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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Béka veled!
Hétvégén szilvát szedtem, hogy eltegyem téli-
re. A gyümölcsfa egyik ágán egyszer csak erre a
kis zöld levelibékára lettem figyelmes, ahogy
gubbaszt a fölötte csüngõ szilvák alatt. Hogy
hogyan ügyeskedte föl magát a magas ágra, azt
nem tudom, de a kis akrobata békésen – azaz
békásan tûrte, hogy megörökítsem Õt az utó-
kor számára. A fotót minden kedves Olva-
sónknak küldöm, mosolymagnak.

Hargitai Kiss Virág

Létra Föld és Ég közöttLétra Föld és Ég között

Szüreti

felvonulások

Népzenei minõsítõ
Nagylókon

A szépen felújított nagylóki közösségi ház
adott otthont a XVI. Térségi és Országos
Népzenei Minõsítõnek szombaton, melyet
a Fejér Megyei Mûvelõdési Központ Mûvé-
szetek Háza rendezett. 38 csoport, mintegy
500 fõ lépett föl a kulturális rendezvényen,
mellyel ezen a napon megmásfélszerezõ-
dött a település lakossága.

Írás a 9. oldalon.

Írás az 5. oldalon.
TinódonTinódon

PusztaegresenPusztaegresen

ÁgotánÁgotán
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Napló
– a sárbogárdi képviselõ-testület

október 14-ei nyílt ülésérõl –

A közmûvelõdési, kulturális intézmények és civil szervezetek be-
számolóit vita nélkül fogadta el az ülésen jelenlévõ 8 képviselõ.
Elbírálták a gyógyászati segédeszközök beszerzésére vonatkozó
pályázatokat is.
Érsek Enikõ: 3 egyesület nyújtott be pályázatot, mindegyik meg-
felelt a kiírásnak. A felosztható összeg 400.000 Ft volt. A pályázók
összesen 391.140 Ft értékben nyújtottak be igényt, ezért a bizott-
ság az általuk megjelölt eszközök teljes körû beszerzésérõl dön-
tött. A Mozgássérültek Egyesülete részére 83.625 Ft-ot, a
LÁRKE részére 104.990 Ft-ot, a Csipike Egyesület részére
202.530 Ft-ot biztosít a bizottság.

Bursa Hungarica 2012

Dr. Sükösd Tamás: A Bursa Hungarica felsõoktatási önkormány-
zati ösztöndíjpályázat országos kiírása most jelent meg, ezért még
ma az oktatási bizottság rendkívüli ülést tart röviden, mivel 17-e a
teljes megjelenésre a határidõ. 800.000 Ft az önkormányzati ön-
rész. Van-e kérdés még a vita tárgyalását megelõzõen?
Ferencz Kornél: A vita tárgyalását?
Dr. Sükösd: Igazad van. Megszoktam már, hogy itt van az ellen-
zék egyik képviselõje, ahol mindig kell egy-egy összetettebb mon-
datot elemeznünk.

Gyermek„áldás”

Dr. Sükösd: A Mészöly Géza Általános Iskola órakeretének eme-
lésére, és ehhez költségvetési elõirányzat biztosítására van szük-
ség egy magántanuló miatt. Azt gondolom, nem sértek személyi-
ségi jogot, ha arra utalok, hogy ezt az a – késõbbi korban talán
örömteli, de az õ korában (14 éves) még inkább felelõtlennek tû-
nõ – lépés hívta életre, hogy ez a tanuló terhes.
N. Kovács Zsolt: A magántanulói státusz addig szól, amíg a gyer-
mek megszületik, vagy amíg el nem végzi a tanuló az általános is-
kolát? Mert amíg terhes, addig orvosi javaslatra magántanuló,
utána már nem biztos, és akkor már nem kell az emelt óraszám.
Dr. Sükösd: Az idei évre hozzuk a döntést, utána meg majd kide-
rül.
Etelvári Zoltán: Ez a „baleset” nekünk 358.000 Ft-ba kerül!
Dr. Sükösd: Mielõtt még kideríti valamelyik álruhás ombudsman,
hogy én személyiségi jogot sértettem azzal, hogy elmondtam, mi a
magántanulás oka, javaslom, hogy szavazzunk.
A képviselõk egyhangúlag elfogadták a határozati javaslatot.

Koncepciók

Esélyegyenlõségi

Dr. Sükösd: Az esélyegyenlõségi programot tárgyalta a szociális
kerekasztal, és az írásban elõterjesztett tartalmával egyetértett.
Reményüket fejezték ki a szervezetek, hogy ezt meg is tudjuk
majd valósítani.
Etelvári: Kérem, hogy fokozott figyelemmel legyünk az idõsek
iránt, mert sok olyan idõs ember van, aki tényleg rászorulna, de
nem mer kérni.
Dr. Sükösd: A törvény meghatároz egy struktúrát, amitõl nem na-
gyon térhetünk el. Az idõsek köre kiemelt feladat. Nemcsak a
Családsegítõnek, hanem az Egyesített Szociális Intézménynek is
vannak ezzel kapcsolatos funkciói. Sikerrel vett részt a jelzõrend-
szeres házi segítségnyújtás fejlesztése pályázaton a kistérség és a

város. 40-rõl sikerült 50-re emelni a készülékek számát, és
reméljük, ezt sikerül még tovább növelni.
Dr. Varnyu Péter hatósági osztályvezetõ: Amennyiben a jogsza-
bályi változások bekövetkeznek és szakértésre lehetõség lesz, úgy
az esélyegyenlõségi program a szakértõi véleménnyel, közoktatá-
si esélyegyenlõségi helyzetelemzéssel, intézkedési tervvel illetve
az újonnan készülõ IVS antiszegregációs tervével kiegészítve
kerül vissza a testület elé.
Dr. Sükösd: A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal megír-
ta nekünk, hogy szakértõ kijelölésére az idei évben nem kerül sor.
E nélkül kell az esélyegyenlõségi programot elfogadnunk.
N. Kovács: Annak nem lehet hátrányos következménye a városra
nézve, hogy eddig nem létezett ez a terv, és több pályázat is úgy ke-
rült benyújtásra, hogy van ilyen?
Dr. Sükösd: Bizakodunk, hogy nem. A jövõre nézve tudunk ga-
ranciát adni, hogy ez az esélyegyenlõségi terv jó lesz.

Szociális

Dr. Sükösd: Szociális szolgáltatás-tervezési koncepciónk van
már. Bár központi forrás szinte soha nincs erre, és ebben nem vár-
hatók nagy változások.

Fogyatékosügyi

Dr. Sükösd: A fogyatékosügyi koncepciót és annak hatályosulását
is tárgyalta a szociális kerekasztal. A koncepció alapvetõ feladata,
hogy elõkészítse és meghatározza azokat a képviselõ-testületi
döntéseket, amelyek Sárbogárdon lehetõvé teszik a fogyatékkal
élõ személyek esélyegyenlõségének megvalósulását a felvázolt
ütemterv szerint.

Önrevízió áfa miatt

A helyiségek bérleti díjainak vonatkozásában azért is volt szükség
módosításra, mert a garázsként funkcionáló helyiségek bérleti dí-
ja áfaköteles 2008. január 1-jétõl, azonban az önkormányzat nem
ennek megfelelõen számlázott.
N. Kovács: Nem miattunk kell emelni az összeget, hanem az elõzõ
testület, vagy az elõzõ jegyzõ nem tette a dolgát.
Dr. Sükösd: Igen. Annyi szerencsénk van – ami a jegyzõasszony és
a stáb munkáját dicséri –, hogy ezt a dolgot észlelték, és most tu-
dunk önrevíziózni, mielõtt erre elrendelnek egy vizsgálatot, mert
akkor ez bírságmentesen nem ment volna.

Felmondott sárhatvani szerzõdés

A Sárhatvanért Egyesület felmondja a közmûvelõdési megálla-
podást közös megegyezéssel, 3 hónapos felmondási idõvel. Ezért
megpályáztatják ismét a sárhatvani klub mûködtetését.
Etelvári: Rendesen eligazítottak bennünket. Amikor elolvastam
a levelet, fölháborodtam.
N. Kovács: Ha a pályázat sikertelen, akkor ez a városra nézve je-
lent-e feladat-ellátási kötelezettséget?
Dr. Sükösd: Fönntartani erõvel nem fogjuk tudni egy külsõ tele-
pülésrészen a mûvelõdési házat. Szeretnénk, de ehhez kell alulról
szervezõdõ igény. Tekintettel arra, hogy az épület nem távfûtéses,
ez költségben nekünk nem lenne annyira sok. De én nagyon bí-
zom benne, hogy eredményes lesz a pályázat.
Etelvári részleteket idézett az egyesület levelébõl, majd kérte,
hogy a képviselõ-testület utasítsa vissza a levélben álló vádakat.
Dr. Sükösd: A visszautasítás levélben megtörtént. Kértem mind-
egyik szervezet képviselõjétõl, hogy próbáljanak fölnõni. Az,
hogy nekünk van kulcsunk a lakathoz, és odaadjuk, nem adjuk, ki-
fejezetten közösségromboló dolog, bármelyik szervezet is tegye.
Soha nem volt annyi lakossági fórum egy adott körben, mint
amennyit ebben a tárgyban tartottunk. Falugyûlésen hozták azt a
legutóbbi döntést is, amit õk most törvénytelennek értékelnek.
Ha Sárhatvanon a jövõ héten alapítunk még 19 társadalmi szerve-
zetet és mindenki kizárólagos használatot kér, akkor építhetünk
oda még egy kisebb városrészt, hogy mindenkinek legyen helye.
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Rövid idõn belül a pályázat kiírását követõen itt döntést is kell
hozni, mert az a testületnek a legrosszabb változat, hogy akármi-
lyen szinten a költségeket viselve végignézzük, hogy romlik a ház.

Vízrendezés

2011 augusztusában rendkívüli ülésen határozta el a testület,
hogy vízrendezésre pályázaton próbál forráshoz jutni. Október
3-án pályázati adatlapot nyújtottak be erre a célra, és a vízügyi ta-
nácshoz is leadták az anyagot elõzetes véleményezésre. A megcél-
zott 92 millió Ft-os támogatásból Töbörzsök, Tinód és a városköz-
pont vizének kivezetését szeretnék megoldani.
Etelvári: Örömmel látom, hogy a Nyíl utca is benne van a fölsorolt
részekben.

Leader-pályázatok

Dr. Sükösd: A LEADER közösség által kiírt pályázati kiírásokba
eddig nem volt lehetõsége Sárbogárdnak részt venni. Most az az
örömteli helyzet állt elõ, hogy kettõ kiírásba is beleférnénk. Az
egyik egy ügyességi pálya kialakítását célozza meg a gördeszká-
sok, BMX-esek és más fiatalok számára, akik intézményes kere-
tek között szeretnék összetörni magukat, vagy ezt elkerülni. A
Bogárdi Napok élénkítéséhez is tudnánk egy pályázati forrást
megcélozni. 5 és 2,5 milliós nagyságrendrõl beszélünk. Az ügyes-
ségi pálya vonatkozásában bevontuk a fiatalok képviselõjét, aki
kellõ hozzáértést mutatott, mert mindjárt talált jobb tervezõ és
kivitelezõ céget, mint amilyet mi találtunk, akitõl egyáltalán aján-
latot lehet kérni, és kérdéseket lehet föltenni. A pályázati adatlap
benyújtására itt is sor került, ennek technikai jellegû befogadása
is megvan, ami a szakreferens és Varga István munkáját dicséri,
amit szeretnék megköszönni. A LEADER-csoport elnöke egyéb-
ként Varga Gábor, a másik aláíró meg dr. Szabadkai Tamás.
Ugyancsak LEADER-pályázat révén megújulhat a kultúrház fû-
tésrendszere megújuló energia hasznosításával és kondenzációs
kazán beépítésével. Ennek érdekében az önkormányzat és a Sár-
bogárdi Kulturális Egyesület együttmûködési megállapodást köt.
A pályázat e célt a civil szervezet számára 100 %-ban támogatja.

Bejelentések

Etelvári: A Homoksoron panaszkodtak, hogy van ott egy patak,
és elég sok a patkány. A Rózsa utca József Attila utcára vezetõ ré-
szén, ahol „Behajtani tilos, kivéve célforgalom” tábla van, egy-egy
kézilabdameccsen úgy állnak ott, mintha az parkolóhely volna,
amikor a HEMO mellett szinte üresek a parkolók, meg amarrébb
is
Macsim: A Homoksorra nekem is fölhívták a figyelmemet, és
minden egyes alkalommal megkérdezik, hogy föl lesz-e újítva.
Mindenáron aszfaltot szeretnének.
Dr. Sükösd: A Homoksornak komplett, vízrendezéssel együtt
szóló engedélyezési terve van, ami 9 milliós összeg. Ha lesz rá for-
rás, akkor evidenciában tartjuk.
Macsim: A Köztársaság út végén két ház már nem látszik ki, ak-
kora a fû meg a parlagfû. Ha valaki bejön Sárbogárdra, és ezt a két
portát meglátja, szerintem vissza is fordul.
Dr. Sükösd: Majláth Lajos háza ügyében sajnos a nagyszámú is-
meretlen örökös miatt áll a hagyatéki eljárás. Próbáltam tájéko-
zódni, hogy mikor várhatjuk, hogy ennek gazdája lesz, de a köz-
jegyzõ azt mondta, hogy 6 hónap, vagy több. A közmunkánál vi-
szonylag gyöngén állunk emberrel, így a Közévet próbálom erre a
dologra rávenni. A Méreiéké valamivel könnyebb lesz, mert õket
el tudjuk érni.
Varnyu: Az egyik tulajdonos jogerõs börtönbüntetését tölti. Ha
mi kaszáltatunk, az elég drága lesz.
Tóth Béla: A Damjanich utcában a gyorshajtás miatt ki lehetne
tenni a 30-as táblát, de ki tartja be? Felvetõdött a Kis utca és a Nap
utca egyirányúsítása. Úgy tudom, eddig döntés nem született.
Dr. Sükösd: Egyfajta társadalmasításra lenne szükség, mert tény,
hogy mindkét utca olyan, hogy szembe forgalmat nem igazán le-
het elképzelni.

Tükröt, nem magamnak

Érsek: Egy tükröt szeretnék a pusztaegresi iskolával szembe.
Nem szeretném nézegetni magam benne, hanem úgy könnyebb
lenne a közlekedés.

N. Kovács: A hatósági osztályvezetõhöz lenne egy kérésem. A
MÁV-ot semmiképp sem tudjuk rákényszeríteni arra, hogy a vas-
útállomás elõtt lévõ teret rendben tartsák?

Varnyu: Az saját területe, nem közterület. A hivatalos válasz
megkeresésekre sem jön.

Dr. Sükösd: Illetve meglehetõsen arcpirító válasz érkezett. Elõ-
ször visszajött, hogy mit akarunk ott a buszokkal, nincs is busz-
megálló. Pedig valamelyik buszmegálló lassan 40 éve ott van. Az-
tán a MÁV és a Volán közös elõadásában több légi felvételes do-
log is született, hogy melyik kié, meg ki hol van. A Volán nemes
egyszerûséggel azt mondta, hogy ha gond van, akkor nem megy be
a busz.

N. Kovács: Közeledik a halottak napja. A temetõkhöz vezetõ utak
karbantartására figyeljünk, illetve a figyelmeztessük a Közévet,
hogy a szemétszállításról megfelelõ kapacitással gondoskodjék,
hogy ne álljon elõ a tavalyi helyzet, amikor november 1-jén kellett
konténereket elszállítani. A kaszálások is fejezõdjenek be addig-
ra, hogy hozzá lehessen férni a sírokhoz.

Tóth: Miklóson a temetõ, a Rákóczi és a Magyar utca között nincs
közvilágítás.

Etelvári: A rendelõintézettel szembeni buszmegállónál szorgal-
maznék egy buszvárót. Ellenõrzi-e valaki, hogy a porták tiszták?

Dr. Sükösd: Habár ez idõben és költségben nem piskóta, folyama-
tosan végzik a munkát a kollégák.

Hargitai Kiss Virág
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Búcsúzunk Éva nénitõl
Mély fájdalommal értesültünk arról, hogy
Szabó Imréné Szabó Éva református lelki-
pásztor életének 88-ik évében hazatért te-
remtõ Urához.
Búcsúztatása október 28-án, pénteken, 13
órakor lesz a sárbogárdi református
templomban, majd a Huszár-temetõben.
Szabó Éva nagyon fiatalon, az 1947 és 52
közötti nagy lelki ébredés lelkes munkása
lett. Ez az idõszak meghatározó volt az éle-
tében. Szabó Imrével, férjével 1952-tõl
1986-ig szolgáltak Sárbogárdon.
Szabó Éva azt vallotta: a béketûrés és a
szenvedés hozzátartozik a keresztyén élet-
hez, ezt senki nem fogja megspórolni, aki
igazán Jézust akarja követni.
Férje házasságuk 62. évében, idén április-
ban halt meg. Fél évvel késõbb, 2011. októ-
ber 17-én Szabó Éva is követte Õt.
Emléke elõtt Szénási Sándornak a Bogárd
és Vidéke Kiadónál 1995-ben megjelent
kötetében (Örömötök munkatársa, 207.
old.) olvasható írással hajtunk fejet.

(Szerkesztõ)

Szabóné Szabó Éva
köszöntése

Az idei sárbogárdi vizitációnak különös
színt és jelentõséget ad az a tény, hogy a be-
osztott lelkészét fölszentelt lelkipásztor-
ként köszönthetjük.
Éveken, évtizedeken át tartott teológiai vi-
ta arról: egyenrangúak-e a Krisztust szol-
gáló nõk a férfiakkal. Mindkét fél bibliai
igére hivatkozhatott. Végül is a zsinati
atyák úgy döntöttek: egyenrangúak, föl-
szentelhetõk.
Tényleg, ha a Szentírásban vannak nõk ál-
tal írt könyvek, ha Krisztus Urunk a halál-
ból feltámadva egy nõnek, Mária Magdol-
nának jelent meg elõször, ha maga Pál

apostol az evangélium ügyében buzgólko-
dó nõk egész sorát említi a Róm 16-ban,
akkor csak helyeselhetjük e döntést.
A sárbogárdi gyülekezet a maga örömét
azzal is dokumentálni kívánta, hogy ez al-
kalomból Éva testvérünknek új palástot
ajándékoz.
Ez alkalomból hadd köszöntsem az ünne-
peltet Igével.
Az idõs Jákob mondja az Egyiptomba, Jó-
zsefhez gabonáért induló fiainak: „Vigye-
tek e föld válogatott gyümölcseibõl. Vigye-
tek ajándékot annak a férfiúnak: egy kevés
balzsamot, egy kevés mézet, fûszerszámo-
kat, mirhát, diót, mandulát.” (1Móz43,11)
Szabóné Szabó Évának szabad volt egy
életen át ajándékokat vinni annak a „férfi-
únak”, akit hol „fájdalmak férfijának”, hol
testté lett Igének, hol Võlegénynek, Barát-
nak, Testvérnek nevezünk.
A balzsam a gyógyító szeretet jelképe.
Mennyi áldott szolgálatot hallgattam ma-
gam is, amelyben Testvérünk, Krisztus
szeretetét, testi-lelki áldásait közvetítette!
Azét a Pásztorét, aki evangéliumát hirdet-
ve járt „gyógyítva nép között minden be-
tegséget, minden erõtlenséget.” (Mt 4.23)
A méz Isten Igéjének képe (Zsolt 119,
103). Testvérünk kora ifjúságától fogva ér-
zi ennek az Igének édességét, mint bûnbo-
csánatot, mint biztatást, mint erõforrást
(1Sám 14,27). Az egyháztörténet clair-
veaux-i Szent Bernátot nevezi a „mézajkú
doktornak” az Énekek Éneke alapján
mondott beszédei alapján. Ha Éva szólta
az igét, hajlamosak voltunk mindig õnéki
adományozni e titulust.
Fûszerszámok. Sok igehirdetõ beszéde csu-
pa közhely, sztereotípia, ébresztés helyett
altatás a prédikáció eredménye. Most
megköszönjük, hogy Éva szolgálatára min-
dig ráillet az Apostol szava: „Ti beszédetek
mindenkor kellemes legyen, sóval
fûszerezett.” (Kol 4,6; 5,13)

A mirha a gyászban tanúsított részvét képe
(JN 19,39). Testvérünk hosszú évek óta a
temetéseken szólóénekkel szolgál, mert
Sztáray Mihályként tudja: sokakat az
énekszó ragad meg. Ehhez járulnak a csa-
ládlátogatások pásztori beszélgetései és
imádságai.
A dió és a mandula pedig hadd jelentse al-
legorikusan köszöntõmben a gyermekkel
való foglalkozás készségét. Testvérünk,
aki már fiatalon, 1948-ban ott lehetett az
amszterdami világgyûlés küldöttségében,
és azóta is egyházmegyénkben – férjurával
– a teológiai tudomány mûvelõjének szá-
mít, sohasem tartotta mellékesnek, hozzá
nem méltónak a gyermekekkel való foglal-
kozást. „Erre csörög a dió” – gyermekek
közt gyermekké tudott válni, hogy közel
vigye szívünkhöz az evangéliumot.
Most, amikor Éva vállaira rákerül az új pa-
lást, hadd kívánjuk: sok boldog éven át
hordhasson ajándékot Urunk oltárára –
mindnyájatok javára!
Sárbogárd, 1982. szeptember 5.

Szénási Sándor

Nemzetünk múltja, jelene, jövõje

A SZENT KORONA

Elõadás és beszélgetés azoknak, akik

másként gondolkodnak…
Téma: A Szent Korona Tan alapjai

Elõadó: dr. Varga Tibor történész
Helyszín: ÁMK Sárszentmiklósi Klub

Idõpont: 2011. október 20.,
csütörtök, 18 óra.

A rendezvény látogatása díjmentes,
adományokat elfogadunk!
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Létra Föld és Ég között
A külsõ megújulás után most
belsõ tartalomban újulhatott
meg a Sárvíz Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény az Eu-
rópai Unió, az Európai Szociá-
lis Alap, illetve a Magyar Ál-
lam támogatásával. A „Nép-
mûvészeti tevékenységekkel,
kreatív fejlesztéssel az abai
kistérség gyermekeiért” címet
viselõ, 2011. szeptember 1-je és
2012. augusztus 31-e között
zajló pályázatukra 40.290.692
Ft támogatást nyertek.

„Itt állunk a 13 éve megálmodott
dísztermünkben” – fogalmazott
pénteki projektnyitó beszédé-
ben Tömör Zsuzsanna, az isko-
la igazgatónõje. – „Elõször
hangzik itt el köszöntõbeszéd. Ez
most még csak egy szép terem.
Most kezdjük belakni, birtokba
venni. Ez a pályázat rendkívüli
lehetõséget nyújt arra, hogy egy

éven keresztül, sok-sok kicsi és
nagy lépésen át élettel-lélekkel
tölthessük meg ezeket a tereket.”
A pályázat révén 5 intézmény-
ben 36 féle programot szervez-
nek meg, összesen 450 alka-
lommal, több mint 700 óvodás,
iskolás bevonásával.
A mûvészeti iskola legfõbb
alapját a magyar népmûvészet
(néptánc, népzene, kézmûves-
ség) jelenti – az oktatott tár-
gyakban és az épület külsejét
tekintve is, hiszen egy óriási,
modern jurtát mintáz meg.
„Nem lehet eléggé hangsúlyozni,
milyen fontos az, hogy az egészen
kicsiket ’tiszta forrásvízzel’ itas-
suk meg” – mondta az igazgató-
nõ. – „Felelõsek vagyunk a gye-
rekeinkért: játékaikért, örömei-
kért. Pályázatunk errõl szól.
Táncházakkal, kézmûvességgel,
drámajátékkal, zenével akarjuk
visszavarázsolni a talajt a láb
alá, az éltetõ napsugarat a fej
fölé! Mert egy szép épület nagy
dolog. Ahogy a testi ruházat és
táplálék nélkül sem létezhetünk,
úgy ezek a keretek is szükségesek
a mindennapi élethez. Azonban
a lélek ápolása ugyanilyen súlyos
feladatunk. Súlyos feladat, de
nem nehéz teher. A mûvészeti is-
kola jelmondata: Nem az Õsö-

ket kell követni, hanem azt, amit
az Õsök követtek.”

Kossa Lajos polgármester be-
szédében ugyancsak a gyereke-
kért való felelõsséget emelte
ki, szavait a Mennyei próféciák
címû könyv gondolataival meg-
erõsítve. Mint mondta: fontos,
hogy higgyünk saját magunk-
ban, hogy arról az útról, amit
saját választásunk, akaratunk
szerint járunk, ne tántorítson el
senki és semmi, hogy a gyerme-
keinkben lévõ adottságokat,
tehetséget, amiben a gyermek
örömét leli, hagyjuk, segítsük
kibontakozni – hogy õk legye-
nek a létra Föld és Ég között.

A projektnyitó rendezvényt a
tanulók rajzaiból rendezett ki-

állítás és mûsor színesítette.
Fellépett a Csintekerintõ nép-
zenei együttes felvidéki dalla-
mokkal, az Ördögtérgye népié-
nek-csoport Fejér megyei, a
népzene tanszakosok pedig szi-
lágysági népdalokkal, Szecsõdi
Rita és Antal István vezetésé-
vel. A Kis-Sárvíz Néptánccso-
port szintén a szilágyságból ho-
zott táncokat, Gõbölös Gábor
irányításával.
Különleges hangzásban volt
részünk a Szepotang együttes
révén, akik a folkot ötvözték a
jazz zenével.
A mûsort követõen a megje-
lenteket kenyérlángossal és te-
ával vendégelték meg.

Hargitai Kiss Virág

Fejlesztés pályázatból
A Sárbogárdi kistérség pályázott a
„Háló” Dél-Mezõföld Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat komplex
fejlesztése témában a Széchenyi-
-terv keretében. Mint errõl koráb-
ban már beszámoltunk, a 275 milli-
ós uniós fejlesztési pályázatból
Igar, Mezõszilas, Sáregres, Vajta
településeken a nyáron átadták a
felújított intézményeket. Múlt csü-
törtökön adták át ugyanezen pro-
jekt részeként Alsószentivánon a
volt tûzoltószertár átalakításával,
felújításával, 18 milliós beruházás-
sal az ottani szociális szolgáltatáso-
kat végzõ épületet.
Ugyanezen a napon Alapon, a volt
orvosi szolgálati lakás átalakításá-
val 22 millió Ft-os költséggel létesí-
tettek szociális feladatot ellátó in-
tézményt. Mint Méhes Lajosné polgármester asszony elmondta, itt lehetõség lesz arra,
hogy a nyugdíjasklub konyhával is ellátott, szép helyiségben tudja tartani a foglalkozásait
a jövõben. Az itt kialakított nagyterem nagyobb létszám elhelyezésére is alkalmas lesz.
Emellett a kor követelményeinek megfelelõ akadálymentesített mosdót, irodahelyiséget
és egyéni foglalkozásra alkalmas helyiséget is kialakítottak.

Hargitai Lajos

KÖZÉRDEKÛ
KÖZLEMÉNY

Varga Gábor
országgyûlési képviselõ

FOGADÓÓRÁT TART
SÁRBOGÁRDON

2011. október 21-én
(pénteken)

13 és 15 óra között a
képviselõi irodában

(Ady E. u. 164).

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl
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Pusztaegresen gyalog
sétáltak végig

A szombati szüreti felvonuláson a pusztaegresiek gyalog sétáltak
végig a falun. Ez szép hagyomány, amit egy kicsit a szükség is dik-
tál. Ebben a faluban ugyanis kevés a fogatos. Volt azért néhány
belõlük, a „cigánykocsi” pedig külön színt adott a menetnek: egy
rossz, régi babakocsiba feküdt bele egy cigánylánynak öltözött le-
gény cumival a szájában. Õt tolták a társai. A babakocsi után sö-
rösflakonokból kötöttek zörgõket.

A menet a falu több pontján megállt,
ott táncoltak, énekeltek. Este szüreti
bálban mulatott a falu népe.

Hargitai Lajos

Köszönet
Ezúton szeretnénk megköszönni
MINDENKINEK a segítségét, aki
bármivel hozzájárult a szüreti felvo-
nulás és bál sikerességéhez: akik a
süteményeket és az ebédet készítet-
ték, akik népviseletben végigtáncol-
ták a falut, a pusztaegresi, rétszilasi,

sárbogárdi és sárhatvani idõsek és fiatalok, és akik a rendezvény
eseménymentes lebonyolításában segítségünkre voltak. Csikósa-
ink voltak: Lepsényi Gábor és Somogyi Ferenc, a pónihintót Kon-
dor Kristóf hajtotta. Fogatosaink voltak: Lakatos Roland,
Lakatos Gábor, Nádasdi Lajos és Somogyi László.
Köszönjük!

Az Összefogás Pusztaegres Jövõjéért Egyesület tagjai

Ágotai szüret
összefogással

A helyiek és környékbeli barátaik közös összefogásával szervez-
ték meg a sárszentágotai szüreti felvonulást idén. A fõ irányító
szerepét az iskolai szülõi munkaközösség vállalta magára.

Az ágotai felvonulók mellett Nagylók, Aba, Káloz és Sárkeresztúr
is képviseltette magát kocsikon és lovakon. A menetet biztosító
sok-sok csikóslegény és huszárkisasszony után legelöl Hír Zoltán,
mint bíró és felesége, valamint 3 lányuk vezették föl a sort. Mögöt-
tük láthattuk a helyi óvodásokat, iskolásokat, ifjakat és szépkorú-
akat. A zenészkocsi szerepét egy platós autó töltötte be, arról
szólt hangszórókból a muzsika.

A szüretisek a polgármester és a bíró háza elõtt roptak táncot.
Mindkét helyen bõséges megvendégelésben volt részük.

Örömteli, hogy számos felajánlás jött össze az eseményre. A bál
igen jól sikerült a megszépült kultúrházban; a bevételt a gyerek-
napra fordítják a szervezõk.

Hargitai Kiss Virág
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Ilyen-olyan
Az idei õsz is bõvelkedett szüreti felvonu-
lásokban. Sok helyen már lezajlott, de van,
ahol még csak az elkövetkezendõ héten
kerül megrendezésre. A mulatság minden
településen fontos hagyomány, de ha kicsit
jobban megvizsgáljuk egy-egy helység szo-
kásait, bizony, elég nagy eltérést látunk.
Nézzük csak például a ruházatot: van, ahol
a már jól ismert piros köténybõl és mel-
lénybõl áll a magyaros viselet, másutt vi-
szont a zöld kötény, a flitteres, piros mel-
lény és a jó nagy rakott szoknya az elter-
jedt.
De nemcsak az öltözet különbözhet, ha-
nem a tánc is. Míg például a pusztaegresi
résztvevõk kört alkotva, félkörben, vagy
párban járják a csárdást, addig a simon-
tornyai sereg baráti köröket alkotva, saját
stílusban táncol.
Számomra az is különleges, hogy nem min-
den felvonuláson szokás a felöltözöttek kí-
nálása. Egy-egy megállónál tánc után fino-
mabbnál finomabb falatok várják a mula-
tozókat, de olyat is láttam már, ahol a pin-
cérnek öltözött felvonulók kínálják ka-
láccsal, borral a nézõket.
Lehet, hogy a rendezvények a szervezõk
részérõl nem mindig zökkenõmentesek,
de a résztvevõk minden alkalommal jól ér-
zik magukat. A nap végén pedig mindig jót
mulatnak az esti bálban.

Kranauer Alexandra gyakornok

Tinódi szüreti mulatság
Soha nem látott, hosszú kocsisor vonult
végig Sárbogárdon a tinódi szüreti felvo-
nuláson szombaton.
A felvonulók a tinódi focipályán gyülekez-
tek, s innen indultak délben a szokott útvo-
nalon. Elöl mentek a csikósok, élükön Fes-
tõvel, alias Farkas Pityuval. A hagyomány
szerint most is Farkas Pista bácsi hajtotta a
csaposkocsit.

Elsõ megállójuk a tinódi presszónál volt,
ahol a kisbíró kihirdette az esti mulatságot,
majd körtánccal köszöntötték a csõszlá-
nyok, csõszlegények az utca népét. A tánc
közben a cigányasszonyoknak felöltözött
felvonulók jóslással és egyéb tréfás dol-
gokkal szórakoztatták a bámészkodókat.
Késõ délután lett, mire a felvonulók vissza-
érkeztek a Pordánék telkén felállított,
nagy sátorhoz, ahol a közös vacsora után
kezdõdött az esti mulatság. A mulatságon
a város polgármestere, képviselõi és Varga
Gábor országgyûlési képviselõ is megje-
lentek.
A kitûnõ zenére hajnalig táncolt a vendég-
sereg.

Hargitai Lajos

Köszönet a segítõknek!
A tinódi szüreti sikeres lebonyolításához
sokan segítettek, nekik szeretnénk az újsá-
gon keresztül megköszönni a segítséget.
Wolf Kft. – Lippai István (tulajdonos), N. Kovács
Zsolt, Varga Gábor, dr. Sükösd Tamás, Csabai Jó-
zsef, id. Molnár István, Szabó István, Bájer László,
Bodoki Györgyné, Soós László, Ébl Mihály, Pordán

György és neje, ifj. Horváth Gyula, Molnár István és
neje, Herczeg Miklós, Zobák Pál, Szabó József, Ri-
gó István és családja, Emperger Ferenc és neje,
Zsemberi Sándor, Mészáros János, Egei Zsolt és
neje, Huszár György, Huszár Gyöngyi, NIMRÓD
Szikvíz, SWEET Palack Zrt., Dínom-Dánom
presszó, Szilágyi Béla, Jó barát presszó, Négy kópé
presszó, Ébl Zoltán és neje, Törzsök Beáta, Kiss Ni-
kolett, Csányi Miklós, FENSTHERM, polgárõrség,
hantosiak, Horváth János és neje, Fõtéri Cukrász-
da, Kemikál – építõk boltja, Margit varrodája, id.
Bognár József és neje, Huszár Sándorné, Fagyöngy
virágbolt, Somogyvári Lajosné, Farkas Ferencné,
Rózsa lottózó, Katonai munkaruházat, id. Zsemberi
Istvánné, Villamossági szaküzlet, Soós Andrea,
Szabó János és neje, Révész késes, Aranyorsó,
Csányiné Ica, Feketéné Fekete Melinda, Color fes-
tékbolt, Nagy Lajosné, Barabás Györgyné, Irka pa-
pírbolt, Kõrõsi Judit, Pajor Mihály és neje, Frizsu-
Bizsu, Zsebõk vasbolt, Roma Kisebbségi Önk., Ma-
gai Erika, Center Sport, Gázmodul Weisz, Arany-
hund – Paczona, Óra–ékszer – Czana, Atlanta
Sport, Kiss Béláné, BATA NOSTRA Kft., Gazdabolt,
Kokics Noémi, Almádi Zsuzsanna, PC-CD Kuckó,
T-Mobile – Mészáros Jánosné, Flóra Bababolt,
Sinka János, Rigó Mária, Csík Sándor, Bogárd és
Vidéke Lapkiadó, Szántó István, kistérségi tanács,
Sáfrány pékség, Domján pékség, Friss pékség,
Tóth pékség, Kiss Béla, Hérincs József, Forster Jó-
zsef, Erõs Mihály, Kolompár Adél, Sárréti Híd,
TARR Kft., dr. Szénási Károly, Molnár József, Nagy
Istvánné, Krencz Szabolcs, Nagy Ricsi.
Köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak, segítõ-
inknek, a fogatosoknak, felvonulóknak!

Szervezõk

Kicsinyesség és rosszindulat
A sárbogárdi volt ÁFÉSZ, ma Vagyon-
hasznosító Szövetkezet tulajdonát képe-
zõ épületbõl a cecei kultúrcikkbolt, Pan-
ni néni boltja elköltözött az épület rend-
kívül elhanyagolt állapota és a magas
bérleti díj miatt. A kultúrház mellett lé-
võ autósbolt helyén méltó helyen nyitott
meg nemrégiben.

Az is csoda, hogy mindeddig kibírta Pan-
ni néni a lehetetlen állapotot. A régi üz-
letben a falak megnyíltak, az ajtót egy
betörésnél tönkretették, a boltban nincs
se víz, se mosdó.

Az átköltözés után belül az ablakra kitett a
boltos egy közleményt, hogy a vevõket tá-
jékoztassa, hová költözött az üzlet. Fõleg a
vidékieknek volt ez fontos.
Mi, vevõk, felháborítónak tartjuk, hogy az
ÁFÉSZ harminc évig hûséges, volt dolgo-
zója annyit nem érdemelt meg, hogy a
hosszú szolgálat, a rengeteg befizetett bér-
leti díj után méltó módon elköszönjön a
szövetkezet a volt dolgozójától. Az vég-
képp fölháborított bennünket, hogy levet-
ték az ablakból a vevõket tájékoztató felhí-
vást, sõt, utána a kívülre kitett felhívást is
eltüntették.

Panni néni egyik hûséges vevõje

Figyelem!
A cecei kultúrcikkbolt új helyre,
a kultúrház melletti autósbolt

helyére költözött!

Továbbra is szeretettel várom
kedves vásárlóimat az új helyen!

Panni néni
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„A” TÍPUSÚ
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Sárbogárd Város Önkormányzata oktatási, köz-
mûvelõdési és sportbizottsága kiírja 2012. évre
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallga-
tók számára a 2011/2012. tanév második és a
2012/2013. tanév elsõ félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok az önkormányzat területén
állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos
szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók je-
lentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó ke-
retidõn belül, teljes idejû (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget ered-
ményezõ alapképzésben, mesterfokozatot
és szakképzettséget eredményezõ mester-
képzésben, egységes, osztatlan képzésben,
vagy felsõfokú szakképzésben folytatják tanul-
mányaikat.
Az ösztöndíj idõtartama: 10 hónap.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkoráb-
ban: 2012. március.
A pályázatot a polgármesteri hivatalnál írásban,
a hivatalban hozzáférhetõ (21. sz. iroda) pályá-
zati ûrlapon, a pályázó által aláírva, a mellékle-
tekkel együtt, egy példányban kell benyújtani.
Helye: polgármesteri hivatal, Sárbogárd, Hõsök
tere 2., ügyfélszolgálati iroda.

A pályázat benyújtási határideje:
2011. november 14. 15.00 óra.

A döntésrõl és annak indokáról 2011. december
16-áig írásban értesítjük a pályázókat.
A pályázati kiírás teljes szövege megtekinthetõ
a város honlapján: www.sarbogard.hu, és a
polgármesteri hivatal faliújságján. Az adatlapok
letölthetõk a www.wekerle.gov.hu honlapról is
(Bursa Hungarica menüpont).

„B” TÍPUSÚ
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Sárbogárd Város Önkormányzata oktatási, köz-
mûvelõdési és sportbizottsága kiírja 2012. évre
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot

felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fia-
talok számára.

A pályázatra azok az önkormányzat területén
állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos
szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek,
akik:

a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érett-
ségi elõtt álló középiskolások;

vagy

b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõ-
oktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek;

és a 2012/2013. tanévtõl kezdõdõen felsõok-
tatási intézmény keretében teljes idejû (nap-
pali tagozatos) alapfokozatot és szakképzett-
séget eredményezõ alapképzésben, egységes,
osztatlan képzésben, vagy felsõfokú szakkép-
zésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik 2012-ben elõször nyernek
felvételt felsõoktatási intézménybe, és ta-
nulmányaikat a 2012/2013. tanév elsõ fél-
évében ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj idõtartama 3x10 hónap, azaz hat
egymást követõ tanulmányi félév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a
2012/2013. tanév elsõ féléve.

A pályázatot a polgármesteri hivatalnál írásban,
a hivatalban hozzáférhetõ (21. sz. iroda) pályá-
zati ûrlapon, a pályázó által aláírva, a mellékle-
tekkel együtt, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje:
2011. november 14. 15.00 óra.

Helye: polgármesteri hivatal, Sárbogárd, Hõsök
tere 2., ügyfélszolgálati iroda.

A döntésrõl és annak indokáról 2012. december
16-áig írásban értesítjük a pályázókat.

A pályázati kiírás teljes szövege megtekinthetõ
a város honlapján: www.sarbogard.hu, és a
polgármesteri hivatal faliújságján. Az adatlapok
letölthetõk a www.wekerle.gov.hu honlapról is
(Bursa Hungarica menüpont).

Pályázati felhívás
Sárbogárd Város Önkormányzata

(cím: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.,
tel.: 06 /25/ 520-260) pályázatot hirdet a

II. számú védõnõi körzet
védõnõi munkakörének

Betöltésére, határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszonyban.

valamint az

V. számú védõnõi körzet
védõnõi munkakörének

betöltésére, elõreláthatólag 2014. június 19-éig
szóló, határozott idejû, közalkalmazotti jogvi-
szonyban.
Mindkét munkakörben az elvárt követelmények
az alábbiak.
Ellátandó feladatok:
* A területi védõnõi ellátásról szóló 49/2004. (V.
21.) ESZCSM rendeletben meghatározott fel-
adatok ellátása a kijelölt védõnõi körzetben, va-
lamint oktatási intézményben. A munkavégzés
helye: 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 126.
A munkakör betöltésének feltételei:
* Büntetlen elõélet, cselekvõképesség.
* Magyar állampolgárság, vagy külön jogsza-
bály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartóz-
kodáshoz, illetve bevándorlási, vagy letelepe-
dési engedély.
* Szakirányú felsõfokú iskolai végzettség (vé-
dõnõi szakon szerzett diploma).
A pályázat benyújtásának feltételei:
* Részletes szakmai önéletrajz.
* Iskolai végzettséget igazoló okiratok másola-
ta.
* Három hónapnál nem régebbi, bûnügyi nyil-
vántartó szerv által kiállított hatósági bizonyít-
vány, vagy annak másolata.
* Az illetmény megállapításához szükséges ko-
rábbi jogviszonyokról, munkaviszonyokról ki-
adott munkáltatói igazolások másolata.
* Nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt-
vevõk megismerhetik a jelölt pályázati anyagát,
valamint arról, hogy a pályázatának az elbírálá-
sát zárt ülésen kéri-e.
Illetmény és egyéb juttatások:
* Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv. alapján.
* Juttatás: havi 6.000 Ft étkezési utalvány.
A pályázat benyújtásának határideje, helye:
* 2011. november 25.
* A pályázatokat Sárbogárd város polgármeste-
re részére kell benyújtani. Cím: 7000 Sárbo-
gárd, Hõsök tere 2.
A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes ol-
dalán történõ közzététel napja: 2011. október
22.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati
határidõ lejártát követõ rendes képviselõ-testü-
leti ülés.
Az állás betöltésének legkorábbi idõpontja: a
pályázat elbírálását követõen azonnal.
A pályázati kiírással kapcsolatban további infor-
máció kérhetõ Berki Melinda ügyintézõtõl a 06
(25) 520-260-as telefonszámon.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2011. október 14-ei ülésén elfogadta:
– a 29/2011. (X. 18.) önkormányzati rendeletet
a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2011.
évi költségvetésérõl szóló 4/2011. (II. 15.) ön-
kormányzati rendelete módosításáról.
A rendelet megtekinthetõ ügyfélfogadási idõ-
ben a polgármesteri hivatal szervezési csoport-
jánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

5 HÓNAP EGY DÁN
NÉPFÕISKOLÁN

Ez a te lehetõséged!
Vestjyllands Hojskole –

2012. január 3.–május 21.
A Mezõföld Népfõiskolai Társaság programjára
angolul jól tudó magyar fiatalok jelentkezhetnek
ösztöndíjjal a dán Vestjyllands Hojskolera.
Ha felnõtt életed kezdetén vagy, de még nem
döntötted el, hogy merre indulj; ha fel akarod fe-
dezni rejtett képességeidet, meg akarod ismer-
ni önmagadat egy nemzetközi közösségben; ha
érdekel a világ jövõje, a fenntartható fejlõdés a
mindennapokra lebontva; ha szeretnél megta-
pasztalni egy 150 éve jól mûködõ demokráciát;
ha érdekel a világ egyik legfejlettebb, legszaba-
dabb, legdemokratikusabb országa;
jelentkezhetsz a Mezõföld Népfõiskolai Társa-
ságnál a dán partner népfõiskola, a VESTJYL-
LANDS HOJSKOLE õszi kurzusára, mely 2011.
január 3-ától május 21-éig tart.
A részletekrõl érdeklõdni lehet: Ács Sándorné
06 (30) 3850 379; Virág Zsuzsa 06 (70) 4535
748. Mezõföld Népfõiskolai Társaság, 2434,
Hantos, Rákóczi út 18. E-mail:
kishantos@enternet.hu. Fax: 06 (25) 506 021.
Jelentkezési határidõ: 2011. november 4.
A jelentkezés módja: kitöltött és aláírt jelentke-
zési lap, kézzel írt bemutatkozás magyarul és
ugyanez e-mailen angolul.
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Népzenei minõsítõ Nagylókon
A szépen felújított nagylóki közösségi ház
adott otthont a XVI. Térségi és Országos
Népzenei Minõsítõnek szombaton, melyet
a Fejér Megyei Mûvelõdési Központ Mû-
vészetek Háza rendezett. 38 csoport, mint-
egy 500 fõ lépett föl a kulturális rendezvé-
nyen, mellyel ezen a napon megmásfélsze-
rezõdött a település lakossága. A megye és
az ország távolabbi pontjairól érkezett cso-
portok mellett a környékbõl Sáregres,

Cece, Hantos, Dég, Sárhatvan is képvisel-
tette magát.
A minõsítõt a Nagylóki Népdalkör és a
Boglya citerazenekar nyitotta meg.
Nagy sikert aratott a házigazda Nagylóki
„Baka” Férfikórus, Nagy László vezetésé-
vel. Csupán néhány hónapja alakultak,
mintegy 20 fõbõl állnak (fiatalok, idõseb-
bek), és erõs, remek hangjukkal, elõadá-

sukkal levették a lábáról a közönséget.
Köztük énekel a polgármester, Nagy Jó-
zsef is.
Háromfõs zsûri: Vakler Anna népdaléne-
kes, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egye-
tem tanára; dr. Alföldi-Boruss István nép-
zenekutató, a Magyar Rádió zenei fõszer-
kesztõje; valamint Németh István, az
MTA Zenetudományi Intézetének fõ-
munkatársa értékelte a résztvevõ énekes
és hangszeres szólistákat illetve csoporto-
kat.
Varga Gábor országgyûlési képviselõ is
megtisztelte jelenlétével és méltatta a jeles
eseményt.
A minõsítõ eredményeképpen a Búzavirág
Népdalkör (Dég), a Sárhatvani Dalkör,
Tornócziné Bondor Csilla népdalénekes
és a Sáregresi Népdalkör térségi dicséretes
fokozatot kapott. A Búzavirág Népdalkört
(Cece), a Hantosi Népdalkört és a Nagy-
lóki „Baka” Férfikórust térségi kiváló fo-
kozattal jutalmazták.

Hargitai Kiss Virág

A közösség melege
A szikrázó fényekkel nyugvó nap fagyos éj-
szakát ígért szombat este. Faluszerte füs-
töltek a kémények. Drága a gáz, aki csak
tehette, a nyáron összegyûlt kerti nyese-
dékkel, a kötegekbe gyûlt reklámújságok-
kal gyújtott be, hogy egy kis meleget vará-
zsoljon a hideg lakás falai közé.
A cecei kultúrházban senki nem panaszko-
dott a hidegre ezen az estén. Zsúfolásig
megtelt a nagyterem, s ablakot kellett nyit-
ni, hogy a kinti friss levegõ enyhítse a hõsé-
get. Akinek már pótszék se jutott, a fal
mellett állva várta a mûsor kezdetét.
De hát mire csõdült ide össze ennyi em-
ber? – kérdezhetné az erre vetõdõ idegen.
A rendezvényt szervezõk csak invitálták
befelé sokat sejtetõ mosollyal az arcukon
az érkezõket, mint velem is tették, amikor
megérkeztem kamerával, fényképezõgép-
pel. Alig találtam helyet magamnak, s vé-
gül egy kedves pedagógusnõ ajánlotta föl
megüresedõ székét, amikor a színpadra
szólították.
Talán három évvel ezelõtt találták ki a
cecei iskola pedagógusai, hogy az iskola
alapítványi estjét valami különleges dolog-
gal teszik emlékezetessé. Korábban az volt
a szokás, hogy ilyen alkalmakkor a rendez-

vényt az iskolás gyerekek mûsorával színe-
sítették. Ezen változtattak néhány éve, s a
pedagógusok öltöztek jelmezekbe és ad-
tak mûsort. S a kezdeményezéssel hatal-
mas sikert arattak.
Nem állítom, hogy a magas mûvészi szín-
vonal lett volna a siker titka, s nem a kirob-
banó mûvészi tehetség kápráztatta el a kö-
zönséget. Valami más történt.
A színpadon játszó tanító nénik, tanár né-
nik és az elnõiesedõ pálya ékes bizonyíté-
kaként az egyetlen férfi, az igazgató bácsi,
Király László, valamennyien csak önma-
gukat adták. Az amatõr esetlenségek még-
is valami hihetetlen katarzisként jöttek le a
színpadról, s olykor extázisban hujjogott,
lelkesen tapsolt a nézõsereg. Persze, ferge-
teges volt a boszorkányszombat lüktetõ
tánca és Király Laci bácsi is tündéri volt fe-
kete balettruhában, amint hat fehér haty-
tyúnak öltözött tanító nénitõl körülvéve
eltáncolta a Hattyúk tavának egyik jelene-
tét, s ötletes volt a Hófehérke és a hét törpe
meseparódiája is, mint ahogy nagy tetszés-
sel fogadták a nézõk a zenés betétek sze-
replõit és a nyári strandjelenet produkció-
ját.
De mégsem ez volt a siker igazi titka.

A titok nyilvánvaló lett ott, s ez az, hogy
egyre erõsebb az iskolaközösség. A tanári
kar tagjai figyelnek egymásra, tisztelik,
szeretik egymást és a hivatásukat. Sok más
alkalommal is tapasztaltam már, hogy
nemcsak egymásra figyelnek, hanem min-
dent megtesznek azért, hogy a gyerekek
második otthonuknak érezzék az iskolát.
Ezen az elõadáson is megtapasztaltam ezt
az élményt. Sok szülõ elhozta a gyerekeket
is. A gyerekek megnyilvánulásaiból pedig
látható volt, hogy büszkék tanáraikra, s
szeretik õket.

Az elõadás után a gyerekek izgatottan vet-
ték körül a kirakott tombolatárgyakat,
amelyek nagy része valóban számukra való
volt, s igencsak biztatták szüleiket a tom-
bolajegyek vásárlására, hogy sikerüljön
megnyerni a nagy traktort, a kamiont és
sok minden egyebet.
Szabó Laci zenéjére a pedagógusok és a
gyerekek, szülõk együtt táncoltak párban,
aztán kisebb, majd egyre nagyobb körök-
ben.
Ez az alapítványi bál valóban a gyerekek-
rõl szólt, s valóban a gyerekekért történt itt
minden.
Végül megemlítem, hogy ezen az estén ad-
ta át a Vertikál képviselõje a legtöbb papírt
gyûjtõ iskolának ítélt díjat, egy 50.000 Ft
értékû csekket.

Hargitai Lajos
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BOGÁRD ÉS VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
városi teremlabdarúgó-bajnokság

I. forduló

TWISTER GALAXY–TOLEDÓ
2005 3:5 (1:3)

Vezette: Tóth I.
Twister Galaxy: Bognár I., Balogh, Rosz-
kopf, Killer I., Bor. Csere: Bognár T., Szán-
tó.
Toledó 2005: Fûrész, Fésû, Dombi, Orbán,
Barabás R. Csere: Barabás B.
2. perc: Fûrész védte Bor lövését. 5. perc:
Dombi távoli lövéssel megszerezte a veze-
tést. 7. perc: Bognár T. lõtt kapu mellé. 9.
perc: Balogh lövését védte Fûrész. 10.
perc: Fésü hagyott ki nagy helyzetet. 11.
perc: Killer erõs lövését Fürész szögletre
ütötte. A belõtt labdát Bor kapásból a bal
felsõ sarokba rúgta. 14. perc: Dombi lövé-
se szállt kapu mellé. 15. perc: Barabás dob-
ta be a szögletre, mely Baloghról a kapuba
pattant. Öngól! 16. perc: Fésü sarokkal to-
vábbította a labdát kapuba. 18. perc: Bara-
bás R. a második sárga után 2 perces bün-
tetést kapott. 21. perc: Balogh átadását
Bor a kapuba rúgta. 23. perc: Dombi lövé-
se alig kerülte el a kaput. 31. perc: Bognár
T. csõrözte meg a labdát, mely a jobb felsõ
sarokban kötött ki. 33. perc: Orbán átadá-
sát Dombi értékesítette. 35. perc: most
Dombi volt önzetlen, átadásából Barabás
R. növelte az elõnyt.
Nem látszott meg, hogy az elõzõ bajnokság
elsõ és kilencedik helyén végzett csapatok
játszottak. Meglepetésre a Toledó gyõzel-
me nem forgott veszélyben.
Sárga lap: Barabás R. Piros lap: Barabás R.
2 perc.
Góllövõk: Bor 2, Bognár T., ill. Dombi 2,
Balogh öngól, Fésü, Barabás R.

SÁRKERESZTÚR KIKE–
OLD BOYS 5:2 (2:2)

Vezette: Tóth Z.
Sárkeresztúr Kike: Visi, Madár, Hajdin-
ger J., Geiger, Sütõ. Csere: Lakatos, Sza-
uervein, Vinklár.
Old Boys: Fülöp Gy., Tóth, Mikuli, Kiss,
Király. Csere: Berzeviczy, Fülöp T., Juhász
Á., Juhász I., Horváth.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
szerdai adásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Geiger 2, Hajdinger, Lakatos,
Sütõ, ill. Juhász I., Király.

HORVÁTH KER–
SÁRBOGARAK 6:8 (3:3)

Vezette: Tóth I.
Horváth Ker: Pankusz, Oláh, Nyári, Hor-
váth J., Horváth D. Csere: Kovács, Horváth
Á.
Sárbogarak: Csuti J., Dizseri P., Dizseri
M., Kónya, Stix. Csere: Csuti T., Dizseri Á.,
Kiss, Németh.

3. perc: Horváth D. lövését Csuti szögletre
ütötte. 3. perc: Stix a kapufát találta el. 6.
perc: ajtó-ablak helyzetben Horváth J.
nem talált a kapuba. 7. perc: meglepetésre
Stix szerezte meg a vezetést. 9. perc: Kónya
szabadrúgása Pankász térdérõl vágódott a
mezõnybe. 12. perc: Kovács egyenlített.
14. perc: Csuti egyéni akció után az alsó sa-
rokba lõtt. 15. perc: Horváth D. egyenlí-
tett. 16. perc: két Dizseri-összjáték után ki-
maradt az adódott helyzet. 18. perc: Stix
megint megszerezte csapatának a vezetést.
20. perc: a szemfüles Horváth D. újból
egyenlített. 21. perc: alig kezdõdött el a
második játékrész, Dizseri M. megszerezte
a vezetést. Kezdés után Horváth D. egyen-
lített. 22. perc: Horváth D.-t, a tavalyi gól-
királyt nem tudták tartani, góljával meg-
szerezte a vezetést. 24. perc: Horváth D.
kisodródva az oldalhálóba lõtt. 25. perc:
Csuti T. távoli lövése a kapuban kötött ki.
33. perc: Kiss kecsegtetõ helyzetben kapu
mellé lõtt. 34. perc: megint Horváth D. volt
a fõszereplõ, góljával ismételten vezetés-
hez juttatta csapatát. 35. perc: nem sokáig
tartott az öröm, mert Csuti legjobb formá-
ját mutatva megint egyenlített. 36. perc:
Dizseri M. megszerezte a vezetést. 38.
perc: Dizseri P. váratlan lövése a bal alsó
sarokban kötött ki.
Meglepetés a tavalyi harmadik helyezett
veresége, az igazsághoz az is hozzátarto-
zik, hogy a Sárbogarak csapata egy pilla-
natra sem adta fel a mérkõzést. Gyõzel-
mük teljesen megérdemelt.
Sárga lap: Nyári.
Góllövõk: Kovács, Horváth D. 5, ill. Stix 2,
Csuti 3, Dizseri M. 2, Dizseri P.

EXTRÉM–LÉGIÓ 2000 0:0
Vezette: Tóth I.
Extrém: Rozgonyi, Flõgl, Dévényi, Kuti,
Horváth D. Csere: Derecskei, Horváth T.,
Szabó.
Légió: Szilágyi B., Lakatos Gy., Németh,
Vereczkei, Baki. Csere: Csuti Z., Huszár
Cs., Huszár Z.
2. perc: Kuti lövése kapu mellé ment. 3.
perc: Kuti lövése után a kapufáról vágó-
dott ki a labda. 5. perc: Dévényi belebo-
nyolódott a cseleibe. Sokáig mezõnyjáték
folyt a pályán. Inkább a Légió akarata ér-
vényesült. 15. perc: Vereczkei elvesztette a
labdát, Horváth D. a kínálkozó helyzetet
nem tudta kihasználni, kapu fölé lõtt. 21.
perc: Horváth D. kapu mellé emelt. 28.
perc: Kuti lövését Szilágyi kiütötte. 30.
perc: elõbb Flõgl, majd Szabó lövését is-
mét kiütötte Szilágyi. 36. perc: Baki a ka-
pufát találta el a labdával. 37. perc: Huszár
Cs. emelésébe Rozgonyi beleért, róla pat-
tant szögletre a labda. 39. perc: Szabó
átadásáról Horváth D. maradt le.
Egymás hibájából éltek a csapatok, bár az
iramra nem lehetett panasz. Ilyen ered-

ményre nem emlékszem, hogy nem szüle-
tett gól!
Sárga lap: Dévényi.

SÁRSZENTMIKLÓS ÖFI–
SPURI 9:2 (1:0)

Vezette: Tóth I.
Sárszentmiklós: Plézer, Palotás, Nagy,
Deák, Kiss J. Csere: –
Spuri: Huszár, Kovács, Banda, dr. Erdélyi,
Bereczki. Csere: –
Meglepetés, hogy egyik csapatnál sem volt
csere! 2. perc: dr. Erdélyi hagyott ki helyze-
tet. 3. perc: dr. Erdélyi lövését Deák a gól-
vonalról rúgta ki. 4. perc: Deák perdítését
Huszár lábbal hárította. 5. perc: dr. Erdélyi
lövése Plézerrõl szögletre vágódott. 7.
perc: Deák lövését Huszár védte. 8. perc:
Palotás lõtt kapu fölé. 9. perc: Banda hibá-
jából Kiss nagy helyzetben a kapufát talál-
ta el. 12. perc: Bereczki alig lõtt kapu fölé.
13. perc: dr. Erdélyi a mérkõzés eddigi leg-
nagyobb helyzetét hagyta ki. 14. perc: jött a
hidegzuhany! Deák lövése után a labda ka-
pufáról befelé pattant. 18. perc: dr. Erdélyi
lövése a saját játékosáról Palotás elé ke-
rült, aki 100 % -os helyzetben kapu mellé
lõtt. 21. perc: Palotás feledtette elõbbi hi-
báját, egyéni akció után szerzett gólt. 22.
perc: Deák lövésével szemben Huszár te-
hetetlen. 24. perc: Kiss lõtt hatalmas kapu-
fát. 26. perc: Bereczki megsérült, így pár
percig emberhátrányban játszott a Spuri.
27. perc: kontratámadásból Palotás ered-
ményes. 31. perc: Deák sem akart lema-
radni a góllövésben. Betalált. 32. perc: Pa-
lotás lövése akadt meg a kapuban. 34. perc:
Deák lõtt nagy gólt. 35. perc: Plézer reme-
kelt. 36. perc: Huszár megszerezte csapata
elsõ gólját. 37. perc: Banda is eredményes.
38. perc: dr. Erdélyi lába alatt elcsúszott a
labda. 39. perc: Kiss állította be a végered-
ményt.
A rutinosabb csapat megérdemelten gyûj-
tötte be a három pontot, bár a mutatott já-
ték kevés lesz a többi csapattal szemben.
Góllövõk: Deák 4, Palotás 4, Kiss, ill. Hu-
szár, Banda.

Tabella:
1. S.miklós Öregfiúk 1 1 - - 9:2 3
2. Sárbogarak 1 1 - - 8:6 3
3. Sárkeresztúr Kike 1 1 - - 5:2 3
4. Toledó 2005 1 1 - - 5:3 3
5. Extrém 1 - 1 - 0:0 1

Légió 2000 1 - 1 - 0:0 1
7. Horváth Ker 1 - - 1 6:8 0
8. Twister Galaxy 1 - - 1 3:5 0
9. Old Boys 1 - - 1 2:5 0
10. Spuri 1 - - 1 2:9 0

Góllövõlista:
1. Horváth Dávid, Horváth Ker, 5 gól.

Gróf Ferenc
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A Road masters csoport állása
1. Iváncsa 9 8 1 0 27 6 21 25
2. Sárosd 9 7 2 0 28 7 21 23
3. Iszkaszentgy.

Villamedica 9 6 2 1 25 13 12 20
4. Gárdony–Agárdi

Gyógyfürdõ 9 6 1 2 26 17 9 19
5. Velence 9 5 4 0 19 7 12 19
6. Martonvásár 9 5 2 2 22 14 8 17
7. Sárszentmiklós 9 4 2 3 20 18 2 14
8. Szabadegyháza 9 3 1 5 21 19 2 10
9. Dunafém–

Maroshegy 9 3 1 5 9 19 -10 10
10. Etyek 9 3 1 5 17 28 -11 10
11. Kisláng 9 3 0 6 19 25 -6 9
12. Polgárdi 9 2 2 5 19 17 2 8
13. Kápolnásnyék 9 2 1 6 12 24 -12 7
14. Pákozd Eudeal 9 2 0 7 15 35 -20 6
15. Bakonycsernye 9 1 1 7 6 25 -19 4
16. Baracs 9 0 3 6 8 19 -11 3

Az Agárdi termál csoport állása
1. Ercsi 9 8 1 0 46 11 35 25
2. Nagylók 9 7 2 0 29 7 22 23
3. Aba–Sárvíz 9 6 2 1 26 12 14 20
4. Mezõfalva 9 6 2 1 17 6 11 20
5. Pusztaszabolcs 9 6 1 2 21 7 14 19
6. Lajoskomárom 9 5 0 4 22 20 2 15
7. Adony 9 4 2 3 17 11 6 14
8. Kulcs 9 4 1 4 17 21 -4 13
9. Dég 9 3 3 3 21 15 6 12
10. Káloz 9 3 3 3 13 8 5 12
11. Seregélyes 9 2 2 5 24 24 0 8
12. Sárbogárd 9 1 4 4 10 17 -7 7
13. Rácalmás 9 2 0 7 12 45 -33 6
14. Mezõszilas 9 1 3 5 11 29 -18 6
15. Enying 9 0 1 8 8 31 -23 1
16. Vajta 9 0 1 8 8 38 -30 1

A Zöldharmónia csoport állása
1. Szabadegyháza II. 9 7 1 1 36 18 18 22
2. Alap 9 6 2 1 39 18 21 20
3. Pálhalma II. 9 6 1 2 42 14 28 19
4. Perkáta 8 5 1 2 25 16 9 16
5. LMSK 9 5 0 4 25 13 12 15
6. Zichyújfalu 8 5 0 3 26 16 10 15
7. Elõszállás 8 4 2 2 20 13 7 14
8. Nagykarácsony 9 4 1 4 13 17 -4 13
9. Soponya 8 4 0 4 35 17 18 12
10. Sárszentágota 8 3 1 4 24 21 3 10
11. Dunamenti

Abroncsgyártók 8 3 1 4 13 24 -11 10
12. Nagyvenyim 8 2 0 6 14 24 -10 6
13. Kisapostag 8 1 3 4 9 22 -13 6
14. Mezõkomárom 8 1 0 7 7 54 -47 3
15. Cece 9 0 1 8 5 46 -41 1

A Road Masters csoport eredményei

Baracs–Dunafém-Maroshegy 1-2
Szabadegyháza–Sárosd 1-2
Velence–Etyek 2-0
Iváncsa–Bakonycsernye 3-0
Kisláng–Pákozd Eudeal 7-1
Sárszentmiklós–Iszkaszentgy.
Villamedica 2-4
Martonvásár–Kápolnásnyék 1-0
Polgárdi–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ

2-3

Az Agárdi termál csoport
eredményei

Ercsi–Sárbogárd 2-0

Kulcs–Káloz 0-1

Aba-Sárvíz–Mezõfalva 0-2

Adony–Mezõszilas 1-1

Pusztaszabolcs–Dég 4-0

Lajoskomárom–Seregélyes 4-1

Vajta–Rácalmás 1-5

Nagylók–Enying 4-2

A Zöldharmónia csoport eredményei

Cece–Soponya 0-8

Zichyújfalu–Pálhalma II. 1-5

Dunamenti Abroncsgyártók–Perkáta 3-2

Nagykarácsony–Nagyvenyim 1-0

Kisapostag–Szabadegyháza II. 0-3

Sárszentágota–LMSK 0-5

Alap–Mezõkomárom 14-2

Gondolatok egy elmaradt
mérkõzés kapcsán

A megyei bajnokság U16 (serdülõ) korosz-
tályában városi rangadóra (Sárszentmik-
lós SE–LSC Sárbogárd) látogattunk ki az
elmúlt hétvégén a Sárszentmiklós SE
sporttelepére.
Nagy elánnal készült a sárszentmiklósi csa-
pat a mérkõzésre.
Elérkezett a mérkõzés napja. A csapatunk
tagjai megjelentek a reggeli taktikai meg-
beszélésen, ami után elkezdõdött a beme-
legítés, de az ellenfél, sajnos, nem tette
tiszteletét a mérkõzés helyszínén.
A játékvezetõ a szabályoknak megfelelõen
kivárta a 30 percet, és lezárta a mérkõzés
jegyzõkönyvét. Tehát a mérkõzés elma-
radt. De a gyerekek edzés keretében fociz-
tak egy jót a gyönyörû napsütésben.
A mérkõzés elõtt egy héttel már lehetett
sejteni, hogy nem lesz mérkõzés, mivel a
mai modern világnak köszönhetõen a kö-
zösségi oldalon keringtek olyan hírek,
hogy nem jelenik meg az LSC Sárbogárd
csapata a mérkõzésen, mivel így csak 3-0
gólkülönbséget írnak jóvá, nem pedig töb-
bet.
Ezeket az információkat nem akartuk elõ-
ször elhinni, mert azért, ugye, van sport-
szerûség. A Sárszentmiklós SE vezetését
hivatalosan nem kereste meg senki az el-
lenfél részérõl egy másik idõpont kitûzése
céljából. Telefonhívások azért történtek,

de szerintem egy ilyen dolognak nem ez
lenne a hivatalos módja.
Elõször arra hivatkozott a Sárbogárd SE
vezetése, hogy szombaton ifjúsági és fel-
nõtt csapatának mérkõzése van. A sorso-
lást augusztusban készítették, akkor nem
tûnt fel, hogy ütköznének a mérkõzések?
A mérkõzés napján próbáltuk felvenni a
kapcsolatot az LSC Sárbogárd vezetésé-
vel, de csak egy válasz SMS-t kaptunk Sza-
kács Istvántól, hogy túl sok a sérültje, és a
Sárszentmiklós SE nem volt partner az
idõpont-módosításban. Kérdezem én, ho-
gyan lett volna partner olyanban, amirõl
tudomása sem volt hivatalosan.
Ezt az elmaradt mérkõzést nem úgy kell
felfogni, hogy megvan a három pont, és
kész. E mögött nagyon sok munka van a
gyerekek és az edzõ részérõl; meg akarták
mutatni, hogy készültek erre a városi rang-
adóra, és a csapatunkból Nagy Krisztián a
gólkirályi tabellát is vezeti. Lehet, hogy ne-
ki az ezen a mérkõzésen lõtt góljai a végel-
számolásnál hiányozni fognak.
Szerintem az lenne a legsportszerûbb,
hogy a mérkõzés eredménye ne az íróasz-
tal mellett szülessen meg, hanem a pályán
dõljön el, ki a jobb.
Ha a többi csapat ellen ki tudott állni az
LSC Sárbogárd U16-os csapata, akkor el-
lenünk miért nem álltak ki?

Molnár Imre, Sárszentmiklós SE

Újabb
VAX-gyõzelem

A megyei kézilabda-bajnokság hétvégi
mérkõzésén a VAX Sárbogárd csapata
gyõzelmet aratott Martonvásár ellen 32:16
arányban.
A következõ mérkõzés hazai pályán októ-
ber 22-én, szombaton lesz 18 órakor. El-
lenfél a jelenleg elsõ helyen álló Rácalmás
csapata.
Várjuk kedves szurkolóinkat!

VAX

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben

35 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

tel.: 06 (25) 508 900.
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Ötven éve konfirmáltak
Családias ünnep volt vasárnap a cecei református templomban. A
több mint ötven évvel ezelõtt, 1960-ban konfirmáltak jöttek el,
hogy megerõsítsék korábbi fogadalmukat.
Ötven év nagy idõ. Sokan közülük már nem Cecén élnek, s bizony
kilencen meghaltak. Tanúsítja, hogy milyen nagy jelentõségû egy
ember életében a konfirmáció, hogy nagy létszámban eljöttek a
jubilánsok.

Vendéglelkészként eljött az alkalomra Deme Bertalan nyugal-
mazott esperes lelkész, aki abban az esztendõben, 1960-ban Ce-

cén segédlelkészként szolgált. Prédikációjában köszöntötte a volt
konfirmandusokat õ, valamint Szabó Péterné és Szabó Péter lel-
készek.
1960-ban konfirmáltak Cecén 43-an, 18 fiú és 25 lány: Albert Kár-
oly, Asbóth Imre, Asbóth Lajos, Fekete János, Kocsi H. Imre,
Móré László, Nagy László, Tiringer László, Virágh Pál, Bartha
Ferenc, Barsi Ilona, Czakó Klára, Csajtai Anna, Csordás Julian-
na, Darab Sára, Dzsaja Éva, Fisi Klára, Horváth Zsuzsanna,
Iványi Gizella, Katzenberger Mária, Kimiti Éva, Kimiti Julianna,
Kiss Júlia, Kiss Lídia, Kovács Julianna, Kovács Klára, Nyikos Má-
ria Magdolna, Simon Katalin, Sohár Ilona, Szász Ibolya, Szijjártó
Mária, Szulics Ilona, Varga Edit.
Meghaltak: Boros Sándor, Bosnyák János, Fekete István, Lak La-
jos, Nagy István, Sohár István, Szöllõsi Pál, Horváth Aranka, Ko-
vács Zsuzsanna.
A jubileumon jelen volt 18 fõ: Albert Károly – Cece, Asbóth Lajos
– Cece, Fekete János – Cece, Kocsi H. Imre – Cece, Móré László –
Cece, Barsi Ilona (Varga Imréné) – Gomba, Csordás Julianna
(Balogh Lajosné) – Enying, Darab Sára – Cece, Horváth Zsuzsan-
na – Cece, Iványi Gizella (Zsuppon Istvánnné) – Velence,
Katzberger Mária (Tóth Jánosné) – Apostag, Kiss Lídia (Kacz
Józsefné) – Cece, Kovács Julianna (Szõnyegi Jánosné) – Cece,
Szász Ibolya (Antal Ferencné) – Bikács, Szijjártó Mária (Berkics
Józsefné) – Szekszárd, Szulics Ilona (Szabó Józsefné) – Cece,
Varga Edit – Budapest.
Az ünnepi alkalom úrvacsorával vált teljessé.
Utána közös kép készült.
Az esemény megszervezésének nagy munkájában közremûköd-
tek: Szõnyegi Jánosné nyugalmazott tanárnõ, Szabó Péterné
református lelkész.

Hargitai Lajos

Drogmisszió

A Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúsági Mentõ
Misszió Drogterápiás Otthonának egyik terápiás munkatársa és
három lakója volt a vendége Ráckeresztúrról a sárszentmiklósi
református gyülekezetnek vasárnap.
Délutáni alkalmukon bemutatták az otthont, és õszintén vallot-
tak arról, hogy milyen élethelyzetek sodorták õket a droghoz. Há-
rom olyan fiatalt hallhattunk, akik különbözõ családi környezet-
bõl jöttek, és más-más okból lettek a kábítószerek rabjai. Problé-
máikra ugyan a kábítószer nem nyújtott megoldást, de kikevered-
ni e függésbõl csak az otthon és az Istenbe vetett hit révén tudnak.
Nehéz küzdelmet kell vívniuk szenvedélyükkel nap mint nap.
Mert a függõség olyan béklyó, amitõl nem lehet egyik pillanatról a
másikra megszabadulni. Elsõsorban magukat kell elfogadniuk, ez
a legnehezebb, és meg kell tanulniuk kezelni a nehézségeket, a
felelõsséget.
Az alkalomra kedvenc dalaikat is magukkal hozták és megosztot-
ták a hallgatósággal.

Hargitai Kiss Virág

A bennünk élõ reménység
E címmel különbözõ felekezetek képviselõi osztották meg gon-
dolataikat az egybegyûltekkel kedden este a díszteremben. Hall-
hattuk Mészáros János katolikus plébánost, Makkos Norbertet az
adventista egyház részérõl, Agyagási István református esperest,
Stern Pált az izraelita felekezet részérõl, Bõjtös Attila evangéli-
kus gyülekezeti munkatársat és Nochta Pált a pünkösdi egyház
képviseletében.

Az elõadók 10-10 percben arról beszéltek, hogy vajon mit hiszünk
elhunyt szeretteinkrõl, mi adhat reménységet számunkra az el-
múlás mindig jelenlévõ árnyékában.
Nem hitvita volt ez, hanem a halottak napja közeledte kapcsán
egy kis lelki felkészülés, elmélyülés az élet és a halál kérdésein. Az
elhangzott gondolatok talán tompíthatják valamelyest a szerette-
ink elvesztése miatti fájdalmat, a haláltól, veszteségtõl való félel-
münket.

Hargitai Kiss Virág
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Játék a könyvtárban
Játékos foglalkozásokra várunk a városi könyvtárba mindenkit
(0–99 éves korig).
Készítünk az õsz terméseibõl (kukorica, dió, mogyoró, csipke-
bogyó, levelek) lakásdíszeket, ajándékokat.
Játékokat tanulunk, DVD-filmeket, igény szerint diafilmeket
nézünk.

Programunk 2011. október 29-én kezdõdik
és november 5-éig tart.

Szombati napokon 9–15 óráig, hétköznapokon délelõtt 9 órá-
tól filmvetítéssel, délután 13 órától 17 óráig kézmûves-foglal-
kozásokkal, játékokkal várjuk az érdeklõdõket!
Legyünk együtt, játsszunk együtt az õszi szünetben is!
A népmese hetének fotói megtekinthetõk a könyvtár honlapján.

Madarász József Városi Könyvtár

MÛVÉSZEINK SOROZAT

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület tisztelettel meghívja Önt

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!

Cecei sulibörze

Ezek a pedagógusok!
Szombaton az iskolai alapítványt támogató bált rendeztünk a
Cecei Mûvelõdési Házban. Nagy izgalommal készültünk rá, hi-
szen immár harmadik alkalommal igyekszünk elõadásunkkal
meglepni a közönséget. Reméljük, hogy ez sikerült is!

Szeretnénk megköszönni mindazoknak a támogatását, akik eljöt-
tek, megnéztek bennünket, és akik tombola-felajánlásokkal segí-
tették a rendezvényt! Szintén nagy köszönet azoknak, akik mun-
kájukkal segítették, hogy a cecei iskolásoknak olyan támogatáso-
kat juttathassunk, ami megkönnyíti iskolai életüket! És végül, de
nem utolsó sorban köszönet a Cecei Általános Iskola tanári kará-
nak, akik remélhetõleg feledhetetlen perceket szereztek
játékukkal minden kedves résztvevõnek.

Király László igazgató

Református–evangélikus közös
alkalmak a reformáció hetében

Sárszentmiklóson

2011. október 23–26.

Közös istentisztelet
vasárnap, 10.30, evangélikus közösségi ház

Megújulás az éneklésben
(Jákob Zoltán)

hétfõ, 17.00, református gyülekezeti terem
Istentisztelet a keresztyénség hajnalán

(Bõjtös Attila)
kedd, 17.00, református gyülekezeti terem

Megújulás a misszióban
(Magyarné Balogh Erzsébet)

szerda, 17.00, evangélikus közösségi ház

Szeretettel várunk mindenkit!

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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Sütõtök-krémleves
Hozzávalók (4 fõre): 1 nagyobb sütõtök,
3 nagyobb burgonya, kb. 10 cm-es póré-
hagyma, 1 ek barna nádcukor, 2 dl tej-
szín, 1 ek vaj, sótlan tökmag.
A vajon a póréhagymát a cukorral picit
karamellizáljuk. A tököt és a krumplit
megtisztítjuk, felkockázzuk. Hozzáadjuk
a hagymához, felöntjük annyi vízzel, ami épp ellepi, és fedõ alatt
puhára fõzzük. Ha kész, botmixerrel pürésítjük. Hozzáadjuk a
tejszínt, felforraljuk, és kész. Tökmaggal tálaljuk.

Sütõtökös csirke
Hozzávalók (5 fõre): 2 db csirkecomb, 2
db csirkeszárny, 1 db csirkefarhát, 2
zöldpaprika, 1 közepes sütõtök, 1 fej fok-
hagyma, 1 vöröshagyma, fûszerkeverék,
kevés õrölt paprika, só.
A húsokat még elõzõ este befûszerez-
zük. Rádaraboljuk a paprikát, hagymát,
a fokhagymát kettévágjuk, és úgy tesszük hozzá. A tököket négy-
be vágjuk, rátesszük azt is. Lefedjük, és egész éjszakára hûtõbe
tesszük. Másnap aláöntünk 2 dl vizet és 180 fokos sütõbe tesszük.
1 óra múlva levesszük róla a fedést, és pirítjuk még egy kicsit.

Pikáns sütõtökös
rizottó

Hozzávalók (4 fõre): 40 dkg tisztított
sütõtök (ez kb. 60-70 dkg héjjal, mag-
házzal – ennél az ételnél a kevésbé édes
kereket ajánljuk), 20 dkg rizs, 10 dkg
kolbász, 5 dkg sonka, vagy bacon, 1 db
vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 2 tk ételízesítõ, 1-2 evõkanál
olívaolaj, 6-7 dl víz, csipet só, tört bors.
Magházától és héjától tisztítsuk meg a tököt, majd vágjuk 2x2
cm-es kockákra. A hagymát, fokhagymát, sonkát kockázzuk, a
kolbászt felkarikázzuk. Serpenyõben kevés olajon, csipet sóval
üvegesre pároljuk a hagymákat, majd rátesszük a sonkát. Ha a
sonka kezd sülni (világosodik), rátesszük a felkockázott tököt és
átkevergetjük, majd ráöntjük a rizst, hozzáadjuk a kolbászt és íze-
sítjük ételízesítõvel, borssal. Öntsük fel a rizses keveréket, elõször
5 dl vízzel, majd késõbb, ha még nem puhult meg a rizs, a maradék
1-2 dl-t is öntsük hozzá. Fedõ alatt kis lángon pároljuk 25-30 per-
cig, amíg a rizs megfõ (5-10 percenként keverjük át és ellenõriz-
zük, van-e elég víz a rizsnek). Ha a rizs megfõtt, zárjuk el a lángot
alatta, és fedõ alatt hagyjuk pihenni még 5 percig (felszívja a ma-
radék nedvességet is).

Sütõtöktorta
Hozzávalók (4 fõre) a tésztához: 30 dkg
liszt, 20 dkg vaj, 10 dkg porcukor, 1
tojássárgája, kicsi reszelt citromhéj, 1 cs
vaníliás cukor; a töltelékhez: 40 dkg sült
sütõtök áttörve, 10 dkg vaj, 5 dkg méz, 5
dkg porcukor, 1 cs vanília ízû puding-
por, 3 egész tojás, tejszínhab, tökmag.
A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, fél órát a hûtõben pihentetjük.
28 cm-es kapcsos tortaformába sütõpapírt rakunk, és belenyom-
kodjuk a tésztát, hogy 3 cm-es pereme is legyen. A tésztát 170 fo-
kon 15 percig elõsütjük. A töltelékhez a vajat a porcukorral, méz-
zel habosra keverjük, hozzáadjuk a tojásokat, a tököt és a puding-
port. Az elõsütött tésztát megtöltjük és 180 fokon 30 perc alatt
készre sütjük. Tejszínhabbal, tökmaggal díszítjük.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Idõjárás
A csütörtöki és pénteki nap idõjárását egy sekély mediterrán
ciklon alakítja. Hatására csütörtökön sokfelé valószínû esõ, zá-
poresõ, és fokozatosan megélénkül az északnyugati szél. A
Dunántúlon helyenként rövid idõ alatt jelentõs csapadék hull-
hat. A hõmérséklet csütörtökön a keleti országrészben még
igen magasra emelkedik, ugyanakkor a Dunántúlon már igen
hûvös idõ valószínû. A hétvégére várhatóan megnyugszik idõ-
járásunk, és a reggeli ködfoltok megszûnése után többórás
napsütésben bízhatunk, a hõmérséklet pedig ismét emelkedni
kezd.

www.metnet.hu

MAGÁNVÉLEMÉNY
Isten a bûnömül ne rója, de én szimpatizálok ezekkel a bankárel-
lenes tüntetésekkel. A világban sokan éhen halnak, sokan az ut-
cán alszanak, megfagynak, a pénzemberek meg milliárdokat dug-
dosnak egymás zsebébe, már nem is tudják, mennyi vagyonuk
van, kastélyokat birtokolnak, amelyeket soha nem is láttak, járják
örök nyárban a világtengereket a jachtjaik. Ott vannak ám a jó ita-
lok, jó pipik! Közben a kehes hajléktalan a kukából kotor elõ
valami kis falatot, megnyúzza a kutyát, hogy húshoz jusson.
A tüntetõk azt kiabálják a bankpaloták elõtt, hogy „Szégyelljétek
magatokat!” Próbálom most beleképzelni magam annak a pén-
zeszsáknak a lelkébe. Vajon megmozdul benne a szégyennek va-
lami kis árnyalata, amint kiszáll a hosszú, fekete autóból, nyomá-
ban a bundás hölgy a palotapincsivel, s az utcán a sápadt éhezõ a
lámpaoszlopba kapaszkodva lassan az aszfaltra rogy? Amibe az a
kiskutya egy nap kerül (vitamindús táplálék, fürdetés, kutyakoz-
metika stb.), abból az a sápadt ember egy hétig eléldegélne. Azt
hiszem, ha meglegyinti is a finom cipõs urat a szégyen kis szellõje,
hamar túlteszi magát rajta. Megmagyarázza õ magának a helyze-
tet! „A gazdaság így mûködik, kérem! Az én bankom révén embe-
rek ezreinek van rendes munkája, rendes jövedelme az üzemek-
ben és a földeken. Ha mi nem gondoskodnánk a pénzek forgalmá-
ról, leállna az élet a gazdaságban.”
Az aszfalton fekvõ emberroncsot ezek az érvek egyáltalán nem
hatják meg. „Nézzetek az arcunkba!” – kiabálják a tüntetõk, de
akik felé a felszólítás irányul, azok nem néznek az arcukba, gõgö-
sen, igazuk tudatában elfordulnak. Olyan még nem volt, hogy az
ilyenek megnyitnák a palotájukat a hajléktalanok elõtt, kitárnák
az éléskamráikat, páncélszekrényüket. „Amim van, az az enyém,
azt nem adom. Inkább még elveszem a másét is.”
Iksz úr, ugye, eladta az autóját másfél milláért. És itt jön az érthe-
tetlenség: a tíz- és húszezresek kötegét feltette õ az autó tetejére,
majd az új tulajdonos, Ypszilon úr társaságában beszállt a kocsi-
ba, és vidáman elhajtottak. A játszi szellõ belekapott a kötegbe.
Repültek ám a tíz- és húszezresek szanaszét az utcán! Mint nyil-
ván Önök is látták a tévében: megállt a forgalom, emberkék ug-
rottak ki az autójukból, kapkodták föl a bankókat, dugták szorgal-
masan a zsebükbe. Tompa Mihály úr (tényleg ez a neve!) kemé-
nyen felkiáltott ott a járdán: „Ne nyúljanak a bankjegyekhez stb.”
A kiáltványát meg is ismételte, de a fürge élelmesek meg sem
hallották. A pénz látványa elhomályosította az érzékeiket.
Kedves Tompa Mihály úr, minden tiszteletem az Öné, és értéke-
lem a nyakában függõ keresztet, de a mai világban az Ön jóra intõ
szavai sajnos visszhangtalanul oszolnak szét a levegõben. A pénz
iránti mohóság nem gyógyítható. Az Ön Mestere, akit két kereszt-
be tett gerendán kivégeztek, mert felborogatta a pénzváltók asz-
talait, ma nem tényezõ. Ma nem végeznék ki õt, azt hiszem, felté-
ve, ha olyan országban borogatna, ahol eltörölték a halálbünte-
tést. Elmehetne tüntetni, mert az asztalok felborogatására ma
nincs mód.

(L. A.)
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Miklósi hírcsokor II.
Tanulmányi kirándulások szeptemberben

Szekszárd

Egy pénteki reggelen, még kissé hidegben az
5. évfolyam szekszárdi kirándulásra készült.
Reggel, amikor már mindenki megérkezett,
kisétáltunk az óvoda parkolójához, és fel-
szálltunk a buszra, mely a kirándulásra vitt
bennünket. Fanni mellett ültem, sokat nevet-
géltünk, miközben figyelmesen nézelõdtünk.
Sok szép helyet láttunk odafelé menet.
Aztán több mint egy órás buszozás után meg-
érkeztünk Szekszárdra. Elõször a szekszárdi
kilátóhoz mentünk. Az út egy dombra veze-
tett minket. Gyönyörû látvány tárult elénk
séta közben. Nagyon sok szõlõskertet és kis
házikót láttunk.
Mi egy kis padnál tízóraiztunk, miközben
halk susogást vettünk észre a bokrok mögött.
Nézelõdtünk, hogy mi lehet az. Rájöttünk,
hogy õzikék és nyuszik szaladgálnak az erdõ-
ben.
Miután végeztünk az evéssel, felmentünk a
kilátóba. Csodás volt a kilátás! Láttuk egész
Szekszárdot. A kilátó tetején nagy vasszõlõk
lógtak fürtökben.
Ezután 3 csoportot alkotva kis falépcsõkön
ballagtunk át az erdõn. Utunk egy múzeum-
ba vezetett. Ezt a sárga épületet a kilátóról is
látni lehetett. Bementünk a múzeumba. Lát-
tunk emberi csontokat, egy mamut néhány
csontját, régi edényeket, régi harci ruhákat,
fegyvereket, nõi öltözékeket, sírkövet, érmé-
ket és könyveket. Volt olyan szoba a múze-
umban, ahol régi férfi- és nõi ruhákat lehetett
felpróbálni. Egy másik helyiségben minden-
féle kézmûves-tevékenységet lehetett
kipróbálni.
Miután mindent megnéztünk, kijöttünk a
múzeumból és megebédeltünk.
Ezután a belvárosban sétálgattunk, vásárol-
gattunk. Volt sok ékszeres és szappanárus.
Ha elmentünk az utóbbi mellett, mindig
megcsapott a jó illat. Vásároltam magamnak
egy napkõbõl készült fülbevalót, ami gyönyö-
rûen csillog a fényben, ezért hívják így.
Miután körbejártunk mindent, és mindenki
megvásárolta azt, amit szeretett volna, elin-
dultunk Decsre a tájházat megnézni. Mikor
Decsre értünk, meguzsonnáztunk a fûben, és
bementünk a tájházba. Régi, de gyönyörû
tárgyak, székek, edények, egy tulipános szek-
rény, és még sok szép párna, ruha alkották a
látnivalót. Egy néni elmondta, hogyan éltek
az emberek abban az idõben. Lehetõségünk
volt megnézni egy híres és csodálatos terítõt.
Miután mindent megtudtunk, lehetett vásá-
rolni is. Sok szép dolog közül lehetett válasz-
tani.
Míg egymásra várakoztunk, egy színpadon
megpihentünk.
Mikor már mindenki útra készen állt, fel-
szálltunk a buszra, és elindultunk hazafelé. A
buszon mindenki fáradtan, de élményekkel
telve ért Sárbogárdra. Szerintem mindenki-
nek jól telt ez a nap.

Varga Cecília Olimpia 5. b osztály

Veszprém

2011. szeptember 16-án felhõs idõben indult
a 6. évfolyam kirándulni Veszprémbe. Utunk
egyenesen Herendre vezetett.

Izgatottan vártam már, hogy láthassam
Herend híres porcelánjait. Már napokkal a
kirándulásunk elõtt sok érdekességet olvas-
tam a porcelángyár történetérõl. A múzeum-
ban csodálatos, kézzel festett tárgyakban
gyönyörködhettünk. Láthattuk a híres, Vik-
tória-mintával díszített étkészletet, melyhez
hasonlót kapott Vilmos herceg esküvõje al-
kalmából a magyar államtól. A gyárban élõ-
ben láthattuk, milyen módon festik a porce-
lánfestõk a szebbnél szebb mintákat.

Utunk a veszprémi állatkertbe vezetett ez-
után. Már többször jártam itt, de számomra
most is tartogatott meglepetést. Nekem a
majmok tetszettek a legjobban. Láttuk, ho-
gyan etetik õket, és milyen okosak. Diót tör-
tek, dobálóztak, enni kértek. Az egyik gorilla
dühében az üveget is verte, mindenki meg-
ijedt.

Fáradtan, de élményekkel gazdagon értünk
haza.

Lajtos Réka 6. a osztály

Ópusztaszer

2011. szeptember 17-én 8 órakor indult a bu-
szunk kirándulásra, melynek helyszíne az
Ópusztaszeri Emlékpark volt.

A busz hátsó üléseit foglaltuk el barátnõim-
mel, és a 2 órás út alatt jól elbeszélgettünk és
játszottunk.

Az emlékparkba érve elõször az Árpád-em-
lékmûvet néztük meg, majd rövid séta után
híres királyaink szobrait jártuk körbe. Azu-
tán egy hatalmas épület emeletén a
Feszty-körkép csodáit tekinthettük meg. A
festmény megnézésére fél óra állt a rendelke-
zésünkre. A körkép jeleneteit ismertetõszö-
veg és fénynyaláb mutatta be.

Késõbb tanáraink megengedték, hogy egye-
dül járjuk be a parkot. A tópart mellett sétál-
va, a gyönyörû fûzfák mellett, odaértünk a
jurtákhoz. Nekem a koronás jurta tetszett a
legjobban, mert abban egy hatalmas mamut-
fenyõ törzse volt található, melynek egyik át-
mérõje 6,3 méter, és a kisebbik oldalán is 5,4
méter! A 80 centiméter vastag szelet tömege
hét és fél tonna. Végül benéztünk a tanyasi is-
kolába, és a padba is beültünk. A volt tanítói
lakásban iskolatörténeti kiállítást tekinthet-
tünk meg.

Némi vásárolgatás után az egész osztály lehû-
tötte magát egy fagyival Soltvadkerten. Majd
2 óra utazás után fáradtan, tele élménnyel
hazaértünk Sárbogárdra. Nagyon jól éreztük
magunkat, felejthetetlen élmény volt ez a
nap.

Kovács Réka 8. b osztály

Vendégségben Nagylókon
Izgatottan gyülekeztünk szeptember 23-án
reggel a miklósi iskolában, hogy indulhas-
sunk Nagylókra. Néhány szülõ is velünk tar-
tott.
Amikor megérkeztünk, egy nagyon szépen
ápolt falut láttunk. Az autóbuszról leszállva
bementünk az iskolába, és megnéztük az elsõ
és a harmadik osztályosok termét, ahol elfo-
gyaszthattuk a reggelinket. Egy kis játék után
gyalogosan indultunk a turistaházhoz. Vé-
gigsétáltunk a falun, és elérkeztünk a Piros-
ka-tó melletti turistaházhoz. Megtudtuk egy
helybéli kislánytól, hogy a tavat egy lányról
nevezték el, aki belefulladt a tóba.
Felállítottak egy sátrat, és az asszonyok neki-
láttak a fõzésnek. Magunk pucoltuk meg az
ételhez szükséges hagymát és krumplit. Nagy
üstben készült a paprikás krumpli. Ami ne-
künk a legjobban tetszett, az a kemencében
sütött pizza volt.
Kocsikázásra is volt lehetõségünk. Két lovas
kocsi vitt körbe bennünket. Körülnézhettünk
és gyönyörködhettünk a tájban. A kocsikázás
után a karikás ostort is kipróbálhattuk. Az os-
torcsattogtatásában Viki, Roli, Peti és Robi
bizonyultak a legügyesebbnek.
Az ízletes és bõséges ebéd elfogyasztása után
még egy kicsit játszhattunk, és utána hazain-
dultunk.
Hamar eltelt az idõ, még szívesen maradtunk
volna. Fájó szívvel búcsúztunk újonnan meg-
ismert pajtásainktól és a felnõttektõl. Na-
gyon jól éreztük magunkat, hasznos élmé-
nyeket szereztünk, amit vendéglátóinknak
hálásan köszönünk.

Huszár Anna és Molnár Zsanett Csenge

Harci túra Várpalotán
Szeptember 29-én reggel indultunk Várpalo-
tára, történelmi versenyre, „Rákóczi” harci
túrára a Kossuth-laktanyába. A csapatunk
tagjai: Kranauer Bence, Orova Dániel, Horti
Dániel, Rick Mátyás, Kellner Miklós, Sipõcz
Attila.
Megérkezésünk után bementünk a laktanyá-
ba, ahol megvártuk, míg mind a tizenhárom
csapat be nem érkezett. A gyülekezõtéren el-
mondták a szabályokat, fontos tudnivalókat,
majd megkaptuk az útvonal térképét és a
ponttáblázatot.
Mi, a „Fekete Sasok” másodikként indultunk
el. Az elsõ feladatban egy háromtagú zsûri-
nek el kellett énekelni egy kuruc dalt, és be
kellett mutatni egy zászlót és egy kuruc sap-
kát. Ezután a Várpalota fölött levõ hatalmas
mezõn kellett mennünk, ahol a többi ügyes-
ségi és elméleti feladat várt ránk. Az ügyessé-
gi feladatok között volt kötélmászás, gránát-
és patkódobás, íjászat, elsõsegélynyújtás,
puskaroham, diótörés, képkirakás és képke-
resés. Az elméleti feladatok között volt kép-
felismerés, villámkérdések és balesetvédelmi
szabályok. Játék közben meleg teát kaptunk,
és sokat sétáltunk a síkon. Miután mind a ti-
zennégy feladattal végeztünk, visszamen-
tünk a laktanyához, ahol ebédet kaptunk.
Izgatottan vártuk az eredményhirdetést. Mi-
után összeadták a pontokat, kiderült, hogy
harmadik helyezettek lettünk. Mindegyi-
künk emléklapot, és együtt egy ajándékcso-
magot kaptunk. A túra után fáradtan és sok
élménnyel gazdagodva tértünk haza.

Kellner Miklós 8. b
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Október 22., 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 Liszt 200 10.55 Csa-
ládom és egyéb emberfajták 11.15 Gyerekjáték a számítógép 11.30 Most a
Buday! 12.00 Hírek 12.05 Zöld Tea 12.35 Hungariq 13.05 Erdõjárók 13.35 Valaki
– Héja Domonkos, karmester 14.05 Szekszárdi mise 15.05 Liszt 200 15.55 A fan-
tasztikus labirintus 17.40 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat – A Luxor, az
ötöslottó és a joker sorsolása 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 A cég – A CIA
regénye 21.50 Liszt 200 – A Liszt Ferenc Kamarazenekar és a Budapest Bár kon-
certje 22.45 Liszt 200 23.50 Sporthírek 0.00 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Vinx Club 10.30 Asztroshow
11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.50 Jéglovagok 13.55 Míg a
halál el nem választ 14.25 Sue Thomas – FBI 15.30 Döglött akták 16.30 Poseidon
18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-faktor 22.30 Való világ 23.45 Szégyen-
folt 1.45 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.10 Egy tini naplója 10.35 Így ké-
szült: Kaland címû magyar film 11.05 Bajnokok Ligája magazin 11.35 Babavilág
12.05 9 hónap 12.35 Tûsarok 13.05 Walker, a texasi kopó 14.10 Autóguru 14.40
Gyilkos számok 15.35 Bûbájos boszorkák 16.30 Második élet 17.30 Eva Luna
18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 Lara Croft – Tomb Raider 21.35 Jackie Chan
23.35 A sárkány: Bruce Lee élete 1.45 Ezo.tv 2.45 Kalandjárat 3.10 Teleshop
3.40 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 Rádió-
kabaré 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
Rádiószínház 20.34 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti be-
szélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Október 23., 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 Ünnepélyes zászlófelvonás a Kossuth térrõl 9.25
„Az én forradalmam” 10.20 A katedrális kövei 11.00 Római katolikus szentmise
közv. 12.00 Hírek 12.05 Szellem a palackból 12.35 Anno 13.00 Szökés a nagy ár-
víz idején 13.30 Budakeszi srácok 15.20 Út Londonba 15.50 Gyõri ETO FC–Vide-
oton FC bajnoki labdarúgó-mérkõzés 18.05 „Az én forradalmam” 18.50 A minisz-
terelnök ünnepi beszéde a forradalom és szabadságharc emléknapján 19.30 Hír-
adó 20.00 Sporthírek 20.15 Szeretlek, Faust 21.30 A walesi bárdok 22.25 A lét
elviselhetetlen könnyûsége 1.10 Sporthírek 1.15 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Trendmánia 10.35 Törzsutas
11.00 Magyar autósport-magazin 11.15 Forma-1 magazin 11.40 Hogyan fogjunk
gazdag feleséget? 12.00 Híradó 13.35 Hárman párban 15.50 Willow 18.30 Hír-
adó 19.00 Való világ 22.00 Heti hetes 23.15 Puskás Hungary 1.45
Asszonymaffia
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a Földrõl 6.45 TV2 Matiné 8.45 Breki
világot lát 10.05 Beethoven 11.35 Stahl konyhája 12.05 A kutya rúgja meg: Euró-
pa-bajnokság 13.40 Egy bolond százat csinál 15.30 I.Q. – A szerelem relatív
17.25 Összeesküvõk 18.30 Tények 19.00 Napló 19.35 Napló extra 20.05 A
Spiderwick krónikák 21.55 A Da Vinci-kód 0.55 Eszter hagyatéka 2.30 Napló
2.55 Napló Extra 3.20 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasár-
napi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Nagy Imre unokái 9.30 A rádiótól a „szikláig”
10.04 Református istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22
Harminc perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05
Hangalbum 16.04 A jogállam próbája 17.04 „Aki magyar velünk tart” – 56-os ci-
gány hõsök 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti be-
szélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli
mûsorából 0.10 Éjszaka

Október 24., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Bûvölet
10.00 Caruso másik hangja 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 Sólyom és galamb 16.45 MM 17.35 Észak és
Dél 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Kékfény 21.10
Hacktion 22.05 Hétfõ este 22.40 Átok 23.10 Aranymetszés 0.05 Hungariq 0.30
Sporthírek 0.40 Észak és Dél 1.35 MM
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Rubi, az elbûvölõ ször-
nyeteg 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-
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 1.05
Asszonymaffia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka
habbal 9.50 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 Teleshop 11.45 Utazás a
Föld középpontja felé 13.30 Ezo.tv 14.30 Eva Luna 15.30 Rex felügyelõ 16.30
Második élet 17.25 Update konyha 17.30 Eva Luna 18.30 Tények 19.20 Össze-
esküvõk 20.35 Jóban-Rosszban 21.15 Aktív 21.50 NCIS 23.45 Aktív Extra 23.50
Esküdj! 0.20 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.30 Fûre tépni szabad 3.00 Magellán 3.25
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 Kró-
nika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.24 Zene 13.30 Az evangélikus egyház
félórája 14.05 Rádiókabaré 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30
Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért sza-
vak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.22 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 25., 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 ál-
modói – Tudós fiatalok 14.30 Csavargások Afrikában dr. Livingstone ürügyén
15.00 Angyali érintés 15.50 Sólyom és galamb 16.50 MM 17.40 Észak és Dél
18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 A Kennedy család
21.00 DTK 22.10 Kedd este 22.45 Tudorok 23.45 Barangolások öt kontinensen
0.15 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 ször-
nyeteg 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-
kusz 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 Fehér kezek
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 A megbo-
csátás útja 13.30 Ezo.tv 14.30 Eva Luna 15.30 Rex felügyelõ 16.30 Második élet
17.25 Update konyha 17.30 Eva Luna 18.30 Tények 19.20 Összeesküvõk 20.35
Jóban-Rosszban 21.15 Aktív 22.00 Rambo 4. – John Rambó 23.45 Aktív Extra
23.50 Esküdj! 0.20 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.30 Magyar szépség 3.25 TotalCar
3.50 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 Kró-
nika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A római katolikus egy-
ház 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 26., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Bûvölet
10.00 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 15.45 Sólyom és galamb 16.45 MM 17.40 Észak és Dél 18.30 Maradj tal-
pon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Párizsi helyszínelõk 21.05 On The Spot
22.00 Szerda este 22.35 Kortárs 23.05 A Bang Jensen-ügy 0.00 Szellem a pa-
lackból 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 ször-
nyeteg 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-
kusz 20.20 Barátok közt 21.00 Való világ 22.35 Vámpírnaplók 23.40 Reflektor
23.55 Fehér kezek
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka
habbal 9.40 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop 11.35 A Napisten
piramisa 13.30 Ezo.tv 14.30 Eva Luna 15.30 Rex felügyelõ 16.30 Második élet
17.25 Update konyha 17.30 Eva Luna 18.30 Tények 19.20 Összeesküvõk 20.05
Skandinávlottó-sorsolás 20.35 Jóban-Rosszban 21.15 Aktív 21.50 Doktor
House 22.50 Született feleségek 23.45 Aktív Extra 23.50 Esküdj! 0.20 Tények
este 0.55 Ezo.tv 1.30 Légy az enyém! 2.55 Babavilág 3.20 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Kró-
nika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.24 Zene 13.30 A református egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Kö-
zelrõl 17.05 Liszt-rapszódia 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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A BOGÁRDI TV
MÛSORA

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

Október 21., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Kósa Károly: Álljunk meg az
Úrban! 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00
Lapszemle

Október 22., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle
14.00 Testületi ülés 18.00 Lapszemle 19.00 Aradi megemlékezés
(21p), Rucz-szüret (20p), A bogárdi néptáncosok (50p), Nyitott
Egyetem: Bellyei Árpád elõadása (25p), Idõsek napja Alapon
(73p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Október 23., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti
híradó 14.00 Aradi megemlékezés (21p), Rucz-szüret (20p), A
bogárdi néptáncosok (50p), Nyitott Egyetem: Bellyei Árpád elõ-
adása (25p), Idõsek napja Alapon (73p) 18.00 Heti híradó 19.00 A
bennünk élõ reménység (60p), Drogmisszió (74p) 23.00 és 0.00
Heti Híradó

Október 24. H: 7.00 Heti híradó 8.00 A bennünk élõ reménység
(60p), Drogmisszió (74p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Pusz-
taegresi szüret (21p), Rucz-szüret 2. (25p), Bozsik-kupa (20p),
Népzenei Minõsítõ Nagylókon (80p) 23.00 és 0.00 Heti Híradó

Október 25., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti
Híradó 19.00 Tinódi szüret (30p), 50 éves konfirmandus-talál-
kozó (60p), Alapítványi bál Cecén (60p) 23.00 és 0.00 Heti Híradó

Október 26., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Pusztaegresi szüret (21p),
Rucz-szüret 2. (25p), Bozsik-kupa (20p), Népzenei Minõsítõ
Nagylókon (80p) 13.00 Heti Híradó, 18.00 Lapszemle élõben
19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle

Október 27., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lap-
szemle 19.00 A bennünk élõ reménység (60p), Drogmisszió (74p)
23.00 és 0.00 Lapszemle

***

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

Október 27., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Bûvölet
10.05 Poén Péntek 11.05 Hacktion 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát
expressz 12.55 Slovenski utrinki 13.30 Alpok–Duna–Adria 14.00 TED 14.30 Ter-
mészetfilmesek és egyéb állatfajták 15.00 Angyali érintés 15.45 Sólyom és ga-
lamb 16.45 MM 17.40 Észak és Dél 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Nõk 22.10 Csütörtök este 22.45 Valaki – Konok Tamás 23.15
Múlt-kor 23.45 Angi jelenti 0.15 Zöld Tea 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 ször-
nyeteg 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-
kusz 20.20 Barátok közt 21.00 Való világ 22.10 Dr. Csont 23.25 Kemény zsaruk
0.30 Reflektor 0.40 Infómánia

TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Mokka habbal 9.55 Stahl konyhája 10.05 Babapercek 10.15 Teleshop 11.50 A
préri gyermekei 13.30 Ezo.tv 14.30 Eva Luna 15.30 Rex felügyelõ 16.30 Második
élet 17.25 Update konyha 17.30 Eva Luna 18.30 Tények 19.20 Összeesküvõk
20.35 Jóban-Rosszban 21.15 Aktív 21.50 Apádra ütök 23.55 Aktív Extra 0.00
Esküdj! 0.30 Tények este 1.05 Ezo.tv 1.40 Elsõszámú ellenségem 2.30 Hõsök
3.20 Segíts magadon! 3.45 Animációs filmek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Kró-
nika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A római katolikus egy-
ház 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 20.24 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Október 28., PÉNTEK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Bûvölet
9.55 Szerelmi láz 11.15 Útravaló 11.30 Átjáró 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Kárpát expressz 12.55 Minden harangot szeretni kell 13.25 Esély 13.55
Kõ, papír, olló – 1028 14.25 Natúra 14.55 Angyali érintés 16.35 MM 17.40 Észak
és Dél 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Poén péntek
21.10 Mindenbõl egy van 22.10 Péntek este 22.45 Családom és egyéb ember-
fajták 23.10 A hivatal 23.45 Republic-koncert 0.35 Sporthírek 0.45 Észak és Dél
1.35 MM

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Rubi, az elbûvölõ ször-
nyeteg 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-
kusz 20.20 Barátok közt 21.00 Való világ 22.15 Végsõ állomás 2. 0.00 Reflektor
0.15 Törzsutas 0.45 Ments meg! 1.15 Autómánia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Mokka habbal 9.55 Stahl konyhája 10.05 Babapercek 10.15 Teleshop 11.50 Fe-
dõneve: Jane Doe 13.30 Ezo.tv 14.30 Eva Luna 15.30 Rex felügyelõ 16.30 Máso-
dik 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 23.35 Aktív Extra
23.40 Esküdj! 0.15 Tények este 0.50 Így készült: Miss Saigon címû musical az
Operett Színházban 1.20 Ezo.tv 2.20 Utolsó csapás 3.40 Alexandra pódium 4.05
Animációs filmek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04
Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 Az unitárius 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 Gye-
reksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap
történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó
Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666
5 kiscica keres gazdát. 06 (30) 769 4241
Veszélyes fák kivágása. 06 (20) 437 4869 2084523

Üzlethelyiség kiadó 35 m2-tõl 200 m2-ig. központi
helyen, jó parkolási lehetõséggel. Elérhetõség: 06
(20) 925 3414
Karóra számlapok és mutatók festése, sötétben vi-
lágító csúcstechnológiás – superluminova – festék-
kel. Rendelésfelvétel: telefon: 06 (30) 3988 570
Szakácsot keresünk, gyakorlattal. 06 (70) 542 6731
Áron alul, Sárbogárdon, jó helyen lévõ lakás eladó.
06 (70) 703 1875
Árpád-lakótelepen harmadik emeleti, középsõ la-
kás eladó vagy családi házra cserélhetõ értékegyez-
tetéssel. 06 (70) 312 0384 2085970

Gyermekfelügyeletet vállalok. 06 (20) 405 7366
Tollpaplan-készítés. Kész paplanok kaphatók. Sár-
szentágota, Pákolicz Árpádné 06 (25) 476 051
Összkerékhajtású mezõgazdasági kistraktorok ki-
tûnõ mûszaki és esztétikai állapotban, ajándék ben-
zines láncfûrésszel eladó. 06 (30) 465 0225
Fülkés John Deere 300 Yanmar Diesel motorral fû-
nyíró és kommunális alkalmatossággal, ajándék da-
milos 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, ha-
sogatva 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

Szabadbattyánban eladó 140 m2-es családi ház,
parkosított kerttel. Irányár: 19 millió Ft. Érdeklõdni:
06 (20) 370 5827
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 Fe-
renc Sárhatvan, József Attila utca 10. 06 (70) 310
7598
Sárbogárdon összkomfortos parasztház gazdálko-
dásra alkalmas telekkel, melléképülettel eladó. Ér-
deklõdni: 06 (20) 4881 495
Szoba, konyha, spájz, elõszobás régi parasztház el-
adó. Irányár. 1.500.000 Ft. 06 (70) 506 3346
Sárszentmiklóson csendes környezetben családi
ház eladó. 06 (30) 552 5261, 06 (30) 504 3979
Árpád-lakótelepi tégla épületben 50 m2-es lakás
sürgõsen eladó. 06 (30) 552 5261
Eladó 600 négyszögöl szántóterület a sárbogárdi
Ipar szõlõhegyen. Érdeklõdni Sárbogárd, Damjanich
u. 17. 18 óra után.
2 db anyakoca vágásra és 9 db választási malac el-
adó. 06 (30) 862 8672 2086113

Üzlet-, illetve irodahelyiség kiadó. Telefon: 06 (70)
943 3359
Ady-lakótelepen egyedi fûtéses lakás eladó vagy
kiadó. Telefon: 06 (70) 453 0509
Családi ház albérletbe kiadó. 06 (30) 725 1876 2086084

Bontott ablakszárnyak eladók. Érdeklõdni a Sár-
szentmiklósi Általános Iskolában. Telefon: 06 (25)
508 930
Disznóvágást, feldolgozást vállalok. 06 30 245
5622

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

Központban ÜZLETHELYISÉG kiadó.
06 20 372 1278

Nagyvirágú KRIZANTÉM kapható:
SÁRSZENTMIKLÓS, Tisza utca 8.

Telefon: 06 25 461 279, 06 20 530 5384

Amerikai STEFFORDSHIRE TERRIEREK
ELADÓK. 06 30 382 4204

MIKLÓSI ABC folyamatos akciókkal
várja kedves vásárlóit.

NYITVATARTÁS-VÁLTOZÁS!
Hétfõtõl péntekig: 5.30-18 óráig,

szombaton 6-14-ig, vasárnap 7-11-ig

ÓRIÁS virágú KRIZANTÉM kapható!
Zádori, Sárbogárd, Fenyõ u. 18.
06 25 461 158, 06 70 643 8770

JÓSLÁS, SORSELEMZÉS
a BB SZÉPSÉGHÁZBAN.

06 30 902 9835

Áron alul ELADÓ egy alig használt
CABLE/DSL GIGABYTE ROUTER.

06 30 386 4133

Jobb agyféltekés
RAJZTANFOLYAM indul Alapon.

06 30 428 1628

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

HÁZ ELADÓ
Tinódi u. 48., Sárbogárd.

Érdeklõdni lehet a Tinódi u. 44-ben.

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR

Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)

2011. október 22-én, szombaton.
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Õszi papírgyûjtés
a Mészölyben

Környezettudatos, gazdaságos életmód, újrahasznosítás – fontos
kulcsszavak ezek a jövõnk szempontjából. Az iskolánk környezet-
védelmi oktatása, az akciós papírgyûjtések vagy az állandóan mû-
ködõ szelektív gyûjtés tudatosítja a tanulóinkkal, hogy a hulladék
nagy része (mint nyersanyag) érték.

Október 12-én, amikor kiírásra került a papírgyûjtés, mint a méh-
kaptár dolgozói, tanulók, szülõk, nevelõk egy emberként kezdtek
szorgoskodni, összefogott az iskola apraja, nagyja. Mindenki
hordta, vitte a kisebb-nagyobb újságkötegeket. Akadt, aki kocsi-
val, sõt olyan is, aki teherautóval, traktorral, lovas kocsival hozta
az összegyûjtött mennyiséget. A cél egy volt: az osztályonkénti
versenyben minél közelebb kerülni a képzeletbeli dobogó elsõ há-
rom fokához és a jelképes legnagyobb erdõ telepítéséhez – hiszen
60 kg papír leadásával egy fa élete menthetõ meg.

A beszállított papírmennyiségeket iskolán belül is lemérve meg-
született az eredmény. Volt gyõztes és volt utolsó helyezett is.
Mégsem szomorkodott senki, mert valahol mindenki nyert.
A papírgyûjtésnek nemcsak anyagi haszna van, hanem összefo-
gásra, környezettudatos életvitelre, sõt kapcsolatok teremtésére,
ápolására is neveli a gyerekeket és felnõtteket egyaránt.
Mindenkinek nagyon köszönjük a részvételt! Külön említést és
köszönetet érdemel Hüvely István, aki több éve rendelkezésünk-
re bocsátja azt a mérleget, amellyel az osztályonkénti verseny
mérése történik.
Az elért helyezések az alsó évfolyamon: I. 4. a, II. 2. b, III. 1. b; a
felsõ tagozaton: I. 6. a, II. 8. a, III. 5. a osztály.

Toldi Lászlóné
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Te lenor Sárbogárd
(Tesco üz le t sor )

2011. október 14-én, pénteken a Szabad Tér Alapítvány három
aktivistája kereste fel intézményünket és tartottak elõadást 8. év-
folyamos tanulóinknak. Az elõadók olyan fiatal egyetemisták vol-
tak, akik az Európai Unió által támogatott, Fiatalok lendületben!
címû program keretében vállalták, hogy az országban népszerûsí-
tõ kampányok segítségével ismertetik meg a diákokat az unió ál-
tal támogatott oktatási, rekreációs, mûvészeti és szabadidõs prog-
ramokkal.
Bemutatkozó játékok után megismertették a diákokkal, hogy mi-
lyen programokra pályázhatnak õk is jó eséllyel. Imre Orsolya el-
mondta, hogy elsõsorban olyan nyári táborokon való részvételt
tudnak ajánlani, amelyek az unió több országában kerülnek meg-
szervezésre, és az uniós országok mindegyikébõl érkeznek részt-
vevõ diákok. Az ezeken a programokon részt vevõ fiatalok nagy
segítséget kapnak abban, hogy idegen nyelveket gyakorolhassa-
nak, kreatív európai fiatalokkal ismerkedjenek meg és olyan ta-
pasztalatokkal gazdagodjanak, amelyeknek nagy hasznát tudják
majd venni a késõbbiekben középiskolás diákként, egyetemista-
ként és további életükben egyaránt.

Cecei Általános Iskola

Fiatalok lendületbenFiatalok lendületben


