnan származik, hol született?
– 1939. augusztus 29-én láttam meg a napvilágot Tabon. Az általános iskolámat ott végeztem, késõbb Siófokra kerültem, majd átkerültem Kaposvárra, késõbb Pestre. Villanyszerelõként végeztem 1957-ben.
– A szülõfaluból járta az iskolákat?
– Abban az idõben nem kellett mindennap iskolába járni, hanem
egy héten 3 napot. Apámnál voltam inas, õ is villanyszerelõ volt.
– Vannak-e testvérei?
– Egy öcsém van és két unokaöcsém. Érdekesség a családban,
hogy az apák is testvérek voltak és az anyák is.
– Feri bácsinak is nagyon szép családja van. Büszke az unokákra?
– Mind a kettõre. A picire külön büszke vagyok, mert abban hét
ördög veszett el. A nagyobbik viszont már a 18. életévében van.
– Két lányról van szó.
– A nagyobbik szépségkirálynõ-versenyekre jár, nyert is tini kategóriában. A legutóbbi szépségversenyen 250 indulóból a 15-ben
esett ki, õ volt a legfiatalabb.
– A fia, Edvin után nem volt furcsa két lányunoka?
– Nem. Megmondom õszintén, jobban örültem a lányoknak.
– Valaki a családból örökölte-e a sport iránti rajongást?
– Talán a kisebbik unoka. A fiam NB II-es játékos volt labdarúgásban; sokáig Lajoskomáromban volt, aztán Sárbogárdon. Amikor Bogárd bekerült NB III-ba, egy zsák dióért eladták Paksra, ott
NB II-es játékos lett. A fiam jelenleg is a paksi egyesületnél dolgozik másodállásban, szertárosként.
– Van-e kedvenc csapata, Feri bácsi?
– Van, hogyne! Paks.
A teljes interjú megtekinthetõ a Bogárdi TV-ben.
Hargitai Kiss Virág
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30 év
Hónapokkal ezelõtt telefonhívást kaptam
Csík Ildikótól, melyben értesített, hogy
osztálytalálkozót szerveznek szeptember
10-én 11 órára. Örömmel mondtam igent,
mert már az utóbbi idõkben én is gondoltam rá.

mit tud róluk, vagy üzeneteikrõl néhány
szóban. Végigmentünk névsor szerint, kivel, mi történt, hogy van, mit csinál. Láthattuk: az elmúlt 30 év nagyon gazdag és
változatos volt mindannyiunk életében. Az
élet sokfelé vitt bennünket, és különbözõ

2011. szeptember 15. Bogárd és Vidéke
Tisztelettel köszönjük Kati néninek, hogy
újra vállalt bennünket egy kis idõre.
Külön köszönjük Csillának, Ildinek és Attilának a szervezést. Köszönet mindenkinek, aki megajándékozott bennünket jelenlétével. Akik nem jutottak el, azoknak
ezúton is üzenem: õk is ott voltak emlékezéseinkben!
A következõ találkozás reményében, sok
szeretettel:
Misi

Meleg szeretettel emlékezek 5–8-ig volt
kedves osztályfõnökünkre, Takács Istvánné Éva nénire. Sárbogárdon mi voltunk az
elsõ osztálya, amit sok törõdéssel, segítséggel fogott össze. Sok szeretetet kaptunk tõle, bár mi nem mindig szolgáltunk rá.
Én személy szerint, aki templomba jártam,
hátratételt soha nem éreztem tõle, pedig a
férje pártvezetõ volt.
Most, ahogy könnyes szemmel írok róla,
elõttem van utolsó találkozásunk. Akkor
már súlyos beteg volt, mégis egész idõ alatt
mosolygós arca van elõttem, ahogy a buszon beszélgettünk, elbúcsúztunk. Nekem
így maradt meg az emlékeimben.
Szeretettel hordozom emlékeimben!
Annyi idõs volt, mint most mi, 44-45!

Az egykori 8. a névsora – Osztályfõnök: Takács Istvánné (†)
Ács Anikó, Ács Ildikó, Baky Anikó, Baki Tibor, Baráth Edit, Csanády Zsolt, Csernavölgyi
István, Csík Ildikó, Dömök István, Faragó Attila, Fülöp László, Gili Zsuzsanna, Gyõri Márta, Hajnal Csilla, Heidinger Csilla, Jákob Mihály, Mészáros Éva, Nagy Zoltán, Németh Ilona, Oláh Gabriella, Orosvári Zsolt, Szeredi Gábor, Takács Csilla, Váry Árpád
Ahogy közeledett a kijelölt nap, azon kaptam magam, hogy egyre több emlék jön elõ
az elmúlt iskolai évekrõl. A nagy napot izgatottan vártam már – mint késõbb kiderült, nem csak én.
Szép szombati napot kaptunk ajándékba.
Az iskolába stílusosan, a kor szelleméhez
igazodva gyalog indultam. Útközben
számtalan emlék idézõdött fel bennem. Az
utcánkban gyerekként sokáig a kerítésoszlopokat néztem: „Mikor leszek már nagyobb náluk?”. Alsóban délután is kellett
mennünk minden második héten. A téli
korai sötétségben gyengén világított utcánkban gyakran énekelve mentem hazafelé, és elmúlott a félelmem. A volt húsüzemhez érve eszembe jutott, hogy itt
szedtem a petúniát élõvilágórára boncoláshoz.
A kapuhoz közeledve erõsen figyeltem,
van-e már valaki. Néhányan már várakozva álltak, és örömmel üdvözöltük egymást.
Szépen sorba gyülekeztünk, s közben megérkezett Varnyu Sándorné Kati néni, aki
3-4. osztályban volt osztályfõnökünk.
Bevárva az utolsókat is bementünk az elsõ
terembe, és megkezdõdött a köszöntés, és
emlékezés (Takács Istvánné) Éva nénire,
aki sajnos már nem lehetett közöttünk.
A 24-bõl 20-nak sikerült szabaddá tenni
ezt a napot. A négy társunkról, akik lemaradtak, szeretettel megemlékeztünk, ki

munkahelyekre. Lett közülünk vállalkozó,
bankár, kórházigazgató, ápolónõ, katona,
vendéglátós, iparos s más egyéb, mégis jó
érzés volt újra összetartozni.
1980-ban osztályfõnökünk mindenkivel íratott egy fogalmazást,
melynek ez volt a címe:
„Húsz év múlva”. Leírtuk terveinket, elképzeléseinket, bár azt gondoltuk 13 évesen: „Mikor lesz még 2000?” Osztályfõnökünk
Visszatekintve, bizony, már el is múlt, és
ki-ki elgondolkodhat múltjáról, jelenérõl
és jövõjérõl.
A beszámolók után Kati néni kedves szavakkal és jókívánságokkal bezárta az órát.
Az iskolát elhagyva elsétáltunk osztálytársunk, Attila éttermébe, ahol kitûnõ és bõséges ebéd után megkezdõdött a beszélgetés. Nagyon sok emlék elõkerült, volt, amikor egymás szavába vágva meséltünk, nevettünk. 16 óra körül megkezdõdtek a szállingózások, búcsúzások, elérhetõségi
egyeztetésekkel. Legvégül öten maradtunk; 20 óra után mi is lassan elbúcsúzva
hazaindultunk.
Éjszaka alig aludtam, nagyon meleg volt,
és egymás után jöttek fel bennem a régi
emlékek.

30 éves
osztálytalálkozó
Idegen telefonáló hívott egyik este. Kedvetlenül felvettem. Miért hív ilyenkor, ki
ez? Kedves lány mutatkozik be, a végén fogom csak fel, hogy ki is az: Csík Ildi, régi
osztálytársam.
„Osztálytalálkozót szervezünk, 30 éves általános iskolait” – mondja.
Elsõ pillanatra azt gondolom: bocsi, nem
engem keresnek, ez az „öreg” nem én vagyok, hívd a többieket, akik ebben az idõutazásban már részt vettek, számomra ez a
szám nem létezik. Osszuk el hárommal,
csaljunk, jobban hangzik: 3x10.
Ma este, amikor már az összejövetelen túl
vagyok, és zsong a fejem a beszélgetések
izgalmától, a nevetésektõl, az életünk történeteitõl, köszönöm, jól vagyok, semmi
bajom, bátran kimondom, és mesélni fogom mindenkinek: a 30 éves általános iskolai osztálytalálkozón voltam.
Szerencsésnek érzem magam, hogy a társaság nagy örömmel és kíváncsisággal állt
újra össze, a 24 ember, aki végzett 1981ben. Gyermeki létbõl felnõttekké váltunk.
„Középkorú” – mondják mások. Vicces,
gondolom én – persze, nem az. Kezd életúttá alakulni, tekeredni, csavarodni.
Hát így állunk: változóban, túl a pályaválasztáson, a boldogságon és csalódáson, a
ráncokon és kilókon, életünk felén.
Nagyon jó volt együtt, köszönöm nektek,
akik szerveztétek, akik ott voltatok, és akik
eljöttetek volna, ha valami akadálya nincs!
Köszi, hogy örülhettünk egymásnak!
Szeretettel: Oláh Gabi
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Áhítat és vigasság dalban
A Huszics Vendel Kórus vendégszereplése
Idõben rövid, de élményekben és szereplésekben annál gazdagabb kiránduláson vett részt a Huszics Vendel Kórus szeptember
10-11-én. A hajdúböszörményi kórus vendégeként szombaton
két közös hangversenyen énekeltünk a Böszörményi Vigasságokon.
Az elsõ koncert a kiváló akusztikájú görög katolikus templomban
volt. Három énekkar, a hajdúböszörményi, a palóznaki és a sárbogárdi egyházi mûveket adott elõ magas színvonalon. Meglepetés
volt a mindössze 500 lelket számláló Balaton-felvidéki település,
Palóznak kamarakórusának szereplése.

A böszörményi kórus a miénkhez hasonló létszámú, fesztiválkórus minõsítésû együttes. Élmény volt a több mint száz dalos együttes éneklése a három közös mû során.

Ezután szabadtéren, a Fürdõkertben léptünk fel. Bár
egy kissé tartottunk attól,
hogy a „vigasságok” elnyomják majd az énekszót,
de a kiváló hangosítás révén
igen jó hangulatot varázsolt
a három kórus. Szerénytelenség nélkül állíthatjuk,
hogy kivívtuk a helyiek elismerését.
Ezúton is köszönjük a hajdúböszörményi kórus elnökének, Balla Zoltánnak és
karnagyának, Gáll Péternek a meghívást és a jó szervezést!
Éjfélig tartó mulatság után kora reggel indultunk Nagyváradra,
ahol az olaszi (Körös-parti) református templomban léptünk fel.
Az istentisztelet keretében három kórusmûvet énekeltünk, majd
önálló hangversenyt adtunk a gyülekezet tagjainak és a holland

testvérgyülekezetbõl érkezett vendégeknek. Lelkünket átjárta a
templom szépsége, a gyülekezet
áhítatos figyelme. Igyekeztünk
legjobb tudásunk szerint énekelni.
Éreztük, hogy itt igazi, tiszta közösségi élet folyik, amely közösségnek a lelke, motorja a lelkész,
aki nagy hatást tett valamennyiünkre. Veres Kovács Attila nagytiszteletû úr prédikációja, gyönyörû magyar beszéde, lenyûgözõ tárgyi tudása az általa vezetett városnézésen ámulatba ejtett mindenkit.

A gyülekezet valamennyi tagja mindent megtett azért, hogy jól
érezzük magunkat. Finom étellel, itallal vendégeltek meg bennünket. Nagyon jó érzés volt, hogy elõadásunkkal örömet szereztünk újdonsült barátainknak.
A három koncerten összesen 29 dalt énekeltünk. A hazafelé vezetõ úton azonban már az új feladatokról is beszélgettünk. Legközelebbi találkozásunk kedves hazai közönségünkkel október 8-án
lesz a zenei világnap tiszteletére rendezendõ hangversenyünkön.
Ez alkalommal viszonozza a hajdúböszörményi kórus a látogatásunkat. A két kórus fellépése, reméljük, maradandó élményt fog
nyújtani a kóruséneklés barátainak. Ez a nap különösen fontos
lesz számunkra azért is, mert a koncert elõtt felavatjuk elhunyt
karnagyunk, Huszics Vendel emléktábláját.
Szabados Tamás
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Mária-ünnep Pálfán
Meghitt ünnep keretében leplezték le az új Mária-szobrot a
Pálfa szívében álló, ódon katolikus templomban vasárnap
délután. A jeles alkalomra a
szomszédos egyházközségeket
is meghívták, akik dalos követeket küldtek Mária dicséretére. Pincehelyrõl egy gitáros
lánycsokor érkezett, Simontornyáról a Krammer Ferenc Kórus, valamint ceceiek és vajtaiak Barina Júlia vezetésével.
Közös énekkel vette kezdetét
az esemény, majd Kovács József hitoktató köszöntötte az
egybegyûlteket, és Kornél atya
közremûködésével leleplezték
a Mária-szobrot. Ezt követõen
vonultak fel a vendégek.

2011. szeptember 15. Bogárd és Vidéke

Szüreti Pálfán
Végeláthatatlan menet kígyózott végig Pálfa utcáin szombaton
délután, a szüreti idõszak eljövetelét hirdetve. A legkisebbektõl
az idõsebbekig minden generáció kivette részét az ünnepbõl;
csatlakoztak a pálfaiakhoz máshonnan érkezett csapatok is, akik
hangjukkal, vidámságukkal erõsítették a menetet.

A felvonulók seregére, persze, sok-sok kíváncsiskodó verõdött
össze a házak, kapuk elõtt, az utcasarkokon. A csikósok incselkedve ijesztgették meg õket ostoraikkal.
Az egyik megállónál a pálfai asszonyok, népviseletes lányok és fiúk köszöntötték énekkel, tánccal a köréjük gyûlteket és a szüretet. Közben az utcabeliek jó falatokkal, szõlõvel kínálták a megéhezett, megszomjazott szüretiseket.

A pincehelyiek és simontornyaiak könnyed, szívhez szóló dallamokat válogattak csokorba, és furulyával, hagyományos illetve
elektromos gitárral, valamint szintetizátor kíséretével adták elõ
mûsorukat. A vajtaiak unisono magasztalták a Szûzanyát, felé
fordítva tekintetüket. A ceceiek egyházi mûvekkel köszöntötték a
Magyarok Nagyasszonyát közelgõ neve napján, és hirdették a mai
embereknek is szóló üzenetét.

Aztán ráhúzott a banda, és többen is táncra perültek, el-elkapva
egy-két bámészkodót. Külön kört alkottak a szép cigánylányok
tûzpiros ruhájukban. De a színes menetben még egy „honfoglalót” is fel lehetett fedezni!
Hargitai Kiss Virág

Végezetül meglepetésként kihívták az összes Mária nevû hölgyet
az oltár elé, és az összes jelenlévõ állva, a Boldogasszony Anyánkat énekelve köszöntötte fel õket, Kovács József pedig egy-egy
szál virágot nyújtott át a névnaposoknak.
A bensõséges együttlét szeretetvendégséggel folytatódott.
Hargitai Kiss Virág

Sárbogárdi KÉPESLAPOK

kaphatók szerkesztõségünkben
35 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12., tel.: 06 (25) 508 900.
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Miklósi menet
Vámosi István, mint bíró és felesége, mint bíróné vezették fel a
sárszentmiklósi szüreti menetet szombaton. Közvetlenül a déli
harangszó után indult el a több mint húsz kocsiból álló társaság a
katolikus templom mögül, ahol gyülekeztek. Szabó Lászlóék adták a lépéshez a ritmust a zenészkocsiról, a felvonulók meg énekkel biztatták a lovakat és a hajtókat. Na, meg az út szélén ácsingózókat, hogy vegyenek részt az esti bálban.
A Vezér utcából kijövet a táncosok meg se várták, hogy a kisbíró
kidobolja a hirdetnivalót, a kocsikról nagy sebtiben lepattanva
ropni kezdték. Akkora kör kerekedett, hogy hosszában-széltiben
elfoglalta az utat.
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Szüreti mulatság
Alsószentivánon
Évekkel ezelõtt egy szüreti felvonuláson történt súlyos baleset
Alsószentivánon. Azóta nem rendeztek szüreti mulatságot a faluban.

Az idén újraindították a régi hagyományt a lenti presszó tulajdonosai. Rendhagyó módon ezen a hétvégén pénteken rendezték a
szüreti felvonulást, mert a sok rendezvény miatt csak ekkor ért rá
a zenekar.

Gyönyörködtünk a csizmák, cipellõk kopogásában, szoknyák, gatyák suhogásában, a napocska és a szellõ játékában a selyempántlikákon. A szüretisek utánpótlása meglesz, az bizonyos, mivel
annyi fiatal szempár ragyogott mosolygósan a körben!

A fõúti kanyarnál, a Menyhárt bolt elõtti téren gyülekeztek a felvonulók. A gyülekezés ideje alatt a németkéri csikósok tartottak
látványos lovasbemutatót. A lefektetett lovak hátán ritmusra pattogtatták a karikás ostoraikat. Az egyik csikós leültette a lovát,
egy másik a lefektetett ló hátára feküdt, kalapját a szemére húzta,
mintha aludna, aztán felágaskodtatták az egyik lovat, annak
aláállt két csikós, s a ló lábait a vállukra vették.
No, de várták a menetet már minden utcában, úgyhogy szedelõdzködtek és siettek is tovább a csikósok nyomában.
Azt gondolná az ember, hogy a résztvevõk holtfáradtan tértek haza a menetelés után. De nem így történt ám! Még az esti bálban se
fáradtak ki, olyannyira nem, hogy még repetáztak egyet vasárnap
délután.
Hargitai Kiss Virág

KÖSZÖNET
Ezúton is köszönetet szeretnénk mondani a sárszentmiklósi szüreti felvonuláshoz és bálhoz nyújtott segítségért a következõknek: Domján, Sáfrány és
Tóth pékség, dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd Város Önkormányzata, Varga
Gábor országgyûlési képviselõ, Ébl Zoltán, Balogh Éva, Hérincs József,
Czeiner Mihály, Rigó László, Krencz Nagyker, Kovács Béla, Király Miklós,
rendõrség, polgárõrség, Sárszentmiklósi Általános Iskola. Köszönet a csikósoknak, kocsisoknak, beöltözötteknek és mindenki másnak, aki segített!
Maszek és Piktor

Aztán elindult a menet végig a falun. A kis településnek szinte
minden házából volt beöltözött felvonuló, így szinte minden ház
elõtt megálltak egy énekre, táncra. Késõ este lett, mire végigértek
a falun.
Este a presszó udvarán hajnalig tartó bálban mulattak a vendégek.
Hargitai Lajos

10

KÖZÖSSÉG / KÖZLEMÉNYEK

2011. szeptember 15. Bogárd és Vidéke

Nyílt nap a KITE-nél
Szakmai nyílt napot rendezett a KITE
múlt héten csütörtökön. A sárszentmiklósi
telephelyre az ország különbözõ pontjairól érkeztek megszámlálhatatlanul az érdeklõdõk, de más nemzetiségû vendégek is
megtisztelték jelenlétükkel az eseményt.
A szervezõk – látszólag – könnyedén megbirkóztak a kihívásokkal, és gördülékenyen zajlottak a programok.
A KITE itteni telephelyén a legváltozatosabb felhasználású gépeket, valamint új eljárásokat, a mezõgazdasági munkához
nélkülözhetetlen eszközöket, termékeket
tekinthették és ismerhették meg a látogatók.
Külön sátorban kerültek bemutatásra a
növényvédõ szerek, vetõmagok, alkatrészek, öntözési rendszerek, kertészeti esz-

közök, a gazdálkodók számára kidolgozott
hitelkonstrukciók. Szabadtéren a hétköznapi fûnyírótól kezdve az önjáró fûnyírón
át a kisebb, nagyobb munkagépekig mindenféle feladat elvégzéséhez találhattak
megfelelõ masinériát az érdeklõdõk. Ebéd
után egy megkoreografált gépshow-n is
fölvonultak a KITE által forgalmazott
munkaeszközök.
A legnagyobb figyelem azt a csúcstechnológiát (ún. mûholdas távfelügyeleti rendszert) övezte, ami precíz, hatékony permetezést, földmegmunkálást stb. tesz lehetõvé egy intelligens, automatizált rendszer
segítségével. Ennek szemléltetésére egy
nagy hangárban vetített képes elõadást
hallgathattak meg a jelenlévõk több száz
fõs csoportokban, majd buszokkal az alapi

Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének
egészségügyi- és szociális bizottsága pályázatot hirdet a 2011. évre a Sárbogárdon
mûködõ egyesületek és nonprofit szervezetek részére

gyógyászati és fejlesztési eszközök,
segédeszközök vásárlására.
A pályázat célja: az egyesületen és nonprofit szervezeteken keresztül gyógyászati segédeszközök vásárlásával támogatni a fogyatékosságban élõket.
A pályázók köre: azok az egyesületek és
nonprofit szervezetek – kivétel közalapítványok –, amelyek alapító okiratuk
szerint fogyatékos embereket, csoportokat fognak össze.
A pályázathoz mellékelni kell: az adatlap, alapszabály, alapító okirat másolata,
bírósági bejegyzés másolata, az adatlap
II. pontja szerinti melléklet; közzétételi
kérelem; nyilatkozat a közpénzekbõl
nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség
fennállásáról, vagy hiányáról (a nyilatkozat nem csatolása kizáró ok).
A kapott támogatás más célra nem használható fel.

A határidõn túl érkezett, illetve a kötelezõ mellékletet nem tartalmazó pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlásra
egyszeri lehetõség van. A korábban már
hasonló támogatásban részesült, és határidõre el nem számolt szervezetek nem
vehetnek részt a pályázaton.
A pályázat benyújtásának határideje:
2011. szeptember 30.

út melletti és szarvaspusztai földekhez vitték õket, ahol élõben is megtekinthették e
rendszer mûködését.
Hargitai Kiss Virág

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2011. szeptember 9-ei
ülésén elfogadta:
– a 26/2011. (IX. 13.) önkormányzati
rendeletet a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésérõl
szóló 4/2011. (II. 15.) önkormányzati
rendelet módosításáról;
– a 27/2011. (IX. 13.) önkormányzati
rendeletet az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról;

A pályázat elbírálásának határideje:
2011. október 14.

– a 28/2011. (IX. 13.) önkormányzati
rendeletet a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó
egyes szabályokról szóló 21/2006. (III.
23.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A pályázat elbírálásának eredményérõl
minden pályázót írásban értesítünk 2011.
október 31-éig.

A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a polgármesteri hivatal
szervezési csoportjánál.

Az egészségügyi és szociális bizottság elnöke

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

A pályázatokat a polgármesteri hivatalba
kell benyújtani (7000 Sárbogárd, Hõsök
tere 2.)

Bogárd és Vidéke 2011. szeptember 15.
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Nincs jobb az anyatejnél!
Az anyatejes világnapot néhány éve Sárbogárdon is megünnepeljük. A védõnõk pénteken ismét egy kis együttlétre hívták az anyai
örömök elé nézõ kismamákat és a már gyakorló anyukákat. A piciknek egy kis játszósarkot is berendeztek a mûvelõdési ház elõcsarnokában, ropogtatnivalóval, vízzel látták õket vendégül, míg
a kismamák és anyukák hasznos információkhoz juthattak néhány elõadás révén például a homeopátiás készítményekrõl, az
orrszívóról, bioélelmiszerekrõl. A hosszú ideig szoptató anyukákat egy-egy szál virággal köszöntötték. Mindenki kapott egy kis
ajándékcsomagot is.

Nincs jobb az anyatejnél!
Ezt a mondatot nem elég százszor elmondani, mert több anyuka is
van, akiket könnyen eltántorít egy-egy „okosság” a szoptatástól.
Fejben dõl el minden – ha valaki elhatározza, õszintén akarja,
hogy szoptatja gyermekét, akkor gond nem lehet.
Nincs vizes tej! Bármilyen is az anyatej állaga, abban minden fontos tápanyag benne van, ami a babának kell. Ha jól fejlõdik a baba,

egészséges, kiegyensúlyozott, akkor nincs miért aggódni, és méricskélni is fölösleges! Ráadásul az anyatej mindig kéznél van, és
nem kell vele pepecselni, mint a tápszerekkel.
Ha fáj, feszül a mell, esetleg kicsit belázasodunk, az egyetlen
gyógyszer a szoptatás! A gyereknél jobban semmilyen gyógyszer,
orvos, vagy fejõalkalmatosság nem mulasztja el ezt az állapotot.
Ha a szüléssel járó fájdalmakat el tudtuk viselni, akkor a gyermekünkért viseljük el az idõnként fájdalmas szoptatást is! Ennyit
megér a babánk testi és lelki egészsége!
Ne az „okosságokra” meg az órára figyeljünk oda, hanem a gyerekre! Ha éhes, szomjas, tegyük mellre, akár gyakrabban, az igényei szerint.
Anyatejes táplálás mellett 6 hónapos korig nincs szükség másra,
se vízre, se teára!
Szoptassunk addig, amíg a gyermek kívánja, ne akarjuk erõnek
erejével leválasztani, mert azzal biztosan életre szóló lelki törést
okozunk, ami táptalaja a különféle függõségeknek!
Hargitai Kiss Virág

A Road Masters csoport eredményei
Pákozd Eudeal–Iváncsa
1-3
Kápolnásnyék–
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ
1-2
Baracs–Martonvásár
1-4
Etyek–Bakonycsernye
3-1
Iszkaszentgy. Villamedica–
Szabadegyháza
3-2
Sárosd–Sárszentmiklós
3-1
Kisláng–Velence
0-1
Dunafém-Maroshegy–Polgárdi
0-0
A Road Masters csoport állása
1. Sárosd
2. Iváncsa
3. Gárdony–Agárdi
Gyógyfürdõ
4. Iszkaszentgy.
Villamedica
5. Szabadegyháza
6. Sárszentmiklós
7. Etyek
8. Velence
9. Polgárdi
10. Martonvásár
11. Dunafém–
Maroshegy
12. Kisláng
13. Kápolnásnyék
14. Pákozd Eudeal
15. Baracs
16. Bakonycsernye

4 0 0 20
4 0 0 11

3
4

17 12
7 12

4

3 0 1 11

6

5 9

4
4
4
4
4
4
4

3
2
2
2
1
1
1

0
1
1
0
3
1
1

1 12
1 13
1 5
2 8
0 4
2 10
2 8

9
8
4
12
3
8
9

3
5
1
-4
1
2
-1

9
7
7
6
6
4
4

4
4
4
4
4
4

1
1
1
1
0
0

1
0
0
0
2
0

2
3
3
3
2
4

8 -4
9 -4
13 -6
15 -8
7 -4
13 -10

4
3
3
3
2
0

A Zöldharmónia csoport eredményei

Rácalmás–Pusztaszabolcs

1-6

Szabadegyháza II.–Alap

3-3

Mezõszilas–Kulcs

3-2

Kisapostag–Zichyújfalu

0-6

Mezõfalva–Dég

2-0

Pálhalma II.– Mezõkomárom

Lajoskomárom–Ercsi

1-4

LMSK–Cece

3-0

Seregélyes–Nagylók

1-3

Káloz–Adony

0-1

Sárszentágota–
Dunamenti Abroncsgyártók

9-0

Sárbogárd–Enying

4-1

Perkáta–Soponya

4-1

Vajta–Aba-Sárvíz

1-4

Elõszállás–Nagykarácsony

2-1

Az Agárdi Termál csoport állása

4
4

4
5
7
7
3
3

Az Agárdi Termál csoport eredményei:

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

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0

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

0
0
0
0
1
1
2
2
1
1
2
3
3
3
4
4

13
18
14
10
13
11
5
7
9
6
4
6
4
3
2
2

2
7
6
2
5
4
3
10
6
6
3
10
15
17
15
16

11
11
8
8
8
7
2
-3
3
0
1
-4
-11
-14
-13
-14

12-0

A Zöldharmónia csoport állása
12
10
10
10
7
7
6
6
5
5
4
3
3
3
0
0

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

4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1

1
1
0
0
0
0
0
0
2
1
0

0
0
1
0
0
1
2
2
1
2
3

17
11
21
13
12
11
16
9
6
5
12

3
3
4
4

0
0
0
0

1
0
0
0

2
3
4
4

2
4
4
1

9
6
7
1
5
6
8
6
8
9
15

8
5
14
12
7
5
8
3
-2
-4
-3

10
10
9
9
9
9
6
6
5
4
3

13 -11 1
9 -5 0
14 -10 0
28 -27 0
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Alkalmatlan
vagy?

Boldogmondások margójára
(Máté ev. 5. rész 1-12. versekhez)
Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert akkor azt is megtudják majd, hogyan éljenek.
Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelen azt tenniük,
amit mindenki tesz.
Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert örömes lesz az életük.
Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük.
Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak.
Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól, mert sok zavartól
kímélik meg magukat.
Boldogok, akik észreveszik egy diófában a bölcsõt, az asztalt és a koporsót, és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, hanem látnak is.
Boldogok, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni, mert megcsendül a csöndjük és titkok tudóivá válnak. Leborulók és nem kiborulók többé.
Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek fel és örömmel indulnak útjukra.
Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, mert sok barátot kapnak ajándékba,
és nem lesznek magányosak.
Boldogok, akik figyelnek mások hívására anélkül, hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat, mert õk az öröm magvetõi.
Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a nagy eseményeket,
mert messzire jutnak az életben.
Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes lesz.
Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait, akkor is, ha naivnak tartják õket,
mert ez a szeretet ára.
Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják õket, és szelíden
szólnak, mert Jézus nyomában járnak.
Boldogok, akik mindebbõl meg is tudnak valósítani valamit, mert életesebb lesz az
életük.
Dr. Gyökössy Endre

Az igazság megismerése szabaddá tesz!
Isten vágya az, hogy közösségben légy Vele, s megismerd az Õ szeretetét és az igazságot az Õ szaván, az igén keresztül.
A teljes evangéliumot hallgathatod, gyógyulást és szabadulást kaphatsz terheidtõl:

Sárbogárd, mûvelõdési ház, páros héten szerdán 17.30-kor.

Nagyon sok oka lehetne Istennek arra, hogy
ne foglakozzon veled, és alkalmatlannak találjon arra, hogy Õt szolgáld. De ne aggódj,
hanem inkább nézz meg néhány embert a
Bibliában:
Mózes dadogott.
Dávid nagyon fiatal volt.
Hóseás felesége egy prostituált volt.
Jákób hazudott.
Salamon túl gazdag volt.
Ábrahám túl öreg volt.
Pál gyilkos volt.
Jónás menekült Isten elõl.
Keresztelõ János nagyszájú volt.
Péter háromszor megtagadta Jézust.
De Isten soha nem hív állásinterjúra! Õ
nem úgy alkalmaz és rúg ki, mint a munkahelyen a fõnök. Õ sokkal több egy szeretõ
apánál és egy fõnöknél. Nem teljesítménybérben fizet nekünk, nem süket, ha hozzá
kiáltunk, nem vak, hogy ne lássa szükségeinket.
A Sátán azt mondja: „Te értéktelen és haszontalan vagy!”
Jézus azt mondja: „Mert mindaz, aki kér,
kap; aki keres, az talál; és aki zörget, annak
megnyittatik.” (Lukács 11:10)
A Sátán visszanéz a múltba, hogy mit tettél
rosszul, és vádol.
Isten visszanéz a múltba, és látja Jézus
Krisztust a kereszten.
Tény, hogy Istennek ezernyi oka lehetne arra, hogy ne foglakozzon velünk és eltaszítson magától. DE mégis szeret minket, és
nem törõdik gyengeségeinkkel, ahogy kinézünk, amit tettünk, amilyen tökéletlenek
vagyunk és gyengék, mert csakis Õ tesz alkalmassá arra, amit eltervezett. Tehát ne
magadra nézz, hanem Jézusra! Keresd Õt
és engedd, hogy munkálkodjon benned!

A részvétel ingyenes, bárkit szeretettel vár a Krisztus Szeretete Egyház lelkipásztora!

Közlemény
A VOLT SÁRBOGÁRDI DIÁKOK AZ
ALMA MATERÉRT ALAPÍTVÁNY
kuratóriuma köszönetét fejezi ki azoknak, akik jövedelemadójuk 1 %-ával eddig is támogatták az alapítványt.
A kapott összeget, az alapító okiratban
rögzítetteknek megfelelõen, 50 %-ban
alaptõkésítettük, amelynek kamatai
növelik az évrõl évre felhasználható keretet. A másik 50 %-ból a tehetséges, kimagasló eredményeket elért, a szociálisan rászoruló tanulók jutalmazását,
külföldi nyelvtanulását, a Petõfi-pályázat díjazottjait támogattuk.
Kérem, a jövõben is támogassák munkánkat! Az alapítvány adószáma:
18483228-1-07.
Köszönettel: Boda János,
a kuratórium elnöke

Forrás: internet – andrelowoa

SZÜRETI ÜNNEP CECÉN
Sok szeretettel hívjuk és várjuk községünk minden kedves lakóját
a 2011. évi szeptemberi szüreti programjainkra!

Hagyományõrzõ szüreti felvonulásunk
2011. szeptember 17-én, szombaton, 13 órától kezdõdik
Tisztelettel várunk mindenkit, hogy együtt ünnepelje velünk a szüret, a mulatozás idejét, és tiszteljen meg bennünket azzal, hogy nézõként együtt örül velünk, ahogy ezt a
régi idõkben is tették!
A felvonulás után este 8 órától szüreti bálba várjuk a táncolni vágyókat a mûvelõdési
házba!
A bál belépõdíja: 500 Ft, zenél: Szabó László.
A bevételt a szereplõk vendéglátására és a költségekre fordítjuk.
A rendezõség a változtatás és a beléptetés jogát fenntartja.
Cecéért Közhasznú Egyesület

Bogárd és Vidéke 2011. szeptember 15.

KÖZÖSSÉG

MÛVÉSZEINK SOROZAT
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület tisztelettel meghívja Önt

id. Benedek Jenõ festõmûvész
kiállítására.
Helyszín: a régi községháza kiállítótermei.

Idõpont: 2011. szeptember 30., 17 óra.
Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
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FALUNAP
KISLÓKBAN
Hamarosan kerek évfordulót ünnepel a Kislóki falunap,
hiszen idén kilencedik alkalommal rendezték meg, a Faluháznál. A gyerekeknek csúszdás ugrálóvárat állítottak
fel, Bíró Kriszti és édesanyja pillangókkal s egyéb mintákkal díszítettek minden sorban állót.
Nem csak a gyerekeket várta nyitott „ajtókkal” a Bábovi
és a Vertikál környezettudatosságot játékosan ösztönzõ
sátra.

Benedek Jenõ
(1906–1987)
1906. január 16-án született Kecskeméten. Kilencen voltak testvérek, édesapja Benedek József lakatosmester.
Kitanulta a lakatosmesterséget, és közben
Révész Imre irányításával kezdett rajzolni,
festeni a kecskeméti mûvésztelepen. A Magyar Képzõmûvészeti Fõiskolát Benkhard
Ákos növendékeként végezte el. Közben egy
évre megszakította tanulmányait, és elment
Olaszországba, majd Németországba tanulmányútra. Egy ideig Berlinben élt, festésbõl, rajzolásból tartotta fenn magát, de a fõiskola befejezéséért és rajztanári diplomája megszerzéséért hazatért.
Még fõiskolás korában, 1930-ban kitüntetõ oklevelet nyert a Szinyei
Társaság kiállításán a „Vöröshajú akt” címû olajfestményével.
A fõiskola befejezése után mint festõ és rajztanár dolgozott Nagykõrösön (1932), Sárbogárdon (1933), Tokajban (1935–1938), Csongrádon (1938–1942), Szolnokon (1942–1953; itt a Verseghy Ferenc Gimnáziumban 1947-tõl tagja volt a Verseghy Körnek, majd a rajztanári
státus megszüntetése után egy általános iskolában tanított). 1944-ben
beválasztották a szolnoki mûvésztelep tagjai közé, és itt dolgozott a háborús idõk megszakításával.
Elsõ sikeres fõvárosi kiállítása megnyitójának napján, 1944. március
19-én történt Magyarország német megszállása. A háborúban lakását,
mûtermét feldúlták, kifosztották, és mûveinek legnagyobb része eltûnt,
tönkrement.
1950-ben Munkácsy-díjjal, 1952-ben Kossuth-díjjal tüntették ki, többek között Csáky-Maronyák Józseffel, Csók Istvánnal, Konecsny
Györggyel, Lyka Károllyal, Kodály Zoltánnal együtt.
Tagja volt az 1945-tõl 1949-ig létezõ Rippl-Rónai Társaságnak.
1953-ban Budapestre költözött, és a budapesti Képzõ- és Iparmûvészeti Gimnázium mûvésztanára lett. Itt tanított 1966-ig, nyugdíjba vonulásáig.
Nyaranta még néhány évig a szolnoki mûvésztelepen, majd késõbb a
Balatonnál, Fonyódligeten dolgozott.
1984-ben a Mûvészeti Alap nívódíját nyerte el.
1987. július 19-én halt meg Budapesten.
Életmûvét a drámai mélység jellemzi, az elgondolkodás létünk, vagy
egy-egy emberi sors felett. Mûvészi munkássága ráébreszt, hogy az igazi festészet messze több, mint a falak szimpla dekorálása.
Életszeretõ, munkáját szenvedéllyel ûzõ ember volt, és mûvei tesznek
tanúságot mély, belsõ, meditatív gondolkodásáról és érzelemvilágáról.
105 éve született, gondoljuk át, hogy élete folyamán mi minden történt,
hányféle életkörülmény, hányféle ideológia vette körül munka közben,
hányféle gondolatot és érzést élt meg, amiket önmagán átszûrve kellett
szelektálnia, értékelnie és végül anyagban megvalósított, mûvészi képekben közvetítenie felénk.
A sárbogárdi kiállítás – korlátozott terjedelme miatt – az életmû alföldi
festészeti hagyományaitól, a tiszai és balatoni tájakon át a szürreális világig
terjedõ teljes keresztmetszetérõl nem tud teljes képet adni, de magas szintû
ízelítõt ad az egykoron Sárbogárdon is tanító mûvész munkásságából.

Az ebéd utáni szieszta idején a színpadon fellépõk szórakoztatták a közönséget: a sárhatvani asszonyok, Bíró
Kriszti, a Sárbogárdi Fúvószenekar, egy hiphopos lánycsapat, és az esti vigasságot megalapozó slágerek, táncosok.
Hargitai Kiss Virág

Természetjáróknak
Az októberi túra helye és idõpontja is változik!
Ideje: október 2., vasárnap.
Helye: Balatonszemes – Bóbita-forrás.
Indulás: 6.30 óra.

Tanfolyam és
vizsgáztatás egy helyen!
A Sárbogárdi Vöröskereszt gépjármûvezetéshez
KÖZÚTI ELSÕSEGÉLY-TANFOLYAMOT INDÍT
A LEGKEDVEZÕBB ÁRON A VÁROSBAN.
Induló tanfolyamaink idõpontja:
2011. szeptember 26-27-28., 17–20 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.).
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CSALÁDI KÖR / FELHÍVÁS

NAGYMAMA RECEPTJEI
Pásztorleves
Hozzávalók (4 fõre): 30 dkg
sertéslapocka, 30 dkg zöldbab,
1 fej vöröshagyma, 1 dl olaj, 2
erõleveskocka, 1 ek szárított
majoránna, 2 dl tejföl, liszt,
frissen õrölt bors; a nokedlihez: 1 tojás, 3 ek liszt, víz.
Azért hívják pásztorlevesnek,
mert eredetileg bográcsban
készítették.
A sertéslapockát és a vöröshagymát kockára vágjuk, a zöldbabot a
szokásos módon felvágjuk. Olajon megpirítjuk a hagymát, majd a
húst. Amikor a hús megpirult, kevés vizet adunk hozzá, majd a babot. Fedõ alatt és takarékon félpuhára pároljuk. Felöntjük vízzel,
hozzáadjuk a leveskockát, a majoránnát, és felforraljuk. Beleszaggatjuk a nokedlit. Liszttel kevert tejföllel habarjuk. Borsot
darálunk rá.

Hagymás-tejfölös
sült csülök római tálban
Hozzávalók (6 fõre): 2 sovány, bõrös csülök (vagy
egy nagy hátsó csülök), kb.
80 dkg tisztított burgonya,
2 fej vöröshagyma, 4 gerezd fokhagyma, 1 nagy
doboz tejföl, só (ízlés szerint), õrölt fekete bors.
A római tálat jó fél órára
hideg vízbe tesszük, alaposan beáztatjuk (a tetejét
is!). A burgonyát megtisztítjuk, és nyersen karikákra
vágjuk. Megsózzuk, borsozzuk, jól összeforgatjuk, majd a lecsepegtetett (NEM eltörölt!) cseréptálba szórjuk.
A gondosan megtisztított csülköket (a csülköt már elõzõ nap is
megfõzhetjük) a csont mentén felvágjuk, a félbevágott fokhagymagerezdekkel megtûzdeljük, majd ráfektetjük a burgonyákra.
Betakarjuk a vékony karikákra vágott vöröshagymával. Rálocsoljuk a sóval és borssal ízesített tejfölt. Rátesszük a szintén beáztatott tetejét a tálra, majd hideg sütõbe tesszük. Alsó-felsõ sütést
használunk, légkeverésest nem szabad, mert megrepedhet a tál! Elõször 100 fokra tekerjük fel (gázsütõn a legkisebb fokozat), azon
negyed órán át sül, majd feljebb tekerjük 150 fokra (gázsütõn a
2-es fokozat), ezen a hõfokon is negyed órát idõzik a római tálunk, végül 200 fokon (gázsütõn a 6-os állás) sütjük ezt a finomságot, még kb. 2,5-3 órán át (attól függõen, meg lett-e fõzve elõzõleg
a csülök).
Ezután a tál tetejét levéve (ha szükséges) még piros-ropogósra
sütjük a csülök bõrét – ha kilátszik a rengeteg tejföl, hagyma alól.

Töltött sült alma
Hozzávalók (4 fõre): 4 db alma, 25
dkg túró, 1 tk méz, 1 tojássárgája, 1
ek tejföl, csipet õrölt fahéj, kevés
narancshéj.
Az almákat félbevágjuk, kivájjuk
(kb. 1 cm húst hagyunk). A kivájt
alma húsát apróra daraboljuk, öszszekeverjük a túróval, tejföllel,
mézzel, tojássárgájával. Betöltjük
az almákba, szórunk a tetejére fahéjat és narancshéjdarabokat.
180 fokos sütõben kb. 10 perc alatt kész.

2011. szeptember 15. Bogárd és Vidéke

’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 öszszekötött 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!
Játsszunk, meséljünk együtt!
Madarász József Városi Könyvtár, Sárbogárd

Idõjárás
A hét légvégéig folytatódik a száraz idõjárás. A hõmérséklet
pénteken és szombaton az ilyenkor szokásos értékek körül alakul, majd vasárnap a hõmérséklet átmenetileg ismét 30 fok közelébe emelkedhet egy közeledõ frontrendszer elõtt. A vasárnap este Kárpát-medencét elérõ frontrendszer hosszú idõ után
nagy területen okozhat számottevõ csapadékot, és mögötte
újra csökken a hõmérséklet.
www.metnet.hu
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CECEI SULIBÖRZE
FA-iskola
2011 az erdõk nemzetközi éve, amely programsorozatba a Cecei
Általános Iskola is aktívan szeretne bekapcsolódni. Ennek alkalmából szeptember 12-én kezdetét vette intézményünkben a
„FA-iskola” elnevezésû, 3 hetet meghaladó projekt, amely egyben a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás elterjesztése
pályázatunk idei innovációja is.

Iskolánk és a településen hulladékszállítást végzõ KÖZÉV Kft.
között megkötött együttmûködési szerzõdés alapján részt vettünk egy térségi versenyen is, amely az egy fõre jutó összegyûjtött
papírmennyiséget célozta meg. Ebben szép sikert elérve iskolánk
elsõ helyezést ért el, ami pénzjutalommal is járt. Az iskola 50.000
forint támogatást nyert el, amelyet a gyûjtést lebonyolító diákönkormányzat fog majd felhasználni diákprogramok finanszírozására. A díjat a cég az iskola október 17-én megrendezésre kerülõ
alapítványi bálján adja át majd át ünnepélyes keretek között.

Fotótörténeti bemutató
Szeptember 12-én a Cecei Általános Iskola hetedik és a nyolcadik
évfolyamos tanulói számára tartott fotótörténeti bemutatót meghívott elõadónk, Mosberger Róbert fotográfus. A bemutatón a
gyerekek tapasztalás útján ismerkedhettek meg különbözõ, régi
fotográfiai eljárásokkal. Kipróbálhatták a fotózás hõskorában
használt dagerotípia-technikát és a camera obscura használatát.

A projekt nyitórendezvénye volt Inotai Tamás okleveles környezetmérnök, erdész technikus szakember elõadása, mely során iskolánk felsõ tagozatos gyermekei ismerkedhettek meg az erdõgazdálkodással, erdõhasznosítással, az erdõk szerepével, a hazai
nagy erdõállománnyal és bennük élõ állat- és növénytársulásokkal. Az elõadó elhozta termés-, rügy- és levélgyûjteményét is, ami
nagy tetszést aratott a vetített képes bemutató szemléltetéseként.
Az elõadáson elhangzott információkat a diákoknak érdemes
volt megjegyezniük, hiszen a projekt zárásaként megrendezésre
kerülõ akadályversenyen totó formájában kell majd számot adni
az itt megszerzett tudásukról.
A projekthez kapcsolódó rendezvény lesz még ezen a héten a
négy évszak erdõinek megfestése, illetve egy fakultatív kirándulás
Annafürdõre.
A 3 hetet meghaladó projekt szervezõi: Csajtainé Szabó Ágnes és
Balázsné Aranyos Judit

Igazi korhû eszközökkel és kellékekkel ismerkedhettek meg. Az
igen rejtélyes nevû, és egyébként zsírosbödönnek álcázott camera
obscura-val készült képet a gyerekek hívhatták elõ, így rácsodálkozhattak ezeknek az egyszerû fényképkészítõ eljárásoknak az
eredményére.

KÖZÉV-díj
A cecei iskola a tavalyi tanévtõl ökoiskolai címmel büszkélkedhet.
Ezen törekvésének egyik fontos része a szelektív hulladékgyûjtés
megszervezése és népszerûsítése. Ez az egész tanév folyamán
megjelenik, immár 9 féle anyag gyûjtésével, de idõnként kampányszerû akciókat is szervezünk.
Hagyományainkhoz híven az elmúlt tanév végén, 2011 májusában
is megrendezésre került egy papírgyûjtési akció, amelyen több
mint 8 tonna hulladékpapírt sikerült összegyûjtenünk.

A mai modern, digitális technikákkal felszerelt világunkban igazán jólesett kicsit visszarepülni a múltba, ha csak néhány órára is.
Tornócziné Bondor Csilla
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Szeptember 17., SZOMBAT
MTV: 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Mozdulj! 9.25
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
13.00 Divatos tengerpartok a ’60-as években 13.45 Magyarország 14.10 Hortobágyi kalandozások Csík Jánossal 14.25 Ebadta szerelem 16.10 Magyarország története 16.40 A magyar dal napja 18.25 Sándor Mátyás 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.05 Szerencseszombat – A luxor, az ötöslottó és a joker
sorsolása 21.00 A Bermuda-háromszög rejtélye 22.30 „Esély a lángok között”
jótékonysági koncert 23.25 Montalbano felügyelõ 1.25 Koncertek az A38
hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Vinx Club 10.30 Asztroshow
11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.50 Tuti gimi 13.45 Sue
Thomas – FBI 14.45 Canterbury-esetek 15.40 Az új világ 18.30 Híradó 19.00
Fókusz Plusz 19.30 X-faktor 21.00 Való világ 22.10 Amerikai pite 0.10 Külvárosi téboly 1.55 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.30 Egy tini naplója 11.00 Így
készült: Johnny English újratöltve 11.35 Babavilág 12.05 Mindig nyár 13.00
Walker, a texasi kopó 13.55 Autóguru 14.25 Capri – Az álmok szigete 16.35
Crusoe 17.35 Bûbájos boszorkák 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 Johnny
English 21.20 Most már elég! 23.30 Prérifarkas blues 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 20.53 Zene 21.04 Rádiószínház 21.51 Zene 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 18., VASÁRNAP
MTV: 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 9.05 Engedjétek
hozzám 9.15 Így szól az Úr! 9.20 Katolikus krónika 9.45 Kérdések a Bibliában
10.00 Református magazin 10.25 Ortodox ifjúsági mûsor 10.30 Útmutató
11.00 Görög katolikus liturgia közv. 12.00 Hírek 12.20 Szellem a palackból
12.45 Hortobágyi kalandozások Csík Jánossal 13.00 Üvöltõ szelek 14.45 A
roma harcos – Veres Richard portré 15.15 TS 15.50 DVSC TEVA–MVM Paks
bajnoki labdarúgó-mérkõzés 18.05 Anno 18.35 A király kalóza 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.05 Nevetni kell, ennyi az egész – Balázs Péter kabaréja
21.00 A szakasz 23.00 Menekülésre ítélve 0.50 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Trendmánia 10.35 Teleshop
11.35 Törzsutas 12.00 Híradó 12.15 Magyar autósport-magazin 12.30
Forma-1 magazin 12.55 Merlin kalandjai 14.00 Sue Thomas – FBI 15.05
Canterbury-esetek 16.15 Nemzeti Vágta 2011 18.30 Híradó 19.00 Bolondok
aranya 21.15 Való világ 22.20 Heti hetes 23.45 Portré 0.15 A sötét igazság
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a Földrõl 6.45 TV2 Matiné 10.00
Született kémek 10.30 Max Steel 11.35 Stahl konyhája 12.05 Kalandjárat
12.40 Borkultusz 13.10 90210 14.05 A kiválasztott – Az amerikai látnok 15.05
Monk – Flúgos nyomozó 16.00 Bûbájos boszorkák 16.55 Tiniboszi 18.30 Tények 19.00 Napló 19.35 Napló extra 20.05 Seholország 22.10 Frizbi Hajdú Péterrel 23.10 Knight Rider 0.05 A véres dinasztia 2.35 Ezo.tv 3.05 Napló 3.30
Napló Extra 3.55 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katolikus
szentmise közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a
Föld körül 13.04 Népzene 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04
Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 21.04 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 19., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Kalandozó 10.00 Házaspárbaj 10.55 Csak egy kislány… 11.30 Napirend elõtt
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.20 Kárpát expressz 12.50 Roma magazin
13.20 Domovina 13.55 Szent István-vándorlás 14.25 Vizsgálat, lépj be! 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 Mit csinált a
felséged 3-tól 5-ig? 21.35 A végzet asszonya 22.40 Hétfõ este 23.15 Titkok és
szolgálatok 0.10 Kogart kiállítások 0.35 Sporthírek 0.45 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 15.15 A szív útjai 16.15 Ezel – Bosszú
mindhalálig 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Való világ
22.10 Hazudj, ha tudsz! 23.20 Reflektor 23.35 Helyszíni szemle
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.45 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 9.55 Teleshop 11.30 Született
kémek 11.55 Barbie és a gyémánt kastély 13.30 Ezo.tv 14.30 Seherezádé
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15.30 Psych – Dilis detektívek 16.30 Második élet 17.25 Update konyha 17.30
Eva Luna 18.30 Tények 19.20 Összeesküvõk 20.35 Jóban-Rosszban 21.15 Aktív 21.50 NCIS 23.45 Aktív Extra 23.50 Esküdj! 0.20 Tények este 0.55 Ezo.tv
1.25 Különleges ügyosztály 2.15 A Holcroft egyezmény 4.05 Magellán 4.30
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Kabaréklub 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 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 20., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Kalandozó 9.55 Magyar népmesék 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 13.50 Világörökségeink 14.20 Lélek-tantörténetek 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 Önök kérték!
21.00 Ármány és szerelem anno 1951 22.00 Kedd este 22.35 Titkok és szolgálatok 23.30 A rejtélyes XX. század 0.00 Sporthírek 0.10 Ma reggel 2.20 Egy
fogás, egy hely – Fehér leves Algírban
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 15.15 A szív útjai 16.15 Ezel – Bosszú
mindhalálig 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Való világ
22.45 Házon kívül 23.15 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.55 Légi
mentõk 1.20 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 A meztelen bomba 13.30 Ezo.tv 14.30 Eva Luna 15.30 Psych – Dilis detektívek 16.30
Második élet 17.25 Update konyha 17.30 Eva Luna 18.30 Tények 19.20 Összeesküvõk 20.35 Jóban-Rosszban 21.15 Aktív 21.50 XXX 2 23.50 Aktív Extra
23.55 Esküdj! 0.25 Tények este 1.00 Ezo.tv 1.30 A médium 2.25 Kísértések
3.55 Babavilág 4.20 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.22 Zene 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás
15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10
Éjszaka

Szeptember 21., 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 14.00 Az ember tragédiája Szegeden 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 Isten hozta, õrnagy
úr! 21.50 Szerda este 22.25 Titkok és szolgálatok 23.20 A tragédia rejtélye
0.10 Sporthírek 0.20 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 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 15.15 A szív útjai 16.15 Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30
Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Való világ 22.45 Zûrös páros
0.40 Reflektor 0.55 Vitathatatlan 2.
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.45 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop 11.40 Az ezüst
oroszlán birodalmában 13.30 Ezo.tv 14.30 Eva Luna 15.30 Psych – Dilis detektívek 16.30 Második élet 17.25 Update konyha 17.30 Eva luna 18.30 Tények
19.20 Összeesküvõk 20.05 Skandinávlottó-sorsolás 20.35 Jóban-Rosszban
21.15 Aktív 21.50 Doktor House 22.50 Született feleségek 23.45 Aktív Extra
23.50 Esküdj! 0.20 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.25 Szellemekkel suttogó 2.15
Szemgolyó 4.10 Két testõr 4.35 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.23 Zene 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás
15.30 Közelrõl 17.05 Liszt városai 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Szeptember 22., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Kalandozó 10.05 Házaspárbaj 11.05 A szerelem diadala 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.20 Kárpát expressz 12.50 Együtt 13.50 Tesz-vesz 14.20 Angkor
unokája 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 Déltenger kincse 21.00 Linda 21.55 Csütörtök este 22.30 Titkok és szolgálatok 23.25 Szülõföldjeim 0.10 Sporthírek 0.20 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 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 15.15 A szív útjai 16.15 Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30
Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Való világ 22.45 Az élet sója
0.45 Kemény zsaruk 1.45 Reflektor 1.55 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 11.25
Született kémek 11.50 3 nindzsa nem hagyja magát 13.30 Ezo.tv 14.30 Eva
Luna 15.30 Psych – Dilis detektívek 16.30 Második élet 17.25 Update konyha
17.30 Eva Luna 18.30 Tények 19.20 Összeesküvõk 20.35 Jóban-Rosszban
21.15 Aktív 21.50 A katedrális 0.00 Aktív Extra 0.05 Esküdj! 0.35 Tények este
1.10 Ezo.tv 1.40 Elsõszámú ellenségem 2.35 Mentõhelikopter 4.15 Segíts
magadon! 4.40 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 13.24 Zene 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás
15.30 Közelrõl 17.05 Irány London! 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 23., PÉNTEK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Kalandozó 10.00 Házaspárbaj 10.55 A szerelem diadala 11.45 Útravaló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.20 Kárpát expressz 12.50 Teadélutánok Gregus Pállal
13.20 Anno 13.50 Háttértudomány 14.20 Vendégségben Izraelben 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 Bubus 22.00
Péntek este 22.35 Titkok és szolgálatok 23.30 Tálentum 23.55 Sporthírek 0.05
Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 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 15.15 A szív útjai 16.15 Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30
Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Való világ 22.45 Vámpírnaplók
23.50 A fõnök 0.40 Reflektor 0.55 Törzsutas 1.20 Ments meg! 2.15 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 Jégtörõk 3. – Az ifi bajnokság 13.30 Ezo.tv 14.30 Eva Luna 15.30 Psych
– Dilis detektívek 16.30 Második élet 17.25 Update konyha 17.30 Eva Luna
18.30 Tények 19.20 Összeesküvõk 20.35 Jóban-Rosszban 21.15 Aktív 21.50
Összeesküvõk 23.20 Aktív Extra 23.25 Esküdj! 23.55 Tények este 0.30 Ezo.tv
1.30 Hõsök 2.25 Eureka 4.15 Alexandra pódium 4.40 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 13.23 Zene 13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30
Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30
Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.05 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 16., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Mise és Orgonakoncert Kálozon 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Sáregres hazavár (70p), Református közösségben Miklóson (77p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
Szeptember 17., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Futballmérkõzés Sbg
13.00 Lapszemle 14.00 Sáregres hazavár (70p), Református közösségben Miklóson (77p) 18.00 Lapszemle 19.00 Évnyitó a Mészölyben (50p), Interjú Gróf Ferenccel (15p) és dr. Jarabin Jánossal (30p), Szántóverseny 2011 23.00 és 0.00 Lapszemle
Szeptember 18., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Sáregres hazavár (70p),
Református közösségben Miklóson (77p) 13.00 Heti híradó 14.00
Évnyitó a Mészölyben (50p), Interjú Gróf Ferenccel (15p) és dr.
Jarabin Jánossal (30p), Szántóverseny 2011 18.00 Heti híradó
19.00 Hitélet: Mária-ünnep Pálfán (46p), Mária-búcsú (ism.)
23.00 és 0.00 Heti Híradó
Szeptember 19. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Mária-ünnep
Pálfán (46p), Mária-búcsú (ism.) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
Kerekedj felül! (5p), Családi nap az alapi otthonban (25p), Kispályás foci Kálozon (90p) 23.00 és 0.00 Heti Híradó
Szeptember 20., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Futballmérkõzés Sbg
13.00 és 18.00 Heti Híradó 19.00 Kislóki falunap (14p), KITE-nap
(20p), Íjászbemutató Kálozon (30p), Pálfai szüret (18p), Miklósi
szüret 23.00 és 0.00 Heti Híradó
Szeptember 21., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Kerekedj felül! (5p),
Családi nap az alapi otthonban (25p), Kispályás foci Kálozon
(90p) 13.00 Heti Híradó, 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport
23.00 és 0.00 Lapszemle
Szeptember 22., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00
Lapszemle 19.00 Hitélet: Mária-ünnep Pálfán (46p), Mária-búcsú (ism.) 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
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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, Mágocsi Adrienn. 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
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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:

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

a Bogárdi TV-ben is látható!

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
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

Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó
Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666
5 kiscica keres gazdát. 06 (30) 769 4241
Veszélyes fák kivágása. 06 (20) 437 4869 2084523
1 és 2 szobás lakás kiadó. Érdeklõdni 1800 után. 06
(30) 936 4371
Családi ház eladó. 06 (30) 330 2615 2085586
Lakás kiadó. 06 (30) 330 2615 2085586
Takarítást, idõsek gondozását, gyermekfelügyeletet vállalok 06 (30) 355 7827
Üzlethelyiség kiadó 35 m2-tõl 200 m2-ig. központi
helyen, jó parkolási lehetõséggel. Elérhetõség: 06
(20) 925 3414
Tollpaplan-készítés, kész paplanok kaphatók.
Sárszentágota, Pákolicz Árpádné 06 (25) 476 051

2011. szeptember 15. Bogárd és Vidéke

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR
Sárbogárd–Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)
2011. szeptember 17-én, szombaton.

TEREMLABDARÚGÁS
Az LSC Sárbogárd vezetõsége értesíti a
teremlabdarúgásba nevezni kívánó csapatokat, hogy az elõzetes megbeszélést
2011. szeptember 18-án 11.00 órakor az
LSC-pálya elõcsarnokában tartja.
Kérjük a csapatok megjelenését!
Vezetõség

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

FELHÍVÁS

Sárbogárdon összkomfortos parasztház eladó. Érdeklõdni: 06 (20) 488 1495

Tisztelt kereskedõk,
üzlettulajdonosok, vállalkozók!

Sárszentmiklóson központban
parasztház ELADÓ.
06 70 267 9425

Régi parasztház eladó. Irányár: 1.500.000 Ft. 06
(70) 506 3346

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság
bûnügyi osztálya 2011. szeptember
21-én 10.00 órakor

Árpád-lakótelepen
háromszobás földszinti LAKÁS
és egy CSALÁDI HÁZ
az Árpád utcában ELADÓ.
06 20 478 2050

Áron alul, Sárbogárdon, jó helyen lévõ lakás eladó.
06 (70) 703 1875

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása,
karbantartása.
06 30 440 5790

Érettségire, nyelvvizsgára felkészítést vállalok
franciából, eszperantóból 06 (70) 633 2129.

Konvektorok eladók 06 (30) 209 9371
Karóra számlapok és mutatók festése csúcstechnológiás világító -superluminova-festékkel. Rendelés felvétel: telefon: 06 (30) 3988 570 2085770
Székesfehérváron, Prohászka úton 1,5 szobás,
egyedi fûtésû lakás október 1-jétõl kiadó. 06 (30)
361 1176 2085643
Vegyes borszõlõ eladó. Telefon: 06 (20) 911 4711
Fajtiszta fehér puli kiskutyák eladók. Telefon: 06
(30) 247 8907 2085767
Fényképet, képeslapot keresünk a régi piactérrõl,
1945 körülit. Szerkesztõség

elõadást szervez, melynek témája
az általuk üzemeltetett egység
vagyonvédelme, valamint a
riasztó- és távfelügyeleti
rendszerek elõnye.
A fentieken túl az érdeklõ lakosság
részvételére is számítunk, felmerülõ
kérdéseikre a szükséges felvilágosítást
megadjuk.

A bûnmegelõzési
tájékoztatás helye:
Sárbogárdi Rendõrkapitányság
7000 Sárbogárd, Ady Endre út 85.,
elõadóterem

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság körzeti megbízottjainak elérhetõségei

Bogárd és Vidéke 2011. szeptember 15.
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Falunapi meghívó
Sok szeretettel meghívunk mindenkit a

2011. szeptember 17-én 9.30 órakor
kezdõdõ, a focipályán megrendezésre kerülõ

Pusztaegresi Falunapra
és az azt követõ bálra, mely 21 órakor veszi kezdetét a mûvelõdési házban.
Programok:
– fõzõverseny kezdete a csapatok érkezése után;
– 9.30 órától foci, melyre a nevezési díj 600 Ft (a nevezési díj
tartalmazza az ebédet és egy sört vagy üdítõt);
– egész napos gyermekprogramok (színezés, festés, kirakó,
lufifújóverseny, szörpivóverseny, ügyességi vetélkedõk stb.);
– ingyenes trambulin;
– 13.30 órától a fõzõverseny eredményhirdetése és ebéd;
– 14.00 órától a Sárosdi Kempo SE sportág- és töréstechnikai
bemutatója a hazai és nemzetközi élvonalbeli versenyzõkkel;
– 14.30 órától „Mutasd meg magad” tehetségkutató vetélkedõ;
– 16.00 órától „Dalok szárnyán” musical-, könnyûzenei és operett-összeállítás Völler Adél és tanítványai elõadásában.
Ebéd: babgulyás (500 Ft).
A zenét Takács Gábor és Lestár Tibor szolgáltatja.
Rossz idõ esetén a programok és mûsorok a mûvelõdési házban kerülnek megrendezésre.
Az Összefogás Pusztaegres Jövõjéért Egyesület tagjai
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KÖZÖSSÉG / HIRDETÉS

Nyit a miklósi klub!
Szeptembertõl újra vár Téged is a Klub
Sárszentmiklóson!
A megszokott helyszínen, délután 5 órától akár este 9-ig is kikapcsolódást, szabadidõs tevékenységet és jó társaságot kínálunk kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Foci, pingpong, póker,
drámaszínpad,
BL-meccsek,
kézmûves-foglalkozások…
Érdekel? Várunk Téged!
Tóth András klubvezetõ
06 (70) 704 0977,
miklosiklub@hotmail.com
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