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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Majd szétesett a kultúrházMajd szétesett a kultúrház Beszámoló a 4. oldalon.

Augusztus 13–19-ig egy országos pályáza-
ton nyert, illetve a játékosok és kísérõik sa-
ját költségén finanszírozott edzõtáborozá-
son vett részt a VAX Sárbogárd férfi-kézi-
labdacsapata Szigetszentmártonban 27 fõ-
vel.
A kis Duna-parton lévõ, hamisítatlan úttö-
rõi hangulatot idézõ faházak között aktív
edzésekkel, vidám programokkal, igazi,
közösséget összetartó, életre szóló élmé-
nyekkel tarkított hetet töltöttünk együtt.

Folytatás a 10. oldalon.

FOLYTATÓDIK
A FA-ISKOLA

Cecei 2. évfolyamos tanulók vettek részt
egy erdei túrán a Cece és Alsószentiván kö-
zött található természetvédelmi területen,
ahol megismerkedtek környékünk védett
természeti értékeivel.

Írás a 15. oldalon.

FelsõkörtvélyesiFelsõkörtvélyesi
felvonulókfelvonulók

Beszámoló a 13. oldalon.
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Hogy van, doktor úr?
Pro urbe díjjal tüntette ki Sárbogárd kép-
viselõ-testülete augusztus 20-án DR. JA-
RABIN JÁNOST. A Bogárdi tévé számára
készült interjú rövidített változatát olvas-
hatják most, melyet Etelvári Zoltán készí-
tett a háziorvossal.
Etelvári Zoltán: – Téged mindenki ismer
Sárbogárdon és környékén, mégis nagyon
keveset tudunk rólad. Mesélj magadról!
Dr. Jarabin János: – Két és fél éves vol-
tam, amikor idekerültünk 1949-ben. Elõt-
te szülõhelyemen, Tiszapolgáron éltünk.
Amikor édesapám végzett az állatorvosi
egyetemen, Perkátára került. Ott megis-
merkedett a szomszéd faluban lakó édes-
anyámmal. Összeházasodtak, és Bácskára
kerültek. A magyar történelem akkori idõ-
szaka elég viharos volt. Apámat bevonul-
tatták a 2. magyar hadseregbe, és a tüzér-
ségnél mint állatorvos szolgált. Hamar
szétverték az egységüket az országtól nem
messze, és édesapám hadifogságba került.
Egy viszontagságos történet után végül si-
került szabadulnia. Polgáron állatorvos
volt rövid ideig. 1949-ben itt megüresedett
a járási állatorvosi állás, így került Sárbo-
gárdra. Itt nõttem fel, itt jártam általános
iskolába, gimnáziumba. A gimnázium egy-
kor tanítóképzõként mûködött; a kis taní-
tó néniket, bácsikat próbatanításokra
küldték hozzánk. Nagyon talpraesett, jó-
pofa oktatógárda jött össze, és komoly mi-
nõséget produkáltak. A gimnáziumban vé-
geztünk, a nõvérem és az unokanõvérem
is. Innen Pécsre kerültem. Ott 1970-ben
végeztem, cum laude minõsítéssel. A pécsi
szülészeti klinikán kezdtem dolgozni. Az-
tán otthagytam, és eljöttem Alapra házior-
vosnak. Akkor Sárbogárdon nem volt hely.
1973. április 1-jén álltam munkába. A kis-
lányom elõtte egy-két nappal született –
alig tudtam elmenni hozzá, megnézni,
mert éppen ügyeletes voltam. Onnan in-
dult az én sárbogárdi történetem. Azt csi-
náltam, amit a többi körzeti orvos. Dolgoz-
tunk, ügyeltünk rengeteget, csináltuk a
napi betegellátást, ami minden ellenkezõ
híresztelés ellenére nem tartozik a
legkönnyebb feladatok közé. Látszik is,
hogy mostanában nem olyan hatalmas a
verseny, hogy ilyen irányú pályát válasszon
valaki.
1989 környékén Barabás Karcsi bácsi meg-
betegedett, akkor kerültem a miklósi kör-
zetbe, elõször helyettesítõként. Megsze-
rettem ezt a helyet. Úgy tûnt, hogy az em-
berekkel is sikerül megtalálni a hangot.
Ide jöttem át a sárbogárdi körzetembõl ál-
lásba. Átalakítottam a Vörösmarty utca
végén egy házat. Most is itt vagyok még
mindig körzeti orvos, pedig bizony már 65
éves vagyok.
Etelvári: – Múltkor olyan pletyka járt – so-
kan meg is ijedtünk –, hogy elmész nyugdíj-
ba, itthagysz bennünket.
Dr. Jarabin: – A normális életpályája az,
hogy végigjárja az ember az iskoláit, elvég-
zi, amit el tud és akar, vagy amire lehetõsé-

ge van, majd tisztességgel szépen nyugdíj-
ba vonul, és utána otthon üldögél a popsi-
ján, élvezi az öregkor békéjét. A sors más-
ként tervezte a háziorvosok sorsát. Volt
egy jelentkezõ a körzetre, egy fiatal dok-
tornõ; bemutattam õt a tébénél, végigbe-
széltünk mindent, lakása is volt már Sárbo-
gárdon. Aztán egyszer csak eltûnt – meg-
gondolta magát. Utána nem mutatkozott
újabb jelentkezõ. Ezért úgy döntöttem,
hogy maradok, és csinálom tovább. Hogy
meddig, azt az egészségem fogja eldönte-
ni.
Etelvári: – Nagyon jól nézel ki. Hogy így bí-
rod, ahhoz kell egy hátország. Mesélj a csa-
ládról!
Jarabin: – Természetesen az elsõ az uno-
ka, aki egészen kivételes helyet tölt be az
életemben.
Etelvári: – A fiadnál, lányodnál született?
Jarabin: – A fiamnál született meg az
egyetlen fiúunokánk, Ádám János. Õ a fel-
hõtlen, kék ég a számunkra. Ahogy illik
egy rendes nagypapának meg nagymamá-
nak, odavagyunk érte. Amikor megszólal a
telefonban és hallom a hangját, az nekem a
legszebb zene.
A feleségemmel kapcsolatban annyit hadd
mondjak, hogy mindig alárendelte a saját
életét és karrierjét a gyerekek érdekeinek,
hogy én éppen hol kaptam állást. Amikor
Pécsett a szülészeten voltam, akkor Pécs-
bányán a sebészeten helyezkedett el. Ami-
kor Alapra jöttem, ott fogorvos volt. Mi-
kor átjöttem Sárbogárdra, részben itt fog-
orvoskodott, utána a Videotonban üzem-
orvos és fogorvos volt, késõbb õ lett itt az
ÁNTSZ vezetõje.
Etelvári: – Az ÁNTSZ-tõl ment nyugdíjba.
A gyerekek?
Jarabin: – Van a lányom, aki 1973-ban
született. Õ is itt járt végig iskolába, utána
a jogi egyetemre került, és ott végezvén az-
óta Pesten dolgozik, most az MVM-nél a
jogi osztályon. Magyarul és angolul dolgo-
zik, ami meglehetõsen igénybe veszi és le-
köti az idejét. Nem teljesen véletlen, hogy
ott nem sikerült az unoka, eddig legalább-
is. János 1976-os, ugyanúgy Sárbogárdon
járta az iskoláit. Elvégezte a szegedi egye-
temet, orvosi és angol szakfordítói diplo-
mát szerzett. Az õ életében is jelentõs sze-
repe van annak, hogy két nyelven dolgozik,
külföldi diákok oktatásában az egyete-
men. Büszke apaként mondhatom, hogy
mindkét gyerekem áll a lábán.
Etelvári: – A rengeteg munka mellett vala-
mi kikapcsolódás kell. Van valami hobbid?
Jarabin: – Rendszeresen hobbizó ember
voltam egész életemben, de ez idõszakon-
ként és koronként változott. Pillanatnyilag
a vadászat az elsõrendû hobbim lett. Nem
elsõsorban a vad elejtése jelent igazán örö-
möt. Járom a környéket, és olyasmiket
tudtam meg Sárbogárdról és környékérõl,
amiket az itt élõ emberek legnagyobb ré-
sze nem tud. Szabó Imre bácsival az utóbbi

években sokat járkáltunk együtt, és volt
módom megmutatni neki Sárbogárd kör-
nyékét. Van egy öreg Ladám, amivel olyan
helyekre is el lehet jutni, ahová más autó-
val nem. Kimentünk a határba, és Imre bá-
csi mondta nekem egyszer: „Látod, János,
itt élek már mennyi ideje, és fogalmam
sem volt, hogy ilyen szép helyek vannak.”
A legutóbbi szántóversenyen mindenki azt
mondogatta, hogy nem is gondolná, mi-
lyen kilátás nyílik Sárbogárdra és a várost
körülvevõ dombokra. Ha elmegyünk Vaj-
táig, Alapig, a Róbert-völgy és Alsószent-
iván környékére, esetleg Németkér, Tol-
nanémedi, Simontornya felé, meg lehet
nézni, hogy milyenek azok a dombok belül.
Ezek valódi szépségek.
Etelvári: – Csákányi Lászlónak volt egy
nótája, hogy senki se kérdezze meg a dok-
tortól, hogy „Doktor úr, a maga szíve sose
fáj?” Most én megkérdezem tõled: Doktor
úr, a maga szíve sose fáj?
Jarabin: – Ennek sajnos én messze nem a
humor oldaláról vagyok érintettje. Sajnos
idõnként igen, és abban nem túl sok öröm
van, de túl vagyok rajta. Jelenleg itt va-
gyok, munkaképes vagyok, és ha a szeren-
csém engedi, akkor ez így is marad. És ha
így marad, akkor én még próbálok ülni és
állni a helyemen, hogy valahogy a házior-
vosi teendõket ellássam.
Etelvári: – Volt egy nagyon komoly mûté-
ted.
Jarabin: – Koszorúér-betegségem van.
Amit ebben a tekintetben a magyar egész-
ségügy felvonultatott, annak részese vol-
tam.
Etelvári: – Akkor majdnem elmentél?
Jarabin: – Rezgett a léc egy kicsit. Most,
hogy ezen túl vagyok, nem igazán szoktam
vele törõdni. Pontosabban muszáj törõdni
vele, de nem ez határozza meg a napjai-
mat. Néha fölmászok olyan meredek olda-
lakra, ahova nem biztos, hogy fel kellene
mászni, de örülök, hogy fel tudok mászni,
meg hogy milyen szép dolgokat látok.
Etelvári: – Hogy érintett, hogy kitüntettek
Pro urbe díjjal?
Jarabin: – Mindenkinek öröm, aki ebben a
kitüntetésben részesülhet. Jó érzés; mint
amikor kisgyerekkorunkban, amikor az
ember otthon valamit jól csinált, az édes-
apja vagy az édesanyja azt mondta neki:

Folytatás a következõ oldalon.
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„Jól van, fiam!”, és megsimogatta a buksi-
ját. Úgy érzi az ember, hogy az a jó néhány
év, amit végigdolgozott, egy picit visszaiga-
zolódik ennek révén. Régen egy orvosnak
nem volt illendõ megkérdeznie, hogy
mennyi lesz a bére. Az ember a feladatát
nézte, és próbált megfelelni az elvárások-
nak. Biztos, hogy voltak hézagok, de voltak
nagyon szép sikerek is. Emlékszem néhány
igazán jól sikerült diagnózisra.
Etelvári: – Hogy érint, amikor elmegy egy
beteged?
Jarabin: – Amikor egy-egy ember elmegy,
akkor nem egy beteg megy el, hanem egy
régi ismerõs, akit 50 éve ismerek. Hogy ezt
hogy viseljük el? Nagyon nehezen. De eb-
ben a munkában nem lehet reggeltõl estig
a veszteségeken mélázni, mert holnap
ugyanúgy munkába kell állni. Ha más em-
ber egy picit elfelejtheti, hogy végesre
szabták a földi létet, akkor nekem ez akkor
is beköszön, ha éppen nem szeretnék erre
gondolni.
Etelvári: – Most hogy vagy?
Jarabin: – Köszönöm szépen, feleannyira
jól sem, mint amennyire szeretnék, de leg-
alább háromszor jobban, mint ahogy le-
hetnék. Az egészségemmel voltak, vannak
gondok, ennek ellenére munkaképes va-
gyok, dolgozok, és viszonylag jó közérzet-
tel teszem mindezt. Isten adja, hogy így
maradjon.

Fókuszban Magyarország

Októberben népszámlálás!
A 2011. esztendõt a népszámlálás éveként is em-
legetik majd a jövõben. Hazánk eddigi történeté-
ben összesen tizenöt ilyen jeles év akad, az elsõ
az 1869-es esztendõ volt. Az idei a 15. a cenzusok
sorában.
A mostanit megelõzõen 2001-ben kértek hason-
ló, átfogó adatszolgáltatást az ország lakosságá-
tól. Az utóbbi évtizedben tehát az akkor kialakult
kép volt az irányadó. Vajon hogy alakult a népes-
ség száma, iskolázottsága, lakáshelyzete, milyen
az ország gazdasági, egészségügyi, szociális, kul-
turális ellátottsága? Hol, milyen fejlesztések
szükségesek? A törvény értelmében a 2011. ok-
tóber 1-jén 0 órakor fennálló helyzetet tükrözõ
számok a következõ esztendõkre – pontosabban
a következõ évtizedre adnak eligazítást. Az eddigi
gyakorlat szerint ugyanis cenzust tízévenként tar-
tanak hazánkban, annak végrehajtása a Központi
Statisztikai Hivatal törvénybõl fakadó kötelessé-
ge.
Az idõközönkénti népszámlálások végrehajtása a
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) törvénybõl fa-
kadó kötelessége.

Számlálóbiztossal,
vagy nélküle?

Legyünk õszinték: az ilyesfajta „faggatást” – még
ha csak ritkán kerül is sor arra – az emberek több-
sége nem kedveli. Egyre többen vannak, akik
nem akarnak ajtót nyitni idegennek, mások ódz-
kodnak attól, hogy személyes adataikat ismeret-
lenek elõtt feltárják, sokan attól tartanak, hogy
adataik illetéktelenek tudomására jutnak, megint
mások kevés szabadidejüket sajnálják. A Közpon-
ti Statisztikai Hivatal a 2011. évi népszámlálás
elõkészítésekor olyan megoldások kidolgozásán
fáradozott, amely messzemenõkig eleget tesz a
törvény által elõírt adatvédelmi követelmények-
nek, ugyanakkor az emberek számára a legkeve-
sebb kényelmetlenséggel jár.
A lakosságnak a mostani népszámlálás alkalmá-
val immár lehetõsége nyílik arra, hogy eldöntse:
számlálóbiztossal, vagy nélküle kívánja kitölteni a
kérdõíveket. Ha valaki a kérdõív önálló kitöltése
mellett dönt, további két megoldás közül választ-
hat: papír, vagy internet. A legmodernebb, leg-
gyorsabb, leginkább idõ- és környezetkímélõ
megoldás kétségtelenül az internetes válasz-
adás. Szeptember utolsó napjaiban a számláló-
biztosok minden háztartásba eljuttatnak egy azo-
nosító és egy belépési kódot. Aki nem a számláló-
biztossal, sõt, még csak nem is papíron kívánja
kitölteni a kérdõívet, annak október 16-áig lesz
nyitva az az internetes kapu, amin keresztül – a
belépési kódot kulcsként használva – eljuthat a
kérdõívekhez. A kérdések helyes megválaszolá-
sát a programba beépített magyarázatok segítik.
A KSH azokra is gondolt, akik nem rendelkeznek
internettel. Érdekükben közintézményekben, pl.
könyvtárakban, faluházakban, internetes kitöltõ-
helyet, úgynevezett e-pontokat hozott létre a hi-
vatal. Ezeken a helyeken az adatvédelem teljes
biztosítása mellett nyílik lehetõség a népszámlá-
lási kérdõívek számítógépes kitöltésére.
A kérdõívek megválaszolása háztartásonként át-
lagosan 25-30 percet vesz igénybe. Fontos tudni-

való, hogy a kérdõíveket háztartásonként min-
denki azonos módszerrel: interneten, vagy papí-
ron önállóan kitöltve, avagy interjú keretében
töltheti ki.

Szigorúan titkos!

Az adatvédelmi követelmények a népszámlálás
minden területén érvényesülnek. A kérdõíveken
nem szerepelhet a válaszadó neve, a válaszolás
teljes anonimitás mellett történik. A népszámlá-
lásról szóló törvény biztosítja azt is, hogy a felvett
adatok a késõbbiekben ne legyenek összekap-
csolhatóak az adatszolgáltatókkal. A népszámlá-
lásban résztvevõket szigorú titoktartás köti. A ki-
töltött kérdõívek összegyûjtése, feldolgozása
szabályozott rendben történik. A cenzus célja
ugyanis nem az, hogy az egyes személyekrõl
gyûjtsön adatokat, hanem hogy a lakások és a
népesség összetételérõl, legfontosabb jellemzõi-
rõl adjon információt.
Az internetes kitöltést az adatszolgáltatók az
egyedi azonosítók és belépõ kódok segítségével
teljesíthetik, amely garantálja, hogy illetéktelen
személyek ne férhessenek az adatokhoz. A papír
alapú kérdõívek a megyei népszámlálási irodák-
ból – a biztonságos szállítási követelményeknek
megfelelõen – közvetlenül az adatfeldolgozás
helyszínére kerülnek. A címek és a kérdõíveken
szereplõ adatok feldolgozása egymástól függet-
lenül, elkülönítetten történik. A feldolgozást köve-
tõen a címeket és a népszámlálási adatállományt
a KSH egymástól elkülönítetten tárolja. Az adat-
bevitelt követõen a papír kérdõíveket megsem-
misítik, a keletkezett papírhulladékot újrahaszno-
sítják. A felhasználók számára történõ adatkiadá-
sok, a kiadványok, tájékoztatási célt szolgáló
adatbázisok elõállítása a legszigorúbb adatvédel-
mi szabályoknak megfelelõen zajlik. Az adatköz-
lés statisztikai összesítések formájában történik.

Biztonságunk érdekében

Hazánkban ez év októberében csaknem 40 ezer
számlálóbiztos közel 5 millió címet, 4,4 millió la-
kást keres fel a népszámlálás lebonyolítása érde-
kében. A számlálóbiztosok sorszámmal ellátott
okmánnyal kötelesek igazolni, hogy megbízatá-
suk e munkára szól. Az igazolvány a garancia arra,
hogy az illetõ a lakásba kizárólag a népszámlálás
miatt szándékozik bejutni. A közelgõ népszámlá-
lás alkalmából együttmûködési megállapodást
kötött a Központi Statisztikai Hivatal és az Orszá-
gos Rendõr-fõkapitányság A megállapodás célja
a lakosság elõzetes és közérthetõ tájékoztatása,
a népszámláláshoz bármilyen módon kapcsolha-
tó bûncselekmények, szabálysértések megelõzé-
se. A megállapodás szerint „A vagyonvédelem és
az áldozattá válás megelõzése érdekében a 2011.
október 1-je és október 31-e – pótösszeírással
november 8-a – között sorra kerülõ, minden ház-
tartás személyes felkeresésével végrehajtott
cenzus idõszakában az ORFK a megyei (fõvárosi)
rendõr-fõkapitányságok bevonásával bûnmeg-
elõzési kampányt indít.

Központi Statisztikai Hivatal

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.

Az ünnepség után vendégfogadás.

Minden idõs, nyugdíjas embert
sok szeretettel várunk!

Felhívás
A Hõsök terén a polgármesteri hivatal
parkosított részén kétkerekû, nagymé-
retû, jól azonosítható típusú és szárma-
zási helyû, használt gyermekkerékpárt
találtunk 2011. szeptember 21-én
hajnalban.

A tulajdonos a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálatánál – bejárat az Ady E.
úti lakótelep felõl – hivatali idõben a ke-
rékpárt azonosítása után átveheti.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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Szüreti mulatság Cecén

Majd szétesett
a kultúrház

Szombaton 13 órára gyülekeztek a szüreti felvonulók a cecei
sportpályánál. Korábban mindig a Deák Ferenc utcai iskola udva-
rából indultak, de nem csak ebben volt más az idei menet. Színesí-
tették a felvonulást a más településekrõl érkezõ fogatok is. Mond-
hatni, visszaadták a cecei fogatosok vizitjét a sárszentmiklósiak,
de Vajtáról is érkeztek felvonulók. Kísérte a menetet a vajtai
Rupa Sándor pónifogata is.

Külön kocsin ültek a népdalkörösök, akik vidám nótáikkal fokoz-
ták az amúgy is jó hangulatot. Hozzájuk csatlakoztak más kocsi-
kon a cecei táncosok. A zenét a csaknem teljes létszámban felvo-

nuló Szabó család zenész tagjai szolgáltatták aggregátoros hango-
sítással.
A menet elõtt haladtak a csikósok, majd a bíró kocsija, amelyen az
idén legkésõbb házasodott pár, Oláh János és felesége, Kaszanov
Mónika ültek. A jegyzõkocsin Miklós Sándor és Albert Anita, a
vajda kocsiján Bögyös Zsolt és Handa Tímea integettek a falu
kapukban álló népének.
A menet több utcasarkon megállt, ahol leszálltak táncolni. A tánc
elõtt a kisbíró kidobolta az esti mulatságot. A kisbírói tisztséget a
harmadik osztályos Horváth Zoltán látta el, segítõje Horváth Lil-
la volt.
Az utca népe a táncot bõséges vendéglátással köszönte meg. A fák
alá kitett asztalokról sokféle süteménnyel, pogácsával, üdítõvel
kínálták a társaságot.
A felvonulás után vacsorára látták vendégül a felvonulókat. A
pompás vacsorát a településen közétkeztetést biztosító vajtai
konyha üzemeltetõje, a Csülök Bt. grátisz készítette.
Este szüreti mulatságra látták vendégül a falu népét. Ahogy hír-
lik, hajnalig mulattak, s olyan jó volt a hangulat, hogy majd kidõlt
a kultúrház fala.

Hargitai Lajos

Kedves Ceceiek!

Ezúton szeretnénk megköszönni minden
kedves lovasnak, résztvevõnek, közremû-
ködõnek, kínálónak, támogatónak, hogy
segítséget nyújtottak a 2011. évi szüreti ün-
nepség megrendezéséhez.

A bálból befolyt bevételbõl a soron követ-
kezõ rendezvényeket finanszírozza az
egyesület.

Reméljük, a jövõ évben is hasonló jó han-
gulatban, sok közremûködõvel, támogató-
val rendezhetjük meg a szüreti ünnepsé-
get!

A Cecéért Köszhasznú Egyesület tagjai

Jó példa
A lakossággal és a polgárõrséggel együttmûködve ért el

sikert a Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Lakossági bejelentés alapján jelentek meg a Sárbogárdi Rendõrkapitányság járõrei
2011. szeptember 18-án a délutáni órákban Alsószentivánon egy nemesbodza-ültetvé-
nyen. A bejelentés szerint ugyanis a mezõgazdasági területen két személygépkocsival
tolvajok szedték a bodzát.

A két szolgálati gépkocsival helyszínre érkezõ járõrök a polgárõrség helyi tagjaival
együttmûködve a terület kivezetõ útjait lezárták. Bent, az ültetvény területén az egyik
gépkocsiban ülõket sikerült egybõl elfogniuk, de a másik autó sofõrje – meglátva a rend-
õröket – menekülni próbált. Azonban a helyi polgárõrök helyismeretének köszönhetõ-
en a zárás eredményes volt, és a rendõröknek sikerült feltartóztatni azt az autót is és el-
fogni a sofõrt valamint az utasokat.

Összesen öt férfit és négy nõt állítottak elõ a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra. Kihall-
gatásuk során azzal védekeztek, hogy azt hitték, engedélyük van a bodzaszedésre.

A lakosság, a polgárõrség és a rendõrség sikeres együttmûködésének eredményeképpen
az okozott kár megtérült, a cselekmény szervezõje – egy 41 éves sárkeresztúri nõ – jelen-
leg bûnügyi õrizetben várja a Sárbogárdi Városi Bíróság döntését. A Sárbogárdi Rend-
õrkapitányság ugyanis az õrizetbe vétel 72 órás idõtartama alatt történõ gyorsított eljá-
rás lefolytatására tett elõterjesztést a Sárbogárdi Városi Ügyészség felé.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl

KÉK HÍREK
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Helyesbítés
– az intézmény részérõl –

Az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola me-
gyei és országos versenyen helyezést elért ta-
nulóinak és felkészítõ tanáraiknak a névsora
A „Tiszán innen, Dunán túl” országos népdal-
éneklési minõsítõ verseny megyei döntõjén ki-
emelt arany, országos döntõjén ezüst, a
Pesovár Ferenc VI. országos csoportos népdal-
éneklési verseny országos döntõjén arany mi-
nõsítést kapott:
Boros Dóra, Stefán Judit, Csöndes Judit
Márta, Hegedüs Judit, Farkas Vivien, Kuti
Orsolya, Cseh Zsanett, Bátai Nóra, Nyikos
Nóra. Felkészítõ tanár: Horváth Ferencné.
A „Tiszán innen, Dunán túl” országos népdal-
éneklési minõsítõ verseny megyei döntõjén
arany, országos döntõjén ezüst, a Pesovár Fe-
renc VI. országos csoportos népdaléneklési
verseny országos döntõjén bronzminõsítést ka-
pott:
Stefán Judit és Csöndes Judit Márta. Felké-
szítõ tanár: Horváth Ferencné.
A „Tiszán innen, Dunán túl” országos népdal-
éneklési minõsítõ verseny megyei döntõjén ki-
emelt arany, a Pesovár Ferenc VI. országos cso-
portos népdaléneklési verseny országos döntõ-
jén ezüstminõsítést kapott:
Pörgye Zsanett, Ellenbruck Zsanett, Szabó
Dina, Tatár Petra, Csecsetka Bianka, Rick
Alma, Tóth Barbara, Horváth Vanessza. Fel-
készítõ tanár: Horváth Ferencné.

Tájékoztatás
Sárbogárd Város Önkormányzatának képvise-
lõ-testülete a 144/2011. (VI. 17.) kth. számú ha-
tározatával a Sárbogárd város helyi építési sza-
bályzatáról szóló 8/2005. (III. 30.) önkormány-
zati rendelet módosítását határozta el a legfel-
jebb 6 m magas szélerõmûvek telepítési helyé-
nek és a helyi védettségû épületek homlokzati
változásának szabályozása tekintetében, vala-
mint Sárbogárd–Rétszilas vízmû vízbázisa, víz-
minõség-védelmére elrendelt hidrogeológiai
„A” és „B” védõidom területét érintõ ingatla-
nokra vonatkozó építési tiltások és korlátozások
érvényesítése érdekében.

Az épített környezet alakításáról és védelmérõl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban
Étv.) 9. § (2), (3) és (4) bekezdése szerinti eljá-
rást lefolytattuk.

Az Étv. 9.§ (6) bekezdése alapján a HÉSZ rende-
lettervezetét és a (3) és (4) bekezdés alapján
beérkezett, de el nem fogadott véleményeket
és azok indoklását tartalmazó jegyzõkönyvet
2011. szeptember 19-étõl egy hónapra közzé
tesszük a polgármesteri hivatal (7000 Sárbo-
gárd, Hõsök tere 2.) okmányiroda elõtti elõteré-
ben (a porta elõtt) és Sárbogárd város honlap-
ján (www. sarbogard.hu).

A dokumentációval kapcsolatos írásos észre-
vételeket, véleményeket a polgármesteri hiva-
tal mûszaki osztályán (I. emelet 5. ajtó) lehet
megtenni.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

„Szüretelnek, énekelnek,
láttál-e már ennél szebbet?”

Nagy várakozással, örömmel készültek
gyermekeink szüreti délelõttünkre a
sárszentmiklósi Kippkopp Óvodában. A
nagycsoportosok és az óvó nénik igazi szü-
reti hangulatot varázsoltak már az elõzõ
nap az udvarra. Kukoricaszárból csõsz-
kunyhókat, apókát, anyókát készítettek,
terményekkel, gyümölcsökkel díszítették
fel az udvari játékokat, a babaházat.
Csütörtökön reggel megérkeztek a lovas
kocsik, melyeket a szorgos kezû szülõk
gyönyörû virágdíszbe öltöztettek. Integet-
ve, énekelve kocsiztunk végig Sárszent-
miklós utcáin, megörvendeztetve a szülõk,
rokonok, ismerõsök szívét. Az óvodába
visszaérve táncoltunk, énekeltünk, és elfo-
gyasztottuk a szülõk által készített finom
pogácsát, süteményeket és a sok gyümöl-
csöt.
Köszönjük a szülõk segítségét, melyet ren-
dezvényünk lebonyolításánál nyújtottak!
Kocsisaink a következõk voltak: Bögyös
János, Forster József, Horváth György,
Farkas István, Gárdonyi János, Kovács
Imre, Kiss István, Raffai József, Nagy Ist-
ván, Herczeg László, Rigó István, Szeip
Sándor.
Szeptember 1-jén megújult, tiszta, esztéti-
kus környezetben vártuk a régi és új óvo-
dásainkat. A szülõk segítségével minden

csoportszobát kifestettünk. Tiszták lettek
a mellékhelyiségek, öltözõk, folyosók,
egyéb helyiségek is. A festésben, takarítás-
ban nagyon sokat segítettek a szülõk. Kö-
szönet a következõknek:
Maci csoport: Márkovics Lajos, Hollósiné
Batári Erika, Nagyné Péterfi Mónika.
Tappancs csoport: ifj. Csapó István, Pacai
Istvánné, Mészárosné Korpádi Marietta.
Napsugár csoport: Grósz Csaba, Dörög-
diné Szalai Andrea, Fehérváriné Bertalan
Orsolya, Csornai Gábor Lajos.
Bóbita csoport: Zádori István, Farkasné
Fodor Annamária, Farkas István, Hollósi
Géza, Hollósiné Batári Erika, Plézer
Lászlóné, Mádi István.
Nyuszi csoport: Tatai Sándor, Rigó László,
Lénárt Sándor, Bögyös Zsolt, Forsterné
Erõs Anett, Rigóné Nyikos Márta, Szánt-
óné Szilva Annamária, Lénártné Lökös
Zsuzsa, Horváthné Kovács Brigitta
Cica csoport: Virág István, Magyar Eszter,
Holló Szabolcs, Batári Anita, Kiss Anita,
Szalai Nikolett.
Köszönjük Örkényi Zoltánnénak az óvo-
dánknak nyújtott segítségét és Havasi Ró-
bertnek a Bóbita csoport utaztatását.
Fotó a 20. oldalon.

Kippkopp Óvoda

Elviselni nehéz!
– avagy az extrém sport nem játék –

Még az esõ sem tartja távol az extrém spor-
tot ûzõ srácokat attól, hogy megvalósítsák
álmaikat. Az esõ plusz erõt, adrenalinlö-
ketet ad Gergõnek, aki épp egy 180 fokos
fordulatot tesz a levegõben biciklijével.
Azt mondja, sokkal keményebb úgy, ha
minden csúszik, jobban oda kell figyelni
mindenre és mindenkire. Egy rossz moz-
dulat, és már esünk-kelünk, de ez ezzel jár.

Gergõ 3 éve „töri” magát, én 6 éve, hogy
végre legyen egy hely ebben a városban,
ahol biztonságban vagyunk, és ahonnan
senki nem küld el!

Az évek alatt számtalan helyszínen meg-
fordultunk, ahonnan a „hangoskodás, ron-
gálás” és egyéb okok miatt küldtek el. A
bevásárlóközpontok parkolóiból azzal az
ürüggyel, hogy „Ez nem játszótér! Ne itt
játszódjál!”, a játszóterekrõl pedig így:
„Ezt nem itt kéne csinálni!” Mi meg tehe-
tetlenül nézünk, hogy most mit tegyünk.

Kinõttük a meglévõ területeket, és egy
komplexebb, a mozdulatok elsajátításához
megfelelõ területet kellene kialakítani a
megfelelõ gördeszkázáshoz, bringázáshoz
és görkorizáshoz való elemekkel.

Mikor elhatároztuk, hogy megírjuk a cik-
ket, eszembe jutott, hogy talán a közösség
gondolkodásmódján kellene váltóztatni,
mivel ez nem játék, ez sport! Nem kisgye-
rekeknek lett kitalálva. S nem kevés kitar-
tás, gyakorlás kell hozzá, hogy azt úgy
mûveljük, ahogy példaképeink.

A nagyobb városokban is sokszor megol-
datlan probléma ez, de a Sárbogárdhoz ha-
sonló településeken még nagyobb kihívást
jelent ennek megoldása. Az elsõ lépés ta-
lán az lenne, ha városunk lakossága elfo-
gadná, hogy mi ezt csináljuk, nem rongá-
lunk, hanem sportolunk. Nem utcán csel-
lengõ fiatalok vagyunk, hanem az izmain-
kat erõsítjük, testünk állóképességét nö-
veljük, olyan trükköket tanulunk egymás-
tól, magunktól és példaképeinktõl, amik
néha emberfelettinek tûnhetnek, fesze-
getve ezzel a saját határainkat is. Tökélete-
sítjük a tudásunkat, a meglévõ trükkjein-
ket, és újakat hozunk létre. Ebben való
szabadságunkat pedig csak az gátolja, hogy
mindenki mindenhonnan elkerget, pedig
mi csak a kedvenc sportunknak akarunk
élni.

Mi elfogadjuk a veszélyeit ennek a sport-
ágnak, hisz a sérülések minden sport elen-
gedhetetlen részei.

Az extrém sport szerelmesei nevében két
dolgot kérünk: fogadjanak el minket, és ne
küldjenek el azokról a helyekrõl, ahol gya-
korlunk, hisz amíg nem találunk megol-
dást egy park kialakítására, addig az utcán
fogunk sportolni. Együtt kell élnünk! Mi is
ide tartozunk!

Hargitai Gergely és Szénási Gergely
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Sárbogárdról „Határtalanul!” Erdélybe
Az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
pályázatot nyert a HATÁRTALANUL!
Programban, 2011-es tanulmányi kirándu-
lásra, magyarlakta területekre. A Bethlen
Gábor Alapkezelõ Zrt. 1.109.800 forinttal
támogatta az utazást. Tanulmányi kirán-
dulásunk idõpontja: 2011. szeptember 8–
12. A kiutazó diákok száma: 45 fõ 7. évfo-
lyamos tanuló és 5 kísérõtanár. Cél: Er-
dély.

Jártunk Nagyváradon, Ady nyomában.
Megcsodáltuk a csucsai Boncza-kastélyt.
Kolozsváron, Mátyás király szülõvárosá-
ban, a Szent Mihály templom elõtt álló hí-
res szobrot diákjainkkal megkoszorúztuk.
A János Zsigmond unitárius kollégiumban
szálltunk meg. Másnap megnéztük a Ba-
bes-Bolyai Egyetemet, sétáltunk a házson-
gárdi temetõben. Közelrõl szemlélhettük
a Tordai-hasadékot. Marosvásárhelyen a
Rákóczi-lépcsõn mentünk fel a fejedelem
szobrához. Segesváron, Fehéregyházán az
1848/49-es forradalomra és szabadság-
harcra, Petõfire emlékeztünk.
Három éjszakát Szentegyházán töltöt-
tünk, a híres Gyermekfilharmónia Múze-
um szállójában. A 140 tagú együttes, sajá-
tosan egyedi hangzású kórus és zenekar
brüsszeli útja elõtt fergeteges közös tánc-
házba hívott bennünket, meghallgathat-
tuk a fõpróbájukat is. Ott tartózkodásunk
pár napjában kirándultunk Székelyudvar-
helyre, Farkaslakára, Korondra, Szejkére,
a Medve-tóhoz, Csíkszeredára, Gyergyó-
szentmiklósra, a Békás-szorosba, a Gyil-
kos-tóhoz, Zetelakára. Népdalokat éne-
keltünk, szedtünk pityókát, rajzoltunk, az
erdélyi helyekhez kötõdõ legendákat, ver-
seket, történeteket olvastunk egymásnak.

Az utolsó napon részt vettünk a helyi álta-
lános iskola évnyitóján, majd beülhettek a
gyerekek az ottani hetedikesek osztályfõ-
nöki óráira. Jutott idõ foci- és kézimecs-
csekre, sétára, kürtõskalács-sütésre, fala-
tozásra is. Este feledhetetlen tábortûzzel,
közös énekléssel búcsúztunk a szentegyhá-
zi „Filitõl”.

Horváth Ferencné igazgató

Összeállítás a hetedikesek
fogalmazásaiból

Mehettek Erdélybe!

Még nyári szünet volt, mikor megtudtam a
hírt. A szemem felcsillant, és azon töp-
rengtem: vajon most álmodom? Vagy ez a
valóság? Csak teltek a napok és teltek, és
már az iskolában koptattuk a padokat,
amikor egyre többször hallottam a tanára-
imtól, hogy milyen is lesz ez a romániai ki-
rándulás. Csak egy baj volt, mégpedig az,
hogy mennél jobban indultam volna, annál
lassabban teltek azok a fránya napok. Már
túl voltunk a szülõi értekezleten, a megbe-
széléseken, kutattunk, olvastunk, de azok
a napok még mindig lassan haladtak. Már
úgy összecsomagoltam volna, de anya foly-
ton rám szólt, hogy még túl korai. Aztán
egyszer csak ráeszméltem, hogy holnap
már indulunk!
Minden diák és tanár egész álló nap a haj-
nali utazást emlegette. Mi arról tárgyal-
tunk, hogy ki ki mellé fog ülni, hogy hogyan
fogunk aludni, és hogy vigyünk-e hajvasa-
lót, no meg milyen ruhákat. Mikor az azna-
pi utolsó csengõszót meghallottuk, min-
denki éljenzett. Futottunk, hogy megebé-
deljünk, majd hazamenjünk készülõdni.
Mikor hazaértem, több mint 5 órás pako-
lás vette kezdetét. Mire végeztem, rájöt-
tem, hogy kissé túlterheltem a bõröndö-
met. Így hát pakolhattam ki, hogy kiszelek-
táljam a felesleges cuccokat. De ez még
nem volt elég! Mire újra bepakoltam, ak-
kor ismét pakolhattam ki, mert a pulóvere-
met, amire szerintem elõször lesz szüksé-
gem, persze, a legaljára raktam be. Mikor
kipakoltam, rájöttem, hogy nem is ezt aka-
rom felvenni az induláskor, és hogy semmi
értelme nem volt kipakolni. Tessék, most
pakolhatok vissza már megint! Mikor már
tényleg végeztem, jött anyukám, hogy
menjünk el ennivalót és üdítõket venni. A
hosszas vásárlás után már tényleg vártam,
hogy ott legyünk.
Este még utoljára elbúcsúztam a kutyám-
tól, majd izgatottam az ágyba zuhantam.
Még egyszer átismételtem a bepakolandó-
kat, és elaludtam.

Hajnali fél 3-kor csörgött az óra, és én izga-
tottan ugrottam ki az ágyból. Összekészül-
tem. Az óvodánál érzékeny búcsút vettünk
a szüleinktõl, és irány Erdély, kezdetét
vette a nagy utazás!

***
Mindig is érdekelt minket a természet,
ezért már nagyon vártuk az erdélyi kirán-
dulást, hiszen sok állatfaj van ott, mely
nem él Magyarországon, mint például a
barnamedve, kárpáti skorpió és egyéb álla-
tok. Erdélyben az állatok és növények va-
lamilyen módon különböznek, mint ná-
lunk Magyarországon. Sokan foglalkoz-
nak mezõgazdasággal, mely igen kedvez a
madaraknak. A szántóföldek felett ege-
részölyvek és vörös vércsék szitálnak. Egy
gazdaság épületén egy ritka bagolyfajt, a
törpekuvikot pillantottuk meg. Ez azért
volt furcsa, mert a törpekuvik inkább este
szeret vadászni rovarokra. A varjak, sere-
gélyek a termésen falatoznak, míg a pász-
tormadarak a szarvasmarhagulyát követik.
Medvét sajnos nem láttunk, de a sok szép
növény kárpótolt bennünket. Szejkén na-
gyon sok õszi kikerics virított. Az erdõkben
fenyõ, bükk, tölgy magasodott. A hegyek-
ben lévõ fenyvesek sok madárnak adnak
otthont és búvóhelyet, köztük van a szép
erdei pinty és a feketerigó. Ezeket mind-
mind megnézhettük a saját élõhelyükön,
Erdélyben!

***
Az erdélyi Parajdon van egy bánya. De az
nem akármilyen bánya ám! Egy hatalmas,
gyönyörû sóbánya. Én is jártam ott, 44 he-
tedikes társammal együtt. Nem is olyan
régen!
A sóbányába külön busz vitt le minket. Az
utca egy betonból, kövekbõl készített alag-
útba torkollott, oda mentünk be. Mikor a
busz odagurult egy hatalmas, lezárt kapu-
hoz, leszálltunk és népszámlálást tartot-
tunk. Ezután besétáltunk, és odaadtuk a
jegyeinket. Lefelé, úgy emlékszem, 240
lépcsõn sétáltunk le, de valaki szerint 300
is volt. Mindenesetre, ha egyesek tudni
szeretnék, hány lépcsõt léptünk, menjenek
el Parajdra!
A hatalmas sótermeken csak ámultunk.
Csodálkoztunk a falra pingált festménye-
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ken és legfõképpen a sok-sok són. Az elsõ
terem tele volt emberekkel – gyerekek
pingpongoztak, rollereztek, bicikliztek,
játszottak. A játszótéren a legtöbb gyerek
hintázott, csúszdázott és beszélgetett egy-
mással. (A többiek sót szedegettek a fal
mellõl, vagy nyalogatták, próbálgatták a
falat.) A felnõttek beszélgettek az aszta-
loknál. Óriási játszóterek hívogattak két
teremben is.
Az utolsó megállóhelyen – ahol vége is volt
a barlangrendszernek – egy nagy, fából ké-
szült kápolna állt. Mindent alaposan meg-
szemléltünk, majd utána játszottunk egy
keveset. A bányában egy képtár is volt,
melybõl megjegyezhettük, mi történt a bá-
nya felfedezésétõl napjainkig. Láthattuk,
mennyi minden készül sóból! Fürdõsók,
szappanok stb. Amíg a buszra várnunk kel-
lett, addig is egyesek fotóztak, mások csen-
desen beszélgettek, megint mások köhé-
cseltek, beszippantották a jó sós levegõt, és
nevetéssel ütötték el az idõt.

Szentegyházi
Gyermekfilharmónia

Hogy kik is õk? Egy világhírû zenekar. 140
tagú: 100 énekes és 40 zenész. Vagy 11 féle
hangszeren játszanak az alsó tagozattól
kezdve a felnõttig. Ahogy egyszerre meg-
szólal az egész harmónia, melegség tölti el

a szíved. Szinte már beleéled magad a ze-
néjükbe. Hihetetlen, amit tudnak. Mások-
nak évek kellenek ahhoz, hogy megtanul-
janak így játszani, de õk a számukra új da-
lokat is hallás után játsszák. Gyönyörûek a
piros, fehér és fekete ruhájukban, ami ná-
luk népviselet. Ahhoz képest, hogy híre-
sek, példát mutatnak azzal, hogy kedvesek
és szerények. Nem csoda, hogy ilyen pro-
fik, hiszen elõfordul, hogy este 10-11 óra
körül mennek haza a próbáról.
Nekünk is bemutatták, mit tudnak, és mi
érdeklõdõ és egyben álmos szemekkel fi-
gyeltük õket éjjeli fél 11-kor. De õk még
akkor sem lazsáltak, beleadtak mindent,
akármilyen álmosak is voltak. Nagyon ösz-
szetartó és kitartó csoport.
Budapesten is csodálatos formájukat nyúj-
tották.
Szinte már nem is látni rajtuk az izgalmat,
hiszen egy évben 20-30 alkalommal lépnek
fel világszerte.
Köszönjük szépen, hogy befogadtak min-
ket! Örök emlék maradnak számunkra.

Mártélyi tábor
Július 5-én indultunk öt napra Mártélyra
táborozni. Izgatottan vártuk, hogy felül-
hessünk a buszra. Bepakoltuk a csomagja-
inkat, és búcsút vettünk szüleinktõl. A bu-
szon kényelmesen elhelyezkedtünk. Ha-
mar talált mindenki párt magának, és már
indultunk is. Hosszan integettünk az itt-
hon maradottaknak.

Az út kellemesen telt, el-
meséltük egymásnak, ki-
vel mi történt eddig a nyá-
ron. 2 óra utazás után ér-
keztünk meg Bugacra,
ahol rengeteg érdekes
dolgot láthattunk: a vég-
telen pusztát, a vágtató
ménest, a Pásztormúzeu-
mot, melyek mind a régi
pásztori életet mutatták
be. A legérdekesebb a csi-
kósbemutató volt. A csi-
kós 5 lovat hajtott egy-
szerre, a hátukon állva. Lovaglás közben
ittak, ostorral lepattintották a cölöpre tett
dolgokat.
Ezután már táborunk fõ úti célja, Mártély
felé vettük az irányt. Nagyon kíváncsiak
voltunk a szállásunkra. Kipakolás után el-
mentünk rõzsét gyûjteni a Tisza-partra az
esti tábortûzhöz. A tábortûznél énekel-
tünk, felavattuk az elsõ táborozókat, majd
virslit, szalonnát, krumplit sütöttünk. Le-
fekvés elõtt még egyszer sorra vettük az
elsõ nap eseményeit.
Másnap reggel Szegedre mentünk, ahol a
Móra Ferenc Múzeumot néztük meg. Cso-
dálatos festményeket láthattunk. Sétál-
tunk a Dóm téren és a Tisza partján is.
Ebédre a kedvencünket, pizzát kaptunk.
Délután ellátogattunk a Szegedi Vadas-
parkba. A park hatalmas területen feküdt,
rengeteg bokorral és fával az állatok szá-
mára. Sokféle állat bújt meg a növények
tövében. Nagyon elfáradtunk a sétálgatás-
ban és a látnivalók sokaságában.
A harmadik nap délelõttjén Szegvárra lá-
togattunk. Megnéztük a Falumúzeumot,
majd egy igazi szélmalmot. Olyan tárgya-
kat láthattunk, amelyeket nem lehet más-

hol megtekinteni. Hazafelé menet a Ti-
sza-parton egy játszótéren kedvünkre
játszhattunk. Ebédre gulyásleves és kuglóf
várt bennünket csokiöntettel. A nap to-
vábbi részét Hódmezõvásárhelyen stran-
dolással töltöttük. Nagyon meleg volt,
ezért már alig vártuk, hogy lubickoljunk
egyet a hûs medencében. Este ugyancsak

szalonnát sütöttünk a tábortûz mellett.
A következõ napon ismét a fürdésé volt a
fõszerep. Most Szentesre utaztunk, ahol
egy hatalmas csúszdapark várt minket.
Mondanunk sem kell, hogy ez a nap volt a
legjobb! Kedvünkre csúszdázhattunk
egész nap! A strandon palacsintát és me-
legszendvicset ebédeltünk. Az est fény-
pontján, a divatbemutatón mutathattuk
meg mi, lányok, hogy milyen szépek va-
gyunk. A fiúk szigorúan zsûriztek. Az utol-
só estét diszkóval zártuk, ahol fergeteges
volt a hangulat.
Elérkezett az utolsó nap. Délelõtt még egy
utolsót játszottunk, aztán becsomagol-
tunk. Út közben megálltunk fagyizni, az-
tán utoljára szálltunk be a buszba. Fájó
szívvel, de élményekben gazdagon érkez-
tünk haza!
Köszönjük szüleinknek, tanítóinknak,
hogy lehetõvé tették számunkra ezt a tábo-
rozást. Köszönjük Sárbogárd Város Ön-
kormányzatának és a Sárszentmiklósi Ál-
talános Iskola diákönkormányzatának az
anyagi támogatást.

Lajtos Laura 4. b, Csecsetka Nikolett 5. a
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Egy pálfai Angliában 1.
A megérkezés

Ugyan, mi másért indulna el egy 24 éves fiatalember a tengeren-
túlra, ha nem azért, hogy naplót írjon? Persze, kell a pénz, mert
amit az ottani minimálbérbõl is félre lehet rakni, gazdaságos élet-
vitel mellett, az többre elég, mint pár üveg sör, vagy egy új bicikli-
belsõ. Persze, kell a nyelvet is gyakorolni, hiszen a „world lan-
guage number one” (az elsõ számú világnyelv) hazájában ez nem-
csak megengedett, de elvárt is. No, és a világlátás, tapasztalati ho-
rizontjának kiszélesítése, hogy rájöjjön, mi minden másból is áll
még a világ, ami a mai túlglobalizált, „mindent tudó”, digitális in-
formációhuzalokkal körbekötözött korunkban is tartogat megle-
petéseket. De hogy ez ne csak idõvel fakuló emlékezetében éljen,
és hogy megossza másokkal is az élményt (fõleg akik hasonló do-
logra szánják el magukat), ezért naplóba vet pár sort, s én így is
tettem, amint Anglia földjére tettem a lábam.
A cél: a Wash-öböl melletti Skegness városa, ahol egy szórakozta-
tóközpontban kaptam szervizelõs munkát – szûk fél évre. Azért
választottam a huszonnégy órás kisbuszos utazást, mert olcsóbb
volt, mint az állandóan változó árú repülõjegy, ami negyvenezer
forinttól kezdõdik, a poggyászdíjról nem is beszélve. Gondoltam,
jó lesz így is… És huszonnégy órával késõbb Calais-nál, a francia-
országi kompkikötõnél kiszállva a járatból sajgó hátsóval, elgém-
beredett végtagokkal, teliizzadt, szétgyûrõdött inggel és hasonló
állapotú, kialvatlan arccal egyvalamit már határozottan tudtam:
legközelebb repülõvel megyek.
A másfél órás kompos átkelés közben kisétáltam a fedélzetre, és
az arcomba csapódó, hûvös, párás tengeri levegõ a nyár utolsó iz-
zadtságcseppjét is kiseperte tarkóm rejtett zugaiból. A nagy kék-
séget s a végtelen hullámokon messzi cikázó hajók körvonalait bá-
mulva hamarosan Dover híres fehér sziklafalát is megpillantot-
tam – bizony, ez már a szeles, esõs, felhõs Anglia.
Ezután kis reptéri intermezzo jött Lutonban (London melletti re-
pülõtér): bevárni a repülõvel érkezõket. Addig tisztálkodás, fog-
mosás stb. a terminál mellékhelyiségében, illetve néhány szüksé-
ges holmi megvétele – többek közt konnektor-átalakító, mivel itt

kettõ helyett három lyukas a csatlakozóaljzat. Majd megérkeztek
a többiek, frissen és kipihenten, a repüléstõl feldobódva – öröm
látni ilyen arcokat is. Utánuk nem sokkal fogadóink, a munkahely
régi motorosai, s mikor már mindenki itt van, intenek nekünk:
„Let’s go!” A sûrû esõ áztatta parkolóba kivonszoljuk magunkat,
fél spájznyi nagyságú és súlyú bõröndjeinkkel, s közlik az öröm-
hírt: innen még négyórányi útra van a célváros, amit természete-
sen busszal fogunk megtenni. De jó!

Útközben még fontos információkkal bombáznak minket a mun-
káról, a helyrõl, és egyebekrõl. Közben nézem az angol tájat:
dombos, zöld mezõk és szántók, sövényekkel elválasztott kis utak,
piros téglás pici házak. És szoktatom magam a baloldali közleke-
déshez is, bár nem tartom valószínûnek, hogy vezetnem is kell
majd. Már megettem a maradék, agyonnyomott fasírtomat, s épp
ragadna le a szemem, amikor felriasztanak: megérkeztünk Skeg-
nessbe. A gyors elszállásolást követõen aztán kidõlõ fa módjára
zuhanok az ágyba, s már alszom is. Többrõl majd késõbb írok.

Egy pálfai fiatalember

A vidámpark

Pusztaegresi falunap õszi kánikulában
Az Összefogás Pusztaegresért Egyesület hétvégén falunapra,
egész napos programra várta a falu lakóit és a környékbõl érkezõ
érdeklõdõket. A programok a focipályán voltak, ahol az õszi jó
idõ a délutáni programokon már egy kicsit sok is volt, hiszen ezen
a napon rekkenõ hõséggel köszöntött ránk az õszi nap.
Az egyesület már szinte havi rendszerességgel tart egész napos
rendezvényt.
Délelõtt kispályás focibajnokságon szurkoltak a nézõk a csapa-
toknak. A fák alatt sátrat vert a cukorkaárus, egy másik sátornál

játékokat kínáltak a gye-
rekeknek. Nagy bogrács-
ban fõtt a közös faluebéd.

Az egyesület vásárolt egy
trambulint a gyerekek-
nek, amit itt, a falunapon
avattak fel. Vásároltak
egy benzinmotoros aggre-
gátort is, ami a hangosítás
mellett az esti mulatságra
a világításhoz is szolgál-
tatta az áramot.

A gyerekeket sok érdekes
programmal várták. Vol-
tak vetélkedõk, ügyességi
játékok.

Délután a sárosdi Kempo SE látványos harci bemutatót tartott.
Õket követõen Völler Adél mûvésztanár énekes és tanítványai,
Schmidt Beáta és Schwarcz Márk adtak mûsort.
A jó idõben késõ estig jó hangulatban töltötték együtt a pusz-
taegresiek a napot.

Hargitai Lajos
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MEGHÍVÓ
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és

brüsszeli hátterû információs irodája, az Enterprise Europe Network

konzultációval egybekötött tanácsadásra hívja
a térség vállalkozóit

„Kérdezze a szakértõket hitelekrõl,
pályázatokról, üzletfejlesztési

adatbázisokról!” címmel

2011. szeptember 29-én (csütörtökön)
9.00 órakor.

Helyszín: Sárbogárd Város Önkormányzat díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Témakörök:

PÉNZÜGY – TÍZFÉLE HITELLEHETÕSÉG
Széchenyi-kártya termékek, mikrohitelek
– kezdõ és mûködõ vállalkozások által egyaránt elérhetõ

forráslehetõségek;
– rugalmas konstrukciók különbözõ hitelcélokra és futamidõkre;
– Sárbogárdon megvalósuló beruházásokhoz igényelhetõ

hitel és támogatás.
Kombinált mikrohitel
– elektronikus mikrohitel elkészítése a kamarában – idõpont egyeztetés.

PÁLYÁZATOK
– az Új Széchenyi Terv érvényben lévõ és vállalkozóink által

legkeresettebb pályázatai.

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS
– üzleti adatbázisok, üzleti partnerkeresés itthon és külföldön.
A konzultáción közvetlenül tehetik fel kérdéseiket a kamara szakértõinek.
A rendezvény térítésmentes, de jelentkezéshez kötött.

Jelentkezés és információ:
Szabadosné H. Gyöngyi: (22) 510-317,

gyongyi.szabados@fmkik.hu;
Szabó Sándor András: (22) 510-318,

sandor.szabo@fmkik.hu; www.fmkik.hu.
ISO 9001: 2008

A tanúsítvány regisztrációs száma: 17328-2007-AQ-BUD-UKAS/Rev.1.
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 07-0045-06.

Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL-1300.

Kézilabda

Sportszerû mérkõzés
Simontornya–Sárbogárd 23:39 (12-20)

Megkezdõdött a megyei kézilabda-bajnokság. Mór és Dunaújvá-
ros csapatai felkerülnek az NB II-be, újoncokként Simontornya
és Bicske indulnak a bajnokságon.
A VAX Sárbogárd csapatában nem történt változás a játékos-
keretben; megfelelõ alapozás után (augusztusban a sárszent-
miklósi pályán – köszönet Nagy Laci bácsinak –, edzõtáborban,
majd szeptembertõl heti három edzésen a Mészöly-csarnokban)
lejátszotta elsõ mérkõzését Simontornya ellen.
A tolnai város csapatával már évek óta jó kapcsolatot ápolunk;
edzõnk, Bodoki György 3 évig volt az akkori NB II-es együttes já-
tékosa.
Simontornyán kb. 50 éves hagyománya van a kézilabdának, sok
országos szintû játékos nõtt fel ott. (Közülük kettõ a mi csapa-
tunkban játszik). Most egy nagyon agilis vezetéssel, nagyrészt ifjú-
sági korú és rutinos, volt NB II-es idõsebbek segítségével indul-
nak a bajnokságon.
Szeptember 17-én 120 nézõ elõtt – köztük szép számban voltak
sárbogárdiak is – jó hangulatú, látványos találkozót vívott a két
csapat. Az elején mi kezdtünk megilletõdöttebben, a 9. percben
6-6 volt az állás. A helyi fiatalok bátran, lendületesen támadtak,
mi pedig nem igazán éreztük a védekezés ütemét. Nagyobb foko-
zatra kapcsoltunk. Az elsõ félidõben Takács Lajos teljesítménye
kiemelkedõ, aki 18 perc alatt 8 gólt termelt az ellenfél kapujába.
A félidõben a nagy rohanásban sok technikai hibát vétett mindkét
csapat, emellett részünkrõl sok szépen kivitelezett támadást lát-
hattunk. A meccs sportszerûségére jellemzõ, hogy csak egy két-
perces kiállítás történt simontornyai részrõl.
Németh T., Szabó J. 2, Szabó Toto 3, Nacsa M. 4, Takács L. 9, Ba-
logh V. 6, Németh II. T. 2, Vorsléger Z. 1, Kaló P. 5, Suplicz J. 1,
Baki B., Pluhár T. 4, ifj. Bodoki Gy. 2.
Csapatunk ilyen arányban is megérdemelten nyert a lelkesen ját-
szó simontornyai fiatalokkal szemben. A következõ mérkõzés
24-én, szombaton, 18 órától veszi kezdetét hazai pályán, a Bicske
csapata ellen.
Várjuk szurkolóinkat! Hajrá, Sárbogárd!

Tudósítónktól

Bogárdi vágta
Korábban már hírt adtunk róla, hogy a sárbogárdi Iván Viktor a
bácsalmási elõvágtáról bejutott az idei Nemzeti Vágtába, a várost
is képviselve. Viktort a mindszentpusztai Telivér Farm Kft. ne-
vezte a versenyre egy Neardown Knight nevû angol telivérrel.

Szeptember 14-e és 18-a között 12 elõfutamot, 5 középfutamot,
majd egy döntõt rendeztek, csoportokba rendezve a települése-
ket, térségeket képviselõ indulókat. Viktor az 1. számú elõfutam-
ból elsõ helyezettként bejutott az 1. számú középfutamba. Itt 5.
lett, így nem jutott tovább a döntõbe. Az elsõ egy bajai hölgy lett.

Úgy gondolom, már önmagában az is elismerésre méltó, hogy
Viktor részt vehetett ezen a nívós, nehéz megmérettetésen. Gra-
tulálunk és köszönet érte, hogy ilyen szépen képviselte Sárbogár-
dot!

Hargitai Kiss Virág

Köszönet
az összefogásért!

A pusztaegresi falunapon a fõzõverseny nyertese Vagyóczki Gyu-
la lett, aki kitûnõ marhapörköltjével nemcsak a zsûri, hanem a
pörköltet elfogyasztó közönség elismerését is elnyerte.
A kispályás labdarúgásban a legjobb eredményt a Pont csapata
érte el. Második lett a Pusztaegresi fiúk, harmadik a Miklósi fiúk
csapata. A legjobb mezõnyjátékos díját Kondor Kristóf, a legjobb
kapus díját Nagy Ferenc vehette át.
A Sárosdi Kempo SE rendkívül látványos töréstechnikai bemuta-
tóján Koncz Viktória magyar bajnok, Kordás István 2 danos mes-
ter, nemzetközi bajnok és Polgár Tamás világbajnok is részt vett.
Látványos bemutatójukat ezúton is köszönjük!
A „Dalok szárnyán” zenés összeállításban Völler Adél mellett ta-
nítványai közül Schmidt Beáta és Schwarcz Márk is énekeltek,
szereplésüket köszönjük!
Az Összefogás Pusztaegres Jövõéért Egyesület ezúton is megkö-
szöni mindazok segítségét, akik bármilyen módon hozzájárultak a
rendezvény sikeréhez.

Az egyesület nevében: Magyar Ferencné
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Kézilabda-edzõtábor Szigetszentmártonban
Folytatás az 1. oldalról.
A napi 6-7 órás aktív testedzés mindenkinek javá-
ra vált. A délelõttök zenés bemelegítés utáni fu-
tással kezdõdtek a gáton, 4-5 km-es távot megté-
ve, pihentetésképpen 20 kg-os súlyzós kondíció-
növeléssel.
Levezetésül nagy élmény volt mindannyiunk szá-
mára, hogy a tábor mögötti stégrõl kajakokkal
evezhettünk a zsilippel elzárt Duna-szakaszon. A
körülbelül 1,5 km-re lévõ sziget megkerülését
szinte mindennap elvégezték a sportolók, egyre
vidámabb nóták kíséretével. Volt, aki elõször ült
kajakban, így nem maradt el a vidám heccelõdés,
az evezéssel járó próbálkozások mindenki arcára
mosolyt csaltak. Feszültek a hát- és karizmok,
mégis akadt olyan hajó, melynek legénysége más-
fél óra múlva talált csak vissza stégünkhöz, telje-
sen kifáradva, csuromvizesen. Õk nyilván a kézi-
labdát nevezik meg kedvenc sportjukként.
A változatosságot növelte, hogy a strandröplabdát is kipróbálhat-
tuk. A Duna-parti strandot meglátogatva délutánonként nagy
meccsekre került sor, a forró homokban ugrálástól izmosodtak a
lábak.
Nem maradhatott ki a mozgásformákból a labdarúgás sem. A fi-
úknak ellenfele is akadt: a táborban velünk egy idõben tartózkodó
BUSC ifjú futballistáinak csapata. Öröm volt nézni, ahogy a mi
„nagyjaink” sportszerûen, vigyázva a kis sporttársakra rúgták a
labdát az elsõ osztályú, minõségû pályán. Barátságuk a hét folya-
mán egyre fokozódott, hangos ovációval köszöntötték egymást
esténként, együtt szurkoltak, pingpongoztak, beszélgettek.

Fõ sportágunk, a kézilabda edzéseire délutánonként 4 órától ke-
rült sor a helyi tornacsarnokban, melyekre a leírtak alapján min-
den esetben jól bemelegítve érkeztek a játékosok. Edzõjük, Bo-
doki György igyekezett változatosan dirigálni az egyéni képzést és
a csapatjátékot.
Megmérettetésre, edzõmérkõzésre is sor került a tábor folyamán.
Ercsi NB II-es csapatához indultunk kedden este. Igazi sportem-
berekhez híven úszva kellett volna átkelnünk a Dunán, de mi in-
kább komppal tettük meg ezt a szép utat. Kemény mérkõzésen
álltunk helyt, láthattunk szép gólokat. A meccs elérte célját: csa-
patunk összeszokva, igaz, fáradtan, de megerõsödve jött le a pá-
lyáról. A komp késõ este nem járt, ezért autókkal tettük meg a
visszafelé vezetõ utat.
A hét folyamán látogatóink is érkeztek. Takács Lajosék, a Pluhár,
illetve a Bögyös család bepillantást nyerhetett a tábor vidám éle-
tébe, valamint gyarapították étel- illetve italbeli ellátmányunkat.
Köszönet érte! Cserébe hamisítatlan jó hangulatban telt órákban
lehetett részük.
Igyekeztünk minden estére valamilyen vetélkedõt, közös tevé-
kenységet tervezni. Gyuri bácsi – mezõgazdasági munkájához hí-
ven – traktornehezékeket hozott súlydobáshoz, és õ maga is be-
szállt a versenyzésbe. Németh Tamás és Balogh Viktor elõzték

meg 7 méter feletti dobásaikkal. Kö-
télhúzóversenyben a Hegedûs Nor-
bert vezette csapat végzett az élen.
Jókat derültünk a kisorsolt mozgásos
feladatokon, illetve a szellemi vetél-
kedõ kérdésein-válaszain. Egyik este
a helyi – nagyon profi minõségû –
bowling pályát népesítettük be, ahol
a legsikeresebbnek Borostyán János
bizonyult. Az egyéni teljesítménye-
ket beleértve mégis igazi, csapatépítõ
játék volt ez.
Ami számomra – és remélem a többi-
ek számára is – nagy élményt jelen-
tett, az az utolsó estén tartott játékos
vetélkedõ és tábortûz volt. Annyira
jó volt felidézni a régi tábori és ifjúsá-
gi klubos esteket, hogy ezek mintájá-
ra Rehák Sanyival – aki három napot
együtt töltött velünk – megterveztük
a hangulatos táborzárót.
Három csapat háromtagú zsûri elõtt

mutathatta be, játszhatta el rövid felkészülés után a különbözõ
helyzetgyakorlatokat, jeleneteket, melyhez témát a kézilabda-
edzéseken, meccseken, illetve a táborban megélt élmények szol-
gáltattak. Öröm volt nézni, ahogy a fiatalok szervezkedtek, osz-
tották el egymás közt a szerepeket, nem kis színészi alakításokkal,
improvizálásokkal tarkítva a bemutatót. Láthattunk edzést, vehe-
mens szurkolást, mérkõzésközvetítést, bírósági tárgyalást, kaja-
kozást a füvön, testépítõ-bemutatót, éremátadót. Jobbnál jobb
produkciók születtek hatalmas nevetések, tapsok, ovációk köze-
pette.
Olyan jól éreztük magunkat, hogy már éjfél felé járt az idõ, ami-
kor meggyújtottuk a tábortüzet, s szalonnasütés, beszélgetés, nó-
tázás következett hajnalig. Felemlegettük a hét történéseit, és
megállapítottuk, hogy nem fogják elfelejteni, például az Owen-
féle törzskörzést, a Balázs-féle szlogent, a villanyoszlop tetejére
felszerelt edzõcipõket, a kis focisták Viktor, illetve Szilveszter
skandálásait, Gyuri bácsi pálinkájának fondorlatos átváltoztatá-
sát, Németh Tomi beszólásait, a meglepetésszerû hajnali futást
Borostyán sípszavára, némelyek vizes ébresztõje után, Hófehérke
pikáns és rólunk szóló változatát, minden közös élményt, amely
még inkább összekovácsolta a csapatot.
Másnap délelõtt – a hivatalos táborzárón – mindenki oklevelet
vehetett át, melyeken Leg-leg... cím is szerepelt. Elköszöntünk
vendéglátóinktól, a kis focista sporttársainktól, majd az elõzõ este
költött indulóval búcsúztunk.
Szép volt, fiúk!

Bodoki Györgyné
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A Road Masters csoport eredményei

Velence–Iszkaszentgy. Villamedica 1-1

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ–Etyek 3-3

Szabadegyháza–Pákozd Eudeal 3-1

Iváncsa–Dunafém-Maroshegy 6-0

Polgárdi–Kápolnásnyék 2-2

Sárszentmiklós–Baracs 2-2

Martonvásár–Kisláng 4-1

Bakonycsernye–Sárosd 0-0

Az Agárdi Termál csoport eredményei

Ercsi–Mezõszilas 7-2

Kulcs–Seregélyes 5-3

Pusztaszabolcs–Mezõfalva 0-1

Adony–Vajta 5-1

Dég–Sárbogárd 2-2

Aba-Sárvíz–Lajoskomárom 4-2

Nagylók–Rácalmás 7-1

Enying–Káloz 1–5

A Zöldharmónia csoport eredményei

Mezõkomárom–Perkáta 3-2

Soponya–Nagyvenyim 8-0

Cece–Szabadegyháza II. 0-6

Nagykarácsony–LMSK 2-0

Zichyújfalu–Sárszentágota 6-1

Dunamenti Abroncsgyártók–Elõszállás 3-2

Alap–Pálhalma II. 3-3

A Road Masters csoport állása
1. Iváncsa 5 5 0 0 17 4 13 15
2. Sárosd 5 4 1 0 20 3 17 13
3. Szabadegyháza 5 3 1 1 16 9 7 10
4. Gárdony–Agárdi

Gyógyfürdõ 5 3 1 1 14 9 5 10
5. Iszkaszentgy.

Villamedica 5 3 1 1 13 10 3 10
6. Sárszentmiklós 5 2 2 1 7 6 1 8
7. Martonvásár 5 2 1 2 12 10 2 7
8. Etyek 5 2 1 2 11 15 -4 7
9. Velence 5 1 4 0 5 4 1 7
10. Polgárdi 5 1 2 2 12 10 2 5
11. Kápolnásnyék 5 1 1 3 9 15 -6 4
12. Dunafém–

Maroshegy 5 1 1 3 4 14 -10 4
13. Kisláng 5 1 0 4 6 13 -7 3
14. Pákozd Eudeal 5 1 0 4 8 18 -10 3
15. Baracs 5 0 3 2 5 9 -4 3
16. Bakonycsernye 5 0 1 4 3 13 -10 1

Az Agárdi Termál csoport állása
1. Nagylók 5 5 0 0 20 3 17 15
2. Ercsi 5 4 1 0 25 9 16 13
3. Aba–Sárvíz 5 4 1 0 18 8 10 13
4. Mezõfalva 5 4 1 0 11 2 9 13
5. Adony 5 3 0 2 10 4 6 9
6. Kulcs 5 3 0 2 12 13 -1 9
7. Dég 5 2 2 1 15 7 8 8
8. Pusztaszabolcs 5 2 1 2 11 5 6 7
9. Káloz 5 2 1 2 9 4 5 7
10. Sárbogárd 5 1 3 1 8 8 0 6
11. Seregélyes 5 1 2 2 12 11 1 5
12. Lajoskomárom 5 1 0 4 8 14 -6 3
13. Mezõszilas 5 1 0 4 6 22 -16 3
14. Rácalmás 5 1 0 4 4 24 -20 3
15. Enying 5 0 0 5 3 20 -17 0
16. Vajta 5 0 0 5 3 21 -18 0

A Zöldharmónia csoport állása
1. Szabadegyháza II. 5 4 1 0 23 9 14 13
2. Zichyújfalu 4 4 0 0 19 2 17 12
3. Alap 5 3 2 0 14 9 5 11
4. Pálhalma II. 5 3 1 1 24 10 14 10
5. Perkáta 4 3 0 1 14 8 6 9
6. Elõszállás 5 3 0 2 13 9 4 9
7. Nagykarácsony 5 2 1 2 7 9 -2 7
8. Soponya 5 2 0 3 20 15 5 6
9. Sárszentágota 5 2 0 3 17 14 3 6
10. LMSK 5 2 0 3 9 8 1 6
11. Kisapostag 4 1 2 1 6 8 -2 5
12. Dunamenti

Abroncsgyártók 4 1 1 2 5 15 -10 4
13. Mezõkomárom 5 1 0 4 4 30 -26 3
14. Nagyvenyim 4 0 0 4 4 17 -13 0
15. Cece 5 0 0 5 4 20 -16 0

DÉG–LSC SÁRBOGÁRD  2:2  (1:1)
Dég, 157 nézõ. Vezette: Dala G. (Molnár T., Szabó
Cs.)
Dég: Magasföldi, Kovács (Gárdonyi), Tóth,
Semenszki, Bacsi, Kovács Á., Horváth (Tarkovics),
Iványi (Gulyás), Molnár (Reichard), Vinczellér, Hart
(Mózes). Edzõ: Verbóczki T.
LSC Sárbogárd: Plézer, Lakatos Gy., Bognár, Sza-
bó L., Sebestyén, Bõhm (Márkovics), Budai, Berta
(Szabó J.), Lakatos K. (Hegedüs N.), Hegedûs G.
(Dombi), Vámosi. Edzõ: Jakab F.
Irigylésre méltó, elõkészített pálya fogadta a pályá-
ra lépõ csapatokat. 1. perc: Az elsõ nagy helyzetet
Kovács Á. hagyta ki. 2. perc: Lakatos K. futott el a
bal oldalon, beadását Bõhm tiszta helyzetben (üres
volt a kapu) a felsõ lécre rúgta a labdát. 4. perc:
Molnár szögletét Hart a kapu mellé fejelte. 8. perc:
Iványit szerelték szabálytalanul a kaputól 22 m-re,
a szabadrúgást Plézer biztosan fogta. 11. perc:
Bogárdi helyzet, Lakatos K. beadását Semenszki ki-
rúgta a mezõnybe. 17. perc: Molnár szabadrúgása
után a labda magasan a kapu fölött hagyta el a já-
tékteret. 18. perc: Kovács Á. lõtt kapu fölé. 19.
perc: Nyomult a Dég! Molnár szögletére Hart ugrott
a legmagasabbra, fejérõl a kapuban kötött ki a lab-
da, 1:0.
22. perc: Iványi buktatta hátulról Budait, a lap el-
maradt. A megítélt szabadrúgást Lakatos K. kapura
lõtte, Magasföldi felugorva biztosan védte. 23.
perc: Lakatos K. került gólhelyzetbe, lövése az ol-
dalhálóban kötött ki. 25. perc: Vámosi lábáról leper-
dült a labda, nagy gólhelyzetben. 27. perc: A kitörõ
és hátulról induló Lakatos K.-t les címén állította
meg a játékvezetõ, Szabó asszisztens intésére.
Nagy hiba volt! 28. perc: Budai G. hagyott ki óriási
gólhelyzetet. 30. perc: Bõhm fejese Magasföldirõl
kipattant nem érkezett senki. Nagy nehezen felsza-
badítottak, mindenki csak nézte a labdát. ÓRIÁSI
HELYZET! 32. perc: Lakatos K. sorra cselezte ki a

védõket, azonban kisodródott, így lövése a kapu
mellé szállt. Ez is helyzet volt. 36. perc: Szép táma-
dás végén Budai–Lakatos K.–Vámosi volt a labda
útja, és máris 1:1.

39. perc: Bal oldalról adták be a labdát, Kovács el-
hamarkodottan a kapu mellé lõtt. 43. perc:Tóth ka-
pott sárga lapot Lakatos K. felrúgásáért. A piros lap
sem lett volna meglepetés! 47. perc: Iványi lövése
Plézer kezébõl kiesett, Hart elõl Lakatos Gy. tisztá-
zott. 51. perc: Megint Szabó Cs. volt a fõszereplõ! 2
m-es lesrõl engedte el a dégi játékost, Vinczellért,
aki a kifutó Plézer fölött a kapuba emelte a labdát,
2:1.

Állt a játék! Hiába reklamáltak a játékosok és a ve-
zetõk. A végén Szakácsot elküldték a kispadról. 53.
perc: Lakatos K. a kapufát találta el. Megint állt a já-
ték sérülés miatt! 58. perc: Bognár a gólvonalról
mentett, de elõtte már les volt. 59. perc: Bacsi rúg-
ta fel hátulról Bõhmöt. Érdekes módon a lap megint
elmaradt! 62. perc: Cserélt a bogárdi csapat. A sé-
rült Lakatos K. helyett Hegedüs N. folytatta a játé-
kot. 65. perc: Vámosi kecsegtetõ helyzetben kapu
fölé emelt. Cserél mindkét csapat, Hegedüs G. he-
lyett Dombi, Kovács helyett Gárdonyi lépett pályá-
ra. 68. perc: Iványi helyett Gulyás. 70. perc: Berta
lövését Magasföldi szögletre ütötte. 71. perc: Gu-
lyás hátulról beleszállt Sebestyénbe. Lap megint el-
maradt! 73. perc: Kovács a második sárga után a
kiállítás sorsára jutott. 75. perc: Hart le, Mózes be.
76. perc: Vinczellér reklamálásért sárga lapot ka-
pott. 79. perc: Bõhm le, Márkovics be. 80. perc:
Budai lõtt kapu mellé, jó helyzetben. 81. perc: Berta
le, Szabó (TOTÓ) be. 85. perc: Szögletet rúgott a
bogárdi csapat, a védõk oldalvonalon kívülre rúgták
a labdát. Bedobás után kezezés a büntetõ területén
belül: a játékvezetõ nem látta az esetet, az asszisz-
tens nem segített, „tovább” folyt a játék. 86. perc:

Molnár le, Reichardt be. 91. perc: Márkovics hatal-
mas góllal egyenlített, 2:2.
93. perc: Sebestyén besárgult. 94. perc: Gulyás ti-
zenhat méterrõl leadott szabadrúgását Plézer véd-
te. 95. perc: Budai is besárgult. 96. perc: Gulyás is-
mét a 16-osról leadott lövése magasan a kapu fölé
szállt.
Góllövõk: Hart, Vinczellér, illetve Vámosi,
Márkovics.
Jók: Semenszki, Vinczellér, Kovács, Horváth, illet-
ve Lakatos K., Lakatos Gy., Budai, Sebestyén.
Sárga lap: Tóth, Bacsi, Vinczellér, Kovács illetve
Sebestyén, Budai.
Kiállítva: Kovács, illetve Budai mérkõzés után.

Ifjúsági csapat 7:1
A mérkõzésen Lakatos K. súlyosan megsérült, sza-
lagszakadást szenvedett, az este folyamán a kór-
házban begipszelték a lábát. Kiesése nagy fejtörést
okoz az edzõnek.

Gróf Ferenc

TEREM-
LABDARÚGÁS

Az LSC Sárbogárd vezetõsége értesíti a
teremlabdarúgásba nevezni kívánó csa-
patokat, hogy az elõzetes megbeszélést

2011. szeptember 25-én
11.00 órakor  az LSC-pálya

elõcsarnokában tartja.

Kérjük a csapatok megjelenését!

Vezetõség



12 HITÉLET / KULTÚRA 2011. szeptember 22. Bogárd és Vidéke

A FOGADÁS
Egy kocsmában többen üldögéltek és ittak. A
hangulat emelkedett volt. Mindenfélérõl be-
szélgettek, végül az asszonyokra terelõdött a
szó, amiben egyik a másikat akarta felülmúl-
ni. Csak az egyik férfi hallgatott. Ez feltûnt a
többieknek.
– És te? – kérdezték. – Te semmit sem mon-
dasz?
– Nem – válaszolta. – Én ebben nem vehetek
részt. Nincs semmi okom panaszra a felesé-
gem miatt. Nem szól egy rossz szót sem.
A többiek nevettek, és így szóltak:
– Ilyen nincs.
– De igen! – védte most már a feleségét. – Biz-
tos vagyok benne, hogy ha éjfélkor azt mon-
danám neki, hogy keljen fel és fõzzön nekem
valamit, minden szó nélkül megtenné.
A többiek nevetése és heccelõdése egyre han-
gosabb lett. Így kiáltoztak:
– Õrültség! Nem fogsz minket átverni!
A férfi azonban kitartott állítása mellett és
megkérdezte:
– Mibe fogadjunk?
Végül tényleg fogadtak. Rögtön meg akartak
gyõzõdni róla, hogy barátjuk igazat mon-
dott-e. Így hát az egész társaság fölkerekedett
és útnak indult.
Az asszony már régen lefeküdt aludni, hiszen
már éjfél is elmúlt, amikor a részeg csapat a
házukhoz ért. A férje vezényelni kezdett:
– Asszony, kelj fel és fõzz nekünk kávét! Nem
látod, hogy vendégeket hoztam?
A vendégek azt gondolták, hogy most aztán
jól összeszidja õket. Így szokták meg a felesé-
güktõl. De egyetlen rossz szót sem szólt. Rö-
vid idõ múlva hallották a csészék zörgését, és
nem tartott sokáig, míg kedves arccal behozta
a gõzölgõ kávét a szobába.
Ez a látvány kijózanította a társaságot, és
kezdték magukat szégyellni a csendes, szelíd
asszony elõtt. Végül az egyik elmesélte neki,
hogy miben fogadtak. Utána megkérdezte:
– Hogy tud ilyen kedves lenni ilyen emberek-
hez, mint mi vagyunk? Hogy képes erre?
Így válaszolt rá:
– Szomorúan látom, hogy a férjem mindent
elkövet, hogy tönkretegye magát. Csak egy
élete van, hiszen a részegeskedõknek nincs
örök életük. Ezért szeretném legalább a földi
életét kellemessé tenni, amelyet ráadásul úgy
megrövidít magának, hiszen más nincs neki.
A kijózanodott vendégek nemsokára szép
csendesen hazamentek. A férfi azonban így
szólt a feleségéhez:
– Mondd csak, ennyire fontos neked a lelkem
üdvössége?
Amikor meglátta az asszony könnyes szemét,
mert ilyen kedvesen még sohasem hallotta
férjét beszélni, neki is könnyek szöktek a sze-
mébe és megbánta bûnét. Mindketten letér-
deltek és imádkoztak, és az Úr Jézus segített
ennek a férfinek, hogy más ember legyen
belõle.

Ernst Modersohn

Forrás: www.keresztenydalok.hu (az Evangé-
liumi életképek c. könyvbõl)

Faludy-est Miklóson
A Sárszentmiklósi Klubkönyvtárban
Faludy György születésének 101. évfor-
dulója alkalmából felolvasóestet tartot-
tak. Az esemény egyúttal nyitója volt a
miklósi klubnak, amit közel 3 éve alig
használtak – ellentétben a korábbi évek-
kel.

Tóth András és lelkes segítõje újjáélesz-
tették a klubházat. Ahogy beléptünk a te-
rembe, szinte hívogatott minket – lágy
zongoraszó, körben asztalok, rajtuk friss
pogácsa és a forró tea.
Elsõként Tóth András köszöntötte az
irodalom és Faludy kedvelõinek közössé-

gét. Ezután Leszkovszki Albin foglalta
össze röviden az író életpályáját. Majd
versfelolvasások következtek; mindenki
megosztotta kedvenc versét, gondolatát
a jelenlévõkkel. Két versfelolvasás között
Cegelnyik Jelena játszott el egy-egy gyö-
nyörû zongoradarabot. Miután mindenki
felolvasta, elmondta, vagy elénekelte
kedvencét, közös beszélgetéssel folytató-
dott az est. Többen megjegyezték: kell
egy irodalmi kör, ahová az emberek
eljárhatnak kikapcsolódni.
Mindenkit sok szeretettel várnak a kö-
vetkezõ irodalmi estre is.

Mágocsi Adrienn

X. Jubileumi Aradi
Vértanúk

Stafétafutás

A Honvéd Bajtársi Egyesület 2011.
október 1-jén, 9 órakor, 13 fõs álta-
lános iskolai csapatok részére stafé-
tafutást szervez. A nevezéseket a
hbe.sarbogard@gmail.com e-mail
címre várjuk 2011. szeptember 29-
éig.

Szeretettel várunk mindenkit!

HBE

FELHÍVÁS
A HBE Sárbogárd szervezésében

2011. szeptember 30-án
9–12 óráig

FOGADÓNAPOT tart
a Magyar Honvédség Nyugat-magyaror-
szági Hadkiegészítõ Parancsnokság To-
borzó és Érdekvédelmi Központ, Szé-
kesfehérvár.
Helyszín: HEMO épülete, a József A. u.
15/b szám alatt.
Várjuk az érintettek jelentkezését!

A HBE vezetõsége
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Széncinege a dobogón
Pataki Angelika, felsõ tagozatos kategória, 3.
helyezett

A Magyar Madártani Egyesület nyáron hirdette
ki az országos rajzpályázat eredményét, melyen
iskolánk végzõs tanulója dobogós helyezést
szerzett.

Lezárult a széncinege évéhez kapcsolódó rajz-
pályázat. 212 pályamû érkezett az ország szinte
valamennyi régiójából. A zsûrinek nehéz dolga
volt a nyertesek kiválasztásánál, mert rengeteg
ötletes és igényesen kivitelezett rajz érkezett.

Kategóriánként (óvodás, alsó és felsõ tagozatos
iskolások) 3-3 rajzot díjazott az egyesület. Az
ajándékokat postán juttatták el a nyerteseknek.

Gratulálunk a gyõzteseknek!

Mészöly Géza Általános Iskola

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!

Karikás felvonulás Körtvélyesen
Idén – a korábbi évektõl eltérõen – a fõút melletti focipályán gyü-
lekeztek és rendezkedtek be a szüreti felvonulás és esti bál
résztvevõi.
Sárszentágotáról, Sárkeresztúrról, Töbörzsökrõl és Sárbogárdról
érkeztek a lovasok és kocsik. A csikósok, huszárkisasszonyok közt
léptetett egy aprócska legény és egy szép rózsabimbó is, hozzájuk
illõ méretû lovacskákon.

Két sátrat állítottak fel a pályán – az egyiket a felfrissülni vágyók-
nak, a másikat a táncos kedvûeknek. Ez utóbbit szépen fel is díszí-
tették. Szerencsére az idõ is kedvezett a szabadtéri mulatságnak.
Egy kis citeramuzsikával alapozták meg a felvonuláshoz a hangu-
latot. A kocsisort a bíró, Ekler Imre és felesége, Brigi bíróné ve-

zették fel Hufnágel József
hintaján. A csõsz szerepét
Kovács János és neje vállalta.
Nyári János és Plézer Lilla
voltak a vajda és vajdáné. A
menetet két harmonikás is
kísérte: Rozgonyi Tibor és
Ekler Imre bácsi.
Sajnos akadtak a fõúton tü-
relmetlen autósok, de ez
nem szegte a szüretisek ked-
vét. A falu keleti végében lé-
võ réten a szíves kínálást
énekszóval, tánccal köszön-
ték meg, aztán körútjuk vé-
geztével visszatértek a pályá-
ra késõig vigadni.

Hargitai Kiss Virág

Köszönet
Tisztelettel köszönjük Baranyák István polgármesternek a felsõkörtvélyesi
szüreti felvonulásban és mulatságban való segítségét, valamint a
sárszentágotaiak felajánlásait és a szüreti felvonulóknak a részvételt. Külön
köszönjük Fufferenda Lászlónak és családjának a rengeteg segítséget.

Szervezõk

SZÜRETI MULATSÁG NAGYLÓKON
Szeretettel várunk mindenkit, Nagylók apraja-nagyját a

2011. október 8-án megrendezésre kerülõ
SZÜRETI BÁLRA.

A bál 21 órakor kezdõdik nyitótánccal, a mulatság hajnalig tart.
Zenekar: Koncz Rock. Zene, tánc, mulatság!

Mindenkit szeretettel várunk!

POLGÁRÕR-
VONAL
Lakossági bejelentések

és segítségkérések
a polgárõrségtõl

éjjel-nappal a következõ
telefonszámon:

06 (30) 6210 651
e-mail:

polgarorseg@indamail.hu
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Tejszínes csirkemellel rakott krumpli

Hozzávalók: 1 kg csirkemell, 1 kg krumpli, 2 fej közepes hagyma
(nagy tepsi esetén), 4 db fehér paprika (nagy tepsi esetén), fokhagy-
makrém, só, bors, ételízesítõ, 3,3 dl tejszín, 1 pohár tejföl, 10 dkg töm-
lõs sajtkrém.
A krumplit meghámozzuk, 3-4 centis szeletekre vágjuk, a hagymát és a
paprikát félbevágjuk, a paprikát kimagozzuk, és mindkettõt félcentis szele-
tekre vágjuk. A csirkemellet szeletekre vágjuk, kiklopfoljuk – ne legyen túl
vékony –, sózzuk. Egy magas peremû teflontepsit kivajazunk, lerakunk be-
le egy sor szeletelt, nyers krumplit – nem kell megfõzni –, amit sózunk, bor-
sozunk, illetve megszórunk ételízesítõvel. Lehet bátran sózni a krumplit,
sok sót felvesz. Erre jön a hagyma és a paprika fele vegyesen. Ezt követik a
csirkemellszeletek, ezek felsõ oldalát megkenjük fokhagymakrémmel.
Majd a csirkemellre jön a hagyma és a paprikaszeletek másik fele. Legvé-
gül ismét a krumpliszeletek, amit ismét sóval, borssal és ételízesítõvel szó-
runk meg. Egy külön tálban összekeverjük a sajtkrémet: elõször a tejföllel,
majd ha már nem csomós, hozzáöntjük a tejszínt, ezt is egy kicsit sózzuk,
borsozzuk, majd ráöntjük a rakott krumplira. Alufóliával lefedve a sütõben
elõször alul sütjük, hogy párolódjon (kb. 40 perc), majd ha a tetején a
krumpli már megpuhult, a sütõben felülre tesszük, és kicsit megpirítjuk.

Zsebes csirkemell

Hozzávalók (4 fõre): 4 csirkemellfilé
(kb. 600 g), só, bors, 4 szelet pármai
sonka, 2-3 ág friss zsálya, 2 ek olaj,
125 ml száraz fehérbor, 1-2 ek vaj.
A zsályát megmossuk, szárazra töröl-
jük, a leveleit letépkedjük. A csirke-
melleket mossuk meg, töröljük száraz-
ra, sózzuk, borsozzuk. Mindegyikbe egy-egy zsebet vágunk, melyekbe 1-2
zsályalevelet és 1 szelet sonkát teszünk. Hústûvel összetûzzük. Egy serpe-
nyõben felforrósítjuk az olajat. A húst oldalanként 6 perc alatt megsütjük.
A megmaradt zsályaleveleket az utolsó percben a húshoz tesszük, és
együtt tovább sütjük. A borral felöntjük, felfõzzük, hozzákeverjük a hideg
vajat. Sóval, borssal ízesítjük. A húst a szósszal leöntve tálaljuk.

Crostoli
(olasz farsangi édesség)

Hozzávalók (4 fõre): 400 g liszt, 60 g hi-
deg zsír (vagy hideg margarin), csipet
só, 1 ek cukor, kb. 1 dl fehérbor, tej
(szükség szerint), napraforgó olaj a
sütéshez, porcukor.
A lisztet egy tálba öntjük, közepére morzsoljuk a zsírt, hozzáadjuk a sót, a
cukrot és a 1/2 dl fehérbort, majd összegyúrjuk. Lassan, lassan hozzáadjuk
a maradék fehérbort, közben mindig jól összedolgozzuk a tésztát. Ha még
mindig darabos a tészta, nagyon kevés tejet adunk hozzá, épp annyit, hogy
a tésztát össze tudjuk jól gyúrni (nem mindig szükséges), ne legyen lágy!
Sütõpapíron kisodorjuk kb. 2 mm vékonyságúra, majd 3 cm széles részek-
re vágjuk derelyevágóval (vagy késsel). Forró olajban aranybarnára sütjük
mindkét felét, szalvétával felitatjuk az olajat, végül porcukorral meghint-
jük.

Fügés õzgerinc

Hozzávalók (4 fõre): 0,5 kg érett füge, 3 tojás, 12 dkg cukor, 15 dkg
margarin, 1 cs sütõpor, 20 dkg liszt, csipet só, reszelt citromhéj.
A puha margarint a cukorral, a sóval, majd a tojásokkal jól összekeverjük.
A lisztet elvegyítjük a sütõporral és a citromhéjjal, és ezt is hozzáadjuk a
margarinos keverékhez. A fügét felaprítjuk, és a tésztába beleforgatjuk.
Egy nagyobb õzgerincformát sütõpapírral kibélelünk, és beleöntjük a
masszát. Elõmelegített sütõben megsütjük. Ha már nagyon jön az illata, és
a teteje barnul, fogpiszkálóval megnézzük, hogy még ragad-e. Ha igen, egy
sütõpapírt teszünk a tetejére, és tovább sütjük. Sütési hõfok: 180 fok. Sü-
tési mód: alul-felül sütés.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Idõjárás
Csütörtökön nyáriasan meleg, száraz idõre számíthatunk sok
napsütéssel, pénteken azonban egy gyenge hidegfront hatásá-
ra 1-2 fokkal mérséklõdhet a nappali felmelegedés, de számot-
tevõ csapadék nem várható. A hétvégén napos, száraz, késõ
nyáriasan meleg idõ várható, és ez az idõjárás folytatódik a
jövõ hét elején is.

www.metnet.hu

MORFONDÍROZ
A KIS NÕ

Mi ez a paksaméta megint? Szegény postás majdnem belerok-
kant. Ha ez a köteg reklám nincs fél kiló, itt essek hasra. Kapun-
ként fél kiló, nem semmi! Hát ez nem igaz! Mindenki épp máma
akar engem behülyíteni? Micsoda kínálat! Hajhó! Végre elérhetõ
áron vehetek hidromasszázs-zuhanykabint alig kétszázötven-eze-
rért! A dédpapa a lóistálló mellett nagyon értékelte volna, mikor
lerúgta a trágyás bakancsot a lábáról. Hej, dédpapa! Ezt kihagy-
tad. És hogy voltál képes élni elektromos gyepszellõztetõ nélkül?
Mit kitalálnak! Nem szenvedtél a kamillavirágos, gyermekláncfü-
ves udvarodban? Na persze, mikor megjöttél az egész napos ku-
koricakapálásból félholtan a fáradtságtól, jó volt elüldögélni ott a
kõpadon, habár a gyep nem volt kiszellõztetve. Micsoda boldog
korban élek! Szellõztethetem a gyepemet.
Ez meg mi? Õszi akció? Milliót is lehet nyerni. „Ne hagyja ki!” Ó,
kérem! Kihagyom, elnézést! Na, de erre aztán lecsapunk ám!
Légkeveréses fõzõedény! Szegény nagymama forog a sírjában,
hogy neki nem volt ilyenje. Nekem sem lesz, pardon grácia! Jó, ha
egy kis lecsókolbászt vehetek, amennyi pénzem van. De honnan
van ezeknek ennyi pénzük reklámra? Biztos megéri nekik. Beszá-
mítják az árakba. Hülyítenek az én pénzemért. Megfizettetik ve-
lem a saját átverésem költségeit.
Ez meg mit akar tõlem? „Óriási lehetõség! Nagy bemutatócso-
mag! Ez mind az Öné lehet. Gyorsan nyissa ki!” Ne szórakozzatok
velem, gyerekek! Lehet, hogy marha nagy a válság, de a kereske-
delmet azért nem kell félteni. Na, szevasztok! Be a kukába az egé-
szet!
De mit ír a mai újság? Jézusom! Amerikában a légi parádén egy
repülõgép rázuhant a tribünre. Helyben kilenc halott. Szegény pi-
lóta! A halála elõtt öt másodperccel még azzal törõdött, nehogy a
nagy tömegbe zuhanjon, hanem a lelátó szélére. Mindenütt a ka-
tasztrófák! Tojás nagyságú jégesõ a németeknél. Egyelõre felbe-
csülhetetlen kár. És köszöntik Vilhelmina nevû olvasóikat. Mi-
csoda? Gyurcsány maga küldözgette szét a rádiós szerkesztõsé-
geknek az õszödi beszéde felvételét, nehogy az Orbán lõje le a po-
ént október 23-án, amikor nagyot durranna? Ezt se tudtuk. És
még mi mindent nem tudunk! Atyaisten! Minden korok legna-
gyobb drogfogása. Fél tonna kokaint kaptak el Hongkongban. Az
árából egész Magyarországot ki lehetne húzni a gödörbõl. De
hány tonnát nem kaptak el? Zabáld, hülye fiatal! Nem lehet segí-
teni az emberiségen. Mi ez a mûalkotás itt a képen? Kortárs mû-
vészeti kiállítás? Mi ez? Egy halom kaka? A kortárs mûvészet ön-
arcképe? Amit némelyek csinálnak, az egy kalap mindjárt meg-
mondom, micsoda. Akit ez gyönyörködtet, az vagy hazudik, vagy
vak. Csinálj szobrot egy szép kisgyerekrõl, mûvészkém! Az nem
megy? Könnyebb ezt a formátlan alakzatot idevágni. Kár! És mi
van a potencianövelés frontján? Hihihi! Szegény hapekok! Bol-
dogan bekapják a kis kapszulát, és viheti õket a mentõ. Mérgezett
a szer. „Kapszulaharamiák”, csaló „tablettaszédelgõk” szép ha-
szonért röhögve terítik az árujukat, és semmiféle büntetõeljárás
nem indul ellenük. Irigyelem a cikkíró nyelvi fantáziáját.
Jaj, én meg nem vettem még be a vérnyomást szabályozó tablettá-
mat!

(L. A.)
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Cecei sulibörze
Díjazták a cecei iskola jó gyakorlatát

A Cecei Általános Iskola 2010 óta ünnepli meg a nemzeti össze-
tartozás napját, amely a magyarságot szétszakító trianoni béke-
szerzõdés aláírásának évfordulóján kerül megrendezésre. A két
év tapasztalatait felhasználva az iskola pályázott a Nemzeti Erõ-
forrás Minisztérium Külhoni Magyarok Fõosztályának kiírására,
amely az alkalom méltó megünneplésének módozatait kérte be-
mutatni. Az iskola pályázatában
bemutatta a pedagógusai által ki-
dogozott ünnepi rendezvénysoro-
zatot, amely egy témahét megszer-
vezését jelentette. A programok
között szerepelt irodalmi délután
határon túli magyar írók, költõk
mûveibõl, Kárpát-medencei nép-
mesék felolvasása, beszélgetõs dél-
után határon túlról származó ma-
gyarokkal. Az iskola mûvészeti ta-
nárai mozaikkészítõ-vetélkedõt
hirdettek meg, amely során a témá-
hoz kapcsolódó alkotások készül-
tek, melyekbõl kiállítás készült,
amely kiegészült a trianoni béke-
szerzõdés hatásait bemutató történelmi kordokumentumokból
összeállított tárlattal. A témahét zárásaként ünnepi megemléke-
zésre került sor, ahol beszéd hangzott el az alkalom történelmi
hátterérõl, majd kulturális bemutató következett, amelyben szé-
kely népmesét, csángó táncot és Erdélyben gyûjtött népdalt hall-
hattak a diákok. A rendezvény koszorúzással zárult a cecei ma-
gyar hõsi emlékmûnél. A program alapján elkészített pályázat el-
nyerte a bírálóbizottság tetszését, és a Cecei Általános Iskola
azon 10 intézmény közé került, amelyet országos szinten díjaztak.
Az elnyert 100.000 forintos támogatást az iskola a 2012-es ünnep-
ség méltó megszervezésére fordíthatja.

Folytatódik a FA-iskola

Az elmúlt héten meghirdetett FA-iskola projekt keretében több
sikeres rendezvényt is lebonyolítottunk iskolánkban. 15-én, csü-
törtökön kézmûves-foglalkozás keretében a felsõ tagozatos évfo-
lyamok körképet festettek, amely az erdõt ábrázolja a 4 évszak-
nak megfelelõen. Az alsó tagozatosok erdei állatokkal és virágok-

kal népesítették be az elkészült nagyméretû mûvet. 16-án, pénte-
ken a 2. évfolyamos tanulók vettek részt egy erdei túrán a Cece és
Alsószentiván között található természetvédelmi területen, ahol
megismerkedtek környékünk védett természeti értékeivel.
Ugyanezen a napon délután a felsõ tagozatos diákok egy csoport-
ja a Tolna megyében található Annafürdõre kirándult, ahol a he-
lyi erdei iskolát tekintették meg, majd egy nagy túra keretében
tanösvényen jártak, körbejárták a területen található tavat, a kilá-
tóról megfigyelhették a térség domborzati viszonyait, majd a
vadasparkban megismerkedtek a helyi erdõk nagyvadjaival. 19-

én, hétfõn az elsõ osztályosok látogatást tettek a helyi tájmúze-
umba, ahol a régi idõk fából készült eszközeit tekintették meg.
Délután a felsõ tagozatosok egy csoportja kerékpártúra kereté-
ben járta be Cece és Vajta környékét. A túra során megtekintet-
ték a cecei vadászházat, ahol a helyi vadõr tartott rövid tárlatveze-
tést, majd a túra keretében átkerekeztek Vajtára, megfigyelve a
területen található erdõk fafajgazdagságát. 20-án, kedden kéz
mûvesdélután során a fafaragás és a kosárfonás mesterfogásaival
ismerkedhettek meg az érdeklõdõ diákok.

Cecei iskola

CSIPET
43,5 millió forintot nyert uniós forrásból a Cecei Sportegyesület
Ifjúsági Programja az Egészség Tudatosságért, azaz a CSIPET. A
pénzt Aba, Alap, Cece, Lajoskomárom és Soponya nevelési–ok-
tatási intézményei használják fel egy év alatt (2011. szeptember
1-jétõl 2012. augusztus 31-éig) különféle tanórai és tanórán kívü-
li, szabadidõs tevékenységekre. E támogatás révén a rendszeres
sportra, mozgásra, a helyes, megfelelõ mozgáskultúrára, egész-
ségtudatos életmód elsajátítására szeretnék ösztönözni óvodás-
kortól a gyermekeket.

A pénteki projektnyitón, mely Cecén a Paradicsom csárdában ke-
rült megrendezésre, részletesen is megismerhettük a projektben
résztvevõ intézményeket és vállalásaikat.
A nyitóaktust állófogadás, kötetlen beszélgetés követte.

Hargitai Kiss Virág
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Szeptember 24., 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
13.00 Divatos tengerpartok a ’60-as években 13.50 Magyarország 14.20
Archer kalandja 16.00 Magyarország története 16.30 Hogy volt!? 18.25 Sán-
dor Mátyás 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Szerencseszombat – A luxor,
az ötöslottó és a joker sorsolása 21.00 A Bermuda-háromszög rejtélye 22.25 A
Nemadomfel együttes és a Quimby együttes jótékonysági koncertje 23.20
Montalbano felügyelõ 1.10 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 12.45 Tuti gimi 13.45 Sue
Thomas – FBI 14.45 Canterbury-esetek 15.40 Forma-1 17.30 CSI: Miami hely-
színelõk 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-faktor 21.05 Való világ 22.15
Lángoló jég 0.25 Árnyékok közt 2.10 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.00 Egy tini naplója 10.45 A vi-
lág legerõsebb emberei 11.15 Két testõr 11.45 Babavilág 12.15 Mindig nyár
13.05 Walker, a texasi kopó 14.05 Autóguru 14.35 Capri – Az álmok szigete
16.40 Crusoe 17.35 Bûbájos boszorkák 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35
Féktelen balfékek 21.25 A szajré 23.45 Fénysebességen 1.20 Ezo.tv 2.20 Ka-
landjárat 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 Ka-
baréklub 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet
15.30 „Magyarországról jövök…” 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét 17.30 Króni-
ka 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 Rádió-
színház 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 25., VASÁRNAP
MTV: 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Engedjétek
hozzám 9.05 Így szól az Úr! 9.15 Katolikus krónika 9.40 Tanúságtevõk 10.05 A
sokszínû vallás 10.15 Evangélikus magazin 10.45 Ortodox ifjúsági mûsor
10.50 Látogatóban Csomós József református püspöknél 11.15 Az utódok re-
ménysége 11.45 Zsidó konyha 12.00 Hírek 12.05 Zegzugos történetek 12.30 A
hold fázisai 12.55 Marco kalandozásai 15.20 Út Londonba 15.50 Kecskeméti
TE – Ferencvárosi TC bajnoki labdarúgó-mérkõzés 18.05 Anno 18.30 A király
kalóza 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Bûvös szék 21.00 Hullámok
ördöge 22.30 Oda az igazság! 0.00 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 Merlin kalandjai 13.20 Magyar autó-
sport-magazin 13.35 Forma-1 16.15 Míg a halál el nem választ 16.40 Majom a
havon 18.30 Híradó 19.00 Holnapután 21.25 Való világ 23.05 Heti hetes 0.25
Portré 0.55 Halottasház
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a Földrõl 6.45 TV2 Matiné 10.00
Született kémek 10.25 Max Steel 11.20 Stahl konyhája 11.50 Kalandjárat
12.25 Borkultusz 12.55 90210 13.45 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.45
Monk – Flúgos nyomozó 15.40 Bûbájos boszorkák 16.35 Step Up 18.30 Té-
nyek 19.00 Napló 19.35 Napló extra 20.05 Transformers 22.45 Frizbi Hajdú Pé-
terrel 23.45 Knight Rider 0.40 Az alkonyat harcosa 3.00 Ezo.tv 3.30 Napló 3.55
Napló Extra 4.20 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Va-
sárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Unitárius istentiszte-
let 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 20.59 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 26., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Ka-
landozó 10.00 Házaspárbaj 10.55 Lengyel tájak 11.30 Napirend elõtt 12.00 Hír-
adó 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 Bûvö-
let 15.20 Liszt Ferenc 15.50 Kisváros 17.05 Robbie, a fóka 17.50 Angyali érin-
tés 18.40 Szerelemhajó 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Csárdáskirálynõ
21.55 Hétfõ este 22.30 Titkok és szolgálatok 23.25 Kogart kiállítások 23.50
Sporthírek 0.00 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 12.10 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 Hazudj, ha
tudsz! 23.50 Reflektor 0.00 Helyszíni szemle

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.40 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop 11.35 Step Up
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 NCIS 23.45 Aktív Extra 23.50 Es-
küdj! 0.20 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.25 Különleges ügyosztály 2.20 Sodródás
3.45 Magellán 4.10 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egyház félórája
14.05 Kabaréklub 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Szeptember 27., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Ka-
landozó 10.00 Házaspárbaj 10.55 Maupassant történeteibõl 12.00 Híradó
12.15 Sporthírek 12.20 Kárpát expressz 12.50 Srpski ekran 13.20 Unser
Bildschirm 13.50 Világörökségeink 14.25 Lélek-tantörténetek 14.50 Bûvölet
15.45 Kisváros 17.05 Robbie, a fóka 17.50 Angyali érintés 18.40 Szerelemhajó
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Önök kérték! 21.00 Róza néni elintézi
22.00 Kedd este 22.35 Titkok és szolgálatok 23.30 Barangolások öt
kontinensen 0.00 Sporthírek 0.10 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 12.10 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 Reflektor 0.10 Légi mentõk
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.45 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop 11.40
Vak-randi 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 Össze-
esküvõk 20.35 Jóban-Rosszban 21.15 Aktív 21.50 G. I. Joe: A kobra árnyéka
23.50 Aktív Extra 23.55 Esküdj! 0.25 Tények este 1.00 Ezo.tv 1.30 A médium
2.25 A kanyaron túl 4.10 Babavilág 4.35 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Kö-
zelrõl 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 Rádiószín-
ház 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 28., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Ka-
landozó 10.00 Házaspárbaj 10.55 Maupassant történeteibõl 12.00 Híradó
12.15 Sporthírek 12.20 Kárpát expressz 12.50 Hrvatska krónika 13.20 Ecranul
Nostru 13.50 Optika 14.20 Liszt Kínában 14.50 Bûvölet 15.45 Kisváros 17.05
Robbie, a fóka 17.50 Angyali érintés 18.40 Szerelemhajó 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.05 Hofélia 21.25 Linda 22.20 Szerda este 22.55 Titkok és szolgá-
latok 23.50 Út a semmibe 1.00 Sporthírek 1.10 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 12.10 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 22.15 Életeken át
0.25 Reflektor 0.35 Míg az exem el nem választ
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.50 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 Teleshop 11.45
Winnetou és a félvér apanatschi 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 Ak-
tív Extra 23.50 Esküdj! 0.20 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.25 Szellemekkel sutto-
gó 2.20 Kincs a kannibálok szigetén 3.55 Két testõr 4.20 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 20.30 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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MÛSORA

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖ-
KÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREG-
RESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint a PR-Tele-
com hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

Szeptember 23., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Mária-ünnep
Pálfán (46p), Mária-búcsú (ism.) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00
Kislóki falunap (14p), KITE-nap (20p), Íjászbemutató Kálozon
(30p), Pálfai szüret (18p), Miklósi szüret 23.00 és 0.00 Lapszemle

Szeptember 24., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle
14.00 Kislóki falunap (14p), KITE-nap (20p), Íjászbemutató
Kálozon (30p), Pálfai szüret (18p), Miklósi szüret 18.00 Lapszem-
le 19.00 Kerekedj felül! (5p), Családi nap az alapi otthonban
(25p), Kispályás foci Kálozon (90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Szeptember 25., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Kislóki falunap (14p),
KITE-nap (20p), Íjászbemutató Kálozon (30p), Pálfai szüret
(18p), Miklósi szüret 13.00 Heti híradó 14.00 Kerekedj felül! (5p),
Családi nap az alapi otthonban (25p), Kispályás foci Kálozon
(90p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti Híradó

Szeptember 26. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00
Heti híradó 19.00 Évnyitó a Miklósi suliban (18p), CSIPET (30p),
Kispályás foci Kálozon II. (90p) 23.00 és 0.00 Heti Híradó

Szeptember 27., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 He-
ti Híradó 19.00 Cecei szüret (28p), Pusztaegresi falunap (18p),
Faludy-est (80p) 23.00 és 0.00 Heti Híradó

Szeptember 28., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Évnyitó a Miklósi suli-
ban (18p), CSIPET (30p), Kispályás foci Kálozon II. (90p) 13.00
Heti Híradó, 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00
Lapszemle

Szeptember 29., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00
Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Lapszemle

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorvál-
tozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûso-
roknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltozta-
tás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szer-
kesztõségében. Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgál-
tatókat: TARR Kft. — 06 (40) 416 000, PR-Telecom Zrt. — 1231.

Szeptember 29., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Ka-
landozó 10.10 Házaspárbaj 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.20 Kárpát exp-
ressz 12.50 Slovenski utrinki 13.20 Együtt 13.50 Tesz-vesz 14.20 Angkor uno-
kája 14.50 Bûvölet 15.45 Kisváros 17.05 Robbie, a fóka 17.50 Angyali érintés
18.40 Szerelemhajó 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Szinglik éjszakája
21.45 Linda 22.40 Csütörtök este 23.15 Titkok és szolgálatok 0.20 Századfor-
dító magyarok 1.10 Sporthírek 1.20 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 12.10 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 Láthatatlan
0.25 Reflektor 0.40 Kemény zsaruk 1.35 Infómánia

TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.45 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop
11.40 Hajótöröttek szigete 13.30 Ezo.tv 14.30 Eva Luna 15.30 Psych – Dilis de-
tektívek 16.30 Második élet 17.25 Update konyha 17.30 Eva Luna 18.30 Té-
nyek 19.20 Összeesküvõk 20.35 Jóban-Rosszban 21.15 Aktív 21.50 A
kabalapasi 23.55 Aktív Extra 0.00 Esküdj! 0.30 Tények este 1.05 Ezo.tv 1.35
Elsõszámú ellenségem 2.30 Mentõhelikopter 4.10 Segíts magadon! 4.35
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 zsidó vallási felekezet félórá-
ja 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 30., PÉNTEK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Ka-
landozó 9.55 Házaspárbaj 11.45 Útravaló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.20
Kárpát expressz 12.50 Kalandozó 13.15 Anno 13.45 Háttértudomány 14.15
Szemtanúk 14.45 Bûvölet 15.45 Kisváros 17.00 Robbie, a fóka 17.50 Angyali
érintés 18.40 Szerelemhajó 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Csókos
asszony 22.55 Péntek este 23.30 Lesz egyszer egy ifipark? 0.25 Magyarország
2002 0.50 Sporthírek 1.05 Koncertek az A38 hajón

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 12.10 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 Bölcsõd lesz a
koporsód 0.00 Reflektor 0.15 Törzsutas 0.40 Ments meg! 1.35 Autómánia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.45 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop
11.40 Hajótöröttek szigete 13.30 Ezo.tv 14.30 Eva Luna 15.30 Psych – Dilis de-
tektívek 16.30 Második élet 17.25 Update konyha 17.30 Eva Luna 18.30 Té-
nyek 19.20 Összeesküvõk 20.35 Jóban-Rosszban 21.15 Aktív 21.50 Összees-
küvõk 23.20 Aktív Extra 23.25 Esküdj! 23.55 Tények este 0.30 Ezo.tv 1.30 Hõ-
sök 2.25 Eureka 4.05 Alexandra pódium 4.30 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 metodista 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
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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
5 kiscica keres gazdát. 06 (30) 769 4241
Veszélyes fák kivágása. 06 (20) 437 4869 2084523

Takarítást, idõsek gondozását, gyermekfelügyele-
tet vállalok 06 (30) 355 7827
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
15-20 lóerõs összkerék-hajtású, japán kistraktorok
kitûnõ mûszaki és esztétikai állapotban, gyári talaj-
maróval, ajándék kiegészítõvel eladók. Telefon: 06
(30) 465 0225
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
Konvektorok eladók 06 (30) 209 9371
Karóra számlapok és mutatók festése csúcstech-
nológiás világító -superluminova-festékkel. Rende-
lés 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

Fajtiszta fehér puli kiskutyák eladók. Telefon: 06
(30) 247 8907 2085767

Fényképet, képeslapot keresünk a régi piactérrõl,
1945 körülit. Szerkesztõség

Albérlet kiadó. 06 (30) 9392 157

Mûanyag nyílászárók beépítéséhez asztalos vagy
lakatos végzettséggel, jogosítvánnyal rendelkezõ
(lehetõleg nem dohányzó) munkatársat keresek.
Telefon:06 (30) 9377 545 2085825

Sárbogárdon termõföld eladó. 06 (30) 255 9806
2085744

Gyönyörû kiscicák ajándékba elvihetõk Puszta-
egresen. 06 (30) 241 5537

Árpád –lakótelepi 4. emeleten felújított lakás, sür-
gõsen eladó. 06 (20) 451 1128

Rántanivaló csirke kapható. Sárbogárd, Tinódi út
107. 06 (30) 466 3308 2085747

Sárbogárdi sertéstelepre férfi állatgondozót kere-
sünk, 4 órás munkaidõre.06 (30) 567 4845 2085750

Mûkörmösöknek díszítõ továbbképzés Sárbogár-
don 06 (20) 619 0935 2085749

Három fõre berendezett albérletet keresünk. 06
(20) 594 8034 2085748

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

Gazdálkodni vágyók figyelem!
CECE KÖZPONTJÁBAN,

Petõfi S. utca 7. és 9. szám alatt
2630 m2 és 2270 m2 SZOMSZÉDTELKEK,

GAZDASÁGI ÉPÜLETEKKEL,
üzletnyitásra is alkalmas,
régi építésû, komfortos,

nagy LAKÓHÁZZAL, családokat
eltartani bíró növénytermesztésre és

kisállattenyésztésre is jól használható
területtel ELADÓ 15 millió forintért.

06 25 234 142

ELADÓ Cece és Vajta között
kb. a 40-es kilométerkõnél,

1.5 ha ritkítás elõtt álló
5 ÉVES AKÁCOS.

06 25 234 142

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

A SÁRBOGÁRDI RENDÕRKAPITÁNYSÁG ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN MÛKÖDÕ
ISKOLÁK ISKOLARENDÕREINEK ELÉRHETÕSÉGEI

Szeretõ gazdit keresünk!
Hívj ezen a számon, és fogadj örökbe!

06 (70) 9677 592



Tanfolyam és vizsgáztatás
egy helyen!

A Sárbogárdi Vöröskereszt gépjármûvezetéshez közúti elsõsegélytanfo-
lyamot indít a legkedvezõbb áron a városban.

Induló tanfolyamaink idõpontja: 2011. szeptember
26-27-28., 17–20 óráig. A tanfolyam és vizsga helyszíne:

József Attila Mûvelõdési Központ, Sárbogárd.

Tankönyv a helyszínen vásárolható. A tanfolyamot a sárbogárdi mentõállo-
más szakképzett állomásvezetõje oktatja. 14 éves kortól elkezdhetõ a tan-
folyam!

Érdeklõdni a 06 (70) 933 8518-as telefonszámon, vagy személyesen a
Sárbogárdi Vöröskereszt irodájában lehet (Sárbogárd–Felsõtöbör-
zsök, Szent István út 82-86.).

Véradásra szólít
a Sárbogárdi Vöröskereszt!

Az iskola megkezdésével, a közúti forgalom növekedésével a balesetek
száma is növekszik.

Így megkérünk mindenkit, ha teheti, segítsen: Adj vért, és ments meg 3
életet!

2011. szeptember 28-án (szerdán)
a cecei és környékbeli lakosokat várjuk

a Cecei Mûvelõdési Házba 14 órától 17 óráig.

Köszönettel: Soós Réka, Sárbogárdi Vöröskereszt
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KIPPKOPP OVIS SZÜRETISEKKIPPKOPP OVIS SZÜRETISEK

Gulyás Ibolya üdvözletét küldi minden olvasónknak
Dzsingisz kán földjérõl

Írás az 5. oldalon.


