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GIMISAROK – ÕSZI KIRÁNDULÁSOK
Az elmúlt tanévben a gimnázium felújítása miatt elmaradtak az õszi tanulmányi kirándulások, de az idén minden visszazökkent a
megszokott kerékvágásba. Szeptember második hetében két napra kiürült az iskola.
Diákjaink szeptember 8-án és 9-én osztálykiránduláson vettek részt. A nagyobbak két napra, az alsóbb évfolyamos diákok pedig kétszer egy napra utaztak el. Mondhatni, egész Dunántúlt bejártuk hátizsákokkal a vállunkon. Eljutottunk Kõszegre és Pécsre, barangoltunk Veszprémben és a Vértes rejtette kis falvakban. A hagyományos Petõfi-túrán a legkisebbek jártak, megismerkedve a legfontosabb emlékhelyekkel Kiskõrös környékén. Több osztály az egyik napját a fõvárosban töltötte. A fotón a 11. b osztály a felújított fertõdi
kastély elõtt.
Gimisarok a 7. oldalon.

Háromgenerációs balatoni
kerékpártúra

A népmese
népmese hete
a városi
városi könyvtá
könyvtárban
rban
Beszámoló a 13. oldalon.

Írás a 10. oldalon.
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Kézipályán
KILLER GÁBORNÉ – a gyerekeknek csak Marcsi néni –, a Mészöly Géza Általános Iskola tanára a kézilabda-utánpótlás nevelésében végzett munkája
elismeréseként nemrég városi kitüntetésben részesült. Ellátogattunk a
hétfõi edzésre, a Mészöly tornacsarnokába, hogy meglessük Õt munka
közben. Persze, sikerült szóra is bírnunk õt néhány perc erejéig.
– Mióta vagy a tanári pályán?
– 2000-ben végeztem az Egri Tanárképzõ
Fõiskolán, majd 4 évig gyesen voltam. Azt
követõen kezdtem dolgozni itt, a Mészölyben, immár 6 éve.
– Két nagy fiad van.
– Nem olyan nagyok, az egyik ötödikes, a
másik a harmadikat végzi.
– Õk is kézilabdáznak?
– Igen, a nagy már itt van, a kicsi hamarosan érkezik.
– Mióta foglalkozol utánpótlás-neveléssel?

– Igen, a Dunaferrben, aztán még másutt
is. Amikor gyesre mentem, akkor végeztem a „hivatásos” karrierrel.
– Hány évesen kezdtél el kézilabdázni?
– Kicsi voltam én is. Negyedikes korban válogatás volt, hogy ki milyen sportágra való,
azóta.
– Hányadosztályú csapatban, bajnokságban
játszottál?
– NB I-es bajnokságban. Elõször serdülõként, majd ifiként, végül felnõttként, akkor már a Köfémben.

– Sárköziné Kovács Katalin munkájába
bekapcsolódva kezdtem az utánpótlással
foglalkozni, majd amikor nyugdíjba vonult, átvettem ezt a feladatot.

– Jelenleg játszol?

– Úgy tudom, te is kézilabdáztál sportszerûen.

– Nem, a sárbogárdi nõi csapattal abbahagytuk ebben az idényben a játékot. Tavaly még a megye I-ben játszottunk. Sok
teendõ jött össze, most pihentetem a kézit.
A másik iskolámmal is végeznem kell még.

– Dunaújvárosban születtél?
– Igen, de édesapám és a férjem is sárbogárdi.
– Milyen korosztály van most a kezed alatt?
– Idéntõl a felsõsökkel dolgozok, 5–8. évfolyamig, ami a harmadik korcsoport a diákolimpiában.
– Milyen szinten versenyeztek a diákjaiddal?
– A megyei versenyben, ahol 2-3. helyen
végeztünk eddig. Azért is szép ez az eredmény, mert olyanokkal kerülünk össze,
akik már egyesületi szinten játszanak. A
kisebbekkel 2-3 éve edzünk – az õ szintjüknek megfelelõ, könnyített szivacskézilabdával, 3+1 fõvel –; velük országos döntõben is játszottunk már.
– Most milyen megmérettetésre készültök?
– Diákolimpiára, ami jövõ február–március környékén kerül megrendezésre.
– Elég lesz az idõ a felkészülésre?
– Sosem elég az idõ, de megpróbáljuk kihozni a legjobbat.
– Hányszor edzetek egy héten?
– A nagyoknak háromszor van edzés egy
héten, és egy a piciknek. A tanító nénik segítenek az alapozásban.
– Milyen tanárnak tartod magad?
– A gyerekek azt mondták, hogy szigorú
vagyok, de ma egy tanítványom azt mondta, hogy nem én vagyok a legszigorúbb a világon.
– Én azt hallottam, hogy szigorú vagy, de
imádnivaló.
– Nagyon örülök, hogy ez a véleményük.
Hargitai Kiss Virág

Meghívó
Alap Község Önkormányzatának képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívjuk

AZ IDÕSEK VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL megrendezésre kerülõ ünnepségünkre.
Idõpontja: 2011. október 8. (szombat) 14 óra. Helyszíne: Arany János Mûvelõdési Ház.
Közremûködnek:
Csuti Csaba nótaénekes, az Arany László Általános Iskola diákjai és néptánccsoportja, az Alapi Óvoda Katica csoportja, a
Mezõföld Népi Együttes, a Ten Dance tánccsoport.
Méhes Lajosné polgármester
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Diplomaátadás
családi körben

Idõsek napja
Sárbogárdon

A Honvéd Bajtársi Egyesület az idõsek világnapja alkalmából köszöntötte a születésnaposokat, köztük azokat, akik
betöltötték a 60. életévüket. Ezt követõen Gál Sándor, az
egyesület elnöke köszöntötte Havasi Jenõt, aki egy hosszú
pedagógiai pálya elismeréseként most „családi körben” vehette át dr. Sükösd Tamás polgármestertõl a gyémántdiplomáját.

Pénteken rendezték Sárbogárdon az idõsek napját a mûvelõdési házban. Az eseményre a városi önkormányzat meghívására sokan eljöttek.
Ennek legjelentõsebb momentuma az volt, amikor dr. Sükösd Tamás
polgármester, beszédét követõen, átadta özvegy Tátrai Norbertné született Bokor Emma nyugalmazott tanítónõnek a gyémántdiplomáját.
Emma néni visszaidézte pályája kezdetét. 1945-ben kezdte meg tanulmányait a székesfehérvári
Ferenc József Nõnevelõ Intézetben, mely 1948 õszén
tanítóképzõ lett. 1949-ben
érettségizett, majd 1951ben tanítói képesítést szerzett. Gyakorlatát Pusztaegresen végezte. 25 évig az
alsótöbörzsöki általános iskolában dolgozott, 10 évig
pedig Sárbogárdon. Egy
fiúgyermekkel áldotta meg
õt a Sors.
Feledhetetlen emlékeit a
mai napig õrzi. 1987-ben,
nyugdíjazásával, megszokott iskolai, tanítói életritmusának vége lett,
amit nehéz szívvel fogadott. Most azonban, mint mondta, örömmel tölti el, hogy kortársai körében vehette át gyémántdiplomáját.

Havasi Jenõ 1927. október 20-án született Sárszentmiklóson. Édesapja a helyi iparostársadalom tekintélyes tagja,
Habermajer Jenõ géplakatos és kovácsmester, édesanyja
Pintér Erzsébet, a kisnemesi Pintér család leszármazottja.
Az elemi iskola 5. osztályáig Sárszentmiklóson tanult, majd
polgári iskolába Sárbogárdra járt. 1943-ban Budapesten a
Weiss Manfréd konzervgyárban lett üzemi tisztviselõ,
1944-ben bevonultatták, 1945-ben szovjet hadifogságba került, ahonnan még az év õszén szerencsésen hazakerült.
1946-tól a községházán adóügyi segédtiszti állást töltött be.
A munka mellett az Ybl Miklós Gimnázium reáltagozatán
tanult tovább, majd itt érettségizett.

A puszták néptanítója
Régi vágya volt, hogy tanító lehessen. Az érettségi vizsga letétele után lehetõséget kapott arra, hogy megkezdje tanulmányait a Székesfehérvári Tanítóképzõben. 1951-ben tett
képesítõ vizsgát.
Az 1951-es tanévet Magyaralmáson kezdte összevont 5-6. és
7-8. osztályokkal. 1952-ben a sárbogárd–alsótöbörzsöki iskolába helyezték át. Közben matematika–fizika szakosítót
végzett Budapesten. Ekkor változtatta nevét Havasira.
1955-ben Káloz–Aranyospusztán lett vezetõtanító. 1959ben megszületett fia, Róbert. 1961. augusztus 1-jétõl nevezték ki Örspusztára az 1–4. évfolyamos összevont pusztai iskolába. Ekkor született meg lánya, Györgyi. 1973-tól 1975ig a Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola nevelõotthoni
tanári szakán szerzett tanári oklevelet. 1983-ban megözvegyült.
1987. október 20-án, 44 évi munkaviszony után nyugdíjba
vonult. Nyugdíjazása után is tovább tanított egészen 2000-ig
Pusztaegresen és Sárhatvanban, Alsószentivánon.
A diplomaátadás után köszöntötte az ünnepeltet volt tanítványa, Sándor Endréné Pál Brigitta, aki az örspusztai iskolában tanult Jenõ bácsi keze alatt, s az egész életét meghatározó élményeket kapott ott. Talán ennek köszönhette, hogy
maga is a tanítói pályát választotta élethivatásául.
Hargitai Lajos

Az ünnepelt idõseket köszöntötték a Mészöly Géza Általános Iskola diákjai, majd a pusztaegresiek több tánccal, dallal. Színpadra lépett a sárbogárdi nyugdíjasklub énekkara, a töbörzsökiek egy vidám jelenettel,
és a gyermekotthonosok egy kis verses mûsorral.
Mágocsi Adrienn

Köszönet a támogatóknak
Szeptember 30-án volt az idõsek világnapja Sárbogárdon, Sárbogárd Város Önkormányzata és az Egyesített Szociális Intézmény szervezésében.
Köszönetet mondunk az ünnepség támogatóinak:
Árvarázs üzlet, Bodoki György és családja, Bogárd és Vidéke szerkesztõsége,
Bogárdker Kft., Center Sport, Cosa Nostra Pizzéria, Domján János, Eurest Kft., Fõtéri Cukrászda, Gábris István és családja, Kínai nagyáruház, Irka Papír- és Játékbolt, Kelemen Tímea nõi és férfifodrász, Killer Gábor, Kissné Nagy Erika, Korona
Gyógyszertár, Krencz Nagyker, Medeco Kft., Master Alarm Kft., Miklósi ABC,
Nestlé Hungária, Schvarczné Farkas Andrea, SCA Hyg. Prod. Kft., Tenke és Paksi
Kft., TESCO Áruház, Tündérsziget Virágbolt, Tóth István pékmester, Unikornis
Gyógyszertár, Urfiné Kõrösi Judit, Varázsbolt, Virág és ajándékbolt, Weisz Gázmodul, WOLF Kft.
A rendezvény szervezõi
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KÉK HÍREK
Elcsípett tolvaj

Együttmûködési
megállapodást írtak alá

Szeptember 29-én délelõtt a sárbogárdi
járõrök egy 48 éves bolti tolvaj elõállítására intézkedtek, miután az egyik nagyáruház biztonsági szolgálata kérte a rendõri
intézkedést. A nõ darált húst akart kivinni
az üzletbõl fizetés nélkül, de tetten érték.
A lopást elismerte, szabálysértési feljelentéssel éltek vele szemben a rendõrök.
Délután a Sárbogárdi Városi Bíróság által
kibocsátott elfogatóparancs értelmében
fogtak el és állítottak elõ egy 30 éves sárbogárdi férfit. Tartás elmulasztása vétség miatt van vele szemben folyamatban büntetõeljárás, elfogását emiatt rendelték el.
Sárkeresztúron egy 19 és egy 29 éves férfit
fogtak el éjjel. A két személyt garázdaság
miatt folyamatban lévõ ügyben, tartózkodási hely megállapítása miatt kereste a bíróság.
Éjfél után egy 27 éves sárkeresztúri férfit
fogtak el a bogárdi járõrök, akit a Fejér
Megyei Bíróság BV csoportja elfogatóparanccsal körözött, mivel a Veszprém Megyei Bíróság 50 nap fogházbüntetésre ítélte. A férfit a székesfehérvári börtönbe vitték.
R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

Természetjárók, figyelem!
A következõ túra idõpontja megváltozott!
2011. november 6., vasárnap, mivel
szombat munkanap lesz.
A program szerint Szántód és Kõröshegy a célpont. Indulás: 7 órakor.

Szerdán délelõtt Sárbogárdon az önkormányzat tanácstermében tizenegy település (Sárbogárd, Sáregres, Alsószentiván,
Alap, Szabadegyháza, Sárosd, Káloz, Sárkeresztúr, Pusztaegres, Mezõszilas, Igar)
polgárõrségének elnökei, illetve megbízottjai írtak alá együttmûködési megállapodást a Sárbogárdi Rendõrkapitánysággal.
A kapitányság részérõl dr. Ozsváth Zsolt r.
alezredes rendõrkapitány írta alá a megállapodást, aki bevezetõjében ismertette,
hogy volt ugyan eddig is rendszeres együtt-

mûködés a polgárõrségekkel, s ez jelentõsen megkönnyítette a rendõri munkát, a jövõben viszont ezt az együttmûködést szabályozzák, s kibõvítik a kereteit is.
A rendõrség részérõl a polgárõrségekkel
Dániel Zsolt lesz a kapcsolattartó. A kapitány úr reményét fejezte ki, hogy a kapitányság intézkedési területén lévõ öt településen (Cece, Vajta, Sárszentágota, Hantos, Nagylók) rövidesen szintén létrejön a
rendõri munkát segítõ helyi polgárõrség.
Hargitai Lajos

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság illetékességi területén
2011. októberben tervezett sebességellenõrzések
Október 6.:
október 9.:
október 12.:
október 14.:
október 17.:
október 22.:
október 24.:
október 26.:
október 28.:

13.00–16.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00

Mindenkit szeretettel várunk!

63-as fõút, Sárkeresztúr területe (50 km/h);
63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h);
63-as fõút, Cece, Deák F. u. (50 km/h);
64-es fõút, Igar területe (50 km/h);
61-es fõút, Alap külterülete (90 km/h),
64-es fõút, Mezõszilas, Fõ út (50 km/h);
63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h);
64-es fõút, Igar területe (50 km/h);
63-as fõút, Cece területe (50 km/h).
Az FMRFK Sajtószolgálata

Kitisztították a kastélykertet
Az alsószentiváni volt Szluha-kastélynak gyönyörû parkja volt hajdanában. A park területe lenyúlt egészen a völgy aljában csörgedezõ
patakig. Az évtizedek során ez a park teljesen elvadult. Kivesztek a
tulipánfák és sok szép díszfa, az erdei fák, cserjék vették át az uralmat, s mindent befutott a borostyán. Fehér József helyi önkormányzati képviselõ kezdeményezésére hétvégén a falu lakosainak összefogásával nekiálltak a park megtisztításának. Kivágták az elszáradt
fákat, s megtisztították a burjánzó aljnövényzettõl az erdõt.
Nagy Lajos polgármester is ott dolgozott a lelkes csapattal. Míg a
munka folyt, az asszonyok egy csoportja elkészítette a közös ebédet.
Mint a polgármester elmondta, azt tervezik, hogy a kitisztított erdõt
sétautakkal, padokkal, virágos tisztásokkal alakítják vissza parkká.
A kastély ma már templom, s az itt lévõ Mária-kegyszobor révén
egyre népszerûbb búcsújáró hely lett, ahová Mária-ünnepeken sokan ellátogatnak más településekrõl is. A parkkal a búcsúra érkezõ
vendégekre is gondoltak, akik a szép parkban sétálva elviszik majd a
falu jó hírét.
Hargitai Lajos
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Sáregresen végig piros traktoron
Hétvégén a falu közös összefogásával rendezték Sáregresen a szüreti felvonulást,
utána pedig az esti báli mulatságot.
A felvonulók a kultúrház elõtt, a templomtéren gyülekeztek, s innen indult a menet
végig a falu utcáin. Somogyvári Bandi bácsi a korábbi évek hagyományaihoz híven
piros traktoron vitte a sáregresi énekes
asszonyokat a menet élén. Indulás elõtt,
mint aztán a falu több pontján is, a kisbíró,
Kiss Ferenc dobolta ki a nagy eseményt.
A bírókocsin Farkas Tibor és Farkasné
Oláh Tímea ültek. Helyi hagyomány szerint követte õket az öreg bíró, Mészáros
Zsolt és Mészáros Zsoltné kocsija, akik az
elõzõ évben töltötték be a bírói tisztet. A
vajda és vajdáné Katz Miklós és felesége
voltak.

Sok kocsi érkezett a felvonulásra helybõl
és Cecérõl is. A zenészkocsin a Szabó zenekar húzta a talpalávalót a táncosoknak.
A falu több pontján étellel, itallal várták a
felvonulókat, végül Somogyvári Bandi bácsi tarnócapusztai tanyáján vendégelte
meg az egész társaságot.
Este a felvonulókat közös vacsorával várták a kultúrháznál. A vacsora után hajnalig
tartó mulatságra várták a falu népét. A bálban – szintén helyi hagyomány szerint –
megválasztotta a báli közönség a szõlõkirályt és szõlõkirálynõt, akiket ünnepélyesen megkoronáztak. Az idén Pogány Sándor és Bögyös Tímea lett a szõlõkirály és
szõlõkirálynõ.
A sikeres rendezvény a falu összefogását
dicséri.
Hargitai Lajos

Sok szeretettel meghívunk
mindenkit a

2011. október 15-én
tartandó

pusztaegresi szüreti
felvonulásra

Tinódi szüreti
felvonulás
2011. október 15-én.

Közhírré tétetik!
Sárszentágotán szüreti
felvonulás tartatik,

A felvonulás kezdete:
12 órakor a tinódi focipályától.

melyre szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját

Útvonal: tinódi MÁV-sportpálya, Mátyás király
u., Kereszt u., Bethlen Gábor u., Tinódi út, Hatvan u., Lázár u., Tinódi út, Tinódi kocsma (tánc),
Tinódi út–Posta u. sarok (tánc), Vágóhíd u., Köztársaság út, Kinizsi u., Tinódi út–Nagy L. u. sarok (tánc), Nagy L. u., Ady E. út, Petõfi u., Kossuth L. u., Dínom-Dánom kocsma (tánc), Tompa M. u., Ifjúsági park, Túry M. u., Árpád út, Haladás út, Ady E. út, Katona u., Szent I. út., Imremajor u., Dózsa Gy., Esze T. u., Szent I. út, Jó
barát mulató (tánc), Szent I. út, Négy Kópé sörözõ, Tinódi út, MÁV-sportpálya.

2010. október havának
15. napján!

– mely 14.00-kor indul a temetõtõl –,
és az azt követõ bálra,
ami 20.00 órakor veszi kezdetét.
Táncok megállóhelye: Rákóczi u.–Temetõ, Széchenyi u., Kossuth u. (orvosi
rendelõ)–Kossuth u. (presszó), Kossuth u.–Baross u. keresztezõdés–Kossuth u.–Ady E. u. keresztezõdés–Fehérvári u.–focipálya–Dózsa Gy. u.–Baross
u. keresztezõdés.
A bálban a muzsikáról Takács Gábor és
Lestár Tibor gondoskodik!
Báli támogatójegy: 500 Ft.
Helyszín: pusztaegresi mûvelõdési ház.
Nyitótánc: 21.00 órakor.

A bál ideje alatt büfé üzemel, éjfél után
tombola.

Az Összefogás Pusztaegres Jövõjéért
Egyesület tagjai

Mindenkit szeretettel várnak
a szervezõk!

20 órától szüreti bál,
belépõdíj 500 Ft.

A felvonulásra a gyülekezõ
a kultúrház elõtt 12.30-kor!
A citerás megnyitó után
az indulás 13 órakor!
A résztvevõktõl szívesen fogadunk felajánlásképpen egy tálca süteményt,
amit a felvonulás után egy kis mulatozás
keretében elfogyasztunk!
Este bál 20 órai kezdettel,
ahol Kõrösi és társa szolgáltatja
a zenét, és melyre sok szeretettel
vár mindenkit a szervezõség!
A bál helye a kultúrház!
Belépõ: 500 Ft.
Büfé, tombola!
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60 ÉVES A GIMNÁZIUM
1. rész
Idén ünnepli fennállásának 60 éves évfordulóját a sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium. Ez alkalomból több
részben szemelvényeket teszünk közzé az iskola történetébõl.

A középfokú oktatás kezdetei
A középfokú oktatás megteremtésére 1921-tõl voltak kísérletek
Sárbogárdon. 1921 és 1928 között községi fenntartású nyolcosztályos gimnázium mûködött. Alapítója a község szülötte, Csanádi
Sándor volt. A nagy gazdasági válság kezdõdõ hatása és a település lakóinak fokozott értetlensége, egyenetlenkedései azonban
megszûnéséhez vezettek. Mindössze egy érettségizõ osztályt bocsátott útjára.
A következõ állomás a polgári iskola beindítása volt. Ez kezdetben magániskolaként mûködött. 1932–38 között Cziegler Gyula
és Kováts Károlyné irányították. 1938-tól fokozatosan állami polgári fiú- és leányiskolává alakították. Ekkortól lett igazgatója az
Ócsáról idehelyezett Tury Miklós.
1945-ben megszüntették a polgári iskolákat, és helyette rátértek a
nyolcosztályos általános iskolai képzésre.
A két világháború között mûködött ismétlõiskola is (a hat elemit
követõ két évben). 1941-ben népfõiskolai tanfolyam, 1944-tõl
gazdasági iskola is volt.
A középfokú oktatás beindításának következõ kísérlete 1951-ben
volt. Az ekkor beindított iskola jogutódja a mai gimnázium.

1951–1954.: A tanítóképzõs idõszak
A tanítóképzõ legelsõ tantestülete a következõkbõl állt: Hadfi Tibor igazgató (történelem), dr. Ruttkay István diákotthon-igazgató (matematika), Hadfi Tiborné (történelem–földrajz), Mayer
Erika (magyar–latin), Szalai Marzsó László (biológia–kémia),
Varga Lajos (orosz). Óraadók: Ákos Elek (rajz), Kokas Ferencné
(zene), Szagri István (matematika–fizika), Tóth Gyula (ének),
Újvári Lajos (testnevelés) általános iskolai tanárok.
1951. szeptember 16-án az ideiglenesen kijelölt általános iskolai
épületben (volt Kozma iskola, ma több bolt mûködik az épületben az OTP-vel szemben) megnyílt a mai gimnázium jogelõdje, a
tanítóképzõ. A tanítás megkezdõdött, de a tanítóképzõ nem rendelkezett saját épülettel, diákotthonnal, gyakorlóiskolával.
A nagy érdeklõdésre való tekintettel két elsõ osztály (egy 30 fõs
fiú és egy 28 fõs leány) indult. A második osztály 21 fiúját Székesfehérvárról helyezték át. 46 tanuló lakott a diákotthonban.
Nem volt az iskolának igazgatói irodája, nevelõi szobája. Két zongorára lett volna szükség a tanításhoz, de csak egyet sikerült szerezni, nem volt írógép sem. A testnevelés oktatásához hiányoztak
a legegyszerûbb tornaszerek is. Télen a helyi DISZ helyiségét vehették igénybe tornateremnek. A szükséges füzeteket sem tudták
beszerezni.
A tanulók étkezését a Simon Zsigmond-féle kocsmában (a diákotthonnal szemben) oldották meg, ahol konyhát rendeztek be.
Késõbb ezt használták klubhelyiségként is.
Nagy gondot fordítottak a helyesírás oktatására, a helyes tanulási
módszerek kialakítására. Szakköröket indítottak. Tanulópárokat
szerveztek, és korrepetálásokat indítottak az arra rászorulóknak.
Szeptemberben megalakult az elsõ önálló iskolai DISZ-szervezet, amely szorosan együttmûködött a községivel. Kapcsolatot
létesítettek szovjetunióbeli Komszomol csoportokkal. Fáklyás
felvonulást tartottak május 1-je tiszteletére. Fém- és tojásbegyûjtõ akciókban, facsemete-ültetésben, gyapotszedésben, könyvnap

Az iskola épülete ekkor csak két részbõl áll,
a jobb oldali szárny még hiányzott (1953)
rendezésében vettek részt. Az iskola tanárai és dolgozói megalakították önálló Pedagógus Szakszervezeti Csoportjukat. Mûködött a szülõi munkaközösség, beindult a Szülõk Iskolája. Megszervezték a sportkört, megtörténtek az MHK (Munkára Harcra
Kész-sportmozgalom) próbái.
Gyakori volt a tantestületi értekezlet. Ezeken a tanároknak önkritikát és kritikát kellett gyakorolni. Így próbálták az iskolai
munka hiányosságait kiküszöbölni. E célból faliújság is készült,
ahol kipellengérezték a késõ tanárokat vagy az igazgatót. A politikai továbbképzés céljából a tanároknak szombatonként (akkor
még hatnapos héttel dolgoztak) 13 órakor sajtóbeszámolót tartottak.
A község kulturális életébe való bekapcsolódással a tanítóképzõ
hírneve nõtt, a helyzete megszilárdult.
Az 1952. június 25-i tanévzáró értekezleten a tantestület jólesõ
érzéssel zárhatta az elsõ évet, hiszen az új iskola megállta helyét
minden téren, és bizakodással tekinthettek a következõ évek elé.
1952. szeptembertõl dr. Ruttkay István már igazgatói minõségben nyitotta meg a tanévet négy osztállyal, tizenegy nevelõvel, 123
fõs létszámmal.
A tanévben beindult a gyakorlóiskola is három osztállyal, harmincfõs tanulócsoportokkal. Az évet mozgalmas tanulmányi, kultúr- és sportmunka jellemezte szép sikerekkel.
Az 1953-1954-es tanévben már öt osztály plusz négy gyakorló osztály tanult az iskolában. 14 nevelõ, 130 tanuló dolgozott az épületekben. Az éves munkaterv kiemelt feladatként jelölte meg az elsõ érettségire való felkészülést és az új iskolaépület (a mai gimnázium fõépülete) ünnepélyes felavatását. Elkészült a kollégium
épülete (mai kollégiumi épület) is.
Az iskolaépületet a dr. Örlõs (Österreicher) Olivér orvos által félig felépített, kórháznak szánt épületeibõl alakították ki.
„…mi még tudtuk a lépcsõház mögötti földszinti teremrõl, hogy
„mûtõ”, a hátsó telekhatáron húzódó kis épületet úgy hívtuk: „hullaház” (a mai számítógépterem) – emlékszik vissza Ruttkay igazgató.
Az építkezéseket a minisztérium finanszírozta, eredetileg három
évre tervezték õket, de csak 1956-ra fejezõdtek be. Ebben közrejátszott az is, hogy felmerült a tanítóképzõ máshová telepítésének
gondolata. Elismerés illeti Ruttkay igazgatót, aki fáradhatatlanul
kilincselt az iskola érdekében. Ugyancsak tiszteletet érdemelnek
az iskola akkori diákjai is mint segédmunkások; lelkes közremûködésük nélkül még tovább húzódtak volna az építkezések.
Ebben a tanévben merült fel annak a gondolata, hogy a tanítóképzõt fokozatosan gimnáziummá fogják alakítani.
Folytatjuk.
Forrás: Petõfi Sándor Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium Iskolatörténet 1951–2007.
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Balatoni tábor

GIMISAROK
2011. október
Szerkesztette: Dombi Zoltánné, Kiszlné Simon Andrea
Õszi hírcsokorral jelentkezünk a gimnáziumból, nem feledve a
nyári eredményeket és eseményeket sem.

Nyelvvizsgák
Az összesítés alapján az elmúlt tanévben 38 nyelvvizsga született,
ebbõl 36 (!) középfokú szintû lett. Az elballagott osztályok diákjai
a gimnáziumi tanulmányaik során 60 db nyelvvizsgát szereztek,
ebbõl 26 alapfokú, 31 középfokú és 3 felsõfokú.
Angol nyelv
Középfok C: Nagy Petra, Baráth Zsolt, Pordán Ágnes, Weisz Nóra, Kazsoki Anikó, Retter Alexandra, Németh Henrietta, Megyeri Enikõ és Ertvein Brigitta 12. b; Kálmán Kristóf, Csonka Csaba,
Bozai Ágnes, Kovács Zoltán 12. c mostani végzõs tanulók.
Középfok A: Fekete Kitti (9. c).
Alapfok C: Bartók Kinga (8. c), Karnis Evelin (9. c).
Német nyelv – középfok C: Czebe Vivien (12. b).
Francia nyelv
Középfok C: Horváth Réka, Már Nóra (12. c).
Középfok B: Szabó Nóra (12. c).

NYÁRI TÁBOROK
Izményben jártunk
„Július 27-én keltünk útra, napos meleg reggel volt.
Utunk Szekszárdon vezetett keresztül, ahol volt szerencsénk
megcsodálni a Béla király teret, melyen Közép-Európa legnagyobb egyhajós temploma áll mûemlékként. Megnéztük a Prométheusz parkot és a kilátót.
Alig vártuk, hogy kipróbáljuk a szállás medencéjét, majd a vacsora végeztével éjszakai túrára indultunk. Egy vadász vezetett minket és ellátott hasznos tudnivalókkal; egy bátorságpróbán is részt
vehettünk.
Másnap a bikali élménybirtokon élhettük át a reneszánszkort,
szerepekbe bújva. Az osztályunkból a legbolondosabb bolond címet Márkovics Dániel nyerte el, a legbûvösebb varázsló pedig
Molnár Viktória lett.
Szerdán megmozgathattuk lábizmainkat, mert 10 km-t gyalogoltunk Kisújbányára Óbányáról és vissza. Szép kilátásban volt részünk. A túrát játékos program követte. Lefekvés után az esti beszélgetés sem maradhatott el.
A negyedik nap reggelén 6 órakor keltünk és hangos reggeli tornánkkal sikeresen felvertük a falubelieket. Ezen a napon volt a
„Csillag születik” címû megmérettetésünk, és jöhettek a szülõk is
látogatni.
Pénteken Pécs nevezetességeit néztük meg. Kisvasutaztunk,
fagyiztunk és voltunk a Marcipán Múzeumban is. Mikor visszaértünk, a medencét vettük birtokba.
A hatodik napon reggel mindenki elpakolta a saját dolgait. Ezután kimentünk a sportpályára, a fiúk fociztak, a többiek pedig
beszélgettek. Egy kis idõ múlva visszatértünk a szállásra, majd
buszra ültünk és elindultunk haza. A buszon sokat énekeltünk és
nevettünk. A szülõk a parkolóban már nagyon vártak minket.
Nagy élmény volt ez az egy hét mindenki számára.”
Huszár Boróka Márta és Bauer Ildikó 6. c

2011 nyarán a Balaton északi partjára, Kõvágóörs-Pálkövére
ment a kisgimnazisták másik csapata.
„A szállásunk nagyon közel volt a parthoz, így a jó idõ miatt az elsõ három napot nagyrészt a strandon töltöttük.
Sok múzeumot, kiállítást és érdekességet néztünk meg a környéken. Jártunk az Afrika Múzeumban, Balatonedericsen, ahol sok
állatbõrt, agyarat és kitömött állatot láttunk; a Tihanyi Apátságban, ahol filmet is néztünk az apátság kialakulásáról; és a sümegi
várban is, ahol már a feljutás is kemény munkát jelentett számunkra. A Tapolcai-tavasbarlang is érdekes volt, sokat nevettünk
és sikítoztunk amiatt, hogy milyen ügyetlenül evezzük a csónakot.
Badacsonyból a sétahajózás kellemesen telt, mert egy idõ után a
nap is kisütött.
Az utolsó napon Keszthelyre, a kastélyba is ellátogattunk, ahol
egy kedves és vicces idõs úr vezetett körbe minket. A hazaérkezésünk elõtti estén pedig a musicaltáborosok elõadását láthattuk.
A tábor nagyon jól telt, és mindannyiunk nevében elmondhatjuk,
hogy még sokáig maradtunk volna, hiszen a sok kártyázás, biliárdozás, filmnézés vagy éppen a hajnalig tartó beszélgetések tették
nagyon emlékezetessé ezt a kirándulást.”
Adrienn, Enikõ és Fanni 8. c

Dél-angliai utazás
„Július elsõ hetében meglátogattuk Dél-Anglia fõbb nevezetességeit.
Odafele hosszabb pihenõt tartottunk Belgiumban az egyéjszakás
buszozás után. Itt Brugge óvárosát néztük meg.
Mielõtt átkeltünk volna a Csalagúton, aludtunk egyet Dunkerque-ben.
Angliában az elsõ úti cél Canterbury volt, majd a katedrális megtekintését követõen kaptunk egy kis szabadidõt. Canterbury után
Bodiam híres várát látogattuk meg.
A következõ napokban jártunk a híres portsmouthi kikötõben,
valamint Salisburyben, Brightonban és Heverben. Portsmouthban láttuk Nelson admirális hajóját, a Victoryt, és lifttel feljutottunk a Spinnaker Tower tetejére. Útban Salisbury felé megálltunk Stonehenge-nél, ahol sokak csalódására csak kõtömböket
láttunk egymás hegyén-hátán. Salisburyben egy újabb katedrálist
csodálhattunk meg. Boleyn Anna heveri kastélyát és annak parkját látogattuk meg. Itt a vízi labirintus mindenkinek a kedvencévé
vált. A Royal Pavilon Brightonban az indiai és kínai motívumaival
és pompájával hódította meg a szívünket. A brightoni mólón is végigsétálhattunk. A hatalmas Hampton Courtban, VIII. Henrik
palotájában egy egész délutánon át bolyonghattunk. Szerencsére
a labirintusból itt is mindenki kitalált.
Az utolsó tartalmas napot Londonban töltöttük. Itt felkerestük a
London Eye-t, elsétáltunk a Big Ben mellett, megnéztünk egy õrségváltást a Buckingham Palota elõtt, bementünk a British Múzeumba, sõt még 4D-s moziban is jártunk. A focikedvelõk a Chelsea
Stadiont is megnézhették.
Fáradtan, de teli élménnyel Londonból egyenesen a Csalagúthoz
mentünk, és megkezdtük a majdnem egynapos hazautazást.
Úgy gondolom, minden résztvevõ maradandó élménnyel gazdagodott.”
Kósa Petra 9. b

Õszi kirándulások – A 10. c osztály
osztály a Vértesben
Vértesben járt
járt
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Mészölyös kisdiákok köszöntõje
az idõsek világnapján
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Fórum sok üres beszéddel
A Fejér Megyei Hírlap két évvel ezelõtt indította el városi fórumait. A megye városaiban szervezett lakossági fórumokra hívják
az érdeklõdõket, s az itt felvetett problémáknak utánajárva dolgozzák fel a lap újságírói a településeken lakókat leginkább érdeklõ témákat.

„Szeressétek az öregeket” – Óbecsey István megindító, szép gondolatai köré fonódott a Mészöly Géza Általános Iskola 4. c osztályos tanulóinak ünnepi mûsora, amellyel szeptember 30-án, az
idõsek világnapján köszöntötték az ott megjelent közönséget.
Énekekkel, versekkel készültek a kisdiákok erre a szép alkalomra. Korukhoz méltó tisztelettel adták elõ mûsorukat. Örömteli
pillanatokat szereztek ezzel Sárbogárd idõs polgárainak.
Tóth Zoltánné

Vándorserleg a Mészölyben
Október 1-jén a sárbogárdi Honvéd Bajtársi Egyesület tizedik alkalommal rendezte meg az aradi vértanúk tiszteletére a stafétafutást.

A gyerekek és kísérõik izgatottan gyülekeztek a HEMO elõtt. A
polgármester megnyitója után egy rövid megemlékezést hallhattak az érdeklõdõk.

Ezután kezdõdhetett a versengés. Elõször a nagyok, majd a kicsik
mérhették össze gyorsaságukat. Mi, mészölyösök, három csapattal indultunk. Alsósaink második, felsõseink negyedik és elsõ
helyen végeztek.
Az elsõ helyért járó vándorserleget egy évig õrizheti iskolánk.
Az eredményhirdetés után megvendégelték a versenyzõket.
Nagyon jól éreztük magunkat ezen a szép õszi napon. Köszönet a
rendezõknek!
Varga Jánosné

E fórumra meghívták a
város önkormányzati és
intézményi
vezetõit,
akik szép számban meg
is jelentek. Az önkormányzatot a polgármester mellett több képviselõ és a jegyzõ képviselte,
de megjelentek a rendelõintézet igazgató-fõorvosa mellett az iskolák,
gazdasági szervezetek
vezetõi is.
Úgy tûnik, e a forma iránt a polgárok részérõl egyre kisebb az érdeklõdés, mert a hírverés ellenére alig nyolc érdeklõdõ jelent
meg. Néhány következetesen hûséges arcon kívül, akiket egyébként is minden fórumon ott látni, más szinte nem is volt.
Elekes András, a lap fõszerkesztõje nyitotta meg a fórumot, melyre több munkatársa is elkísérte. Kérdéseket várt, de többnyire a
már ismert, a helyi sajtóban is számtalanszor szereplõ, lerágott
csontok kerültek terítékre.
Egyes hozzászólók hosszú, üres beszédeket mondtak. Volt olyan
is, aki félórás monológjával inkább arra használta ki a lehetõséget, hogy hallassa a hangját.
Volt persze több konkrét kérdés is. Egy hozzászóló a Tury Miklós
utcán a gyalogátkelõhely hiányát vetette fel, érdeklõdött a rendelõintézet további fejlesztésérõl, s egy fedett buszmegállót hiányolt
ott.
Egy másik hozzászóló panaszolta, hogy a folyékony sertéstrágyát
a földekre eresztik ki. A jegyzõ ígérte: ha konkrét esetrõl van szó,
azt kivizsgálják, és eljárást indítanak.
Pauscher Lajos a munkahelyek megszûnésével kapcsolatban a felelõsség megállapításának szükségességét vetette föl. Üresen állnak az üzemek, és üresen áll a magyar laktanya is. Van-e konkrét
elképzelés a hasznosításukra?
Dr. Sükösd Tamás polgármester ezzel kapcsolatban elmondta,
hogy az országgyûlési képviselõn keresztül folyamatosan tárgyalásban vannak a Honvédelmi Minisztériummal. Az önkormányzat szándéka, hogy átvegyék a laktanyaingatlant, s befektetõt találjanak, aki itt jelentõs számú munkahely létesítését vállalja.
A fórum utáni kötetlen beszélgetésben az egyik polgár érdeklõdött még a polgármesternél, hogy van-e már hír arról, hogyan alakul a járási rendszer, mi marad az önkormányzat kezelésében.
Felvetette, hogy a város határában talált termálvíz a lakótelep fûtésére is szolgálhatna.
Tudósítónktól

Bogárd és Vidéke 2011. október 6.

KÖZLEMÉNYEK

9

PÁLYÁZAT VÁROS-REHABILITÁCIÓRA
A városközpont rehabilitációjára újra kiírnak uniós pályázatot. A
korábbi közel egymilliárdos keret a gazdasági válságban 250 millióra szûkült, ami nem ad nagy mozgásteret.
A képviselõ-testület október 4-ei ülésén határozott arról, hogy
pályázni kíván, s ehhez közbeszerzési eljárás keretében pályázatot ír ki integrált városfejlesztési stratégia és megvalósíthatósági
tanulmány elkészítésére.
Okulva az elõzõ testület korábbi kudarcán, amikor egyeztetés
nélkül akartak ezzel kapcsolatban a lakosságnak nem tetszõ koncepciót áterõltetni, s emiatt a pályázat elbukott, a képviselõ-testü-

let széleskörû társadalmi egyeztetési folyamatot indított el a
városfejlesztéssel kapcsolatos elképzelésekrõl.
Több civil szervezet összefogva, Civil Fórumként máris lelkesen
bekapcsolódott a stratégia kidolgozásába.
Dr. Sükösd Tamás polgármester az elõterjesztéshez fûzött magyarázatában külön kitért arra, hogy fokozottan nagy súlyt fektetnek a társadalmasításra a tervezésnél és a megvalósításnál is.
A testület az ezzel kapcsolatos határozatot ellenszavazat nélkül
elfogadta.
Hargitai Lajos

Meghívó

FELHÍVÁS

Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

A VERTIKÁL Zrt.
(mint közszolgáltatást végzõ)
tájékoztatása alapján felhívjuk
a tisztelt lakosság figyelmét, hogy
Sárbogárd város közigazgatási
területén a VERTIKÁL Zrt.

2011. október 14-én (pénteken) 9.00 órakor ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
3. Beszámoló a közmûvelõdési, kulturális
intézményekben végzett tevékenységrõl.
4. Civil szervezetek tájékoztatója mûködésükrõl.
5. Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat a 2012.
évre.
6. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. A Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
Mészöly Géza Általános Iskola órakeretének emelése, költségvetési elõirányzat
biztosítása.
8. A Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
intézményi minõségirányítási programja
megvalósításának értékelése, javasolt intézkedési terve.
9. A Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
szervezeti és mûködési szabályzatának
módosítása.
10. Az ÁMK szervezeti és mûködési szabályzatának módosítása.
11. A sárbogárdi városi polgármesteri hivatal és a Városi Bölcsõde szervezeti és
mûködési szabályzatának módosítása.
12. Alapító okiratok módosítása.
13. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának
módosítása.
14. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
társulási megállapodásának módosítása.
15. Sárbogárd Város Önkormányzata
esélyegyenlõségi programjának elfogadása.

16. A szociális szolgáltatás – tervezési
koncepcióban foglaltak hatályosulása a
gyakorlatban, szükség esetén felülvizsgálata.
17. A fogyatékosügyi koncepcióban foglaltak hatályosulása a gyakorlatban,
szükség esetén felülvizsgálata.
18. Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának módosítása.
19. Földterületek és nem mezõgazdasági
hasznosítású területek bérleti díjának
módosítása.
20. A Sárhatvanért Egyesülettel kötött
közmûvelõdési megállapodás felmondási ügye, a Sárhatvani Klub további mûködtetése.
21. A 2012. évi belsõ ellenõrzési ütemterv
elfogadása.
22. Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú
Kistérségi Társulás 2011. I. félévi munkájáról.
23. Vízrendezésre pályázat benyújtása
(KDOP-411/E-11).
24. Pályázat benyújtása az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
Helyi
Vidékfejlesztési
Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához
2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 76/2011. (VII. 9.)
VM-rendelet alapján kihirdetett támogatásokra.
25. A Sárbogárdi Kulturális Egyesülettel
együttmûködési megállapodás kötése az
Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a „Helyi szabadidõs infrastruktúra fejlesztése” célterületre való pályázathoz.
26. A 207/2010. (IX. 24.) kth. számú határozat módosítása.
27. Pályázat kiírása a II. és V. számú védõnõi körzetek védõnõi munkakörére.
28. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.
29. Bejelentések, interpellációk (a 2011.
augusztus 12-ei és szeptember 9-ei testületi ülésen elhangzott képviselõi bejelentésekre válasz a mûszaki osztály részérõl).
Dr. Sükösd Tamás polgármester

LOMTALANÍTÁST
szervez a KÖZÉV Kft.
közremûködésével.
Felkérjük a lakosságot, hogy a háztartásokban felgyülemlett nem veszélyes
hulladékot (azaz a háztartásokból származó kiselejtezett bútorokat, textíliákat, mûanyagokat stb.) a jelzett napon
helyezzék ki a házuk elé legkésõbb reggel 7 óráig.
A lomtalanítást végzõ autók minden utcán csak egyszer haladnak végig!
A lomtalanítás keretében veszélyes hulladék (akkumulátor, szárazelem, festékesdoboz, növényvédõ szer, gyógyszer,
olajos hulladék, hûtõszekrény, fénycsõ,
állati tetemek stb.) nem szállítható el.
A lomtalanítás idõpontjai:

2011. október 14. (péntek):
Kislók
2011. október 19. (szerda):
Sárbogárd
2011. október 20. (csütörtök):
Sárszentmiklós
2011. október 21. (péntek):
Alsótöbörzsök
2011. november 4. (péntek):
Rétszilas, Pusztagres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök
Városi polgármesteri hivatal, Sárbogárd

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Varga Gábor országgyûlési képviselõ
FOGADÓÓRÁT tart
2011. október 7-én, pénteken
Igaron 14.00–15.30 óra között
a családsegítõ irodában (Fõ u. 1.) és
Mezõszilason 16.00–17.30 óra között
a községi könyvtárban (Németh L. u. 14.).
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2011. október 6. Bogárd és Vidéke

Háromgenerációs balatoni kerékpártúra
Szeretném megosztani a kedves Olvasókkal a közelmúltban nagyon jól sikerült, balatoni, kerékpáros kalandtúránkat, ami remélhetõleg biztatóan hat a vállalkozó kedvû emberekre. Augusztus 16-án 20 fõs kis csapatunk – az alaposan megszervezett útiterv
alapján – útra kelt.
„Irány a Balaton!”
Az indulás Balatonkenesérõl történt. Ide gépkocsikkal szállítottuk a kerékpárokat, személyes holmijainkat és persze magunkat.
A túra egésze alatt volt egy kísérõautónk, ami szállította a sátrainkat és egyéb dolgainkat, amíg mi a kerékpárúton fogyasztottuk a
kilométereket. Mivel a tavalyi túra jó „alapnak” minõsült, már
szinte mérnöki pontossággal ki volt számolva, mit, mennyit, és hová kell eljutni ahhoz, hogy ne a fáradtság, hanem az élmény töltse
be a nyaralásunkat.
Kb. 11 óra magasságában indultunk Kenesérõl az északi part irányába. Kitûzött célunk a kb. 50 km-re levõ Balatonakali volt. Közepes, néha lassú tempóban, kis pihenõkkel, színes látnivalókkal,
balatonfüredi csúszdaparkkal fûszerezve délután 6 óra körül értünk el elsõ szálláshelyünkhöz, ahol sátrat vertünk.
A kísérõautóval Dobrádi Gábor és Horváth „Suba” Gábor utaztak, grillezett ételekkel gondoskodtak arról, hogy pótolva legyen
az elhasznált energia.
A nyugovóra térés sátras változata nem épp leányálom, de azért
mindannyian kipihentük magunkat a második napi úthoz.
Reggel a felkelõ nap tükrözõdött a Balaton vizén, amerre csak
láttunk. Ez a látvány maga a csoda! Hihetetlen energiával töltött
el bennünket. Vidám ébredés, kiadós reggeli, jó idõ – így indult a
második nap. A cél Keszthely volt.
Az északi part természeti szépségeinek látványa és illata kísért
bennünket kis (néha nagyobb) emelkedõkkel. 10 kilométerenként megálltunk egy kicsit felfrissülni, nézelõdni.
Szigligetre érvén kb. 13.00 óra felé pihenés, ebéd, várlátogatás, és
pedálozás tovább. Jó érzés volt megtapasztalni, hogy egységben
az erõ és a jókedv. Ez tompította a nyergen szerzett mellékhatásokat.
A keszthelyi kempinget 16 óra felé értük el. Fürdõzés, vacsora és
jókedv...

A 3. nap kitûzött célállomása a déli parton fekvõ Balatonszemes
volt. A kerékpárutak ezen részén sokat haladtunk szép, lankás tájon. Arra mindig oda figyeltünk, hogy pihenjünk és felfrissüljünk.
Az ebédet követõen a harmadik fogás természetesen a fürdõzés
volt, ki-ki igénye szerint. (Ruhástól sétáltunk be a Balcsiba, rengeteg kikerekedett szem kíséretében, nem kis feltûnést keltve.)
18 óra körül értük el utolsó szálláshelyünket. Ügyes szakácsaink –
mint mindig – kitettek magukért. Hallevet és grillezett húsokat
készítettek. Majd lubickolás és pókerezés a Balatonban.
A 4. nap nagyrészt az Ezüst- és az Aranypart mentén haladva telt.
Zegzugos utcácskákban haladtunk. Mikor elértük a Balaton-part
déli részének legmagasabb pontját, végigöleltük tekintetünkkel a
megtett északi part csodás látványát. Szinte megszédített bennünket! Ettõl a csodálattól újra megtáltosodtunk, és folytattuk
utunkat Balatonkenese irányába.
A négynapi kerékpározás után délután 6 óra körül, nagy üdvrivalgással és csengetéssel értünk ismét Kenesére. MEGTETTÜK
mind a 216 km-t!!!!!
Történetem végén szeretném köszönetemet kifejezni elsõsorban
Lakos Herminának, aki jó pásztor módjára óvta és mindvégig
összetartotta a maroknyi nyájat!
Részemrõl nagyon jó érzés, és nagyon köszönöm, hogy ez a kis vidám, fiatal csapat bízott bennem, ezáltal felejthetetlen élményekhez, kalandhoz juttatott.
A címben utaltam már rá, hogy családom három generációja egyszerre, együtt teljesítette a túrát. Lányom 41 évesen, unokám 15
évesen, jómagam 63 évesen tekertem körbe a Balatont kerékpárral – felemelõ érzés!
Köszönet a Horváth családnak a fenséges vacsorákért!
A négy nap alatt egyszer sem éreztem azt, hogy vajon „Mit keresek
én itt?”
Drága Herminánk öccse, Attila mindvégig óvó pillantásokkal kísért, szem elõtt tartva a képességeimet. Csak annyit kérdezett:
„Macsi néni, zöld a lámpa, mehetünk? Mert szóljon ám, ha piros!”
Itt tényleg egységbe volt az erõ és a csapatszellem: egy mindenkiért, mindenki egyért!
Azért szerettem volna közreadni ezt a kis történetet, hogy kedvcsináló legyen olyan emberek számára, akik szeretik a természetet és a változatos tájakat, és nem utolsósorban nem sajnálnak
energiát fektetni bele. Komolyan mondom, megéri! Testet, lelket
melengetõ nyaralás volt.
Még egyszer köszönöm társaimnak a bizalmat és a lehetõséget!
Köszönöm a Sorsnak, hogy erõt, egészséget adott ahhoz, hogy
régóta dédelgetett álmomat valóra tudtam váltani.
Erõt, egészséget és kitartást kívánok minden kedves embertársamnak a kitûzött „álmok” megvalósításához!
Búcsúzni az ismert Váci Mihály-idézettel szeretnék:
„NEM ELÉG A JÓRA VÁGYNI,
A JÓT AKARNI KELL!
ÉS NEM ELÉG AKARNI,
DE TENNI, TENNI KELL”
– Egy olvasó –

Bogárd és Vidéke 2011. október 6.
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Top pilóta
Király László, a Magyar
Posta logisztikai (szállítási)
ágának munkatársa – aki
sárbogárdi, de a székesfehérvári garázshoz tartozik –
második helyezést ért el
csapatban a Magyar Posta
idei országos KRESZ-versenyén, szeptember 16-17én, nagyteher kategóriában.
A Top Pilóták háromfõs
csapatában két budapesti
kollégájával együtt küzdöttek meg az elméleti és gyakorlati feladatokkal. Habár
most találkoztak elõször,
hamar megtalálták a közös
hangot.
A kétnapos megmérettetésbõl az elsõ napot Balatonalmádiban töltötték (itt volt az elméleti rész), a másodikat Veszprémben. A szállásuk Balatonkenesén volt.
A feladatok közül Lacinak a vetített képes szituációk megoldása
tetszett a legjobban, valamint az a kihívás, amikor letakart szélvédõvel és tükörrel kellett vezetni egy pályán a másik két csapattárs
irányításával. A nehéz feladatok között azért akadtak játékosabbak is, egy kis pihenésképpen.
A jó teljesítményért kupát és pénzjutalmat kaptak a Top Pilóták a
balatonalmádiban megrendezett eredményhirdetésen.
Gratulálunk!
Hargitai Kiss Virág

A Road Masters csoport
eredményei
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ–
Bakonycsernye
Iváncsa–Etyek
Szabadegyháza–Kápolnásnyék
Velence–Dunafém-Maroshegy
Baracs–Iszkaszentgy. Villamedica
Sárszentmiklós–Kisláng
Martonvásár–Pákozd Eudeal
Polgárdi–Sárosd

3-1
3-0
0-1
2-0
0-2
4-3
l6-2
0-1

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

Kulcs–Mezõfalva
Ercsi–Rácalmás
Pusztaszabolcs–Káloz
Nagylók–Sárbogárd
Aba-Sárvíz–Seregélyes
Vajta–Mezõszilas
Dég–Enying
Adony–Lajoskomárom

0-3
12-1
2-1
3-0
3-2
1-1
3-0
1-2

Az Agárdi Termál csoport állása

7
7
7

7 0 0 22
6 1 0 24
4 2 1 16

4
4
9

18 21
20 19
7 14

7

4 2 1 16

11

5 14

7
7
7
7
7
7
7

4
3
3
3
2
2
2

1
4
2
1
2
1
1

2
0
2
3
3
4
4

13
5
5
6
13
6
12
4
12
4
17 -7
22 -10

7
7
7
7
7

2
2
1
0
0

1
0
0
3
1

4 6
5 12
6 11
4 7
6 4

18
11
19
16
16
10
12

Az Agárdi Termál csoport
eredményei

13
13
11
10
8
7
7

16 -10 7
19 -7 6
28 -17 3
14 -7 3
21 -17 1

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

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
6
5
5
4
4
3
3
3
2
1
1
1
1
0
0

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

0
0
0
0
2
3
1
3
4
3
3
4
4
6
6
6

41
24
15
21
15
15
19
13
13
11
8
15
7
7
5
5

11
4
3
10
6
18
8
8
16
7
13
18
23
39
25
25

30
20
12
11
9
-3
11
5
-3
4
-5
-3
-16
-32
-20
-20

A Zöldharmónia csoport
eredményei
Kisapostag–Elõszállás

2-2

Alap–Nagyvenyim

5-1

Cece–Perkáta

1-1

Mezõkomárom–Soponya

0-6

Zichyújfalu–LMSK

4-3

Nagykarácsony–Pálhalma II.

1-3

Dunamenti Abroncsgyártók–
Szabadegyháza II.

–

A Zöldharmónia csoport állása
19
19
17
17
13
12
12
10
9
8
6
5
5
3
1
1

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

7
6
5
7
6
6
6
6
7
7
6

5
5
5
4
4
3
3
3
3
2
1

1
1
0
2
1
1
0
0
0
1
3

1
0
0
1
1
2
3
3
4
4
2

39
28
23
23
20
15
26
22
16
10
8

11
11
5
15
13
11
15
14
12
17
15

28
17
18
8
7
4
11
8
4
-7
-7

16
16
15
14
13
10
9
9
9
7
6

5
6
7
7

1
1
1
0

1
0
0
1

3
5
6
6

5
9
5
5

19
23
40
33

-14
-14
-35
-28

4
3
3
1
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HITÉLET

„A bennünk élõ
reménység”
címmel beszélgetésre hívjuk
az érdeklõdõket

2011. október 18-án
(kedden) 18 órakor
Sárbogárd város dísztermébe.
Mit hiszünk elhunyt szeretteinkrõl?
E kérdésrõl osztják meg gondolataikat:
Mészáros János katolikus plébános
Agyagási István református esperes
Bõjtös Attila evangélikus gyülekezeti
munkatárs
Stern Pál – izraelita felekezet
Nochta Pál – pünkösdi egyház
Makkos Norbert – adventista egyház
Szeretettel várunk mindenkit!
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

TÓBEL MIHÁLYNÉ
temetésén
jelenlétükkel együttérzésüket
fejezték ki
a gyászoló családnak.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik

SZALAI LAJOS
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet
a Szentlélek Temetkezés dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló család

„Mindazért, amit kaptunk tõle,
Istennek legyen hála.”
Szomorúan tudatjuk kollégákkal,
ismerõsökkel, barátokkal,
hogy drága férjem, édesapánk,

NYIKOS JÓZSEF
51 éves korában,
2011. október 2-án, Isten akaratát
elfogadva, örökre megpihent.
A temetése Cecén, október 8-án,
16 órakor református szertartás
szerint lesz.
Felesége, fiai

2011. október 6. Bogárd és Vidéke

A POFON
G. F. Dempster híres angol író és igehirdetõ írja egyik könyvében:
Vasárnap délután történt. London egyik
legszegényebb negyedében egy nagy
összejövetelen kellett beszélnem. Ha férfiakhoz szólok, gyakran gondolok a feleségükre is. Így történt, hogy igehirdetésem
közben hirtelen ötlettõl vezérelve a következõket mondtam:
– Férfiak! Most egy pillanatra eltérnék a
témánktól, és személyes tanácsot szeretnék adni. Ma határozzátok el, hogy az
összejövetel után kivételesen egyenesen
hazamentek. És miközben otthon a teát
isszátok, jól nézzétek meg a feleségeteket
és próbáljátok meg olyannak látni, amilyen akkor volt, amikor elkezdtetek udvarolni neki. Utána kerüljétek meg az asztalt
és csókoljátok meg!
Majd folytattam a beszédemet és nem gondoltam többet a jó szándékú tanácsra.
Egészen a legutóbbi napokig.
Nemrégen ugyanis épp az irodám felé tartottam, amikor az utca túloldalán egy férfit
láttam meg, aki élénken integetett felém.
Vártam, amíg át tudott jönni a zebrán.
– Uram – mondta komoly hangon –, szép
kis ügybe kevert.
– Én? Magát?
– Igen, Ön!
– De hiszen én nem is ismerem. Kicsoda
Ön tulajdonképpen?
– Annak semmi köze a dologhoz, hogy ki
vagyok. De szép kis históriába kevert.
– De hogyan? Miért?
Még mindig halálosan komolyan nézett
rám:
– Nem emlékszik, hogy mit mondott West
Hamben a férfiösszejövetelen? – kérdezte.
– Dehogynem.
– Jó, én is ott voltam, és nem emlékszik
már, hogy mit mondott?
Gondolkoztam.
– Azt hiszem, hogy Isten szeretetérõl beszéltem.
– Igen. És nem emlékszik már, hogy még
mit mondott?
Ez már nem jutott eszembe, és meg is
mondtam neki.
– Nem emlékszik, hogy azt mondta, menjünk egyenesen haza, és jól nézzük meg a
feleségünket?
– Ja, igen, most jut eszembe, de ez okozta
volna a bajt?
– Igen, ugyanis megtettem.
– És mi történt?
– Elõször még valamit el kell mesélnem
Önnek. Tehát amikor kijöttünk az összejövetelrõl, egy páran ott ácsorogtunk, és azt
mondtuk, hogy igaza van, otthon kell elkezdeni. Nem mondtam a többieknek, mit
határoztam el, de azt gondoltam, hogy hazamegyek és megteszem, amit mondott.
Tehát ahelyett, hogy még sokáig beszélgettünk volna, mint általában, és a beszédet és
az igehirdetõt kritizáljuk, rögtön haza-

mentem, és amikor hazaértem, a tea már
kész volt. Tehát leültem, és jól megnéztem
a feleségemet. Uram, micsoda megrázkódtatás! Megpróbáltam ugyanis elképzelni, milyen csinos volt akkoriban, amikor
elvettem feleségül. Sok mindent ígértem
neki, és keveset, vagy semmit nem tartottam meg belõle. 14 éven keresztül csak csalódások, gondok, szegénység és munkanélküliség jutott neki velem együtt, és sok
szívtelenséget is kapott tõlem. Mindez
nyomot hagyott az arcán, ezért döbbentem
úgy meg.
– És – kérdeztem – mi történt aztán?
– Aztán felálltam, megkerültem az asztalt
és megcsókoltam. De õ csak hátrált és pofonütött.
– És mit tett Ön?
– Uram, ebben a pillanatban eszembe jutott, hogy egy másik alkalommal azt mondta, hogy tartsuk oda a másik arcunkat is,
ezért még egyszer megcsókoltam. Még egy
pofont kaptam, és feleségem így szólt: „Mi
történt veled?” Megpróbáltam elmondani, mit mondott nekünk az összejövetelen
– mindenre már nem emlékeztem, de a
gyerekek is hallották, és most el akartam
Önnek mondani. Újra elkezdtük szeretni
egymást, az egész család. A kicsik most újra járnak vasárnapi iskolába, és a feleségemmel mi is olyanok vagyunk, mint a gyerekek, mert mindketten szeretjük Istent.
Uram, jó tudni, hogy Isten megbocsátott,
és mi is megbocsátottunk egymásnak.
Biztosíthatom, szükségem volt rá, mert jó
asszony a feleségem.
Ezt a történetet három oldalról hallottam:
az apától, az anyától és a legidõsebb fiútól.
Kikérdeztem a gyereket a részletekrõl, és
elmesélte, hogy amikor apja ‘sokkot’ kapott, az elsõ hatás hihetetlen csodálkozás
volt.
– Még sohasem láttam, hogy az apám megcsókolja anyámat. Egyszerûen nem akartam elhinni. Nem tudtam, mi történt vele.
De amikor anyám pofon ütötte, és õ nem
ütött vissza, majd hanyatt estem.
Megdöbbenését meg tudtam érteni.
– Igen? És utána mit gondoltál?
– Tudja, hallottam, hogy mit mondtak, és
ha már akkor megtettem volna, amit ma
megtettem (szívét és életét egészen komolyan Istennek adta), akkor, azt hiszem, nagyon sok keserûséget megspórolhattam
volna magamnak.
(Ez egy 13 éves gyerek filozófiája, akit Isten Szent Szelleme megvilágosított.)
G. F. Dempster

Forrás: www.keresztenydalok.hu (az Evangéliumi életképek c. könyvbõl)
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Fábián Janka a könyvtárban
Fábián Janka írónõ tartott könnyed elõadást a Madarász József Városi Könyvtárban, Sárbogárdon, hétfõn este. Megjelent könyvei közül fõképp a nagy sikernek örvendõ Emma-kötetekrõl osztotta meg a jelenlévõkkel gondolatait arról, hogy mi ihlette a regényeket, milyen elõmunkálatok
elõzték meg a papírra vetett sorokat – mivel fontos volt számára, hogy korhû történelmi és társadalmi környezetbe helyezze a szereplõket és a történeteket. Különösen megkapó volt, ahogy a saját hõseihez való szoros érzelmi kötõdésérõl mesélt. Volt, akit meg is siratott, amikor a regény
„kívánsága” szerint meg kellett halnia.
Moraveczné Szabó Ildikó részletek felolvasásával színesítette az eseményt.
A közönség élvezettel hallgatta az írónõ szavait, sorait. Az író–olvasó est végén ki-ki kérdést intézhetett az alkotóhoz, így kötetlen beszélgetéssel zárult az esemény.
Hargitai Gergely

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

A népmese napja
a Zengõ Óvodában

A népmese hete
a városi könyvtárban

2011 szeptemberének utolsó hetében ismét benépesült a könyvtár.
Délelõttönként óvodai és iskoláscsoportokkal néztünk mesefilmeket, játszottunk „királykisasszonyost”, meséltem a tündérekrõl; királyi koronát, varázspálcát készítettünk.
A kisiskolásokkal vetélkedõk formájában ismerkedtünk meg a mesékkel.
Szombaton, családi nap keretében a játéké, a kézmûves-foglalkozásé volt a fõszerep. Tündéreket, mesealakokat festettek ügyes kezû felnõttek és gyermekek a kisebbek arcára, karjára.
Madarász József Városi Könyvtár

Szeptember 30-án, a népmese napján a 2. a osztály Varázsköpeny
bábcsoportja látogatott el hozzánk Huszárné Márti néni vezetésével.
Képzeletben elutaztunk meseországba, amelynek kapuját két
sárkány õrizte, és megnéztük Az öreg halász és a nagyravágyó felesége címû mesét.
A gyermekek csillogó szemekkel, kíváncsian hallgatták, figyelték
az elõadást, melyet nagy tapssal jutalmaztak.
A hagyomány ápolása az iskolásokkal való kapcsolattartás ápolására is alkalmat adott. A bábelõadás után az óvó nénik szeretettel
várták volt óvodásaikat, az iskolások pedig izgatottan léptek be
újra „gyermekkoruk birodalmába”.
Köszönjük, hogy az iskola vezetõje elengedte erre az idõre tanulóit, köszönjük a bábcsoportnak és vezetõjüknek a színvonalas
elõadást!
Boros Mihályné óvodapedagógus

Köszönet
Rigó István kocsisnak, valamint a faültetésért és a cölöpjáték kivitelezéséért: Farkas Balázs, Szalai Attila, Bruckner Henrik szülõknek.
Zengõ Óvoda

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA
RECEPTJEI
Bableves kolbásszal
Hozzávalók (6 fõre): 1 pár szárazkolbász (vagy debreceni), 3 sárgarépa, 2 fehérrépa, 50 dkg fejtett bab (mélyhûtött), 1 fej hagyma, kevés étolaj, 10 dkg füstölt szalonna, só, õrölt bors, 2 szál zellerzöld, 1 ek finomliszt, 1 csapott ek pirospaprika, 2-3 gerezd fokhagyma. A nokedlihez: 1 tojás, 3-4 ek finomliszt, só.
A szalonnát felkockázzuk és egy lábasban zsírjára sütjük.
A hagymát apró kockára vágjuk és a kisült szalonnához
adjuk, megpirítjuk. A zöldséget és a kolbászt felkarikázzuk, a fokhagymát átpréseljük és az elõzõekhez adjuk,
pár percig ezzel is pirítjuk. Vízzel felöntjük, sózzuk, borsozzuk. Belerakjuk a zellerzöldet. Ha a zöldség már
majdnem puha, beletesszük a fagyasztott babot. Puhára
fõzzük. Kevés olajból, lisztbõl és pirospaprikából rántást
készítünk. Berántjuk a levest. A nokedlihez valókat
összekeverjük, és kiskanállal egyesével a levesbe szaggatjuk.

Shrek pogácsa
Hozzávalók (4 fõre): 60 dkg liszt, 3 dkg élesztõ (felfuttatva), 25 dkg vaj, 20 dkg spenót (fagyasztott is lehet), 1 ek
só, 1 kk fokhagymakrém, vagy fokhagyma apróra reszelve, 10 dkg füstölt sajt, szezámmag, lenmag a tetejére, 10
dkg sajt reszelve (bármilyen), 25 dkg mascarpone krémsajt, 2 tojássárgája, 1 tojás (a kenéshez).
A margarint a liszttel elmorzsoljuk, majd a sót, a mascarponet, a tejben felfuttatott élesztõt és a lereszelt füstölt sajtot hozzáadva gyúrjuk össze. Még mielõtt készen
lennénk, adjuk hozzá a kiolvasztott spenótot is. Rugalmas tésztává gyúrjuk, majd egy órát meleg helyen kelesztjük. Kinyújtjuk, becsíkozzuk a tetejét, kiszaggatjuk, majd
tojással megkenjük a tetejüket, szórunk rá sajtot és magvakat. Elõmelegített sütõben megsütjük. Sütési hõfok:
180 fok.

Laskagombás tyúkpörkölt
Hozzávalók (6 fõre): 1 tyúk, 1 kg laskagomba, 1 db erõs
zöldpaprika, 3-4 db száraz cseresznyepaprika, 2 hagyma,
só, frissen õrölt bors, pirospaprika, 1 db 140 grammos
sûrített paradicsom.
A laskagombát megmossuk, és feltesszük sós vízben fõni.
Kb. 30 percig elõfõzzük, majd leszûrjük, és félretesszük.
Amikor meghûl, 1 cm-es csíkokra felvágjuk.
A tyúkot a szokásos módon felaprítjuk. Az egyik hagymát
kockára vágjuk. A tyúk zsírját felkockázzuk, egy lábasba
tesszük, és kisütjük, majd rádobjuk a hagymát, és üvegesre dinszteljük. Lehúzzuk a tûzrõl, és pirospaprikával
megszórjuk, felöntjük vízzel. Beletesszük a tyúkdarabokat, a felvágott szárazpaprikákat. Ízesítjük sóval, és addig
fõzzük, míg puha nem lesz. Ha kell, pici vizet öntünk néha
alá. Amikor már puha a hús, rátesszük a csíkokra vágott
gombát, a félbevágott zöldpaprikát és a karikára vágott
hagymát. Ezeket is puhára fõzzük (de ne fõjenek szét), és
a sûrített paradicsomot is rátesszük, megszórjuk a frissen
õrölt borssal, ha kell, még sóval, jól elkeverjük, egyet
forralunk rajta, és rátesszük a fedõt, elzárjuk a gázt, és kb.
5 percig nem emeljük fel a tetejét.

Borlikõr
Hozzávalók: 1/2 liter vörösbor, 50 dkg porcukor, 2 dl
rum, 1 csokismeggy-aroma (konyakos meggy), 1 vaníliás
aroma, 1/2 citrom leve.
Ezeket összekeverjük, amikor a cukor elolvadt benne, akkor üvegbe töltjük. Sokáig eláll, késõbb még finomabb.
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KINYÍLIK A SZÖVEGLÁDA
Szeretek ezen a környéken lakni. Mindenkit ismerek, köszönünk egymásnak, ha netán meghal valaki, elmegyünk egymás temetésére. Megjelenik
valamelyik utcabeli járókerettel az utcán, el lehet vele beszélgetni a bajáról, lehet tanácsokat adni, jobbulást kívánni. A múltkor beállított valaki
egy kosár paradicsommal, hogy nagyon sok termett neki az idén, fogadjuk
el. Természetesen csak úgy, ingyen. Már nem is tudom elképzelni, hogy
valahova elköltözzek innen.
Mikor ide jöttünk, mi voltunk az ifjú pár. Toltuk a gyerekkocsit, megállítottak bennünket, nézték a babát. Az egykori baba ma negyvenéves, megnõttek az õ gyerekei is. Mi meg megöregedtünk, ahogy a dolgok rendje kívánja. Az egykori szomszédok már mind-mind elköltöztek a másik világba, és helyettük mi lettünk az öregek.
Nagyon megmaradt bennem egy élmény emléke. A nagymamám egy régi
nyáron eljött hozzánk látogatóba, s átköszönt neki a szomszéd bácsi, a
kortársa, tán iskolatársa is. Nos, a nagymama odavitt egy széket a kerítéshez, Józsi bácsi is odahozott magának egy széket, és a kerítés két oldaláról
jól elbeszélgettek. Mind a ketten betöltötték a kilencvenedik életévet,
aranyosak voltak, amint nagyokat bólogatva elõhozták a régi tanítót, a háborút, a szovjet megszállást. Biztos vagyok abban, hogy õk ketten megerõsítést nyújtottak egymásnak, támaszt jelentettek a vénséges vén kor derûs
megéléséhez. Én meg azalatt fõztem az ebédet.
Nem titkolom, néha én is úgy eldiskurálok valakivel, hogy észre sem veszem az idõ múlását. Mirõl csevegünk? Hát apró semmiségekrõl, amelyek
azonban életfontosságúak. Valamelyik nap itt a sarkon megkérdeztem az
egyik asszonyt, hogy miért nem láttam õt egy jó darabig. Elmesélte, hogy
nem tudta kitenni sem a lábát az utcára, annyira szédült. Hetekig nyomta
az ágyat, ha szükségre kellett mennie, csak a falat támogatva volt képes
közlekedni a lakásban. Szerencsére néhány injekció megszüntette ezt az
állapotot, még azt is meg merte kockáztatni, hogy elment a gyerekekhez
Villányba szüretre. Na, itt aztán beindult a nagy mesélés az unokákról, a
gyerekek szép lakásáról, a szõlõtermésrõl. Arról beszélget az ember, mi
fáj, hol fáj, vagy milyen örömei vannak.
A statisztika szerint ma általában sokkal kevesebb idõ jut a népeknek a beszélgetésre. A családtagok néha alig találkoznak, este tévénézés közben
üres mondatokat váltanak: „Mi volt a munkahelyen?” „Mi volt az iskolában?” És a válasz: „Mi lett volna? Semmi.” Soha nincs semmi. Pedig egy
munkahelyen vagy különösen egy iskolában minden nap rengeteg dolog
történik. A megkérdezettek azt gondolják, hogy a kérdezõt nem is érdekli
ez igazán. Mindenki él a saját lelki cellájában, legfeljebb néha megmorogják a tévét, ha egyáltalán együtt nézik, és nincs mindenkinek külön tévéje.
Szükség van beszélgetésre. Semmitmondó szövegelésre is. Megvalósítja
az összetartozást. Ahogy szükséges, hogy néha megvizsgáljuk magunkat a
tükörben. Azt hiszem, egymás tükrei vagyunk. No meg a léleknek kell egy
kis szellõztetés, kitárni az ablakot, kibeszélni magunkat. E nélkül elmagánosodunk, bedohosodunk. A nagymamámék tudták ezt, talán ezért éltek kilencvenvalahány évig. Én is sejtem, ha nem is fogok olyan sokáig élni
valószínûleg.
(L. A.)

Idõjárás
Pénteken a reggeli órákban egy markáns
hidegfront éri el hazánkat. A front hatására többfelé kell számítani csapadékhullásra, eleinte záporesõ-, helyenként
zivatartevékenységgel, késõbb esõ lesz
az uralkodó csapadékforma. A késõ nyárias napok után hétvégére erõsen visszaesik, 8-15 fokot csökken a hõmérséklet.
Tovább rontja a hõérzetet a gyakran viharos északnyugati szél és az elszórtan elõforduló záporok, melyekbe akár hódara, jégdara is keveredhet, magasabb hegycsúcsainkon pedig kialakulhatnak az õsz elsõ hózáporai. A jövõ hét elején a magasban újra melegedés kezdõdik, ebbõl
azonban eleinte keveset fogunk érezni a felszín közelében. További
csapadékhullásra is jelentõs esély van.
www.metnet.hu

Bogárd és Vidéke 2011. október 6.

KÖZÖSSÉG

Cecei sulibörze
Projektzáró ünnepély
2011. szeptember 30-án került megrendezésre a TÁMOP
3.1.4-08/2/2008-200019 pályázat keretében megvalósult, három
hetet meghaladó „Fa-iskola” projektzáró rendezvénye.

A rendezvényt Szabóné Várady Katalin igazgatóhelyettes nyitotta meg, aki köszöntötte azokat a diákokat és pedagógusokat, akik
aktívan részt vettek a rendezvénysorozat megvalósításában.
A zárórendezvény célja volt, hogy bemutassuk a projekt során keletkezett legjobb munkákat. Ezt a Redzsepi Ardit 7. osztályos tanuló által készített animációs bemutató nyitotta meg, melyet a 3. a
osztályos gyermekek remek bábelõadása követett. Ezután került
sor az elmúlt idõszak versenyeinek eredményhirdetésére, amely
során diákjaink átvehették a jutalmakat az akadályversenyen, valamint a papírgyûjtésen elért eredményeikért.
Az 1. osztályosoktól hallhattuk Fésûs Éva Õsz címû versét, ezután
a 6. osztályos lányok éneke töltötte be a termet.
Végezetül bepillantást nyertünk az elmúlt három hét gazdag
programjaiba a Balázsné Aranyos Judit és Csajtané Szabó Ágens
projektgazdák által készített fotóbemutatók segítségével.
A rendezvényt az iskola aulájában berendezett kiállítás zárta.

Hundidac
A Cecei Általános Iskola a Közép-Dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet meghívásának eleget
téve leendõ referenciaintézményként mutatkozhatott be a budapesti
Millenárison megrendezett oktatási szakkiállításon. A szeptember
30-án és október 1-jén megrendezésre került alkalmon iskolánk bemutatta jó gyakorlatait, amelyek kidolgozásában pedagógusaink azon
új tapasztalatait is felhasználtunk, amelyeket a kompetencia alapú oktatás megszervezésében szereztek.
A kiállítás egyben szakmai konferencia is volt, ahol többek között
az interaktív tábla sokrétû felhasználását mutatták be. A részt vevõ pedagógusok 10 féle elõadásból, mûhelymunkában való részvételbõl választhattak, amelyeken konkrét
segítséget kaptak a mindennapi munkájukhoz, gyakorlati alkalmazáshoz. A különbözõ típusú interaktív táblák szoftvereinek
használatához mindkét napon folyamatosan, 30 percenként gyakorló pedagógusok
adták át tapasztalataikat és tanácsaikat az
érdeklõdõknek, míg a kiscsoportos elõadásokon lehetõség volt a konkrét problémák
megbeszélésére is.
Ezúton köszöni meg az iskola a szervezõknek, hogy ilyen módon is bemutatkozhatott
ezen a rangos országos rendezvényen.
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Több tonna
papír!
Egyre nagyobb sikerrel zajlik a szelektív
hulladékgyûjtés a Cecei Általános Iskolában. Ennek a legjobb
példája, hogy szinte
soha nem látott lelkesedéssel vetették bele
magukat a gyermekek és legnagyobb örömünkre a szülõk is a
meghirdetett papírgyûjtési akcióba. Iskolánk 135 tanulója kapcsolódott be a rendezvénybe és járta a falu utcáit kordéval, talicskával, gyalog, vagy kerékpárral, illetve a szülõk segítségével, autóval. A falu lakói szívesen segítettek, átadták a nyár során összegyûjtött papírhulladékukat, aminek meg is lett az eredménye,
hiszen több mint 11 tonna újrahasznosítható papírt szállítottak el
iskolánkból.
A hagyományokhoz híven a legtöbb papírt összegyûjtõ diákokat
és osztályokat külön díjaztuk. A legeredményesebb papírgyûjtõk
az alsó tagozaton: Kovács Nikoletta 1. a, Vitéz-Móré Gergõ 4. a,
Horváth Lilla 3. a. A felsõ tagozaton: Jobban Bátor 8. o., Kacz
Kornélia 5. b, Czinkon Csaba 8. o.
Az osztályok versenyében az 1. a és a 8. o. teljesített a legjobban. A
díjazás során oklevél-, édesség- és társasjáték-jutalomban részesültek a helyezettek. Azok az osztályok, ahol a legtöbben kapcsolódtak be a gyûjtésbe, sporteszközt vehettek át.
A szervezõ diákönkormányzat külön köszönetet szeretne mondani azoknak a diákoknak, akik segítettek a mérlegelésnél, illetve
azoknak a szülõknek, akik nem sajnálták idejüket, energiájukat,
hogy sikeres legyen a programunk.

Látogatás a cecei óvodába
Október 4-én, az állatok világnapján látogattunk el elsõseinkkel
a Cecei Óvodába.
A jeles napról akadályversennyel emlékeztek
meg az óvodások, melyen az óvodai csoportok mellett mi is részt
vettünk a két párhuzamos elsõ osztállyal. A
változatos tevékenységek lekötötték a gyerekek figyelmét az állomásokon.
A feladatok teljesítése után az iskolások újra együtt játszhattak
régi óvodástársaikkal, találkozhattak az óvó nénikkel, s elmesélték sulis élményeiket.
Jó alkalom volt a látogatás arra, hogy a környezõ településrõl bejáró tanulóink is megismerhessék a cecei intézményt.
Jövõ héten a Sáregresi Óvodába teszünk látogatást.
Cecei Általános Iskola
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Október 8., SZOMBAT
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.34 Rondó 6.00 Anno 6.25 Angi jelenti – Magyar
vágta 6.55 Opera Café 8.00 Híradó 9.00 Delta 9.30 Mozdulj! 9.55 Aranymetszés
10.50 Családom és egyéb emberfajták 11.15 Gyerekjáték a számítógép 11.30
Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Múlt-kor 12.35 Zöld Tea 13.05 Hungariq 13.35
Magyarország története 14.05 Erdõjárók 14.35 Valaki – Dr. Eöry Ajándok orvos-természetgyógyász 15.05 William és Kate – Az álomesküvõ 16.10 Égig érõ
fû 17.40 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat – A Luxor, az ötöslottó és a joker sorsolása 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Miss Pettigrew nagy napja
21.45 Molnár Ferenc: Az üvegcipõ 0.00 Early Music 0.50 Sporthírek 1.00
Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.10 Top Shop 6.40 Forma-1 8.20 Kölyökklub 10.05 Vinx Club 10.30
Asztroshow 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Tuti gimi
13.40 Forma-1 15.25 Míg a halál el nem választ 15.45 Robin Hood: Életre-halálra
2/2 16.40 Hurrikánvadászok 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-faktor
21.30 Való világ 22.35 Gyilkosság a Fehér Házban 0.45 Gyilkos izgalom 2.25
Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.00 Egy tini naplója 10.55 Bajnokok Ligája magazin 11.25 Babavilág 11.55 9 hónap 12.25 Tûsarok 12.55 Walker,
a texasi kopó 13.55 Autóguru 14.25 Gyilkos számok 15.25 Bûbájos boszorkák
16.35 Második élet 17.30 Eva Luna 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 A medál
21.30 Amerikai pite 4. – A zenetáborban 23.15 Kincsvadászok 1.00 Ezo.tv 2.00
Kalandjárat 2.25 Teleshop 2.55 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 Rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30
„Magyarországról jövök…” 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.04 A Metró Klubtól a szigetig 18.30 Mentés másként – Mûvészeti
figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 20.04 A
Rádiószínház Dokumentummûhelye 20.52 Zene 21.04 Rádiószínház 21.48 Zene
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Október 9., VASÁRNAP
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.34 Magyar gazda 6.00 Esély 6.25 Kortárs 6.55
Opera Café 8.00 Híradó 9.00 Engedjétek hozzám 9.05 Így szól az Úr! 9.10 Katolikus krónika 9.40 Mennyek királynéja 10.05 Aki megvall engem 10.30 A sokszínû
vallás 10.40 Baptista magazin 11.10 Református ifjúsági mûsor 11.15 Mai hitvallások 11.40 Nagy Zsolt portré 12.00 Hírek 12.05 Szellem a palackból 12.35
Anno 13.05 Házasságból elégséges 14.40 Út Londonba 15.10 TS 15.40 Akinek
humora van 16.30 Hatalmas aranyos 18.05 Déltenger kincse 18.55 A lényeg
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30 Michael
Clayton 23.30 Az ígéret szép szó 1.30 Sporthírek 1.40 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 7.30 Forma-1 10.10 Trendmánia
10.40 Teleshop 11.35 Törzsutas 12.00 Híradó 12.15 Merlin kalandjai 13.15 Magyar autósport-magazin 13.30 Forma-1 16.10 Míg a halál el nem választ 16.35
Las Bandidas 18.30 Híradó 19.00 X-faktor 20.20 Való világ 21.30 Heti hetes
22.55 A zöldfülû 1.15 Portré 1.50 Állati dumák
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a Földrõl 6.45 TV2 Matiné 10.15 Született kémek 10.45 Avatar – Aang legendája 11.35 Stahl konyhája 12.05 Kalandjárat 12.40 Borkultusz 13.10 Simlis Jack, a karibi szuperkém 14.00 Monk – Flúgos nyomozó 14.50 A medál 16.30 Bûbájos boszorkák 17.25 Összeesküvõk
18.30 Tények 19.00 Napló 19.35 Napló extra 20.05 Star Trek 22.30 Frizbi Hajdú
Péterrel 23.30 TotalCar 0.00 Knight Rider 0.55 Az égbolton túl 2.40 Ezo.tv 3.10
Napló 3.35 Napló Extra 4.00 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katolikus szentmise
közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül
13.04 Népzene 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa
17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.49 Zene 21.04 Rádiószínház 21.50 Zene 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

Október 10., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Bûvölet
10.00 Déltenger kincse 10.55 Az emlékezet helyszínei 11.25 Napirend elõtt
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Roma magazin
13.30 Domovina 14.00 Társbérletben a tárgyakkal 14.30 Budapest természeti
értékei 15.00 Angyali érintés 15.50 Robbie, a fóka 16.40 MM 17.40 Észak és Dél
18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Kékfény 21.10 Párizsi
helyszínelõk 22.00 Hétfõ este 22.35 Átok 23.05 Aranymetszés 0.00 Hungariq
0.30 Sporthírek 0.40 Észak és Dél 1.30 MM
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 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Való világ 22.10 Hazudj, ha tudsz! 23.20 Reflektor
23.35 Örökifjak 1.20 Asszonymaffia
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TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka
habbal 9.45 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop 11.40 A 3 nindzsa
visszarúg 13.30 Ezo.tv 14.30 Psych – Dilis detektívek 15.30 Második élet 17.25
Update konyha 17.30 Eva Luna 18.30 Tények 19.20 Összeesküvõk 20.35
Jóban-Rosszban 21.15 Aktív 21.50 NCIS 23.45 Aktív Extra 23.50 Esküdj! 0.20
Tények este 0.55 Ezo.tv 1.30 Kincs a kannibálok szigetén 3.05 Magellán 3.30
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egyház félórája
14.05 Rádiókabaré 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.25 Zene 20.30
Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Október 11., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Bûvölet
10.00 Mindenbõl egy van 11.05 Kékfény 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Kárpát expressz 12.55 Srpski ekran 13.30 Unser Bildschirm 14.00 Álmok mai álmodói – Tudós fiatalok 14.30 Csavargások Afrikában dr. Livingstone ürügyén
15.00 A Rajna 15.20 Angyali érintés 16.10 Robbie, a fóka 17.00 MM 18.00 Maradj talpon! 19.00 Híradó 19.40 Magyarország-Finnország Eb-selejtezõ labdarúgó-mérkõzés 22.05 Kedd este 22.40 Tudorok 23.40 Barangolások öt
kontinensen 0.10 Esély 0.35 Sporthírek 0.45 MM
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 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Való világ 22.10 Házon kívül 22.45 XXI. század – A
legendák velünk élnek 23.25 Reflektor 23.40 Végzetes szenvedély 1.25
Asszonymaffia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka
habbal 9.50 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 Teleshop 11.45 Billy
Madison – A dilidiák 13.30 Ezo.tv 14.30 Psych – Dilis detektívek 15.30 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 Daylight – Alagút a halálba 0.00 Aktív
Extra 0.05 Esküdj! 0.35 Tények este 1.10 Ezo.tv 1.45 El Nino – A kisded 3.15
TotalCar 3.40 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.25
Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 Labdarúgó-mérkõzés közv. 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10
Éjszaka

Október 12., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Bûvölet
10.10 Királyok csillaga 11.45 A Szent Mihály-kápolna 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Hrvatska krónika 13.30 Ecranul Nostru 14.00
Tudástár 2011 14.30 Válogatás az Országos Természetfilm-fesztivál filmjeibõl
15.00 Angyali érintés 15.50 Sólyom és angyal 16.45 MM 17.40 Észak és Dél
18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Hacktion 21.10 On
The Spot 22.05 Szerda este 22.40 Kortárs 23.10 „A király beszéde” igaz története 0.00 Szellem a palackból 0.25 Sporthírek 0.35 Észak és Dél 1.25 MM
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 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Való világ 22.40 Vámpírnaplók 23.35 Reflektor
23.50 Õrült vadászat
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka
habbal 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 11.15 Old
Shatterhand 13.30 Ezo.tv 14.30 Psych – Dilis detektívek 15.30 Második élet
17.25 Update konyha 17.30 Eva luna 18.30 Tények 19.20 Összeesküvõk 20.05
Skandinávlottó-sorsolás 20.35 Jóban-Rosszban 21.15 Aktív 21.50 Doktor
House 22.50 Született feleségek 23.45 Aktív Extra 23.50 Esküdj! 0.20 Tények
este 0.55 Ezo.tv 1.30 Egy tisztázatlan ügy 3.05 Babavilág 3.30 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.05 Liszt
rapszódia 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.24 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Október 13., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Bûvölet
10.05 Poén Péntek 11.05 Hacktion 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát
expressz 12.55 Slovenski utrinki 13.30 Alpok–Duna–Adria 1013 14.00 TED
14.30 Természetfilmesek és egyéb állatfajták 15.00 Angyali érintés 16.50 Sólyom és galamb 16.50 MM 17.40 Észak és Dél 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 A hercegnõ 22.05 Csütörtök este 22.40 Valaki –
Irimiás Balázs építész 23.10 Múlt-kor 23.40 Angi jelenti 0.10 Zöld Tea 0.35
Sporthírek 0.45 Észak és Dél 1.35 MM
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 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Való világ 22.10 Jéghideg otthon 0.40 Reflektor
0.55 Infómánia
TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Mokka habbal 9.50 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 Teleshop 11.45 Utazás a Föld középpontja felé 13.30 Ezo.tv 14.30 Psych – Dilis detektívek 15.30
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 Ádám és Éva 23.50 Aktív Extra 23.55 Esküdj! 0.25 Tények este 1.00 Ezo.tv 1.35 Elsõszámú ellenségem 2.30
Hõsök 3.20 Segíts magadon! 3.45 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.05 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 20.26 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Október 14., PÉNTEK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Bûvölet
10.00 Magyarország, szeretlek! 11.10 Útravaló 11.30 Átjáró 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Cigány képzõmûvészek 13.25 Esély
13.55 Kertünk, otthonunk 14.25 Natúra 14.55 Angyali érintés 15.45 Sólyom és
galamb 16.35 MM 17.40 Észak és Dél 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Poén péntek 21.10 Mindenbõl egy van 22.10 Péntek este 22.45
Családom és egyéb emberfajták 23.10 A hivatal 23.45 Miklósa Erika és David
D’Or koncertje 0.35 Sporthírek 0.45 Észak és Dél 1.35 MM
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 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Való világ 22.10 Életre-halálra 0.45 Reflektor 0.55
Törzsutas 1.20 Ments meg! 2.15 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Mokka habbal 9.50 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 Teleshop 11.45 Fedõneve: Jane Doe 13.30 Ezo.tv 14.30 Psych – Dilis detektívek 15.30 Második
élet 17.25 Update konyha 17.30 Eva Luna 18.30 Tények 19.20 Összeesküvõk
20.35 Jóban-Rosszban 21.15 Aktív 21.50 Összeesküvõk 23.40 Aktív Extra
23.45 Esküdj! 0.15 Tények este 0.50 Ezo.tv 1.50 A csúcstalálkozó 2/2 3.20
Alexandra pódium 3.45 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04
Rádiószínház 13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

A BOGÁRDI TV
MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint a PR-Telecom hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Október 7., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Bozsik-kupa (28p), Szüret a Zengõ oviban (25p), A
Maszek (60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Október 8., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle
14.00 Bozsik-kupa (28p), Szüret a Zengõ oviban (25p), A Maszek
(60p) 18.00 Lapszemle 19.00 Jeff Shore zenmester Sárbogárdon
(ism. 83p), Integráltábor Rétimajorban (94p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
Október 9., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Bozsik-kupa (28p), Szüret a
Zengõ oviban (25p), A Maszek (60p) 13.00 Heti híradó 14.00 Jeff
Shore zenmester Sárbogárdon (ism. 83p), Integráltábor
Rétimajorban (94p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00
Heti Híradó
Október 10. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti
híradó 19.00 Idõsek napja Sárbogárdon (70p), Mezõgazdasági
bemutató (43p) 23.00 és 0.00 Heti Híradó
Október 11., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti
Híradó 19.00 Stafétafutás (14p), Szüret Sáregresen (20p), Fábián
Janka a könyvtárban (50p), Nyitott Egyetem: Bachmann Bálint
elõadása (23p) 23.00 és 0.00 Heti Híradó
Október 12., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Idõsek napja Sárbogárdon (70p), Mezõgazdasági bemutató (43p) 13.00 Heti Híradó,
18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
Október 13., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Lapszemle

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

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail: bogardesvideke@gmail.com Honlap:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki
rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Horváth István,
Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin,
Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Zámbó Tibor és még sokan mások.
Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
utómunka: Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok
leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók,
illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók
le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz
szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4
hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
ROVER 414 SI
2013. május 11-ig érvényes mûszakival
ELADÓ. 06 30 301 6321
TETÕCSERÉP szállítással
1350 Ft-tól, garanciával. 06 20 9475 970
KAZÁNOK 98.000 Ft-tól,
RADIÁTOROK féláron,
garanciával akár hitellel!
06 20 9475 970
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása,
karbantartása 06 30 440 5790
Budapest, XII. kerület,
Böszörményi úton, 91 m2 LAKÁS
áron alul ELADÓ. 06 30 473 7944
TÛZIFA MEGRENDELHETÕ.
Cser, tölgy 1.950 Ft/q, akác 2.200 Ft/q,
ÖMLESZTETT CSER, TÖLGY aprítva
12.800 Ft/m3,
ÖMLESZTETT AKÁC 13.800 Ft/m3.
Az ár a fuvart tartalmazza.
06 70 573 2334, 06 20 931 2309

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
2
2
Üzlethelyiség kiadó 35 m -tõl 200 m -ig. központi helyen, jó parkolási lehetõséggel. Elérhetõség: 06 (20) 925 3414
Konvektorok eladók 06 (30) 209 9371
Karóra számlapok és mutatók festése, sötétben
világító csúcstechnológiás -superluminova- festékkel. Rendelés felvétel: telefon: 06 (30) 3988
570 2085899
Albérlet kiadó. 06 (30) 9392 157
Sárbogárdon termõföld eladó. 06 (30) 255
9806 2085744
Árpád-lakótelepi 4. emeleten felújított lakás,
sürgõsen eladó. 06 (20) 451 1128
Felújításból megmaradt 2 db 1400x1550-es
bukó-nyíló kétszárnyú mûanyag ablak, 200 db.
40x40 beton járdalap eladó. 06 (70) 330 8698
2085800

Családi házamat értékegyeztetéssel panelra
cserélném. 06 (70) 581 2716 2085799
4 ha szántóföld eladó Sárszentmiklóson 06 (70)
387 0006 2085797
2
Sárbogárd központjában 40 m -es üzlethelyiség
eladó. Hozzáépíthetõ bõvítéssel lakássá is alakítható. 06 (20) 342 0788
Szakácsot keresünk, gyakorlattal. 06 (70) 542
6731 2086008

Ady-lakótelepen, egyedi fûtéses lakás eladó
vagy kiadó. 06 (70) 453 0509 2085971
Malacok eladók. 06 (20) 494 2726
Áron alul Sárbogárdon jó helyen lévõ lakás eladó. 06 (70) 703 1875
Árpád lakótelepen harmadik emeleti, középsõ
lakás eladó vagy családi házra cserélhetõ értékegyeztetéssel. 06 (70) 312 0384 2085970
Otelló szõlõ eladó. Sárbogárd, Tinódi út 44.
2085928

Utánfutó olcsón eladó. 06 (25) 462 601 2085900
Gyermekfelügyeletet vállalok. 06 (20) 405
7366
Tollpaplan-készítés. Kész paplanok kaphatók.
Sárszentágota, Pákolicz Árpádné 06 (25) 476
051 2085921
Összkerékhajtású mezõgazdasági kistraktorok
kitûnõ mûszaki és esztétikai állapotban, ajándék
benzines láncfûrésszel eladó. 06 (30) 465 0225
Fülkés John Deere 300 Yanmar Diesel motorral
fûnyíró és kommunális alkalmatossággal, ajándék damilos kaszával 900.000 Ft-ért eladó. 06
(30) 465 0225
Minõségi akác, cser tûzifa rendelhetõ, cser kugli 1910 Ft, hasogatva 1950 Ft akác kugli 2150 Ft,
hasogatva 2250 Ft, vegyes kugli 2000 Ft, hasogatva 2100 Ft. 06 (20) 406 9267 2085915
Árpád-lakótelepen garázs kiadó. Érdeklõdni:
06 (30) 207 9328 2085841
Földlabdás luc- és ezüstfenyõk eladók. 06 (30)
548 4424 2085840
2
Szabadbattyánban eladó 140 m -es családi
ház, parkosított kerttel. Irányár: 19 millió Ft. Érdeklõdni: 06 (20) 370 5827

ÓRIÁSI KABÁT-, ÖLTÖNYKOSZTÜM-CSEREAKCIÓ!
Egy megunt kabátját, öltönyét most
beszámítjuk, ha újat vásárol!
* nõi, férfi- szövetkabátok (36-60-as méret); * fiatalos és mamafazonok;
* eredeti szõrmés kabátok; * öltönyök (9900 Ft-tól) EXTRA méretben is!
* kosztümök, zakók, szövet- és bársonynadrágok!

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK — MAGYAR TERMÉK!
Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ
2011. október 7-én, pénteken, 9-13 óráig.

Véradásra szólít
a Sárbogárdi Vöröskereszt

Menyhárt Daniellának

Itt az október – adj vért,
és ments meg 3 életet!

19.

2011. október 12-én (szerdán) a sárkeresztúri
és környékbeli lakosokat várjuk a Sárkeresztúri
Általános Iskolába 14 órától 17 óráig.

születésnapjára

Sárbogárdi KÉPESLAPOK

2011. október 20-án (csütörtökön) az Abai Általános Iskolában megrendezett véradásra várunk minden kedves véradót 14 órától 17 óráig.

kaphatók szerkesztõségünkben 35
Ft-os áron.

Minden véradó ingyenes ruhaosztásban részesül!

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.

Köszönettel:
Soós Réka, Sárbogárdi Vöröskereszt

nagyon sok
örömet és boldogságot
kívánnak szeretõ szülei!

Bogárd és Vidéke 2011. október 6.
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HIRDETMÉNY
Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy
2011. október 12-13-ától 2011. október 15-16-áig
pálya-karbantartási munkák miatt a hirdetményben feltüntetett személyszállító vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, valamint a vonatok helyett az állomások között vonatpótló autóbuszok
közlekednek.
A vonatok autóbuszai Sáregres községet nem érintik, az utasokat a
sáregresi elágazás VOLÁN mh.–Sáregres Kodály Zoltán út VOLÁN mh. között ingázó autóbusszal szállítjuk el.
A 8039 sz. vonat és autóbusza Pincehely–Nagylók, a 8029 sz. vonat és autóbusza Dombóvár–Nagylók, illetve a 8010 sz. vonat autóbusza Sárbogárd–Simontornya állomások között a közforgalmú menetrendkönyvben
meghirdetett menetrendhez képest korábban közlekedik!
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A FEKETE FÉNY
MESTERE
A Múzeum Egyesület rendezésében egy helyi kötõdésû festõmûvész, Benedek Jenõ mûveibõl nyílt kiállítás pénteken a sárbogárdi
régi tanácsháza kiállítótermében. A kiállítást N. Kovács Zsolt nyitotta meg. A képeket a család bocsátotta az egyesület rendelkezésére.

***
Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy
2011. október 10-én
pálya-karbantartási munkák miatt a hirdetményben feltüntetett személyszállító vonat módosított menetrend szerint közlekedik, valamint
a vonat helyett Rétszilas alsó–Cece között vonatpótló autóbusz közlekedik.
A 34728 sz. vonat Rétszilas állomásig közlekedik. A Rétszilas állomásról
Cecére utazó utasainkat a Rétszilas alsó vasúti megállóhelyrõl induló vonatpótló autóbusszal szállítjuk el.
A vonatpótló autóbuszokon együttes elhelyezést, élõállat- és kerékpárszállítást, valamint kerekes székes utaztatást nem tudunk biztosítani!
Az utazásuk során Önöket érõ esetleges kellemetlenségekért szíves elnézésüket és megértésüket kérjük!
A pontos menetrendrõl a sárbogárdi vasútállomáson (06 /25/ 460 018)
illetve a MÁV honlapján (mav.hu) tájékozódhatnak.
MÁV Zrt.

A festõ eredetileg nem mûvészpályára készült. 1925-ben érettségizett a kecskeméti Fõreáliskolában. Lakatos szakmát tanult, felszabadult lakatos segédként került kapcsolatba a festészettel.
1925-1926-ban a kecskeméti mûvésztelepen Révész Imre irányítása alatt kezdte tanulmányait. 1926-tól egy vas- és rézbútorgyárban dolgozott napi tizennégy órában. 1927-ben nyert felvételt a
Képzõmûvészeti Fõiskolába. Mesterétõl, Benkhard Ágosttól a
nagybányai iskola szellemiségét vette át. Az 1930-as években több
tanulmányutat tett, fõként Olasz- és Németországban, ahol az
expresszionizmus és az olasz metafizikus festészet hatott rá. Egy
ideig Berlinben élt, festésbõl, rajzolásból tartotta fenn magát, de a
fõiskola befejezéséért és rajztanári diplomája megszerzéséért hazatért. 1932-ben rajztanárként dolgozott Nagykõrösön, 1933-ban
Sárbogárdon, majd 1935-tõl 1938-ig Tokajban és 1938–1942-ig
Csongrádon.

Az 1930-as évek végén megnõsült, feleségével, Andorkó Laurával
1939-ben egy gyermekük született, ifjabb Benedek Jenõ.
Elsõ fõvárosi, egyéni bemutatkozó kiállításának megnyitója 1944.
március 19-én volt az Ernst Múzeumban. Közbejött a háború. Budapest ostromakor a kiállított képei nagy része egy bombatalálat
során megsemmisült, illetõleg több elveszett közülük.
1944-tõl 1953-ig a Szolnoki Mûvésztelepen élt. A mûvésztelep
egyik jelentõs egyéniségévé vált. Párhuzamosan rajzot is oktatott
a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnáziumban
Tagja volt az 1945-tõl 1949-ig létezõ Rippl-Rónai Társaságnak.
1952-ben Kossuth-díjjal tüntették ki, többek között Csáki-Maronyák Józseffel, Csók Istvánnal, Konecsni Györggyel, Lyka Károllyal, Kodály Zoltánnal együtt.
1953-ban Budapestre költözött és a budapesti Képzõ- és Iparmûvészeti Gimnázium mûvésztanára lett. Itt tanított 1966-ig, nyugdíjba vonulásáig.
Hargitai Lajos
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