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A VÍZ URAI

Elsõ lett a XI. Országos Víziközmû Szerelõversenyen a Fejérvíz
Zrt. Sárbogárdi Üzemmérnökségének munkatársaiból álló csapat. Az Egerben, szeptember 29-30-án megrendezett versenyre
31 cég küldte el versenyzõit, részt vett szinte mindegyik jelentõsebb vízszolgáltató vállalat.
Az országos megmérettetés különbözõ szerelési feladatok elvégzésébõl és a szakma egészét átfogó tesztek kitöltésébõl állt.
A második helyet a Miskolci Vízmû Kft., a harmadikat az Északmagyarországi Regionális Vízmûvek Zrt. szerezte meg.
A Fejérvíz sárbogárdi csapatának tagjai: Molnár István, Virág
László, Siák József és Szalai Attila.
Molnár István egyébként a szerelõversenyt megelõzõ héten Siófokon, az országos ügyfélszolgálati versenyen is tagja volt a Fejérvíz csapatának, mely 21 induló közül az ötödik helyen végzett.
Gratulálunk! További hatékony munkát és sikeres versenyzést
kívánunk!
Forrás: Fejérvíz Zrt.
Hargitai Kiss Virág

Koncert táblaavatással
A tavaly márciusban elhunyt Huszics Vendel karnagy tiszteletére
állított emléktábla avatásával vette kezdetét a hagyományos zenei
világnapi koncert Sárbogárdon, szombaton este. A táblát az önkormányzat, a Huszics Vendel Kórus és a Bogárd-Dal Egyesület
állíttatta a kórus életének helyet adó József Attila Mûvelõdési
Központ falán.
Folytatás a 2. oldalon.

Szüreti a töbörzsöki oviban
Írás a 6. oldalon.

Alapi kisiskolások
kukoricaaratáson

Írás a 13. oldalon.
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Idõsek köszöntése Alapon
Szombaton köszöntötték Alap szépkorú
polgárait a mûvelõdési házban helyi és
vendégfellépõk közremûködésével.
Méhes Lajosné polgármester meghatódva
köszöntötte a szépszámú jelenlévõt, és virággal kedveskedett a legidõsebb lakóknak. Többen közülük megtisztelték jelenlétükkel az eseményt. Akinek nem enged-

te az egészsége, hogy részt vegyen az eseményen, azt otthonában köszöntötték fel.

A mûsorban elsõként a község legkisebb
generációi nyújtottak át egy-egy jelképes
csokrot az idõseknek. Hallhattunk verset;
a gyermek néptáncosok Köõ Imréné vezetésével korukhoz illõ játékos mûsorral készültek. Az óvodások kedves kis összeállí-

tása jól kapcsolódott ehhez. Majd a Mezõföld Népi Együttes lépett színre kifejezetten „lányos” összeállítással, s – ahogy tõlük
megszokhatta már a közönség – újabb csudaszép ruhában.
Egy kis felfrissülést, szíves kínálást követõen az alapi társastánccsoport, valamint
Radnai Zoltán és Szõke Fanni párosa mutattak be különbözõ táncstílusokat, látványos elõadás keretében.
Végül Csuti Csaba szórakoztatta nótákkal
és operettdarabokkal a közönséget.

Koncert táblaavatással
Folytatás az 1. oldalról.
Dr. Sükösd Tamás polgármester méltatta Huszics Vendel emberi
nagyságát. Leszkovszki Albin egy személyes élményén keresztül mutatott rá a karnagy zsenialitására.
Az elhangzó szavak és feltoluló emlékek most is könnyet csaltak többek szemébe.
A kórus két mûvel keretezte a kis avatóünnepet.
Az est a színházteremben folytatódott a vendégként fellépõ hajdúböszörményi Városi és Pedagógus Kórus mûsorával. Õk Gáll Péter karnagy vezetésével, Tóth Erika zongorakíséretével repertoárjuk gyöngyszemeit hozták magukkal. A körülbelül ötvenfõs kórus szép hangzással, változatos mûsorral ajándékozta meg a közönséget. Közvetlen,
barátságos embereket ismerhettünk meg személyükben.
Bali Dávid két zongoramûvel kápráztatta el a hallgatóságot. Szeretetreméltó félszegséggel ült le a billentyûkhöz, érett mûvészként brillírozott a zongorán, majd a záróakkord végén hirtelen fölpattant, amúgy
dávidosan, s a nézõsereg viharos tapsa közepette vonult le sebesen a
színpadról. Várjuk Õt vissza máskor is!
A koncertet a Huszics Vendel Kórus világ körüli zenés utazása zárta
szlovén, finn, francia, szlovák és más nemzetek fülbemászó dallamaival.
Természetesen nem maradt el a két kórus közös éneklése sem.
Hargitai Kiss Virág
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Életüket a hazáért
Erejük teljében lévõ, fiatal férfiak adták életüket a hazáért Aradon 162 éve. Fájó döbbenet belegondolni, hogy milyen termékeny életutat járhattak volna be még, ha nem végzik
ki a 13 honvédtisztet. Emberi nagyságukról tanúskodnak, ma is tanítanak minket utolsó
szavaik, melyeket csütörtökön este a sárbogárdi evangélikus gyülekezeti teremben hallhattunk a Sárbogárdi Múzeum Egyesület szervezte emlékezés perceiben.

Verssel, prózával, történeti visszatekintéssel, gitárral kísért dallal idézték fel a vértanúk alakját, korát, Novák Kovács Zsolt,
Bõjtös Attila, Lendvai Gábor, Horváth István, Kellner Józsefné és Isztl László közremûködésével. Majd közösen átsétáltunk a
Hõsök terei emlékmûegyütteshez gyertyát
gyújtani a mártírhalált halt hõsök emlékére.
Szép, megható ünnep volt.
Hargitai Kiss Virág

Új fényben
Számos sikertelen próbálkozás után most
végre támogatást nyert pályázaton a kálozi református templom, s hamarosan új
fényben tündökölhet a külseje. A renoválás elõzményeirõl, körülményeirõl Nemes
Gyula református lelkésszel beszélgettünk.
– Minek, illetve kiknek köszönhetõ, hogy
végre megszépülhet a templom?
– Sok év után sikerült végre egy olyan pályázatíró céget találni, mely sikeres pályázati anyagot készített. A Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal Leader-pályázatán több mint 16 millió Ft keretösszeget
nyertünk a külsõ felújításra. Ennek lebonyolítása van most folyamatban.
– Régóta próbálják már ezt a célt elérni.
– 12 éve már, hogy az elsõ pályázatot beadtuk. Akkor még magunk próbálkoztunk;
minden pályázaton indultunk, ami ilyen
célra kiírásra került. A tetõ 225 esztendeje
készült, ideje volt a felújításnak.
– Voltak-e omlások, amik veszélyeztették a
gyülekezet bent tartózkodását?
– 13 évvel ezelõtt, egy karácsony esti istentiszteleten, amikor elõször hirdettem,
hogy a templomunk felújításra szorul, leesett a vakolat egy helyen. Zsúfolt volt
ugyan a templom, de – hála Istennek – ott
nem tartózkodott senki. Most a külsõ felújításra nyílt lehetõség, a belsõ felújítás
távlati cél.
– Milyen munkálatok történtek eddig?

– A tetõ felújítása, a csapadékvíz távoltartása a templomtól, és szellõzõ vakolat került az épületre.
– Kik végzik a munkát?
– A Blaumann és Fia Kft., alvállalkozóként
pedig egy helyi vállalkozó, Vinczellér József mûködik közre. Az a csodálatos, hogy
két olyan vállalkozót sikerült találni, akik
szívügyüknek érzik a templomfelújítást.
Gyülekezetünk tagjainak is aktívan be kellett kapcsolódni a renoválásba, az építési
bizottság – Pál János gondnok úr, Ács Zoltán, Tósoki István, Tóth Gyula – vezetésével, illetve kétkezi munkájukkal, hogy a
felmerülõ a problémákat megoldjuk. Ezúton is köszönjük munkájukat!
– Lesz-e ünnepélyes átadó?
– Igen, november 20-án, vasárnap 15 órakor. A munkák mellett erre is készülünk.
– Saját forrást honnan teremtettek elõ?
– Az egyháznál feltétel volt, hogy a 100
%-ban finanszírozott pályázat mellett felmerülõ egyéb költségeket a gyülekezetnek
kell biztosítani. Ez a mi esetünkben a kamatot (6-700 ezer Ft) jelenti, hiszen utófinanszírozású a pályázat, azaz nekünk kellett megelõlegezni banki kölcsönbõl a beruházás költségét. Illetve az építés során
merültek föl problémák, amik még plusz
kiadást jelentenek.
– Milyen problémák ezek?
– A tetõbontásnál kiderült, hogy nem három, vagy hat szalufát kell kicserélni, hanem az összeset. Ezt megpróbáljuk anyagilag kordában tartani, részben úgy, hogy a

vállalkozókkal megbeszéltük, mit lehet
csökkenteni a mûszaki tartalomban, ami
azonban a tartósságot nem veszélyezteti,
valamint átvállaltunk olyan feladatokat,
amiket a gyülekezet tagjai el tudnak végezni. A fennmaradó plusz költséghez pedig
megpróbálunk támogatókat szerezni. Kellemes meglepetés volt számomra, hogy
többektõl váratlan segítséget kaptunk. Köszönöm minden támogatónknak az önzetlen segítséget!
– Most hol folyik a gyülekezeti élet?
– A gyülekezeti teremben, ami 60 fõ befogadására alkalmas, de 100 fõsre is bõvíthetõ. Hála Istennek a felújításnak van egy
olyan hozadéka, hogy többen vagyunk a
vasárnapi istentiszteleteken, úgyhogy mindig szépen megtelik a terem.
Hargitai Kiss Virág

4

EMLÉKEZÉS

2011. október 13. Bogárd és Vidéke

60 éves a gimnázium
2. rész

1954–55.: A gimnáziumi
oktatás kezdete
Egy gimnáziumi osztály indult e tanévben 38 tanulóval, a tanítóképzõs felsõbb évfolyamok mellett. Új tanárok: Vörös Anna, Száraz Zsuzsanna, Radich Márta.
A kollégiumnak 76 fiú és 20 leány tanulója volt. 1958-tól már csak
leánykollégiumként, majd 1965-tõl vegyes kollégiumként mûködött.
A tanévben az iskolai egyensapka viselése általánossá lett. Szóba
került iskolai egyenruha, egyenkötény viselésének bevezetése is,
de egyelõre még nem tették kötelezõvé.
A tanév végén két osztály tett érettségi vizsgát. Az elõzõ évben
érettségizettek egy év tanítói gyakorlat után tanítóképzõi képesítõ vizsgát tettek július 1-jétõl kezdõdõen. A sikeres vizsga után
megkapták végleges tanítói oklevelüket. A tanítóképzõ megszûnése, illetve áthelyezése miatt több képesítõ vizsgára már nem
került sor az iskolában.

1955–64.: „Csak” gimnázium
Az 1955–56-os tanévben az iskola tanulóinak létszáma 102. Két
elsõ osztály (egy vegyes és egy leány) indult 69 tanulóval, volt egy
33 fõs második osztály. Ebbõl 62 tanuló lakott a kollégiumban. Az
elõzõ évi két tanítóképzõs osztályt Székesfehérvárra költöztették
(mai Vasvári Pál Gimnázium).
Megcsappant a tantestület: Császár Antal (orosz), Francsics
József (rajz, ábrázoló), Francsics Józsefné igazgatóhelyettes
(magyar–történelem), Németh Rudolf (biológia–földrajz), Nickl
Vince (ének), Radich Márta (magyar–történelem), Száraz Zsuzsanna (kémia–fizika), Újvári Lajos (testnevelés). Új igazgatót
neveztek ki Gombos Sándor személyében (matematika–fizika).
Az épület üres tantermeibõl kettõt egy évig át kellett engedni az
általános iskolának, ami zavarta a gimnáziumi oktatást. A tanévet
megzavarta a rendkívül hideg tél és a tüzelõhiány is, amiért február 16-ától március 4-éig szénszünetet rendeltek el országszerte.
Pedagógusnapon Németh Rudolf „Kiváló Tanár” címet kapott.
1956 õszén három új tanár kezdte meg munkáját: Bartha Éva,
Böhm József, Kiss Árpád. Két elsõ osztály (humán és reál), két
második és egy harmadik osztály indult 170 tanulóval (92 kollégista, ebbõl 20 fiú).
Új színfoltként Beloianniszból tíz görög leány került az iskolába
(kollégiumba). A tanulók sok szeretettel vették õket körül, és a
tanárokkal együtt mindent megtettek, hogy átsegítsék õket a magyar nyelv nehézségein. Hármójuknak sikerült eljutni az érettségiig.
Az 1956-os forradalom napjai alaposan felkavarták az iskola addigi, megszokott életét. Az események irányítója a gimnáziumban
Radich Márta történelem szakos tanárnõ volt. A szervezõmunkában segítette õt a tanári karból Kiss Árpád és Németh Rudolf.
A forradalom után több tanárt és diákot is bevittek a rendõrségre:
Németh Rudolfot, Radich Mártát, Bõhm Józsefet, Újvári Lajost
és Kiss Árpádot.
Németh Rudolf 1956. március 9-étõl június 14-éig volt õrizetben,
nagyrészt a kistarcsai internálótáborban. Onnan kiszabadulva
büntetésbõl Iváncsára helyezték általános iskolába tanítani, és
szigorú megrovásban részesítették. Ezt követõen még évekig zaklatták, idõközönként jelentkeznie kellett a helyi rendõrségen,
ahol újra és újra megalázták. Csak az amnesztia után (1963)
térhetett vissza az iskolába iváncsai (ercsi) „számûzetésébõl”.

Az elsõ gimnáziumi érettségizõ osztály (1958)
Radich Mártát 1956. április 18-án vették véglegesen õrizetbe. Vele, mint volt apácával, különösen embertelenül, brutálisan, állatiasan bántak el a helyi rendõrségen. Augusztus 3-án a megyei bíróság kilenc hónapi, Kiss Árpádot egy évi börtönre ítélte. Mindkettõjüket örökre eltiltották a tanári pályától. Márta néni a börtönbõl kiszabadulva Pesten „kantinosnõként” tengette életét, Kiss
Árpád a 70-es évek végére „felküzdötte” magát a Móri Borgazdaság egyik vezetõi tisztébe. A meghurcoltatások azonban az õ
egészségét is aláásták, és a rendszerváltást követõen meghalt.
1957 õszén hét osztály indult 210 tanulóval (ebbõl 144 lány), 107
tanuló lakott diákotthonban (26 volt közülük a fiú). Két elsõ (humán-reál), két második (humán-reál), két harmadik (reál) és egy
negyedik osztállyal indult a tanév. A humán osztályokban a magyar és a nyelvek óraszáma, a reál osztályokban a matematika és a
fizika óraszáma volt a magasabb.
A tantestület ekkor: Baranyi Zsuzsa (magyar–történelem), Bartha Éva (matematika–fizika), Császár Antal (orosz), Cserepes Péter (földrajz–biológia), Gábeli József (matematika–fizika), Kalácska László (történelem–földrajz), Kassai Katalin (biológia–kémia), Szabó István (magyar–latin), Szilágyi Mária (német–orosz), Vaikó Pálné (magyar–történelem). Az igazgató és
–helyettes személye nem változott.
Az iskolának nem volt biológia, kémia, testnevelõ és ének szakos
tanára. Ezek oktatását óraadókkal, illetve a meglévõ tanárokkal
oldották meg. A testnevelést Petrányi József, majd Molnár
László, az éneket Kalácska László látta el.
Augusztus 31-ével megszûnt a diákotthon és a gimnázium közös
igazgatása. A diákotthon igazgatója Marth Erzsébet lett.
Az 1958–59-es tanév volt az elsõ olyan év, amikor a tantárgyak tanítását tekintve teljes lett és tovább erõsödött a tantestület, a tanári kar stabilizálódott egy idõre. Új tanárok: Kálmán János (történelem–latin), Kökény István (testnevelés), Sinkó Erzsébet (fizika–kémia), Leszkovszki Albin (magyar–történelem).
Nyolc osztállyal (humán–reál), 236 tanulóval indult a tanév.
Útjára indult az iskolai Vöröskereszt, amely késõbb számos szép
eredményt könyvelhetett el.
Felmerült, hogy az iskola vegye fel Tompa Mihály, Vörösmarty
Mihály, vagy Mészöly Géza nevét. A megyei vezetés azonban elzárkózott a névadástól.
Az 1959–60-as tanévben az iskola új igazgatót kapott Ság Dániel
biológia–földrajz szakos tanár személyében.
Az új igazgató erélyesebben vette kezébe az iskola irányítását
elõdjénél. Nagy elõnye volt erõs technikai érdeklõdése, így az iskola eszköztára sok új technikai felszereléssel bõvülhetett. Csillagászati távcsövet, 8 mm-es filmfelvevõt, -lejátszót, lemezjátszókat, diavetítõket vásárolt az iskolának. Beindult az iskolarádió,
amely politikai és esztétikai nevelést kívánt elsõsorban biztosítani
a nagyszünetekben. Ennek lelke Szilágyi Mária tanárnõ volt.
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Az új igazgató a szellemi nívó emelése céljából a hatodik órák számának csökkentését és a tanulmányi kirándulások szaporítását javasolta. Elkezdték a kirándulásokat négy évre elõre megtervezni. Nagyobb
hangsúly helyezõdött azok tanulmányi jellegére, változatosságára (múzeum-, város-, üzemlátogatás, sport stb.). A kirándulások elõkészítésébe a tanulókat is bevonták. Elkészültek az elsõ kirándulási
naplók; a naplóírás késõbb hagyománnyá
vált.
Ság igazgató úr szerette a klasszikus zenét,
fõleg a hegedût. Irodájában gyakran bömbölt a lemezjátszó. Sok kollégával megkedveltette a zenét.
Küszöbön állt a politechnikai képzés beindítása. Több tervezett tevékenység közül
például a gimnázium tanulóinak kellett
kapálni azt az 5,5 hektár zöldborsót, amit a
Sallai Termelõszövetkezet a Bolondvár
alatti földjén vetett el. A sors fintoraként
késõbb egy mélyszántás hozta felszínre a
legszebb római kori sírleletet ezen a földön.
Egy asztalos- és lakatosmûhely valósult
meg a kisépületben, Császár Antal irányításával. A nagyüzemi fõzésben való részvétel a diákotthonban a krumplihámozásig és borsófejtésig jutott csak el. Rongypokróc, zsákvászon és más anyagok szövéséhez Pesten, a Markó utcai textiltechnikumból vásárolt a gimnázium két mûködõképes kézi szövõgépet. Felhasználásukra már nem került sor.
A tanév újdonsága volt a IV. osztályokban
a pszichológia és logika oktatásának bevezetése. Kötelezõ lett a munkaköpeny viselése.
Visszatérõ gondként jelentkezett az új tanárok lakásigénye. Az iskola megalakulása
óta többen távoztak ugyanis megfelelõ
szolgálati lakás hiánya miatt.
Az 1960–61-es tanévben beindult a politechnikai oktatás (öt nap elmélet, egy nap
gyakorlat). I–II. osztályban általános mezõgazdasági ismereteket oktattak, III–IV.
osztályban pedig a mezõgazdaság egyes területeinek (gyógynövénytermesztés, szõlõ- és gyümölcstermesztés, baromfitenyésztés) ismereteit.
Valójában, amíg a szép idõ tartott, négy
nap elmélet és két nap gyakorlat volt, a kiesett elméleti napot télen pótolták.
Ugyanis gyakran kellett a tanulóknak segíteni a téeszesek õszi betakarítási munkáiban, például cukorrépát koronázni (a cukorrépát a deres határban kézzel kellett kirángatni, kupacokba dobni és levelétõl letisztítani), babot válogatni, spenótot szedni. Sok diák kékre-zöldre fagyott a csípõs
idõben. Vontatóval, teherautókon szállították ki és vissza a tanulókat és a tanárokat. A munkákban természetesen a tanároknak is részt kellett venni. Fizetés ezért
senkinek sem járt.
A tanítási órák idõtartamát 50-rõl 45 percre csökkentették.
Folytatjuk.
Forrás: Petõfi Sándor Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium Iskolatörténet
1951–2007.
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Mennyi? 30!
Évfolyamtalálkozó Sárszentmiklóson

Október 8-án, szombaton 30 év után ismét találkozhattak egymással az 1981-ben végzett
egykori diákok a sárszentmiklósi általános iskolában.
A két évfolyamot volt osztályfõnökeik várták – Nagy Sanyi bácsi az A osztályt, felesége,
Anci néni és Huszár Ignácné Marika néni pedig a B-seket – osztályfõnöki órára, ahol felidézték a diákévek hangulatát, csínytevéseit, vidám és önfeledt perceit.
A szokatlanul rövid órarend után egy kellemes hangulatú vacsora következett a Korona
étteremben, ahol fehér asztal mellett folytatódott az emlékek felidézése, egymás
történeteinek meghallgatása.
Néhányan még a retro diszkóban is folyatták a „múltidézést”, a fiatalság önfeledt perceinek újraélését.
Köszönjük Reiter Icának és Gráczer Magdinak, hogy szervezésükben létrejött ez a kellemes este!
Egy régi diáktárs

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

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):
2011. október 19. (szerda):
2011. október 20. (csütörtök):
2011. október 21. (péntek):
2011. november 4. (péntek):

Kislók
Sárbogárd
Sárszentmiklós
Alsótöbörzsök
Rétszilas, Pusztagres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök
Városi polgármesteri hivatal, Sárbogárd
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Ének az esõben

2011. október 13. Bogárd és Vidéke

Mesés együttlét

A címet olvasva ne a híres musicalre
gondoljanak. Egy hétvégi történést
mesélek el most, amiben nem amerikai sztárok, hanem hús-vér helyi
emberek szerepelnek.
Történt ugyanis, hogy a Rucz birtok
asszonya közhírré tette: szõlejébe
szüretre hivatalosak vajtai, pálfai,
bogárdi, miklósi és még távolabbi
népek.

Szeptember 30-a a népmese napja. Ebbõl az alkalomból láthatták
a töbörzsöki óvodások Kisteleki István elõadásában Az aranyhalacska címû mesét. A gyerekek számára nagy élményt jelentett az
elõadás, mivel aktív részesei lehettek a mese feldolgozásának.
Óvónõk

A sokadalom meg is érkezett vasárnap reggel, hogy a földig érõ
felhõkben betakarítsa a vajtai domboldalon nyári napfényben zamatosra ért gyümölcsöt. Serénykedett a fehér- és férfinép. Nem
szegte kedvüket az sem, hogy a Teremtõ hol rájuk eresztette az
égi csapot, hol elzárta.

Szüreti a töbörzsöki
óvodában

A vajtai dalos kör mosolyával és nótaszóval biztatta az ázó-fázó a
szüretelõket. Akit nagyon megvett az Isten hidege, az a kemencénél melegíthette át csontjait.
A puttonyokból hamar a darálóba, onnan pedig leszemezve került egy nagy kádba a szõlõ.
Közben fõtt az ebéd: gulyás borbarátosan; tárcsán dinsztelt máj,
egy kis szõlõvel bolondítva; sült malacpecsenye egy csüngõ hasú
húsából. (Persze, az ólakban maradt utánpótlás, hiszen két anya
körül piciny malackák sertepertélnek.) Süteménybõl is volt vagy
tízféle, tízóraira és desszertnek.
A házigazda, Irénke néni – örömében, hogy milyen sokan elfogadták a meghívást – megtáltosodva irányította a szüretet és a
vendéglátást egyszerre. Csuda egy asszony, annyit mondhatok!
Nincs az az esõ, ami az arcáról a mosolyt lemosná…

Szeptember 30-án szikrázó napsütésben, harmonikaszóval 4 lovas kocsi és 1 póni fogat gördült ki az óvoda kapuján jókedvû ovisokkal, szülõkkel és elsõ osztályosokkal.
Kocsikázás után a program az óvoda feldíszített udvarán folytatódott. Volt szõlõpréselés, mustkóstolás, eszem-iszom, dínom-dánom, zene, tánc.
Köszönet Rozgonyi Tibornak a hangulatos talpalávalóért, a kocsisoknak: Zádori Istvánnak, Puha Zsoltnak, Somogyvári Lajosnak, Huszár Györgynek és Kiss Mihálynak a kellemes sétakocsikázásért.
Külön köszönet a szülõknek az aktív segítségért (díszítés, elõkészületek, szervezés lebonyolítása).

Hargitai Kiss Virág

Az óvoda apraja és nagyja

Bogárd és Vidéke 2011. október 13.
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Egy pálfai Angliában 3.
A héttornyú óriás
A szomszédos Ingoldmells felõl Skegness irányába tartva a hátsó
ülésen mocorgó kisfiú alig bírja türtõztetni magát a kíváncsisággal
hevült izgalomtól, s elõreszól a volánnál ülõ apjához:
– Apa! Mi ez a nagy sátor itt, az út mellett?
Mire az apa:
– Csak nem erre a héttornyú óriásponyvára gondolsz?
– De igen, mi van benne, és mi ez?
– Ez, kisfiam, Butlins! Be szeretnél menni?
Ha nem is éppen így indul egy családi nyaralás Butlinsban, de
tény, hogy a kinézetre ûrállomásnak is beillõ Skyline Pavilon már
pusztán méretével odacsalogatja a turistákat, akik bizsergõ lábakon sietnek befelé, hogy lássák, mi minden van ott. A hetvenötödik évét jubiláló, közel két mérföld hosszan elterülõ butlinsi szórakoztatóközpontban sétálva szinte szemembe ég a nagybetûs,
tömör megfogalmazások halmaza: EAT! ENJOY! PLAY! E szavak hatása alá kerülve pacsit is adok a négyméteres Építész Bob
bábu kezébe:

– Ez igen, ti aztán tényleg kitesztek magatokért!
Mert ha sétál itt egy éhes száj, rögtön belebotlik hatféle étterembe, háromféle pizzériába, tízféle gyorsétkezdébe, és húszfajta kis
közértbe – ahol aztán ehet kipukkadásig. A szórakozni vágyó, sikongó gyerkõcöket a vidámparki rész hullámgépe repíti magasba,
azonkívül se szeri, se száma az egyéb ringlispíleknek, dodzsemeknek, céllövöldéknek, amik itt találhatók – mint egy folyamatosan
üzemelõ búcsú, csak nem kell egy menetért külön fizetni, mivel

egy itt töltött hétvége büdzséjében ez benne van, mint szolgáltatás, és annyit repülhetnek, foroghatnak, pöröghetnek, amennyit
csak bírnak. A kisebbek minivasúton örülnek, a nagyobb s merészebb lurkók a kalandos mászófalon teszik próbára magukat, sõt,
még színpadi gyerekmûsorok is rendszerességgel láthatók, amiket ezernyi kis tapsoló kéz dicsér meg hangos kacagással kísérve.
Látva a sok vihorászó, boldog arcot, megértem, hogy miért is
akarnak idejönni az ifjak.
Mindez ott van a Pavilonban, és azon kívül is Butlins kis kanyargós utcáiban. De vannak még patinás kávézók, 3D-s mozik, nagycsúszdás élményfürdõk, csacsisétáltató, igényes bowling-klub,
meg mindenféle egyéb klub. A felnõttkor határához közel lévõk
sem unatkoznak: nagy belterû diszkókból bömböltetik a legkülönbözõbb bulis slágereket, nem sajnálva rá tengernyi mennyiségû alkoholt, s a sok-sok pénzt. Mert azt itt lehet költeni, de még
mennyire! A piros, mintás szõnyeges padlózatú szeglet valóságos
mini Las Vegas, s az itt lévõ játékgépek seregestõl villognak, zenélnek, és még ki tudja mi mindent csinálnak, elõttük csak úgy tódul a nép, a legkisebbektõl az öregekig, és zsákszámra szórják az
érméket. S én örömmel veszek fel egy ott felejtett 50 pennyst a
padlóról, ha épp arra járok, de ezek után már nem is csodálkozom
a tényen: a költekezésnek itt nincs határa.
Ám mindez többnapos beruházás az ideérkezõknek, s külön
apartman- és szállásnegyedek várják a hetüket, vagy hétvégéjüket
itt tölteni vágyókat. De ez már a munkakörömhöz tartozik, s majd
legközelebb írok errõl.

Közzététel
Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének 18/2004. (IV. 9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról,
a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló rendelet
9. § (3) és (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a következõ szerzõdéseket,
megállapodásokat tesszük közzé:
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Egy pálfai fiatalember

RAJZ- ÉS FESTÉSZETSZAKKÖR
indul a sárszentmiklósi
mûvelõdési házban.
A foglalkozás alkalmanként
3x60 perc.

A foglalkozások idõpontja:
szombat 9–12 óráig.
Jelentkezés és információ
Novák Edith iparmûvésznél.
Telefon: 06 (20) 988 7962.
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„Dallamok szárnyán”
A zenei világnap alkalmából rendezett zenés délutánon a Mészöly Géza Általános Iskola napközis tanulói hangszerekkel és
különbözõ zenei mûfajokkal ismerkedhettek meg.

„Az igazság, ami a világ minden népmûvészetében, zenei stílusában, ezernyi színben mutatkozik meg, képessé tesz bennünket arra, hogy egyetértésre jussunk egymással” – írta köszöntõjében
Yehudi Menuhin világhírû hegedûmûvész az elsõ világnapra.
Ennek jegyében a fellépõk színes repertoárt állítottak össze.
A mûsorban hallhattak a gyermekek többek között fuvolán magyar népi ugróst, oboán angol szerzeményeket, trombitán filmzenét, zongorán improvizációt g-mollban, gitárkísérettel megzenésített verseket és gyermekdalokat. Természetesen a közös éneklés, ritmusjáték és zenére mozgás sem maradhatott el, a napközis
tanulók részére rendezett kulturális foglalkozáson.
Akik az elõadásukkal a dallam szárnyán repítették a gyermekeket: Vitéz Mariann, Kineth Annamária, Bakonyi István, Szummer Ádám, Huszárné Kovács Márta. Közremûködött a 3. napközis csoport.
Ezúton is köszönjük az elõadóknak, hogy közvetlen és jó hangulatot teremtve színvonalas elõadásukkal közel hozták és érezhetõvé
tették a zenei világnyelvet.
MGÁI – napközis munkaközösség

Köszönet
Tisztelettel köszönjük az újság múlt heti számában való megjelenési lehetõséget a szüreti felvonulás kapcsán, de néhány helyesbítést kívánunk tenni a cikket illetõen.
A bírókocsin Farkas Norbert és Farkasné Oláh Zita ült. A vajda és a vajdáné Kacz Miklós és Kacz Miklósné voltak. A szõlõkirálynõnek Bögyös Tamarát választották. A megvendégelés
nem Tarnócapusztán ért véget, tekintettel arra, hogy a központban található bolt és kocsma elõtt is terített asztal várta a
felvonulókat.
Szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni mindazok
segítségét, akik bármilyen módon részesei voltak szüreti felvonulásunknak. Köszönet a dekorációk elkészítéséért és elhelyezéséért, a felvonulók megvendégeléséért, a felvonulás helyszíneinek biztosításáért, a Csók István Mûvelõdési Házban tálalt
vacsora fõzéséért és szervírozásáért, a helyi és cecei kocsisok
részvételéért, a hangulatos zenéért, a lakosság megtisztelõ
figyelméért. Nem utolsó sorban köszönet Hermann Máriának
a rendezvény lebonyolításáért.
Tiringer Mária polgármester

2011. október 13. Bogárd és Vidéke

Alapítványi bál
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklõdõt és támogatót az október 22-én 18 órakor kezdõdõ jótékonysági estre, melyet a mûvelõdési házban rendezünk a Mészöly Géza Általános
Iskoláért Alapítvány javára.
Az iskolánk tanáraiból álló énekkar nyitja majd a zenés–táncos
estet Szénásiné Szabó Mariann vezényletével. Üde színfoltjai õk
az alapítványi báloknak. Legutóbb nagy sikert arattak az Apáca
show címû film betétdalaival és az ABBA együttes slágereivel.
Megújult névvel a Kiscsillag Egyesület hiphoptáncosai is bemutatkoznak színpadunkon. Õk három korosztályban Csillag Andrea tanítványai. A nyáron Budapesten a Syma csarnokban tartott
táncos gálán szerepeltek nagy sikerrel. A mûvelõdési házban
tartják próbáikat hetente.
Komoly munkát, sok próbát és bemutatót tudhat maga mögött és
elõtt a Sárréti Csókavirág Népi Együttes, melynek mûvészeti vezetõje Iker Józsefné. Nagy örömmel és várakozással láthatjuk tõlük népi hagyományaink felidézését.
Mindössze pár hónapja alakult színpadképessé a 20-58 éves lányokból, asszonyokból álló, Black Horse Country Club elnevezésû baráti társaság, akik elõször a maguk kedvére táncoltak countryzenére, majd rétimajori, alapi szereplésük után hazai pályán is
bemutatkoznak Szakácsné Marekkel Szilvia vezetésével.
A táncos produkciók közben musical- és könnyûzenei slágereket
adnak elõ Völler Adél tanítványai. A DAL-MA Mûvészeti Egyesület vezetõje közel egy éve foglalkozik az ifjú énekesekkel. Az est
folyamán bemutatkoznak Bodoki Bernadett, Tóth Szilárd,
Schmidt Beáta, Schwarcz Márk és Völler Adél.
Ezzel a zenés–táncos csokorral egymást szeretnénk megajándékozni. A fellépõk nagy lelkesedéssel készülnek, reméljük, sikerül
ismét összefogni iskolánkért. Köszönettel:
A Mészöly Géza Általános Iskola
iskolaszéke, szülõi munkaközössége, pedagógusai, dolgozói és tanulói

Bogárd és Vidéke 2011. október 13.

NYÍLT TÉR / KÖZLEMÉNY

9

Okos telefonok, horror telefonszámlák...
A jelen cikket elsõsorban figyelemfelkeltésnek, másodsorban pedig – aki érintett – jogvédelmi céllal írom.
Jöjjön akkor elõször a személyes történetem dióhéjban az ún.
okos telefonnal.
Nyáron elhatározásra jutottam, hogy beszerzek egy olyan telefonkészüléket, amelyet kvázi mobil irodaként is tudok használni, hiszen remek dolog ez, és munkám során rendkívül fontos, hogy
szükség esetén azonnal elérhetõ legyek, és érdemben, e-mail formájában tudjak reagálni az adott, esetleges sürgõs megkeresésekre.
Egy androidos mobiltelefont választottam, és meg is voltam vele
elégedve, bár az internetalapú szolgáltatásait nem használtam,
kizárólag az idõjárás-jelentés funkciót frissítettem egy-két alkalommal, hiszen nyári szabadságomat töltöttem, és valóban csak az
érdekelt a webrõl, hogy honnan süt a nap.
A napsütéses szabadság után megérkezett az elsõ olyan telefonszámla, amely arról az idõszakról is szólt, amikor már „okos” telefonnal rendelkeztem. Nem hittem a szememnek: hatalmas öszszegben GPRS-forgalom került kiszámlázásra. Elképzelhetetlennek tartottam, hogy a maximum kétszeri idõjárás-jelentés frissítése 5 számjegybõl álló összegû GPRS-forgalmat jelent a telefonszámlán.
Telefonáltam a mobilszolgáltatómnak, majd a mobiltelefont
gyártó társaságnak (kártyafüggetlen telefont vásároltam), egyik
sem tudott érdemben segíteni, egymásra mutogatni viszont annál
inkább. Végül, sokadszori próbálkozásra egy segítõkész, hozzáértõ – a telefongyártó társaságnál dolgozó – fiatalember vágta át a
gordiuszi csomót azzal, hogy körülbelül 20 percen keresztül diktálta a szükséges beállítási lépéseket, én pedig kezemben a mobiltelefonnal követtem az utasításait annak érdekében, hogy a jövõben kiküszöböljük a horrorisztikus összeget tartalmazó telefonszámlákat.
Hogy mitõl szökött az egekbe a GPRS-forgalom?
Hát attól, tisztelt olvasó, hogy a telefonkészülék az én tudtom és
akaratom nélkül az összes telefonon lévõ programot negyedóránként (!) frissítette, mondhatni önállósította magát, és közben a
GPRS-forgalom és a telefonszámla egyaránt sokszámjegyûre
pörgött.
Nem sokkal a történtek után kiderült, hogy a baráti, ismeretségi
körömben nagyon sokan jártak így, sõt, aki külföldre vitte a tele-

fonját, az a horrorabbnál is horrorabb telefonszámlát kapott, hiszen külföldrõl a GPRS-szolgáltatás is roamingol.
Ekkor határoztam el, hogy lépni kell. Nyilvánosság kell, szükség
esetén pedig jogi lépések is. Hiszen sem a mobiltelefon-szolgáltató, sem a gyártó nem hívja fel a figyelmet arra, hogy a telefon alapbeállításai tartalmazzák a negyedóránkénti automatikus szoftverfrissítést. A szoftverfrissítésnek pedig borsos anyagi következményei is lehetnek, ha nem vagyunk elég körültekintõek.
A probléma pedig az, hogy mindenki csak az elsõ „okos” telefont
használó hónapról szóló számla kézhezvételét követõen tud csak
körültekintõ lenni, ez viszont nem megengedhetõ, hogy az emberek tömegesen ebbe a csapdába essenek.
Kiemelném azt is, hogy a frissítés letiltásához tevõleges magatartásra volt szükség, tehát nem pusztán a telefonon kellett beállításokat eszközölni, hanem egy szoftvert külön le kellett tölteni annak érdekében, hogy a jövõben a nem szándékolt automatikus
frissítések kiküszöbölhetõek legyenek.
Nem elvárható a telefonvásárlóktól (semmilyen korosztályban),
hogy maguktól jöjjenek rá, hogy amint kilépnek az üzletbõl új mobiltelefonjukkal, az elsõ lépésük a telefon feltöltését és bekapcsolását követõen az legyen, hogy ezt a védõszoftvert (nevezzük így)
letöltsék. Azért nem elvárható, mert egyrészt nem tudnak az automatikus frissítésrõl (csak az elsõ telefonszámla kézhezvételével
értesül a vásárló a probléma létezésérõl), másrészt a védõszoftver
letöltése és kalibrálása kifejezetten aktív, tevõleges (és szakszerû
hozzáértõ, nem egyszerû felhasználói) magatartást kíván meg ahhoz, hogy kiküszöböljük a további károkozást.
Nos, ezek után az okos telefon kétszeresen kiérdemelte az „okos”
jelzõt, hiszen a szolgáltató oldaláról hatalmas adatforgalmat és
ugrásszerû többletbevételt generált abban az esetben is, ha a telefon használója nem is kívánt internetalapú szolgáltatást igénybe
venni.
Kérdés, hogy a második értelemben vett „okosság” jogszerû és
méltányos-e?
Jelen írás jogvédelmi jellege pedig abban áll, hogy a cikk szerzõje
– tömeges érdeklõdés esetén – ügyvédként felvállalja a szükséges
jogi út bejárását annak érdekében, hogy az ilyen módon megkárosított ügyfeleket képviseli.

Ismét „firkálóverseny”
az Ady Endre úti garázssoroknál
Alig egy hónapja újítottuk fel az Ady Endre úti lakótelep garázsait – 35 év
után. Most egységes, szép világos falak lettek, új csatornák, a bekerülési költség tulajdonosonként 30.000 Ft volt, amit nem volt könnyû a lakásrezsi mellett egy összegben kifizetni. Mi, tulajdonosok, örülünk a felújításnak, mert
komoly értéket képviselnek ezek az ingatlanok.
Azonban félõ, és ez örök aggodalmat okoz a jövõben is, hogy felelõtlen, vandál fiatalok pár év alatt a falfirkáikkal tönkreteszik a megújult garázssort.
Ugyanis az egyik falnál már megjelent egy kis rajz.
Sok fiatal a két garázssor közötti járdát játszótérnek tekinti, az esti vagy délutáni órákban ott fociznak, a falnak és a drága ajtóknak dobálják a labdát,
nem egyszer a csatornák kifolyóit is letapossák.
Mi meg szeretnénk védeni komoly értékû ingatlanjainkat, ezért ismételten
kérjük (már sokadszor), hogy a rendõrség és a polgárõrség tartson sûrûbben
ellenõrzést az esti, éjjeli órákban. Kérjük továbbá az általános iskola és a gimnázium tanárait, hogy osztályfõnöki órán figyelmeztessék a fiatalokat, hogy a
garázsoknál ne játsszanak, ha nincs arra dolguk, ne menjenek oda. Sajnos térfigyelõ kamerákat nem tudunk felszereltetni, de kérjük a szülõket is hasonló
figyelmeztetésre.
Az Ady Endre úti lakótelepi garázsok tulajdonosai

Dr. Dénes-Nagy Eszter
okostelefonper@gmail.com

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a 63-as számú fõközlekedési út 58+587 km szelvényében lévõ vasúti átjáró átépítése
miatt 2011. október 14-e és 17-e között, valamint november
14-én forgalomelterelés lesz az alábbiak szerint.
Nappali forgalomterelés: a vasúti átjáró mellett meglévõ terelõúton, váltakozó irányú forgalommal, jelzõõrös biztosítással.
Éjszakai forgalomterelés az alábbi idõpontokban:
2011. október 14-én 22.00 órától
2011. október 15-én 4.30 óráig,
2011. október 15-én 22.00 órától
2011. október 16-án 4.30 óráig,
2011. november 14-én 22.00 órától
2011. november 15-én 4.30 óráig,
a kijelölt terelõútvonal – Székesfehérvár irányába: Radnóti
utca, Tinódi út, Szent István út, Katona utca; Szekszárd irányába: Katona utca, Szent István út, Tinódi út, Posta utca.
Az éjszakai forgalomterelés idõszakában a Posta utca
egyirányúsítva lesz, a Tinódi úton és a Posta utcán megállási
tilalom lép érvénybe.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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A Bogárd és Vidéke–LSC Sárbogárd városi
teremlabdarúgó-bajnokság 2011/2012. évi sorsolása

I. forduló: 2011. 10. 16., vasárnap
8.30
9.15
10.00
10.45
11.30

Twister–Toledo 2005
Sárkeresztúr Kike–Old Boys
Horváth Ker.–Sárbogarak
Extrém–Légió 2000
Sárszentmiklósi Öregfiúk–Spuri

II. forduló: 2011. 10. 23., vasárnap
8.30
9.15
10.00
10.45
11.30

Spuri–Extrém
Sárbogarak–Sárkeresztúr Kike
Old Boys–Twister
Toledo 2005– Sárszentmiklósi Öregfiúk
Légió 2000–Horváth Ker.

III. forduló: 2011. 10. 30., vasárnap
8.30
9.15
10.00
10.45
11.30

Twister–Sárbogarak
Toledo 2005–Old Boys
Horváth Ker.–Spuri
Extrém–Sárszentmiklósi Öregfiúk
Sárkeresztúr Kike–Légió 2000

IV. forduló: 2011. 11. 06., vasárnap
8.30
9.15
10.00
10.45
11.30

Extrém–Toledo 2005
Sárszentmiklósi Öregfiúk–Horváth Ker.
Spuri–Sárkeresztúr Kike
Légió 2000–Twister
Sárbogarak–Old Boys

V. forduló: 2011. 11. 13., vasárnap
8.30
9.15
10.00
10.45
11.30

Twister–Spuri
Sárkeresztúr Kike–Sárszentmiklósi Öregfiúk
Horváth Ker.–Extrém
Old Boys–Légió 2000
Toledo 2005–Sárbogarak

VI. forduló: 2011. 11. 20., vasárnap
8.30
9.15
10.00
10.45
11.30

Horváth Ker.–Toledo 2005
Extrém–Sárkeresztúr Kike
Sárszentmiklósi Öregfiúk–Twister
Spuri–Old Boys
Légió 2000–Sárbogarak

VII. forduló: 2011. 11. 27., vasárnap
8.30
9.15
10.00
10.45
11.30

Twister–Extrém
Sárkeresztúr Kike–Horváth Ker.
Sárbogarak–Spuri
Old Boys– Sárszentmiklósi Öregfiúk
Toledo 2005–Légió 2000

VIII. forduló: 2011. 12. 04., vasárnap
8.30
9.15
10.00
10.45
11.30

Sárkeresztúr Kike–Toledo 2005
Horváth Ker.–Twister
Extrém–Old Boys
Sárszentmiklósi Öregfiúk–Sárbogarak
Spuri–Légió 2000

2011. október 13. Bogárd és Vidéke

Újabb két gyõzelem!
2011. október 1-jén a Mór II-es csapatát fogadtuk.

VAX Sárbogárd–Mór II. 30–15(15–8)
Vezette: Kiss Sándor, Pál Norbert.
Csapatunk a várakozásnak megfelelõen biztos gyõzelmet aratott
hazai pályán. A hazai gárda végig meggyõzõ fölényben játszott.
Sok sérülés miatt a fiatalok bizonyíthatták, hogy fel tudnak nõni a
feladathoz.
Takács Lajos és Németh Tamás II. is hiányzott az irányítói posztról. Rehák Tamás viszont kiválóan megoldotta a talán legnehezebb feladatot, a két kulcsjátékos helyettesítését. Négy góllal
járult hozzá a gyõzelemhez. A többiek is becsülettel küzdöttek. A
gyõzelem egy percig sem forgott veszélyben.
Gratulálunk a csapatnak, és a lelkes közönségnek!
2011. október 9. 14 óra, Seregélyes

Seregélyes–Vax Sárbogárd 15–29 (8–15)
Vezette: Csöregi László, Krupják József.
Az újonnan épült, gyönyörû seregélyesi sportcsarnokban öröm
volt játszani, fõleg úgy, hogy csapatunk magabiztos gyõzelmet
aratott. Sérültjeink felépültek, Bodoki Gyurci kivételével, aki
még sajnos pihenésre szorul.
Az elõzõ mérkõzéshez hasonlóan mindössze 15 gólt kaptunk, ami
egyértelmûen következtet a kiváló védekezésre és a jó kapusteljesítményekre. Az elsõ félidõben még tartotta magát a lelkes hazai
csapat, de azután elfáradtak, és a tudásbeli különbség is megmutatkozott.
A két kapus, Németh és Borostyán egyaránt jó napot fogott ki.
Nacsa 9, illetve Balogh 8 gólja magáért beszél. Hegedûs Norbi ismét a csapat motorja volt, Botka Tomi és Baki Balázs kiválóan védekezett, Szilveszter Janó felülmúlta önmagát, Rehák Tomi ismét jól mozgatta a csapatot. A többiek is mindent megtettek a
gyõzelemért.
Ismét a bõség zavarával küszködtünk a játékoslétszám tekintetében, hiszen most is több csapattag jelent meg a mérkõzésen, mint
a nevezhetõ 14 fõ. Ezért sajnos az edzõnek az a hálátlan feladat
jut, hogy játékosokat ki kell hagyni a keretbõl. Elõzetes megbeszélések alapján a rotációs elv mellett döntöttünk, ami annyit jelent, hogy mindenki lehetõség szerint egyformán szerepelhessen
a csapatban.
Most a születésnapos Kaló Peti a logisztikai feladatokat látta el,
ami annyit tesz, hogy a mérkõzés után kiosztotta az általa vásárolt
italokat, amit elfogyasztottunk az Õ egészségére. Isten éltessen,
Peti!
Ismét csak gratulálni lehet a csapatnak a gyõzelemhez.
A következõ mérkõzés október 16-án 10 órakor Martonvásáron
lesz. Majd azt követi a bajnokság rangadója október 22-én 18 órakor, szombaton, hazai pályán, a Rácalmás elleni meccs.
Mindenkit szeretettel várunk!
HAJRÁ, VAX SÁRBOGÁRD!
Rehák Sándor

IX. forduló: 2011. 12. 11., vasárnap
8.30
9.15
10.00
10.45
11.30

Twister–Sárkeresztúr Kike
Sárbogarak–Extrém
Old Boys–Horváth Ker.
Toledo 2005–Spuri
Légió 2000–Sárszentmiklósi Öregfiúk

X. forduló: 2011. 12. 18., vasárnap
8.30
9.15
10.00
10.45
11.30

Toledo 2005–Twister
Old Boys–Sárkeresztúr Kike
Sárbogarak–Horváth Ker.
Légió 2000–Extrém
Spuri–Sárszentmiklósi Öregfiúk

Tinódi szüreti felvonulás
2011. október 15-én.
A felvonulás kezdete: 12 órakor a tinódi focipályától.

20 órától szüreti bál, belépõdíj 500 Ft.
A bál ideje alatt büfé üzemel, éjfél után tombola.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk!

Bogárd és Vidéke 2011. október 13.
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MÛVÉSZEINK SOROZAT

Venczelek, Komjáthyak,
Szakácsok voltak elõdeim!

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület tisztelettel meghívja Önt

1939-ben születtem Sárbogárdon,
itt jártam általános iskolába.
1957-ben kezdtem el tanítani Mezõszilason, a székesfehérvári Vasvári Pál Tanítóképzõ Iskola elvégzése után. Ezután Kislókpusztán
folytattam, ahonnan jelentkeztem
a Pécsi Tanárképzõ Fõiskola rajz–
földrajz szakos levelezõ tagozatára.
Rájöttem: ha én rajzot taníthatok,
akkor a hobbim, a munkám egy!
1963-tól ezt sikerült Sárszentmiklósra kerülve megvalósítanom.
Nyaranként szakmai táborokban
fejlesztettem tovább tudásomat:
Balatonfüred, Keszthely… Akkor
sikerült ezt a környéket, Hévizet
megismernem, ahol 1969-ben véglegesen letelepedtem. Itt
folytattam hivatásomat, a tanítást. Ettõl kezdve rendszeresen
szerepeltem kisgrafikai Biennálékon: Keszthely, Pécs, Kecskemét… Részt vettem a rajztanárok megyei kiállításain: Veszprém, Várpalota, Zalaegerszeg, Keszthely…

Venczel Angyalka
mûvésztanár kiállítására.
A kiállítást megnyitja: Rácz Györgyi.

Helyszín: a régi községháza kiállítótermei.
Idõpont: 2011. október 21. (péntek) 18 óra.
Minden érdeklõdõt szívesen látunk!

„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

Hévízen önálló kiállításon mutatkoztam be 1982-ben és 2005ben.
Életem során, utazásaim alkalmával igyekeztem a világból eredeti mûalkotásokat, technikákat minél többet megismerni,
hogy tanítványaimnak hiteleset tudjak nyújtani. Amit késõbb a
tehetségesek sikeresen alkalmaztak.
Szerettem volna alkotásaimmal kevéssel sokat mondani.

Szeretettel várunk mindenkit!

Venczel Angyalka

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

Az Agárdi Termál
csoport eredményei

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

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

7 1 0 24
6 2 0 26

6
6

18 22
20 20

8

5 2 1 21

11

10 17

8
8
8
8
8
8
8
8

5
4
4
4
3
3
2
2

1
4
2
2
1
1
2
1

2
0
2
2
4
4
4
5

15
8
7 10
14
7
14
4
17
3
26 -9
14
3
23 -11

8
8
8
8
8

2
2
2
1
0

1
0
0
1
3

5 7
6 12
6 14
6 6
5 7

18
24
28
22
17

-11
-12
-14
-16
-10

0-5
3-5
0-3
2-3
2-2
1-1
8-2
1-2

Az Agárdi Termál csoport állása

8
8

23
17
21
18
20
17
17
12

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

A Zöldharmónia
csoport eredményei

16
16
14
14
10
10
8
7
7
6
6
4
3

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

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
6
6
5
5
4
4
4
3
2
2
1
1
1
0
0

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

0
0
0
1
2
3
3
4
2
3
4
3
5
7
7
7

44
25
26
15
17
16
17
18
21
12
23
10
10
7
6
7

11
5
10
6
7
10
20
19
11
8
20
15
28
44
27
33

33
20
16
9
10
6
-3
-1
10
4
3
-5
-18
-37
-21
-26

Szabadegyháza II.–Zichyújfalu

3-2

LMSK–Kisapostag

4-1

Pálhalma II.–Dunamenti
Abroncsgyártók

1-0

Nagyvenyim–Cece

5-0

Perkáta–Nagykarácsony

3-0

Elõszállás–Sárszentágota

2-2

Soponya–Alap

1-2

A Zöldharmónia csoport állása
22
20
20
17
16
13
13
12
12
9
8
7
5
3
1
1

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

8
7
8
7
6
8
7
7
7
8
7
7

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

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

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

40
31
25
23
25
20
17
24
27
10
14
9

11 29 19
13 18 19
16
9 17
13 10 16
8 17 15
13
7 12
13
4 11
16
8 10
17 10 9
20 -10 7
23 -9 6
19 -10 6

6
7
8

1 1 4
1 0 6
0 1 7

5
5
5

20 -15 4
40 -35 3
38 -33 1
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Sárkeresztúri hírek
Idõsek napja
Október elseje az idõsek világnapja. Mi
október 7-én köszöntöttük a település 65
év feletti lakosságát. A délelõtt folyamán
lakásukon köszöntöttük azokat a 90, illetve 90 év feletti szépkorúakat, akik a délutáni ünnepségen nem tudtak jelen lenni, 5
nõt és egy férfit.
A rossz idõ ellenére szép számmal jelentek
meg vendégeink, és örömmel üdvözölték
egymást.
Csutiné Turi Ibolya polgármester asszony
köszöntõjében kiemelte az idõsek fontos
szerepét a családok életében. Beszélt arról, hogy a régi idõkben mennyivel nagyobb volt a szépkorúak megbecsültsége,
milyen fontos volt az idõsek életbölcsessége, tapasztalatai, családösszetartó ereje.
A folytatásban Varga László székesfehérvári elõadómûvész régi slágerekkel szórakoztatta az egybegyûlteket. A mûsor után
finom vacsorát tálaltunk idõseinknek,
amit Kovács Mária fõzött, majd a falu
klubjainak hölgytagjai által készített sütikkel és helyi borokkal kedveskedtünk az
ünnepelteknek.
A jóízû beszélgetések végén könnyes szemekkel nézegették vendégeink az ifjúkoruk emlékeit, a régi fényképekbõl készített
kiállítást.

Szüreti felvonulás
Jócskán õszbe fordult az idõ arra a hétvégére, amikor a szüreti mulatságra gyülekeztek a hintók és a lovas fogatok a mûvelõdési ház udvarán.
Az ünnepi díszbe öltözött lányok díszítették a kocsikat, miközben az eget kémleltük: Vajon az idén is esõben vonulunk?
Szerencsére csak egy pici esõcske áztatta
meg a települést, mikor elindultunk zeneszóval a falu utcáit bejárni.
A kocsisort a bíró és bíróné – Ecseki Balázs
és Jencski Eszter – hintója vezette, utánuk
a szõlõskertek királynõje – Kovács Dóra –,
majd sorban a többi kocsi és a rajta ülõ idõsebbek és a fiatalok.
A falu népe a kapuban állva integetett a jókedvû felvonuló seregnek. Több helyen
Fájó szívvel tudatjuk, hogy

VERESS SÁNDORNÉ
született Lang Julianna
életének 83. évében elhunyt.
Temetése 2011. október 14-én, 15 órakor
lesz a sárszentmiklósi temetõben.
Gyászoló család

szíves vendéglátás fogadott bennünket,
amit vidám énekszóval, tánccal köszöntünk meg. A mulatság kisbírója – Szántó
Dezsõ – hangos szóval köszöntött mindenkit, és invitált közös táncra.
A felvonulókat a mûvelõdési házban finom vaddisznópörkölt várta, amit Kovács
István készített, majd kezdõdhetett a tánc.

Könyvtárátadás és
könyvbemutató

Sárkeresztúr község mûvelõdési háza a
nyár folyamán megújult, és felvette a Bella
István Mûvelõdési Ház nevet. Az épületet
bensõséges ünnepség keretében adtuk át a
lakosságnak.
A házon belül évtizedek óta mûködik egy
szép, több mint ötezer kötettel büszkélkedõ könyvtár is. A könyvtárterem is ezen a
felújításon szépült meg, és gyarapodott egy
olvasóteremmel. Egy másik nyertes pályá-

Köszönet
Örömmel fogadtuk, mi, hozzátartozók,
hogy kitisztították és szépen rendbe tették a Huszár-temetõnek azt a részét,
ami már olyan régóta tele volt szeméttel. Szeretteink nyughelyeinél így méltó
körülmények között róhatjuk le kegyeletünket.
Köszönet a munkáért!
Farkas György

zattal új bútorokat is vásároltunk mindkét
helyiségbe.
Rumpler Magdolna védõnõ jóvoltából sok
szép könyvvel gyarapodott a könyvállomány az év során.
E hét hétfõjén kis ünnepség keretében
könyvtárátadásra került sor, majd két jeles
sárkeresztúri születésû költõ egy-egy verses kötetének a könyvbemutatójára.
A könyvbemutató lebonyolítója a Vörösmarty Társaság volt, Bobori Zoltán elnök
és Bakonyi István volt elnök vezetésével.
Elsõként a Zsille Gábor szerkesztésével
jelzett „Súlytalanság fátyla” címû kötetet
mutatta be Bakonyi István, majd Saitos István, Szegedi Kovács György, Káliz Sajtos
József és Bobori Zoltán olvasták fel saját
írásaikat, amikkel Bella Istvánnak állítottak emléket.
Az est második felében Bokros Judit beszélt az édesapja verseibõl készült, Emlékkönyv címû verseskötet létrejöttérõl, ami
szintén a Vörösmarty Társaság kiadásában jelent meg. Bakonyi István méltatta
Bokros János költészetének nagyságát,
majd versek hangzottak el a kötetbõl, olyanok is, amiket eddig még nyomtatásban
nem láthattunk.
A szépszámú közönség az irodalmi est végén vásárolhatott a megjelent könyvekbõl,
és dedikálásra is sor került.
Lélekben gyarapodva beszélgettünk még a
terített asztalok mellett vendégeinkkel.
Kovács Györgyné
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Hírek az alapi iskolából
Mesék és állatok témahét

Október 6.

Szeptember 28-a és október 4-e között rendeztük meg iskolánk
elsõ három iskolaotthonos illetve napközis osztályainak részvételével a témahetet, amelynek idei apropója a népmese és az állatok
világnapja volt.

Színes programok várták
a diákokat. Csütörtökön
mese-akadályversenyt
tartottunk 7 próbával. A
gyerekek Csizmás Kandúr
bõrébe bújhattak az akadálypályán;
mesékkel
kapcsolatos feladványokra és találós kérdésekre
válaszoltak; megkeresték
Holle anyó elveszett hópelyheit; mézeskalács házikó híján vaníliás karikát
faltak fel több-kevesebb
sikerrel, hátrakulcsolt kezekkel; végül lencsét és
borsót válogattak szét
Hamupipõke helyett.
Pénteken, a népmese napján, egyben Benedek
Elek születésnapján
az Ugorjunk árkot!
címû bábelõadáson
és mesefilm-vetítésen láttuk vendégül
az óvodásokat.
Hétfõn
mindenki
próbára tehette tudását az állatokkal
kapcsolatos totón,
majd délután az iskolai könyvtárban
hallgathattunk
meséket.
Kedden, az állatok világnapján, a témahét zárásaként az osztályok ellátogattak Zsófi nénihez, ahol igen változatos állatsereglet
vonult fel az udvaron. Vendéglátónk repertoárjába bóbitás tyúk,
búbos kacsa, fácán, futókacsa, fürj, gatyás tyúk, házi- és vadmalac,
házikacsa, juh, kecske, kutya, macska, nyúl, páva, pézsmakacsa,
pulyka, selyemkakas is tartozik. Ezen a napon pedagógusaink kisállatai is látogatást tettek az iskolába, így kutyusok, pintyek, teknõs, cica színesítette az óraközi szüneteket. Legvégül eredményhirdetés és a jutalmak átadása következett.

Októbert a nemzeti ünnepek havának is nevezhetnénk. Október
6-a az aradi vértanúk emléknapja, nemzeti emléknap. Iskolánkban hagyományosan a 6. osztályosok mûködtek közre az ünnepi
mûsor megvalósításában.

Tanulmányi kirándulás
Október 6-án iskolánk
2. osztályos kisdiákjai
tanulmányi kiránduláson vettek részt. Nagyon izgatottan várták
már a délutánt, amikor
elindultak Alap külterületére, egy aratáshoz. Alaposan rácsodálkoztak, milyen poros is tud lenni egy út.
A rövid balesetvédelmi oktatás után mindenki kipróbálhatta az
összes rendelkezésre
álló gépet. Beülhettek
egy-egy fotó erejéig a
kisebb-nagyobb traktorokba. Két kombájn
is várt rájuk, amelyekben utazva „fentrõl” is
megszemlélhették, hogyan történik az aratás, hová kerül a kukorica. A délután fénypontjaként kis segítséggel felmászhattak az
ott várakozó szállító jármûvek pótkocsijára, hogy hancúrozzanak
egyet a kukoricaszemek tengerében. Miután mindenkit betemettek kukoricával és a kukoricaangyal készítését is megunták, a friss
tarlón folytatódott a móka. Gyûjtöttek épen maradt kukoricacsövet, csutát, csuhét. Vidám délután volt, jól érezték magukat.
Készült néhány közös fénykép, majd uzsonnára elfogyasztottak
egy-egy répát, hogy jól tudjanak fütyülni a hazafelé vezetõ úton.
Porosan, koszosan, élményekkel megrakodva tértek vissza az iskolába. Így azok a gyerekek is, akik – bár falun élnek – félig-meddig városi életmódban nevelkednek, megismerkedhettek közelebbrõl egy olyan (a vidéki élethez szervesen hozzátartozó) mûvelettel, mint az aratás.
Az Alapi Gazda Kft.-nek köszönjük, hogy biztosították a lehetõséget.
Nagy Orsolya
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NAGYMAMA
RECEPTJEI
Olasz gesztenyekrém-leves
Hozzávalók: 80 dkg gesztenye, 12 dkg sárgarépa, 1
kis fej hagyma, 2 evõkanál vaj, 1 evõkanál szárított
kakukkfû, 2 zöldségleveskocka, 2 dl tejszín, 4 vékony szelet füstölt sonka.
A gesztenyét megmossuk, végeit kereszt alakban
bevágjuk, és kb. 30 perc alatt puhára fõzzük. Megtisztítjuk, kissé összevagdaljuk. A répát és a hagymát meghámozzuk, megmossuk, a répát vékony
szeletekre, a hagymát apróra vágjuk. Felforrósítjuk a vajat, üvegesre pirítjuk benne a hagymát.
Hozzáadjuk a répát és a gesztenyét, és kissé megpirítjuk. Felöntjük 1,5 liter vízzel, beleszórjuk a kakukkfüvet, és felforraljuk. A levesbe keverjük a
zöldségleveskockát, és lassú tûzön kb. 20 percig
fõzzük. A sonkát hajszálvékony csíkokra vágjuk. A
tejszínt kemény habbá verjük. A levest levesszük a
tûzrõl, botmixerrel összetörjük. Szétosztjuk nyolc
tányérba, a tejszínhabot a tetejére tesszük, és megszórjuk a sonkaszeletekkel.

Finom túrós lepény
Hozzávalók a tésztához: 50 dkg liszt, 20 dkg zsír,
mokkáskanál cukor, csipet só, 1 tojássárgája, 4-5
evõkanál tejföl. Töltelék: 1 kg túró, 4 tojássárgája,
külön a fehérje, 2-3 mokkáskanál só, vagy cukor
(ki hogy szereti), nagy doboz tejföl + 2 tojássárgája.
50 dkg lisztet 20 dkg zsírral elmorzsolunk, majd
összegyúrjuk egy mokkáskanál cukorral, sóval, 1
tojássárgájával, 4-5 evõkanál tejföllel. Kinyújtjuk,
és a túrótölteléket rásimítjuk.
Töltelék: 1 kg túrót elkeverünk 4 tojássárgájával,
2-3 mokkáskanál sóval, vagy cukorral (ki hogy szereti), majd a tojások felvert habjával. Erre még jön
egy nagy dobozos tejföl, amibe még legalább két
tojássárgáját belekeverünk, a fehérje mehet a túróba. Ettõl szép barnára sül a teteje. Aki cukrosan
szereti, az a túróba több cukrot tegyen, de akkor is
kell bele egy pici só. Vaníliás cukrot, mazsolát,
reszelt citromhéjat szintén lehet tenni a túróba.

Hagymás rántott
csirkecomb
Hozzávalók: 4 db csirkecomb, 3 fej vöröshagyma, 1
cs petrezselyemzöld, olaj, 1 ek citromlé, liszt, tojás, zsemlemorzsa, só, bors.
A vöröshagymákat megtisztítjuk, egyet lereszelünk, a másik kettõt karikákra vágjuk. A reszelt
hagymát összekeverjük a finomra vágott petrezselyemzölddel, 3 ek olajjal, a citromlével, borssal és
sóval. Ezzel a keverékkel bekenjük a forgójuknál
kettévágott és lebõrözött combokat. Legalább két
órára (az sem baj, ha egy éjszakára) hûtõbe teszszük, jól letakarva. Pácolás után a húst a szokásos
módon panírozva forró olajban kisütjük. A hús
után lisztbe mártjuk a hagymakarikákat, és azokat
is szép pirosra sütjük. Rászórjuk a rántott csirke tetejére, és krumplipürével, idénysalátával tálaljuk.
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LE A SZEMÉREMMEL!
Ne lapozzanak tovább, és ne dugják a fejüket a homokba, mert a prosztataproblémák nem csak a reklámokban szereplõ Kovács Józsefeket érintik!
Beszéljünk róla, és elõzzük meg a súlyosabb problémák kialakulását!
Sokakkal elõfordul, hogy az ötödik X-be érve éjszaka vizelési ingerre ébrednek,
de eszükbe sem jut, hogy ennek oka egy alig 20 grammos, szelídgesztenye nagyságú, páratlan szerv, amit prosztatának, vagy dülmirigynek hívnak. Ez a szerv a férfi-kismedencében, a húgyhólyag és a végbél között, a hímvesszõ eredésénél található. Szövettanilag simaizom-sejtekbõl és mirigyhámból épül fel.
A férfiaknál gyakran megbetegedhet a prosztata. A leggyakrabban elõforduló
betegségek: a prosztatagyulladás, a prosztata jóindulatú megnagyobbodása, valamint a rák.
A prosztatagyulladás (prosztatitisz) bármilyen életkorban elõfordulhat, lázzal,
vizelési nehézséggel vagy gyakori vizeletürítéssel járhat, égõ fájdalomérzés kísérheti, és akár genny is megjelenhet a vizeletben. Idültté válása esetén a folyamat sokszor okozhat deréktáji fájdalmat vagy potenciazavart. Amennyiben a betegség tüneteit észleli, érdemes szakorvoshoz fordulni!
Az 50-60 éves férfiak akár 50 százalékát érintheti a népbetegségként is felfogható, jóindulatú prosztata-megnagyobbodás. Ilyenkor a húgycsõ körüli mirigyek
megnagyobbodása miatt összenyomódik a húgycsõ, ami miatt vizelési nehézség
jelentkezhet, valamint a húgyhólyagban és a vesében vizeletpangás és az esetleges fertõzés miatt gyulladásos folyamat jelentkezhet. A leggyakoribb tünetek között szintén meg kell említeni a sürgetõ vizelési ingert, az akadozó, nehézkes és
gyakori éjszakai vizelést, valamint szexuális problémák kialakulását.
Súlyos betegség a prosztatarák (karcinóma), amely a kezdeti stádiumban gyakran tünetmentes, de a késõbbiek folyamán számos tünetet okozhat: a vizelés
megváltozása, véres vizelet, potenciazavar, deréktáji és csontfájdalom mind a
betegségre utaló jelek lehetnek. A prosztatarák a férfiak rosszindulatú daganatos megbetegedései között dobogós helyen áll. A betegség kialakulásában mind
az öröklött hajlam, mind a környezeti tényezõk szerepet játszhatnak – a hormonális hatások, a szexuális aktivitás és a táplálkozás egyaránt fontosak.
Jelenleg a világon nincs olyan ország, ahol kötelezõ lenne prosztataszûrésen
részt venni, ezért is fontos az egyéni figyelem. Minden 50 év feletti férfinak évente egyszer ajánlott lenne felkeresnie urológus szakorvosát. A prosztata vizsgálata csak néhány percet vesz igénybe, igaz, kissé kellemetlen, de a korai felismerés
lehetõsége miatt akár életmentõ lehet.
Gyógyszertárakban is elérhetõ a prosztatarák szûrésére alkalmas, otthon elvégezhetõ, öndiagnosztikai teszt. Ennek a terméknek a segítségével a vérbõl lehet
kimutatni a prosztata-specifikus antigén (PSA) mennyiségét, mely felvetheti a
rosszindulatú folyamat lehetõségét. Természetesen ez önmagában nem helyettesíti a szakorvosi vizsgálatot, csak annak kiegészítéseként alkalmazható.
A helyes diagnózist követõen többféle kezelésre lehet szükség. Egyszerûbb esetben alkalmazhatók bizonyos növényi kivonatokat tartalmazó készítmények is,
melyekbõl a patikákban széles a választék; ezek jótékonyan befolyásolhatják a
prosztata mûködését, és enyhíthetik a már fennálló tüneteket.
Nagy Ákos

Segítség
a rászorulóknak!
A Sárbogárdi Vöröskereszt
2011. október 14-én
(pénteken) 9 órától 12 óráig

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

Idõjárás
A Délnyugat-Európa fölött elhelyezkedõ anticiklon a következõ napokban a
Brit-szigetek fölé helyezõdik. Az imént
említett magasnyomású terület keleti oldalán, észak felõl több hullámban hideg
levegõ áramlik a Kárpát-medencébe és
környékére. Csütörtökön még többfelé
lehet kisebb esõ, zápor, majd péntektõl
csapadék már nem várható. Általában
bágyadt napos idõben bízhatunk, a hõmérséklet viszont jelentõsen visszaesik.
A hétvégére és a jövõ hét elejére egyre
többfelé jelennek meg az éjszakai fagyok
illetve az egyre makacsabb pára-, illetve
ködfoltok. A délutáni hõmérséklet is
több fokkal az átlag alatt marad.
www.metnet.hu
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Cecei sulibörze
Október 6-ai megemlékezés
Minden évben október 6-án nemzeti gyásznap keretében emlékezünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc mártírjaira, áldozataira. Cecén a hagyományokhoz híven idén is megemlékezõ

ünnepségeken elevenítették fel az évfordulóhoz kötõdõ szomorú
eseményeket. Reggel 8.00 órai kezdettel a Szabadság téri mûvelõdési házban mutatták be a Cecei Általános Iskola 5. évfolyamos
diákjai tematikus emlékmûsorukat az intézmény tanulóinak,
majd ugyanitt 15.00 órakor az önkormányzat által szervezett ünnepség keretében. Az ünnepség elsõ részében Király László igazgató mondott beszédet, emlékezett meg az áldozatokról. Ezután
a diákok verssel, prózával, dallal idézték meg az évforduló hangulatát.
Köszönetet szeretnénk mondani Kiss Tiborné és Fülöp Cecília tanárnõknek a színvonalas mûsor megszervezéséért.
Az ünnepség zárásaként a megjelent települési vezetõk, a helyi
oktatási és kulturális intézmények képviselõi mécsest gyújtottak
kegyeletük kifejezésére a cecei temetõben található emlékmûnél.
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pénteken délelõtt látogattak az Illyés-emlékházba iskolánk negyedikesei, ahol megismerkedtek az egykori cselédélet jellemzõivel, valamint a régi osztályterem iskolai berendezéseivel.
Az élményeket fogadják szeretettel Berényi Boglárka 4. a osztályos tanuló tollából
„Pénteken a második órában Rácegresre utaztunk autóbusszal.
Elõtte csoportokat alakítottunk, és feladatlapokat kaptunk a tanár néniktõl, hogy majd a látottak alapján töltsük ki õket.
A megérkezés után megnéztük a régi iskolát és a könyvtárat. Ili
néni, a gondnok mesélt nekünk arról, hogyan zajlottak a tanórák
a régi idõkben, és aki rossz volt, az még körmöst is kapott. Errõl
olvastunk az olvasókönyvben is, A Körmös tanár úr címû
olvasmányban.
Sok érdekességet láttunk, pl. palatáblát, katedrát, régi padokat,
tintatartókat. Nagyon érdekes volt számunkra, hogy ebbe az iskolába járt Illyés Gyula, a Cecei Általános Iskola névadója is. Sok
szép könyve van itt kiállítva.

A múzeum megtekintése után csoportosan nekiláttunk a feladatlapok kitöltésének, ami érdekes volt, hiszen a látott tárgyak felsorolásán kívül még olyan kérdések is voltak, hogy ki volt a buszvezetõ, vagy a gondnok néni, vagy hogy hány kilométert utaztunk,
mi volt az út borítása stb.
Nagyon örültünk, hogy elmehettünk, nagyon jól éreztük magunkat. Remélem, máskor is lesz ilyen kirándulásunk!”

Rácegrespusztán jártunk
A Cecei Általános Iskola 4. évfolyamosai múzeumpedagógiai
órán jártak Rácegresen, az Illyés-emlékházban. Október 7-én,

Cecei Általános Iskola

Sok szeretettel meghívunk
mindenkit a

Közhírré tétetik!

MEGHÍVÓ

2011. október 15-én
tartandó

Sárszentágotán szüreti
felvonulás tartatik,

Szeretettel meghívjuk Önöket a
Cecei Általános Iskola

melyre szeretettel meghívjuk

ALAPÍTVÁNYI
BÁLJÁRA,

pusztaegresi szüreti
felvonulásra
– 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.
Az Összefogás Pusztaegres Jövõjéért
Egyesület tagjai

Önt és kedves családját

2010. október havának
15. napján!
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!

melyet

2011. október 15-én,
szombaton, 19 órától
rendezünk meg
a Cecei Mûvelõdési
Házban.
Belépõdíj: 500 Ft,
diákjainknak ingyenes.
Zenél: Szabó László.
Tombola- és ajándék-felajánlásokat
szívesen fogadunk!
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Október 15., SZOMBAT
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.34 Magyar gazda 6.00 Anno 6.25 Angi jelenti
6.55 Opera Café 8.00 Híradó 9.00 Delta 9.30 Mozdulj! 10.00 Aranymetszés
10.55 Családom és egyéb emberfajták 11.20 Gyerekjáték a számítógép 11.30
Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Múlt-kor 12.35 Zöld Tea 13.05 Hungariq 13.35
Erdõjárók 14.05 Valaki – Irimiás Balázs építész 14.35 Vilmos herceg és Catherine
– Királyi esküvõ 15.55 Az álmodó 17.40 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat
– A Luxor, az ötöslottó és a joker sorsolása 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15
Agora 22.20 Pánik 23.55 Early Music 0.45 Sporthírek 0.55 Koncertek az A38
hajón
RTL KLUB: 6.10 Top Shop 6.40 Forma-1 8.20 Kölyökklub 10.05 Vinx Club 10.30
Asztroshow 11.30 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.40 Jéglovagok
13.40 Forma-1 15.25 Döglött akták 16.20 Bunyó karácsonyig 18.30 Híradó
19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-faktor 22.30 Való világ 23.45 Szörnyek szigete 1.35
Állati dumák 2.00 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.25 Egy tini naplója 11.15 Bajnokok Ligája magazin 11.45 Babavilág 12.15 9 hónap 12.45 Tûsarok 13.15 Walker,
a texasi kopó 14.15 Autóguru 14.45 Gyilkos számok 15.45 Bûbájos boszorkák
16.35 Második élet 17.30 Eva Luna 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 Bean –
Az igazi katasztrófafilm 21.15 Kivonat 23.20 A terror arca 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 21.00 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Október 16., 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 Útmutató 10.05 Tanúságtevõk 10.55 Kérdések a Bibliában
11.10 Református magazin 11.35 Református ifjúsági mûsor 11.45
Balatonfelvidéki református templomok 12.00 Hírek 12.05 Zegzugos történetek
12.35 Anno 13.05 Tokaj szõlõvesszein… 13.35 Gerolsteini kaland 15.20 TS
15.50 Újpest FC–ZTE FC bajnoki labdarúgó-mérkõzés 18.05 Déltenger kincse
18.55 A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Magyarország, szeretlek!
21.30 A bombák földjén 23.35 Rekviem egy álomért 1.15 Sporthírek 1.25
Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 7.35 Forma-1 10.05 Trendmánia
10.35 Teleshop 11.35 Törzsutas 12.00 Híradó 12.15 Merlin kalandjai 13.20 Magyar autósport-magazin 13.35 Forma-1 16.10 Míg a halál el nem választ 16.35
Spionfióka 18.30 Híradó 19.00 Való világ 21.25 Heti hetes 22.45 A hajsza 0.25
Portré 1.00 Totál szívás 2.00 Állati dumák
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a Földrõl 6.45 TV2 Matiné 10.00 Született kémek 10.30 Avatar – Aang legendája 11.00 Ability – A képességek próbája 11.30 Stahl konyhája 12.00 Kalandjárat 12.30 Borkultusz 13.00 Talpig nõ
13.30 Több mint testõr 14.00 Simlis Jack, a karibi szuperkém 14.50 Bean – Az
igazi katasztrófafilm 16.30 Bûbájos boszorkák 17.25 Összeesküvõk 18.30 Tények 19.00 Napló 19.35 Napló extra 20.05 Charlie angyalai: Teljes gázzal 22.05
Frizbi Hajdú Péterrel 23.05 TotalCar 23.35 Knight Rider 0.30 Mária, a skótok királynõje 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 Evangélikus istentisztelet
közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül
13.04 Népzene 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa
17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 20.04
A Rádiószínház Dokumentummûhelye 20.55 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi
újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Október 17., 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 11.30 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
0.25 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 A
szív útjai 15.15 Második esély 16.15 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fó-
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kusz 20.20 Barátok közt 21.00 Való világ 22.10 Showder Klub 23.15 Minden,
amit mindig is tudni akartál a pókerrõl 23.55 Reflektor 0.10 Totál szívás
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka
habbal 9.40 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop 11.35 Pinokkió 2/1.
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 Üzenet a túlvilágról 2.55 Magellán 3.20 Animációs
filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus 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 18., 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 Angyali érintés 15.50 Sólyom és galamb 16.45 MM 17.40 Észak és Dél
18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 A Kennedy család
21.00 DTK 22.10 Kedd este 22.45 Tudorok 23.40 A rejtélyes XX. század 0.10
Esély 0.40 Sporthírek 0.50 Észak és Dél 1.40 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 A
szív útjai 15.15 Második esély 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 Robbanás a tengeren
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka
habbal 9.45 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop 11.40 Pinokkió 2/2.
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 A fenevad gyomrában 23.40 Aktív Extra
23.45 Esküdj! 0.15 Tények este 0.50 Ezo.tv 1.25 Bajnokok Ligája 1.55 Anarchisták 3.20 TotalCar 3.45 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30
Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Október 19., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Bûvölet
10.05 DTK 11.10 A kennedy család 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 galamb 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 Bûn és bûntetlenség 0.25 Zegzugos történetek
0.50 Sporthírek 1.00 Észak és Dél 1.50 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 A
szív útjai 15.15 Második esély 16.15 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Való világ 23.05 Vámpírnaplók 0.10 Reflektor 0.25
A tûzzel sose játssz!
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka
habbal 9.45 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop 11.40 Winnetou
bosszúja 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 Bajnokok Ligája 3.10 Babavilág 3.35 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.05 Liszt
városai 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Október 20., 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 Rondó 13.30 Kvartett 14.00 TED 14.30 Természetfilmesek és
egyéb állatfajták 15.00 Angyali érintés 15.50 Sólyom és galamb 16.45 MM
17.40 Észak és Dél 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15
Szerelem a kolera idején 22.25 Csütörtök este 23.00 Valaki – Héja Domonkos
karmester 23.30 Múlt-kor 0.00 Angi jelenti 0.30 Zöld Tea 1.00 Sporthírek 1.10
Észak és Dél 1.55 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 A
szív útjai 15.15 Második esély 16.15 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Való világ 22.10 Sivatagi lavina 0.20 Reflektor
0.30 Infómánia
TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Mokka habbal 9.45 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop 11.40 A
meztelen bomba 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 22.00 Vadkanok 0.05 Aktív Extra 0.10 Esküdj! 0.40
Tények este 1.15 Ezo.tv 1.50 Elsõszámú ellenségem 2.40 Hõsök 3.30 Segíts
magadon! 3.55 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 20.28 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 21., PÉNTEK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Bûvölet
10.00 Magyarország, szeretlek! 11.15 Útravaló 11.30 Átjáró 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Tcha Limberger 13.25 Esély 13.55 Kõ,
papír, olló – 1021 14.25 Natúra 14.55 Angyali érintés 15.45 Sólyom és galamb
16.40 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 Ghymes 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 A
szív útjai 15.15 Második esély 16.15 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Való világ 22.10 Öld meg Rómeót! 0.30 Reflektor
0.45 Törzsutas 1.15 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 23.25 Aktív Extra
23.30 Esküdj! 0.00 Tények este 0.35 Ezo.tv 1.35 Utolsó csapás 2/1. 2.55 Alexandra pódium 3.20 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04
Rádiószínház 13.30 A baptista egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ
15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30
Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.05
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

A BOGÁRDI TV
MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint a PR-Telecom hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Október 14., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Lapszemle
Október 15., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle
14.00 Testületi ülés 18.00 Lapszemle 19.00 Idõsek napja Sárbogárdon (70p), Mezõgazdasági bemutató (43p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
Október 16., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti
híradó 14.00 Idõsek napja Sárbogárdon (70p), Mezõgazdasági
bemutató (43p) 18.00 Heti híradó 19.00 Kósa Károly: Álljunk
meg az Úrban! 23.00 és 0.00 Heti Híradó
Október 17. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Kósa Károly: Álljunk meg az
Úrban! 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Aradi megemlékezés
(21p), Rucz-szüret (45p), A bogárdi néptáncosok (50p), Nyitott
Egyetem: Bellyei Árpád elõadása (25p), Idõsek napja Alapon
(73p) 23.00 és 0.00 Heti Híradó
Október 18., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti
Híradó 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Heti Híradó
Október 19., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Aradi megemlékezés
(21p), Rucz-szüret (45p), A bogárdi néptáncosok (50p), Nyitott
Egyetem: Bellyei Árpád elõadása (25p), Idõsek napja Alapon
(73p) 13.00 Heti Híradó, 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport
23.00 és 0.00 Lapszemle
Október 20., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Kósa Károly: Álljunk meg az Úrban! 23.00 és 0.00
Lapszemle
Október 21., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Kósa Károly: Álljunk meg az
Úrban! 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Stafétafutás (14p), Szüret
Sáregresen (20p), Fábián Janka a könyvtárban (50p), Nyitott
Egyetem: Bachmann Bálint elõadása (23p) 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

18

HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
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
Központban ÜZLETHELYISÉG kiadó.
06 20 372 1278
Gazdálkodni vágyók figyelem!
CECE KÖZPONTJÁBAN,
Petõfi S. utca 7. és 9. szám alatt
2630 m2 és 2270 m2 SZOMSZÉDTELKEK,
gazdasági épületekkel,
üzletnyitásra is alkalmas régi építésû
komfortos nagy lakóházzal, családokat
eltartani bíró növénytermesztésre és
kisállattenyésztésre is jól használható
területtel ELADÓ. 15 millió forintért.
06 25 234 142
ELADÓ Cece és Vajta között
kb. a 40-es kilométerkõnél,
1.5 ha rítkítás elött álló
5 ÉVES AKÁCOS. 06 25 234 142
Nagyvirágú KRIZANTÉM kapható:
SÁRSZENTMIKLÓS, Tisza utca 8.
Telefon: 06 25 461 279, 06 20 530 5384
DIÁKKEDVEZMÉNY A FORNETTIBEN!
Nyitva: HÉTFÕ-PÉNTEK 7-17 ÓRÁIG,
SZOMBAT 7-12 ÓRÁIG, VASÁRNAP
ZÁRVA. Sütünk nektek egésznap!
Rendelést 06 30 253 4822-es
telefonszámon felveszünk.
A FEJÉRVÍZ ZRt. Sárbogárdi Üzemmérnöksége

1 fõ munkatársat keres
SÁRBOGÁRD VÍZMÛTELEPRE

HÁLÓZATKARBANTARTÓ
munkakörbe.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: vízvezeték-szerelõ végzettség, B kategóriás jogosítvány, saját gépkocsi.
Kézzel írott önéletrajz benyújtását kérjük.
Pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 21. Cím: FEJÉRVÍZ ZRt. Sárbogárdi Üzemmérnökség, 7000 Sárbogárd, Tinódi út 146.
FEJÉRVÍZ ZRt.

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 35m -tõl 200m -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
Felújításból megmaradt 2 db 1400x1550-es bukó-nyíló kétszárnyú mûanyag ablak, 200db. 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
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
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
Összkerékhajtású mezõgazdasági kistraktorok kitûnõ mûszaki és esztétikai állapotban, ajándék benzines láncfûrésszel eladó. 06 (30) 465 0225

2011. október 13. Bogárd és Vidéke
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)
526 5603 2085840
2

Szabadbattyánban eladó 140 m -es családi ház,
parkosított kerttel. Irányár: 19 millió Ft. Érdeklõdni:
06 (20) 370 5827
Ezüst színû, normand fenyõgallyak kaphatók, egészen karácsonyig, valamint mindenszentekre is.
Sárszentágota, Ady Endre út 11. 06 (70) 7724 838
Sütnivaló csirke kapható. Tinódi 52. 06 (30) 384
2294
Eladó beton kerítésoszlop 240x11x11-es. 1400
Ft/db. Érdeklõdni: 06 (30) 348 3620
Ady-lakótelepen erkélyes, bútorozott lakás kiadó.
06 (30) 273 1278
Karosszéria-javítás, vizsgára felkészítés. Baki Ferenc Sárhatvan, József Attila utca 10. 06 (70) 310
7598
Sárbogárdon összkomfortos parasztház gazdálkodásra alkalmas telekkel, melléképülettel eladó. Érdeklõdni: 06 (20) 4881 495
Szoba, konyha, spájz, elõszobás régi parasztház eladó. Irányár. 1. 500. 000 Ft. 06 (70) 506 3346
Sárszentmiklóson csendes környezetben családi
ház eladó.06 (30) 552 5261, 06 (30) 504 3979
2

Árpád-lakótelepi tégla épületben 50 m -es lakás
sürgõsen eladó. 06 (30) 552 5261

AKCIÓBAN A TRÜKKÖS TOLVAJOK –
fát árulnak, vizet kérnek, majd meglopnak!
A téli hónapokra való felkészülés kapcsán elõfordulhat, hogy faárusok jelennek meg az emberek
otthonánál, és jóval olcsóbban kínálják megvételre a tüzelnivalót. Érdemes körültekintõnek lenni,
mert lehet, hogy a fa lopott, másrészt a késõbbiekben kiderülhet, hogy a megvásárolt fa mennyisége kevesebb a kifizetettnél.
Gyakori az olyan eset is, hogy árusnak álcázzák
magukat a besurranó tolvajok, illetve csak terepszemlére használják az árusítást, és egy késõbbi
idõpontban visszatérve meglopják a gyanútlan
sértettet.
Íme néhány rendõrségi tipp a bûncselekmények
megelõzése érdekében:
– Az ajtó, a kapu, esetleg hátsó ajtó mindig legyen zárva, még akkor is, ha a lakásban, vagy a
kertben tartózkodnak!
– Ajtóérintkezõ segítségével a belsõ folyosón elhelyezett csengõ mûködtetése jelzést adhat arról, hogyha valaki belépett a házba. Érdemes ilyet
beszerezni.
– A földszinti ablakokra célszerû zárat, illetve rácsot szereltetni.
– Az értékeiket még a lakásban se hagyják elöl.
Lehetõség szerint zárt lemezkazettában tartsák
ezeket!

– Óvakodjanak az idegenektõl, ne nyissanak egybõl ajtót, kaput! Célszerû használni a kitekintõ-optikát! Amennyiben beengedi õket, legyen Önnel
egy rokon, vagy szomszéd!
– Legyenek óvatosak a különbözõ ürüggyel bekéredzkedõkkel, házalókkal! Ne engedjék be õket a
lakásba, még akkor sem, ha megvételre ajánlják
termékeiket! (A közelmúltban több esetben próbáltak elkövetõk bejutni házakba akkumulátorok
megvételre kínálásának trükkjével.) A hivatalos
személyektõl kérjenek minden esetben igazolványt bebocsátás elõtt.
– Aki rosszullétre hivatkozik, annak hívjanak
mentõt, vagy irányítsák a közeli orvosi rendelõbe!
– A pénzváltás trükkjével próbálkozót a legközelebbi üzletbe, pénzintézetbe küldjék!
– Csak ellenõrzött, megbízható, hivatalos helyen
vásároljanak!
Amennyiben gyanús körülményt észlelnek, azonnal értesítsék a rendõrséget az ismert 107-es,
vagy 112-es telefonszámon, illetve hívják segítségül szomszédjukat, rokonaikat!
FMRFK bûnmegelõzési osztály
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Miklósi hírcsokor I.
A váltófutás
Október 1-jén reggeli után futóversenyre indultam apával. Sárbogárdon a HEMO-nál gyülekeztünk. A sárszentmiklósi iskolásokat képviseltük két csoporttal. Nagy izgalommal vártuk a versenyt, mert tudtuk, ha újra sikerül megnyernünk, örökre miénk
lesz a vándorkupa.
Miután minden résztvevõ csapat megérkezett, elkezdõdött a
megemlékezés. A beszéd érdekes volt. Sokat megtudtunk az aradi vértanúkról. A megemlékezés után a szervezõk kivittek minket
a kijelölt pontokra, mert váltóban futottunk. Elõször a felsõsök
futottak, aztán az alsósok következtek.
Én a negyedik ponton álltam. Paczona Panna adta át nekem a stafétát, amellyel a következõ társamig futottam. Ezen a rövid távon
megpróbáltam a lehetõ leggyorsabban odaérni az elõttem állóhoz. Mindenki nagyon ügyes volt, sikerült megnyernünk a versenyt. Ez az elsõ helyezés azt jelenti, hogy most már örökre miénk
a vándorkupa!
Nagyon jól éreztem magam, örülök az aranyéremnek, és hogy részese lehettem ennek a sikernek.

többek között arra, hogy milyen színû volt Hófehérke haja, mire
„kaptak rá” az Iciri-piciri címû mesében az ökröcskék, vajon be
tudta-e törni a téglaházikót a farkas, illetve hova dugta utoljára a
kiskakast a török császár. A kész feladatlapot rajzos illusztrációval is el kellett látni. Szinte hibátlan feladatlapok is születtek.
Az órák utáni összejövetel színvonalát emelte, hogy megnézhettük felvételrõl a Violin Mûvészeti Iskola iskolánkban mûködõ
drámás csoportjának – melyet Tóthné Huszár Magdolna tanárnõ
vezet – vizsgadarabját: Fazekas Mihály Ludas Matyiját. Dramatikus játékkal elõadták a Kisködmön és a Kiskakas gyémánt félkrajcárja címû meséket is.
Mindezek után a gyerekek olvastak egymásnak kedvenc meséikbõl. A válogatásuk széles kört ölelt fel a mesék világából, így mindenkit sikerült, ha csak néhány órára is, elröppenteni a csodák
világába.

A zene világnapja

Bogárdi Richárd 4. a osztály

Rétimajorban járt a harmadik évfolyam
Szerdán már korán reggel elindultunk a természetvédelmi területre. Odaérve a nádi iskolában Anna elénekelte a Túl a vízen egy
kosár címû dalt. Elindultunk a gyalogtúrára. Útközben sok növényt láttunk, és néhányat gyûjtöttünk is. Megnéztük a halászati
múzeumot, ahol számos halászati eszközt láthattunk.

A tízórait a nagy sátor alatt fogyasztottuk el. Nagy érdeklõdéssel
vettük birtokba a föld alatti kunyhót. Azután madárlesre mentünk. Akinek volt távcsöve, az a messzeségben lévõ madarakat is
szemügyre vehette. A séta során felfedeztünk két kiszáradt tavat,
melyben a szerencsésebbek kúpcsigát is találtak.
Nagyszerûen éreztük magunkat, emlékezni fogunk erre a szép
délelõttre.
Deák Réka, Huszár Anna, Tatai Boglárka

2011. szeptember 30-án és október 1-jén 10. alkalommal került
megrendezésre a Hundidac Taneszköz-kiállítás, melyen intézményünk is – mint elõminõsített referenciaintézmény – bemutatkozhatott saját fejlesztésû jó gyakorlataival.

A mese napja
Hol volt, hol nem volt, a miklósi iskolában történt az elmúlt héten
a mese napjának megünneplése.
A közös csütörtöki meseolvasást egy mesetotó kitöltése elõzte
meg, melyre a gyerekek egy hetet kaptak. Kellett tudni válaszolni

Iskolánkban nagyon fontosnak tartjuk a mûvészeti nevelést. A zene világnapi
programjaink hagyományos
részeként az idén is a szünetekben az énekkar és a zeneiskolás hangszeresek, (vendég: Szummer Ádám –
trombita) játékos vetélkedõvel összekötött elõadásai
szolgáltak.
Pályázati forrásból is tudtuk színesíteni a zenei kínálatot. A
TÁMOP 3.2.11 tanórán kívüli és szabadidõs programok támogatása címû pályázatban együttmûködési megállapodást kötött iskolánk a Filharmónia Budapest Nonprofit Kft.-vel. A zene közösséget alkot címû pályázaton belül „A zene titkai’ címmel 5 részbõl
álló sorozatban készítik elõ, hangolják rá a tanuló ifjúságot mûvészek, elõadók az ifjúsági hangversenyekre. Elsõ vendégünk
október 6-án Oravecz György zongoramûvész volt.

Ismét folytatódott a retroláz!
Szombaton este a sárszentmiklósi iskola aulája teljesen megtelt
szórakozásra vágyó emberekkel.
A szervezés és az elõkészületek már rutinszerûen és összehangoltan mûködtek. A hangulatért Keresztes Csabi volt a felelõs. A
résztvevõk száma is bizonyítja, hogy mennyire igénylik az emberek ezeket az alkalmakat!
Köszönetet érdemel Klár András, Horog Attila, Klárné Örkényi
Ágnes, Horog Attiláné, Gábris Tiborné, Csutiné Paulik Mária,
Balázs Sándorné, Téglás Anita, Téglás László, Horváth Veronika
és Molnár Imre.
A teljes bevételt a Sárszentmiklósi Iskola támogatására fordítjuk!
Rendezõk

Folytatjuk.
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Telenor Sárbogárd
(Tesco üzletsor)
Nyitás: 2011. október 17., 9.00 óra

