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Mire képes a zene

STAFÉTAFUTÁS

SZÜRET UTÁN

A 80-as években a kazetta meg a hordozható magnó volt a sztár. A
kerékpározásnak is nagyobb divatja volt akkoriban az ifjúság körében. A „kecske” ugyanis jó lehetõséget kínált az ismerkedésre.
Egyik csinos unokanõvéremet például egyszer szinte üldözõbe
vette három srác, akiket mi csak Homálynak, Õzikének és Magnónak hívtunk (az elsõ szemüveges volt, a második tejfölszõke, a
harmadikról majd késõbb). A biciklis üldözést az én kulcscsontom bánta. A szemüveges fiatalember aztán még a szenet is segített bepakolni a pincébe, hogy elnyerje unokanõvérem kegyeit.
Magnó a nevét onnan kapta, hogy szarvkormányos versenybringáján mindig egy
ezüst színû, nem éppen kicsinek mondható kazettás magnót hurcolászott magával,
amibõl bömbölt a zene. Egy alkalommal
Magnó annyira tekert, hogy a Hõsök tere
északi bejáratánál nem tudta bevenni a kanyart, és akkorát tanyált, mint az ólajtó.
Kis ezüst kedvence se úszta meg az esést,
de tovább mûködött!
Ugyanezen a sarkon pár napja egy középkorú férfi sétált lendületes–peckesen a járdán, fülében szinte észrevehetetlen fülhallgató,
oldalán apró MP4-lejátszó. Láthatóan teljesen átadta magát a zene hangulatának, és a kezében lévõ összetekert papírt dobütõnek
használta az egyik fa kinyúló ágán.
A két történés között közel harminc év telt el. A lejátszó változott,
a zene hatalma, hatása viszont idõtlen, mindent és mindenkit átható. Egy-egy zenei élmény hihetetlen energiákat képes felszabadítani. Hogy ezeket az energiákat mire használjuk, az megér egy
misét.
Hargitai–Kiss Virág
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A ZENE ÜNNEPE
Hétfõn egész nap csörgött a telefonom. Ismerõsök, barátok hívtak, hogy megosszák velem az érzéseiket: „Ez egy csoda volt!”,
„De jó, hogy ott lehettem!”, „Ilyen koncert Sárbogárdon!”,
„Megkönnyeztem!”, „Ilyen még a Müpában sincs!”, „Büszke vagyok, hogy mindez itt történt!” – Ezek a mondatok nem az enyéim, de szívesen a magaménak vallom én is.
Sárbogárdon vasárnap óta a hangverseny „tematizálja a közbeszédet”. Nem a politikáról vagy a fociról, hanem a vasárnapi élményrõl beszélnek az emberek. Magam elég rendszeres koncertlátogató vagyok, egy jó rock-, jazz- vagy komolyzenei hangversenyért képes vagyok áldozatra is (utazás, jegyvásárlás stb.). Otthoni kedvenc idõtöltésem – az olvasás mellett – a rendszeres zenehallgatás. Számtalan alkalommal megérintett már a zene.
Olyan zenei élményre azonban nemigen emlékszem, mint amilyent vasárnap átéltem. A felszabadult, önfeledt boldogság keveredett a könnyes meghatottság érzésével. Szereplõként, a kórus
tagjaként, majd nézõként, hallgatóként érezni lehetett, hogy valami kivételes élmény részesei vagyunk.

Próbálom megfejteni, mi volt ebben a koncertben a rendkívüli,
amely felkavart hallgatót és szereplõt egyaránt. Elõször is az,
hogy mindez itt, a mi kisvárosunkban, Sárbogárdon történt! Az
ország egyik legjobb zenekara (a MÁV Szimfonikusok), Baráti
Kristóf hegedûmûvész, Lakatos Diána operaénekes, Dobos Gábor, kórusunk tagja és a Huszics Vendel Kórus együtt lépett színpadra!
Számunkra már a szombati budapesti próba is élmény volt! A hivatásos zenészek kedvessége, a próbaterem akusztikája növelte
önbizalmunkat. És amikor vasárnap a zsúfolásig telt színházteremben felcsendült Schubert
G-dúr miséje, végtelen boldogság töltött el! Éreztem, hogy
meg fogunk felelni annak a felfokozott várakozásnak, amit
hetek óta tapasztaltunk. Ifj.
Leszkovszki (a „kis Albin”)
mûvének zenekari kíséretes
változata után – amelyet kórusunknak erre az alkalomra írt –
Händel Hallelujája következett. Baráti Kristóf karmestert
itt elragadta a hév, fergeteges
tempót diktált! „Händeltõl felment az adrenalinszintem, fantasztikus volt, ahogy átvettétek
a tempót!” – mondta azután.
Egy ilyen dicséret tõle!
Hogy ki Baráti Kristóf? Lisztdíjas hegedûmûvész, aki már 8
éves korában zenekarral hangversenyezett.

Számos hazai és nemzetközi verseny gyõztese. Stradivari-hegedûjén a hegedûirodalom minden jelentõs mûvét eljátszotta már a
világ legpatinásabb koncerttermeiben. És most õ vezényelt bennünket!
A szünet után jött Várdai István, a „mi Istink”, „a cselló kis hercege”. 10 éves kora óta rendszeres fellépõje rendezvényeinknek.
Rajongótábora van Sárbogárdon, ha tehetjük, más helyeken
adott koncertjeire is elmegyünk. Ezúttal is lenyûgözött bennünket! Nála érezni a legjobban, hogy az igazi mûvész nem azonos a
virtuózzal. Egész lényét áthatja a zene, az elõadott mû iránti végtelen alázat. Nála a virtuozitás nem öncélú magamutogatás, hanem az adott mû autentikus elõadásának eszköze. A Csajkovszkij-darab elõadása után szinte az az ember érzése, hogy ezt már
jobban nem is lehet eljátszani. A háromszori vastaps után ráadást
is játszott. „Bachot fogok játszani. Bárcsak a nagypapám is itt
lenne és hallaná!” – mondta, s játszani kezdett. Úgy tûnt, nagypapának (Vendelnek) játszott!
S jött befejezésül Mozart legtöbbet játszott szimfóniája, a „nagy”
g-moll. A zenekar Baráti Kristóf ihletett vezényletével csodálatosan játszott. „Nem volt egy pillanat sem unalmas” – mondta egy
elõttem ülõ nézõ. A szûnni nem akaró vastaps után mintegy ellenpontként az énekkar a zenekar kíséretével Mozart Ave verum
corpus címû mûvét adta elõ, fejet hajtva Huszics Vendel emléke
elõtt.

Azután jött a ráadás, a meglepetés! A két ifjú hangszervirtuóz,
Baráti Kristóf és Várdai István egy Händel mû Halvorsen norvég
zeneszerzõ által átírt változatát adta elõ. Ha azt írom, hogy briliánsan, virtuózan, ez csak szimpla leírása annak, ami valójában
történt. Két zenész igazi örömzenét játszott a közönség és önmaga gyönyörûségére.

Bogárd és Vidéke 2013. október 10.
Apropó, közönség! A koncert nagy részét
magam is nézõként, hallgatóként élveztem. Azt hiszem, valamennyi ott lévõ nevében mondhatom: sokat vártunk, sejtettük,
hogy valami rendkívüliben lesz részünk.
Az élmény azonban, amit kaptunk, minden képzeletet felülmúlt! A nézõtéren és a
színpadon hatalmas érzelmek szabadultak
fel, a szereplõk és a hallgatóság egymást

KÖZÖSSÉG
inspirálva fokozta a hangulatot. Mosolyok
és könnyek, templomi csönd és egetverõ
ujjongás váltották egymást. Igazi katarzis
született, amelyben mindnyájan úgy éreztük, egy kicsit jobb emberekké lettünk.
A koncert után egy kis harapnivaló és jóféle szekszárdi bor mellett elbeszélgettünk a
szólistákkal, a zenekari tagokkal, akik – hivatásos zenészek lévén – felléptek már pa-
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tinás koncerttermekben itthon és külföldön egyaránt. Sárbogárdon azonban megfogta õket a hely intimitása, a nézõk közelsége, a közönség érzékenysége. „Jó volt itt
játszani, egy kiváló énekkarral, egy értõ
közönség elõtt!” – mondta egyikük.
Mi pedig elmondhatjuk, hogy ez a vasárnap Sárbogárdon valóban a zene ünnepe
volt!
Szabados Tamás

A rendezvényt támogatták: Nemzeti
Kulturális Alap, Fejér Megyei Önkormányzat, Varga Gábor országgyûlési képviselõ, Sárbogárd Város
Önkormányzata, Bogárd és Vidéke
Hírház, Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet, Szegletkõ Kft., Gázmodul Weisz, Bakonyi István, Pluhár
István, Dobos Gábor, Kovács Imre és
mindazok, akik a támogatói jegyek
megvételével hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Külön köszönetet mondunk Lendvai
Györgynek, a MÁV Szimfonikusok
ügyvezetõ igazgatójának!

Interjú Baráti Kristóffal Emlékezés az aradiakra
Baráti Kristóf Liszt-díjas hegedûmûvészt, karmestert az október
6-ai sárbogárdi hangversenyt követõen bírtam szóra néhány kérdés erejéig a díszteremben megrendezett állófogadáson.
– Hogyan értékelnéd a mai estét a kórus, illetve a zenekar szempontjából?
Elégedett voltál-e?
– Egy igazi zenész sohasem elégedett magával. Sokat lehet kapni
egy ilyen koncerttõl, egy ilyen felkészülési folyamattól. Számomra
azért volt ez egy nagyon különleges
esemény, mert ritkán vezénylek, és
mert egy ilyen lelkes társasággal,
mint a sárbogárdi kórus, ilyen lelkes zenésztársasággal, mint a
MÁV Szimfonikusok, együtt szerepelhettünk. Nem utolsósorban
Várdai István barátommal játszhattunk ismét együtt (mert olyan már volt, hogy egymást vezényeltük). Abszolút örömzenélés volt, és remélem, a közönség is
átérezte azokat az energiákat, amiket mi játék közben éreztünk.
– Ez hányadik alkalom, hogy karmesteri pálca volt a kezedben?
– Tavaly kezdtem el foglalkozni ezzel a tevékenységgel.
– Mi motivált?
– Elsõsorban a zene. Ez egy nagyon érdekes része az építkezésnek, annak, hogy egy mûvész hogyan látja a zenét, hogyan látja
egyes mûveknek, szerzõknek a nyelvét, a munkájuk, érzelmeik
mondandóját, mert sokkal jobban át lehet látni, ha az ember az
egész mûért felelõs. Ezt elsõsorban karmesterként lehet átérezni.
Természetesen elsõsorban hegedûs vagyok és az is szeretnék maradni, így évente kb. 5-6 projektet vállalok. A zuglói filharmonikusokkal is lesz majd egy koncert tavasszal, Debrecenbe is megyek majd vezényelni.
– Kórust vezényeltél már?
– Kórust még nem vezényeltem, ez most egy különleges dolog
volt. Nyilvánvalóan több odafigyelés igényel. Ráadásul egy olyan
kórusról beszélünk, akik nem hivatásként ûzik az éneklést, úgyhogy vigyázni is kellett rájuk, de azt gondolom, maximálisan
helytálltak.
Hargitai–Kiss Virág

Október 6-án délután a Hõsök terei emlékmûegyüttesnél emlékeztünk az aradi vértanúkra. Kettõs ünnep volt ez, hiszen ez a nap
gyásznap és a zene világnapja is egyben. Így a hõsök elõtti fejhajtásra a mûvelõdési házban rendezett szimfonikus koncertet megelõzõen került sor.

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület elnöke, Sárbogárd alpolgármestere, Novák Kovács Zsolt mondott beszédet a – sajnos csekély
számú – megjelentek elõtt. A Huszics Vendel Kórus Erkel Ferenc
Szózatát énekelte ez alkalomból, mialatt ki-ki elhelyezhette az
emlékezés koszorúit, virágait, gyertyáit az 1848-49-es emlékoszlopnál.
Hargitai–Kiss Virág
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Mérnök hegedûvel
IFJABB LENDVAI GYÖRGY csendben húzódott meg a háttérben, a mûvelõdési ház színháztermének
végében az október 6-ai sárbogárdi koncerten. Pedig annak létrejöttében jelentõs szerepe volt. Szervezés szintjén, sárbogárdi gyökerei révén. Itt cseperedett ifjúvá, az itteni zenei tagozat legelsõ generációjában, kiváló pedagógusok szárnyai alatt lett a komolyzene elkötelezettje. Kutató–fejlesztõ
mérnöki hivatását a hobbijára cserélve hegedûmûvész, tanár, a MÁV Szimfonikus Zenekar igazgatója lett. Játszani itthon még nem hallhattuk, de ami késik, nem múlik! Addig is közreadom ama beszélgetésünk kivonatát, melybe a koncertet követõ kedden feledkeztünk bele.
– Mit hallgattál reggel?
– Reggel a híreket szoktam
meghallgatni. A foglalkozásomból eredõen nem árt, ha tájékozódom a napi eseményekrõl. Amikor autóval megyek valahova, akkor valamelyik rádiót
hallgatom, leginkább a Bartókot.
– Az autóban vannak olyan CD-k,
amiket hangulattól függõen beteszel?
– Vannak, fõleg ha hosszabb útra megyek. Sokszor ott van
idõm zenét hallgatni. Azok az
idõk, amikor leültem otthon a
lemezjátszó elé, már elmúltak.
A szabadságom alatt szoktam
elõvenni például a Beethoven-,
vagy a Brahms-szimfóniákat.
Aztán néha ebbõl az következik, hogy a zenekarral elõveszünk egy-egy olyan darabot,
amit meghallgattam, és amit a
zenekar 70 év alatt nem játszott.
– Mert mindig új színt fedez föl
benne az ember.
– A Beethoven-szimfóniákat ismerem, de mindig katartikus
élmény. Egy jó könyvet is többször elolvas az ember; nem
azért, mert nem tudja, mi van
benne, hanem mert elõjönnek
azok a gyönyörû leírások, jellemrajzok, amik miatt érdemes
újra elõvenni.
– Plusz élettapasztalattal másképpen olvas, vagy hallgat zenét
az ember.

– Igen. Bár a zenére talán ez egy
kicsit kevésbé áll. Ez akkor lenne igaz, ha az ember egy zenekarban egy darabot 10 évvel ezelõtt játszott, aztán késõbb újra
eljátssza. Az elõadó-mûvészeti
trendek, stílusok is változnak.
Ma másképp játszanak Beethovent, mint 20 évvel ezelõtt.
Most abba az irányba megy az
elõadó-mûvészet, hogy próbáljunk visszanyúlni abba az idõbe, amikor a mû keletkezett. Ez
bizonyos szempontból jó, mert
közelít ahhoz, amit annak idején a zeneszerzõ elképzelt. Bizonyos értelemben nem jó,
mert átmegy a mûvészet tudományba, és mindent, ami bekerül az elõadók személyiségébõl,
próbálnak kiirtani. Régen ezres
koncerttermek nem léteztek,
szalonokban adtak elõ kis zenekarral. Ma mások a hangszerek
is. Nem lehet függetleníteni
magunkat attól sem, hogy egy
Haydn-szimfóniát akkor hatalmas újításként hallgattak, és az
effektusai megrázták a közönséget. Azóta a zenetörténetben
lezajlott pár dolog. Ma már
nem tudjuk úgy hallgatni a
Haydnt, ezért nem is kell úgy
elõadni.
– Mi volt a legelsõ lejátszóeszközöd, és mik voltak a kedvenc lemezeid?
– Egy bakelitlemez-játszó volt.
Az elsõ élményeim a klasszikus
zenéhez kötõdnek. Az elsõ
nagy kedvencem a Mendelssohn-hegedûverseny,
amit

ronggyá hallgattam – és hegedülni tanultam a sárbogárdi zeneiskolában.
– Megvannak még a bakelitlemezek?
– Van egy csomó kazettám,
CD-k, bakelitlemezek, de tárolási gondjaim vannak.
– Gondolom, otthon van profi felszerelés is, ami mindenféle lejátszására alkalmas.
– Olyan nagyon profi nincs.
Nem vagyok az a típus, aki milliókat hajlandó áldozni egy
hangfalra. Engem jobban érdekel, hogy mi szól, és nem az,
hogy hogyan. Idõnként elég, ha
a háttérben szól valami. Hámori József agykutatónak hallottam egy elõadását a rádióban,
miszerint a zenehallgatás, mint
háttértevékenység, mennyire
serkenti az agyat. Az agymûködés akkor lesz nagyon aktív,
amikor szép dallamot hall. Ez
megmagyarázza, hogy miért
nem szeretjük annyira a kortárs
zenét. Az agy egyik fele az esztétikáért, a humorért, a másik a
logikus gondolkodásért felel.
Amelyik fölismeri a dallamot,
az nem a logikus gondolkodás
oldalán van. A mai kompozíciók pedig nagyon strukturáltak,
nem törõdnek a dallammal;
megértjük ugyan, de az agy nem
tudja úgy élvezni. A könnyûzene azért tud könnyen és széles
körben elterjedni, mert abban a
dallam dominál.
– Annyi utad volt, amit a családi
környezet jelölt ki számodra.

Édesapád jogászként dolgozott,
hegedül, énekel, szaval. Édesanyád kozmetikus, de színjátszó
is volt – így ismerkedtek meg édesapáddal. Mégis a zenei utad bontakozott ki. Ez minek köszönhetõ?
– Amikor iskoláskorúak lettünk, akkor indult az énektagozat Sárbogárdon. Volt néhány
értelmiségi a községben, akik
ezt fontosnak tartották, és voltak olyan énektanárok (a
Huszics házaspár és Tóth Éva
néni), akik ezt szakmailag meg
tudták alapozni. Amennyire tudom, édesapámnak is volt abban része, hogy kijárta a minisztériumban, hogy ez elindulhasson. Ez a tagozat olyan indíttatás volt, ami sokunkat megtartott a zene mellett. Múlt héten
volt osztálytalálkozónk. Nem
múlik el úgy osztálytalálkozó,
hogy ne énekelnénk. Az osztálytársam, aki mozdonyvezetõ
lett, mindig klasszikus zenét
hallgat a mozdonyban. És
amellett, hogy az iskolában
énektagozatra jártunk, 2. osztálytól mindenki járt valamilyen hangszerre. Úgy gondolom, a komolyzenének így lehet
megfogni az embereket, amikor valaki tevõlegesen is csinálja, megtapasztalja, mennyi erõfeszítésbe kerül, mire egy értelmes hangot kicsihol egy hegedûbõl, vagy egy harsonából.
Folytatjuk.
Hargitai–Kiss Virág

GRATULÁLUNK!

20 éves a Fodor és Molnár Kft.

Caritas Hungarica díjjal tüntették ki a helyi karitászéletben jól ismert, régóta tevékenykedõ, sárbogárd–rétszilasi Tóth Borbálát október 5-én Budapesten a Magyar
Szentek Templomában.
Az elismerésben azok az önkéntesek részesülnek, akik a legtöbbet tették a rászorultakért. Egyházmegyénként legfeljebb három önkéntesre tehet javaslatot a helyi
karitászigazgató. A tavaly alapított díjat a Katolikus Karitász összesen 36 önkéntes
munkatársa vehette át idén egy hálaadó szentmise keretében, melyen Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök, a Katolikus Karitász elnöke tartott szentbeszédet, hangsúlyozva: akik Krisztus szemével igyekeznek nézni embertársaikat,
azok felfedezik a másikban a rászorultat. „Az önátadás a kulcsa annak, hogy igazán
azok legyünk, akiknek lennünk kell”, ne egyszerûen szociális munkások, hanem
annál sokkal többek.
A díjakat (díszoklevelet, kitûzõt, emlékplakettet) Spányi Antal és Écsy Gábor, a katolikus segélyszervezet országos igazgatója adta át. (Forrás: internet)
A kitüntetéshez gratulálunk!
Szerkesztõség

Október 1-jén ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a Fodor és Molnár
Építõipari és Szolgáltató Kft.
Öt évvel ezelõtt kollégáikkal, partnereikkel, barátaikkal és családtagjaikkal
együtt ünnepelték a jubileumi évfordulót. A 2010. szeptember 3-án bekövetkezett tragédia, ifj. Fodor János elvesztése miatti, máig tartó gyász okán
a cég tulajdonosai most csendben emlékeznek meg az évfordulóról.
Ezúton szeretnénk a Fodor és Molnár Kft. vezetõinek és minden munkatársának kitartást, testi és lelki erõt kívánni a további, remélhetõleg még
hosszú évekig folytatott, gyümölcsözõ tevékenységükhöz.
Kívánjuk, hogy a veszteség miatti fájdalmukat enyhítse az alábbi idézet:
„Mert ami elmúlt, az csodásan kísért az én dalomba még,
Mert aki meghalt az idõben, úgy van fölöttem, mint az ég.”
Kosztolányi Dezsõ
A Bogárd és Vidéke szerkesztõsége és a Hargitai család

Bogárd és Vidéke 2013. október 10.

EMLÉKEZÉS

Tanárom, Nagy Sándor
Meghalt Nagy Sándor, a Sárszentmiklósi
Általános Iskola volt igazgatója. Nekünk,
volt tanítványainak csak egyszerûen õ
volt a Sanyi bácsi.
A döbbenet után arra gondoltam, milyen
jó, hogy nem késtem el. Nem késtem el,
mert a közelmúltban még módom volt
beszélgetni vele. Még meg tudtam köszönni neki mindazt a jót, amit tanárként
értem tett. Meg tudtam köszönni, hogy
biztatott, legyek óvónõ. Szüleimet is
meggyõzte, hogy ez nekem való foglalkozás, jó óvónõ lesz belõlem. Kiharcolta,
hogy szüleim engedjenek el Székesfehérvárra a Vasvári Pál Óvónõi Szakközépiskolába tanulni. Ismert engem, bízott bennem, tudta, mire vagyok képes.
Gyermekkorom meghatározó személye
volt. Amilyen emberré váltam, abban neki is nagy része van.
Ki is volt õ? Milyen tanár? Milyen ember? 1973–1977-ig az osztályfõnököm és
ének–földrajz szakos tanárom volt. Mi
voltunk az elsõ osztálya a Sárszentmiklósi Általános Iskolában. Személyében
egy végtelenül érzékeny, melegszívû, a
zene iránt rajongó embert ismertem meg.
Ha rá gondolok, elõször az iskolai zenekart vezénylõ alakja jelenik meg elõttem,
ahogy átadja magát a zenének. Az énekórák, az énekkarban való részvétel elhivatottsága miatt mindig élmény volt számomra. A legfontosabb szerepe életemben az osztályfõnöké volt, aki odafigyelt a
rábízott gyermekekre. Aki észrevette,
mennyire vágyom a szeretetre, az elismerésre, amelyet otthon nem kaptam meg.
Van olyan gyermek, aki meleg családi fészekbõl érkezik a gyermekközösségbe.
De van, aki, hideg, rideg, vagy testi–lelki
szinten bántalmazó családból indul reggelente óvodába, iskolába. Itt lép a gyermek életébe az óvónõ, a tanító, a tanár.
Sanyi bácsi figyelt ránk, ismerte a gyerekeket. Észrevette a tüskék, a vadhajtások
rejtekében is a bennünk élõ érzékeny
gyermeklelket. Tudta, mivel hozhatja ki
belõlünk, így belõlem is a legjobbat. Dicsért, buzdított, elismert. Szeretetét, figyelmét mindig kifejezte felénk. Sokat
beszélgetett velünk.
Régen sok iskolai, közösségi alkalom volt
arra, hogy a tanár együtt játsszon, örüljön, nevessen velünk. A hozzám hasonló
érzékeny gyermekeket „korbáccsal”,
hangos szóval idomítani nem lehet, mert
bezárkóznak és elfordulnak. Õ tudta ezt.
Nagy Sanyi bácsival évekig nem találkoztam. Aztán a véletlen összehozott vele, és
õ nagyon megörült nekem. E rövid talál-

kozáskor egy számomra fontos, õszinte
mondatot mondott. Így szólt: „Nem tudom, mi történt veled az elmúlt évek
alatt, de bármi is legyen az, nagyon jót tett
neked, mert olyan vagy, mint fiatalkorodban.” Meghatódtam, mert jólesett az elismerése. Aztán megkérdeztem, meglátogathatom-e. Örömmel mondott igent.
Látogatásomkor felelevenítettük a régi
idõket. Újra megláttam szemében a
fényt, az életet, és újra az a Sanyi bácsi
lett, akire én emlékeztem. Elhangzott két
mondat, amely az õ hitvallása, vezérfonala volt a tanításban. A zenei fõiskolán tanuló és zenét tanító fiam kapcsán mondta: „Sokan ítélkeznek zenei mûfajok felett. Nincs értékes és értéktelen zene,
csak jó zene és rossz zene. A zene legfõbb
célja, hogy örömet adjon annak, aki mûveli és annak, aki hallgatja.”
Volt még egy nagyon fontos mondata: azt
mondta tanítványainak, hogy mindig azt
tegyék, amit a szívük diktál, s oda menjenek, ahol jól érzik magukat.
Szomorú volt, hogy a mai iskolarendszer
nem segít boldog emberré válni, sõt árt a
gyermeknek. A versenyistálló-szellem, a
szülõk elvárásai, a divatos pedagógiai
trendek, az eltorzult emberi értékrend
sokszor túlhajszolt, boldogtalan vagy
életképtelen fiatalokat nevel. A ma iskolája már nem az õ világa volt.
Nagy Sanyi bácsi az a tanító volt, a szó
legnemesebb értelmében, akire illenek
dr. Vekerdy Tamás gyermekpszichológus szavai: „Ha a pedagógus jóban van
önmagával, ha ennek következtében a világot és a gyerekeket is inkább pozitív
szempontok szerint veszi szemügyre, akkor jelenléte, kisugárzása jótékony erõként hozzásegíti a gyerekben csíraként
meglevõ képességeket a kibontakozáshoz. A pozitív érzelmek életre keltenek,
megelevenítenek.”
Nagy Sanyi bácsi szeretetének melegében ki tudtuk hozni magunkból a legjobbat. Vidám, nevetõs, gondtalan gyermekkorunk volt, tele élménnyel, játékkal,
szabadsággal.
Aki ismerte Õt, gondoljon arra, mi az az
érték, amelyet õ adott ennek a világnak.
Mert csak ez számít! Szeretettel gondolva rá, hagyjuk Õt megpihenni, mert elfáradt és már nem találta helyét ebben a világban. Szépen elaludt, legyen békés az
álma!
Horváth Katalin
(volt Fövenyiné Katica óvó néni)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

ZÁDORI LÁSZLÓNÉ
hosszan tartó betegség után, életének 77. évében elhunyt.
Temetése 2013. október 12-én, 13 órakor lesz a Huszár-temetõben.
Gyászoló család
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Nagy Sándor tanár,
igazgató emlékére

Alig hét éve búcsúztunk tõlük. 2006-ban
mentek nyugdíjba, együtt. Ancika és Sanyi.
Sok száz tanítvány Anci nénije és Sanyi bácsija. Akkor el sem tudtuk képzelni, milyen
lesz nélkülük az iskola, milyenek lesznek
nyugdíjasként! Mert a változást, különösen
az elválást nehéz megélni, megszokni, s maga az érzés olyan hihetetlenül torokszorító.
A két csupa élet ember, a két csupa élet tanár! Most végleg elmentek. Mégis itt van
elõttünk elevenen az alakjuk, az arcuk, a
mosolyuk. Együtt látjuk õket, még az emlékeink között is. Anci néni irányít, Sanyi bácsi elbûvöl.
Tizenhárom évesen én is ugyanúgy a rajongótáborába tartoztam, mint évtizedeken
keresztül sok-sok diákja. Elvarázsolt bennünket a személyisége, a zeneszeretete, a
muzikalitása. Ahogyan élt, mozdult a zenével, a zenekarával. A legendás fúvószenekarral, ami szinte a semmibõl született meg
és nemzetközi bemutatókig jutott. Minden
kis és nagy „zenész” életre szóló élményt
kapott itt muzsikálásból, összetartozásból.
Minden „zenész”, a sok-sok miklósi tanítvány szívében ott él egy Anci néni és Sanyi
bácsi. Mert mindenkinek külön-külön saját
kedves története van velük, róluk, gazdagodtak tõlük és általuk.
A Szegedi Tanárképzõ Fõiskolán végzett
biológia–földrajz–ének–zene szakos kecskeméti fiatalembert családi kötelék, a házassága, Ancika hívta, hozta Fejér megyébe. Az 1970/71-es tanévet már Sárszentmiklóson kezdte, kezdték együtt, az akkor
még Sárbogárdi II. számú Általános Iskolában. Tanított biológiát, földrajzot, éneket,
négy generáció osztályfõnöke volt. 1986ban igazgatóhelyettese, majd 1991-tõl 15
éven, 3 cikluson keresztül igazgatója lett az
általános iskola mellett óvodát, klubkönyvtárat is magában foglaló Sárszentmiklósi
Általános Mûvelõdési Központnak. Nyugdíjba vonulásakor, 2006-ban a város képviselõ-testületétõl a Pro Urbe elismerést, a
pedagógusok szakszervezetétõl Budapesten az Eötvös-emlékplakett arany fokozatát, majd az iskolai tanévzárón a tanulók,
szülõk tapsától kísérve az Aranykatedra
Emlékplakettet is átvehette. Ám a legnagyobb kitüntetést, a gyermekek szeretetét
együtt birtokolták, Anci néni és Sanyi bácsi.
Köszönjük a tanításotokat, köszönjük az
életeteket!
Horváth Ferencné Mikuli Erzsébet
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Miklósi hírcsokor
ÕSZI KIRÁNDULÁS A BALATON PARTJÁN
Izgatottan vártuk a hétfõi napot, ugyanis iskola helyett táborba
mentünk. Délelõtt megérkeztünk Fonyódligetre. Gyorsan elfoglaltuk a szobáinkat és kicsomagoltunk. Ebéd után nagyot sétáltunk
fel a kilátóig. Gyönyörû volt a kilátás a tóra. Este a parton a tábortûz mellett szalonnát sütöttünk, a fiúk pedig horgásztak. Kedden
hideg reggelre ébredtünk. Az esõ miatt benti foglalkozásokon vehettünk részt, délután viszont hajóra szálltunk, ami Badacsonyig
vitt bennünket. Ott ajándékokat vásárolhattunk a családunknak.
Az Erzsébet-tábor folyamán színházban is voltunk, ahol a Rómeó
és Júliát adták elõ nekünk modern változatban. Utána diszkóban
és rókavadászaton vehettünk részt. Ezen sok csokit találtunk. Szerdán reggeli után autóbusszal Balatonedericsre mentünk, ahol a híres Afrika Múzeumba látogattunk el. Sok érdekes állatot láttunk.
Fáradtan, de sok élménnyel gazdagon indultunk haza, ahol szüleink már vártak bennünket. Nagyon jól éreztem magam a Balatonparti táborozáson.
Heidt Míra és Handa Virág 4. a

KIRÁNDULÁS RÉTIMAJORBA
Hétfõn, egy verõfényes délutánon az iskola 6., 7. és 8. évfolyamos
Sárfürkész szakkörös tanulóival Rétimajorban jártunk. Amikor
megérkeztünk, készítettünk egy csoportképet, majd a tavak mellett sétáltunk. Eleinte nem láttunk állatokat, de aztán félúton megpillantottunk egy kis egérfélét, gyorsan odahívtuk Babi nénit, aki
elmondta, hogy ez egy mezei egér. Késõbb egy éjjeli pillangó hernyóját figyeltük mászás közben, aztán kicsivel késõbb megtaláltuk
egy csuka csontvázát is. A horgászok, akik épp ott pecáztak, megmutatták az aznapi fogást: rengeteg kárászt és pontyot rejtett a
szákjuk. Elmesélték, hogy ez lesz a vacsorájuk. Eközben egy helyi
néni megmutatta, mi volt a csali, amit használtak. Élõ csonti meg
kukorica volt a halcsalogató. Láttunk nagy tavakat, melyek közül az
egyik egy szívre hasonlított. Leültünk, meguzsonnáztunk, sokat beszélgettünk az eddig látottakról. Szerintem mindenki elfáradt a túra alatt, ennek ellenére biztos sokan sokat meséltek otthon a szüleiknek a Sárfürkész-kirándulásról.
MiSulink újságíró szakkör

KERÉKPÁROZTUNK
Szeptember 24-én kedden közlekedésbiztonsági – „Kétkeréken
biztoságosan” – napot tartottunk az iskolában. A programok a tanítási órák után kezdõdtek. 13 órától a Sárbogárdi Rendõrkapitányság rendõrei érkeztek az iskolánkba, akik elõadást tartottak a helyes kerékpáros közlekedésrõl a 3-4. évfolyamosoknak. Utána egy
KRESZ-tesztet töltöttek ki a gyerekek, így adtak számot tudásukról. Az elõadást egy kerékpáros verseny követte a kispályán, ahol
az alsó tagozatosok összemérhették kerékpártudásukat.

TÁNCHÁZ A KÓBORZENGÕ ZENEKARRAL
Ez a szeptemberi péntek délután rendhagyó módon zajlott a
miklósi alsósok életében. Évfolyamonként a tornaterembe mehettünk, ahol a Kóborzengõ zenekarral és Ács Erika tanító nénivel
tánccal és énekkel töltöttünk el néhány kellemes percet. Vidám
hangulatban táncoltunk és énekeltünk az ismerõs dallamokra.
Megismerkedtünk a népi vonós hangszerekkel is. Jókedvûen, kipirult arccal köszöntük meg, hogy belekóstolhattunk a néptánc, népzene világába.

EGY MESÉS NAP
Szeptember 30-án ünnepeltük a magyar mese napját, melynek során a délelõtti magyarórák mindegyikén helyet kapott valamilyen
formában a mesék varázsos világa, majd délután iskolánk könyvtártermében folytatódott az ünnepség.
Mikor beléptünk a terembe, hangos gyermekzsivaj fogadott bennünket, majd az igazgatónõ köszöntõje következett. Utána a 7. a
osztály mutatott be nekünk Tóthné Huszár Magdi néni rendezésében egy mulatságos színdarabrészletet Lázár Ervin Négyszögletû
kerek erdõ címû meséjébõl. Ezt követõen jöttek sorban a jobbnál
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jobb mesék: A macska és az egér, A farkastanya, Venturné, illetve
Benedek Elek örök érvényû meséje a hazudós szegénylegényrõl.
Élvezetes és tanulságos volt hallgatni õket. A végén a képzeletbeli
tarisznyánk már nemcsak a hamuba sült pogácsától, hanem a meséktõl is duzzadt. A délután végén ilyen gazdag útravalóval indulhattunk hazafelé.

A ZENE VILÁGNAPJA

Színes mûsorral ünnepeltek az alsó tagozatos gyerekek iskolánkban. Jákob Zoltán tanár bácsi hangszeres zenét tanuló diákjai mutatták be tudásukat, zeneszeretetüket. Zoli bácsi rövid ismertetõt
is tartott a hangszerekrõl. A hangszerrel elõadott gyermekdalokat,
népdalokat a közönség is elénekelte, azokat ritmussal, mozgással is
kísérték. Nagyon jó volt hallani, hogy együtt énekeltek gyerekek és
a tanító nénik is. A gyermekközönség a mûsor végén lelkes tapssal
köszönte meg a fellépõk mûsorát. Délelõtt a nagyoknak az iskola
énekkarosai énekeltek az elsõ szünetben. A dalokhoz kapcsolódó
kérdésekre sokan tudták a helyes választ.

AZ IDÕSEK VILÁGNAPJA
Október 1-jén 14 órakor kezdõdött az idõsek tiszteletére szervezett
program a város mûvelõdési házában. Dr. Sükösd Tamás polgármester mondott köszöntõt, majd Monspart Sarolta világbajnok tájfutótól hallhattunk igazán mulatságosan az egészséges életrõl, sõt
közös tornára is meginvitált bennünket. Utána eljött a mi pillanatunk. Elsõként a 7. a osztályos diákok adtak elõ egy színdarabot,
Lázár Ervin: A négyszögletû kerekerdõ címû mûvébõl egy darabkát. Õket követte a Tücsökmadár énekhármas: Ellenbruck Krisztina, Huszár Anna és Kovács Dominika, akik csodaszép népdalokkal
kedveskedtek az összegyûlteknek. Õket követte Kern Patrícia 8. b
osztályos tanuló, aki Kiss Annától mondta el a Vásárba vagyunk indulóba címû szép verset. Ezután újra a Tücsökmadarak szórakoztatták a közönséget, és õket követte Rick Alma 6. b osztályos tanuló egy Kányádi Sándor-verssel. Végül egy közös énekre sorakoztunk fel a színpadra.
„MiSulink” újságíró szakkör

KEGYELETI FUTÓVERSENY
Napsütéses, de hideg õszi napon került megrendezésre a hagyományos kegyeleti futóverseny Sárbogárdon. Az aradi vértanúk emlékére tartott stafétafutásra a térség iskoláinak alsó és felsõ tagozatait hívták október 5-én, szombaton.
Már 9 óra után gyülekeztek a gyerekek a Hõsök terén. A polgármesteri köszöntõ után izgatottan vettük kezünkbe a váltóbotot, és
érdeklõdve figyeltük, hogy a kapott térképen hol szerepelnek a kijelölt állomáshelyek. A 13 gyerek a Honvéd Bajtársi Egyesület és a
kísérõ tanárok segítségével elfoglalta a maga helyét. Minden pontot egy-egy aradi vértanú fényképe jelölt. Sárbogárd utcáin keresztül összesen kb. 3300 méter hosszúságú távot teljesítettek a gyerekek váltófutásban. Elõször a felsõ tagozatosok, majd a 3-4. osztályosok versenyeztek egymással.
A mi, fõleg harmadikosokból álló csapatunk a harmadik, bronzérmet jelentõ helyet szerezte meg idén. Az eredményhirdetés után finom szendvicsek és üdítõk vártak bennünket a mûvelõdési házban.
Ezúton köszönöm a szülõk lelkes támogatását, akik a hétvégéjüket
feláldozva segítették és biztatták gyermekeiket. Egy-egy állomáshelyen való jelenlétük segítette a verseny még biztonságosabb lebonyolítását, sikerességét.
Izsóné Iványi Anita
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Nyelvi táborok a gimiben
Az idegen nyelvi kompetencia fejlesztését segítõ idegen nyelvi nyári táborok támogatása
címû pályázat keretében szervezett idegen nyelvi tehetséggondozás résztvevõinek
beszámolóiból adunk közre néhányat:
Kreativitás és szókincsfejlesztés. Ezzel a két szóval tudnám a legpontosabban és legjobban leírni azt az egy hetet, amit az olasztudásunk bõvítésével töltöttünk. A szókincsünk
mellett azonban fontos volt az olasz kultúra ismerete is ahhoz, hogy egyes feladatokat
helyesen meg tudjunk oldani. Megérte a nyár egy részét rászánni.
Véleményem szerint a nyári olasz tanfolyam nagyon hasznos volt, mert szórakoztató módon bõvíthettük szókincsünket, kultúrtörténeti ismereteinket Olaszországgal kapcsolatban. Olasz nyelven néztünk videókat, filmeket és hallgattunk dalokat. Intenzíven használtuk a nyelvet több napon keresztül. Szerintem az egész tanfolyam nagyon pozitív volt,
és ha tehetném, jövõre is részt vennék rajta.
11. c osztály

Azért jelentkeztem, hogy fejlesszem az angoltudásomat. Nagyon sok szót és új szabályt
tanultam. A feladatok érdekesek és izgalmasak voltak. Ha legközelebb lesz ilyen tábor,
szívesen eljövök.
Jó volt az augusztusi idõpont, mert segített elõkészíteni a tanévkezdést. Nekem nagyon
tetszettek a vicces feladatok és a családias légkör.
Ez a pár nap sokat segített a nyelvvizsgára való felkészülésben is. Nagyon jól éreztem magam, jó volt a filmnézés angolul és a PowerPoint-os feladatokkal is sokat tanultunk.
10. c osztály

Nagyon hasznos volt a tábor a nyelvvizsgára való felkészülésben. Nyelvtan, kultúra, hallás utáni szövegértés váltogatta egymást. Észre sem vettük, úgy elrepült a délelõtt.
12. c osztály

Mi a Forrest Gump címû filmet néztük meg részletekben, angolul. Mivel már láttam ezt a
filmet, tudtam, hogy nekem nagyon fog tetszeni ez a pár nap. Így is lett, mivel sok-sok érdekes dolgot tanultunk a film történetével kapcsolatban, amit különbözõ feladatok segítségével derítettünk ki. A film egyes jeleneteinek megvizsgáltuk a történelmi hátterét,
a filmben lévõ dalokat meghallgattuk és lefordítottuk. Természetesen az angol nyelvtannal is foglalkoztunk a film kapcsán.
A feladatok izgalmasak voltak, és sok új ismeretet szereztünk. Örülök, hogy én is ott lehettem! Szívesen vennék részt több ilyen eseményen is.
11. d osztály

Bravúros nyelvvizsgák
a 8. osztályban!
Demeter Dávid, Lovász Bence és Sükösd
Gergõ a 8. osztály elején kapták meg sikeres alapfokú „C” nyelvvizsgaeredményüket. Kiemeljük Sükösd Gergõt, aki 100
%-os írásbeli teljesítménnyel büszkélkedhet. Szép volt, fiúk!!!

Utolsó õszi érettségi
Az új érettségi szabályoknak megfelelõen
több vizsgatárgyban (pl. földrajz, biológia)
megszûnik az elõrehozott érettségi lehetõsége. A májusi vizsgaidõszakban ezentúl
kizárólag a tizedikesek és a tizenegyedikesek tehetnek elõrehozott vizsgát, és csak
informatikából és idegen nyelvekbõl.
A jövõ héten kezdõdõ vizsgaidõszakban
még utoljára több diákunk él a lehetõséggel, hogy könnyítsen vizsgaterhein a 12.
osztály végén.
PSG

GYÖNGYörûségeim
A könyvtárban különleges kiállítás vette kezdetét. Szloboda Angéla keze
munkájának gyümölcseit tekinthetik
meg az érdeklõdõk a vitrinekben. A hagyományos és modern felfogásban készült ékszereket még férfiak is elismerõ
pillantásra méltatták. Látható egy csodálatos esküvõi ékszerszett is, amit pár
hete élesben kipróbáltak egy menyegzõn is.
Aki teheti, nézze meg a káprázatos
nyakékeket és kiegészítõket október
31-éig a könyvtár nyitvatartási idejében
ingyenesen.
M. A.
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HÍREK A MÉSZÖLYBÕL
ZENETOTÓ
A zenei világnapot október elsején ünnepeljük. Ebbõl az alkalomból iskolánk tanulói egy 10 kérdésbõl álló feladatsort tölthettek ki, melyet Mariann néni állított
össze. Minden kérdés a zenéhez kapcsolódott, így választ kerestünk arra a kérdésre,
hogy mibõl készítik a hangvillát, melyik
nemzet tánca a mazurka, mit jelent a „rock
and roll”, vagy mi az a körtemuzsika és melyik irodalmi mûben olvashatunk róla. A
helyes megfejtéseket a könyvtárban lehetett leadni, a hibátlanul leadott feladatlapok kitöltõi emléklapot vehettek át.

EMLÉKFUTÁS
2013. október 5-én az aradi vértanúk tiszteletére emlékfutást szervezett a sárbogárdi Honvéd Bajtársi Egyesület. A Hõsök terérõl indult a verseny. Jöttek csapatok Mezõszilasról, Sárszentágotáról, Sárszentmiklósról, a Petõfi Sándor Gimnáziumból
és a Mészöly Géza Általános Iskolából.
Fázva topogtak kicsik és nagyok a napfényes, de hideg reggelen. Dr. Sükösd Tamás
polgármester megnyitóbeszéde alatt izgatottan latolgattuk esélyeinket. Mindkét
csapatunk nagyon jól szerepelt, büszkék
vagyunk rájuk, hiszen már második alkalommal vihettük haza a kupákat!
MGÁI

SZELEKTÍVEN
Iskolánkban nagyon régóta gyûjtjük a különbözõ újrahasznosítható hulladékokat:
PET-palackot, alumínium dobozt, s rendszeresen a papírt is. A „rendszeresen” a mi
esetünkben persze azt jelenti, hogy a tanév
során kétszer, õsszel és tavasszal vetjük bele magunkat a munkába. Ilyenkor átlagosan 2 tonna papírt szállítanak el tõlünk.
A papírgyûjtés az egyik alkalommal az iskola javára történik. Ebbõl a pénzbõl az iskola meg tud venni olyan eszközöket, berendezéseket, amelyekre a költségvetésbõl nem futná. A diákönkormányzat ebbõl
a pénzbõl tudja finanszírozni az iskolai
versenyek egy részét, s a különbözõ rendezvények eszközigényét. A másik alkalommal általában az osztályok kapják meg
az összegyûjtött papír ellenértékét, melylyel az év végi kirándulás költségeit tudják
jelentõsen csökkenteni.
A papírgyûjtésnek azonban nem csak
anyagi haszna van. Összefogásra, környezettudatos életvitelre, sõt kapcsolatok teremtésére, ápolására neveli a gyerekeket
és minket felnõtteket is.
A gyerekek mindig sokat dolgoznak ezen
alkalmakkor. Fiúk és lányok egyaránt vállalják a sokszor nem is könnyû (szó szerint!) munkát, és lelkesen gyûjtik a papírt.
Büszkék vagyunk ezekre a gyerekekre, hi-

szen lehet, hogy néha a tanulásban kissé
lusták, de ilyenkor sohasem marad üresen
az udvar, s a konténerek körül mindig lelkesen serénykedik egy-két szorgos diák.
Az osztályok persze versenyeznek egymással, melyikük gyûjti a legtöbb papírt. A verseny eredménye pedig mindig sokáig ott
díszeleg a faliújságon.
Idén õsszel a dobogó legfelsõ fokára a 6.
osztály léphetett, akik jelentõs (több mint
200 kg) fölénnyel utasították maguk mögé
az ezüstérmes 8. és a bronzot kiérdemlõ 5.
osztályt. A majdnem 3 tonna papír nem kis
mennyiség, hisz egy fõre vetítve diákonként majdnem 22 kg-ot jelent. Gratulálunk mindannyiuknak!
Alpekné Barna Nóra, Szent István Tagiskola

MI IS AZ A FOCI?
Van, akinek ez a labdajáték puszta hagyomány, van, akinek gyõzelem, van, akinek
odaadás, míg van, aki a béke és a barátság
sportjaként tekint rá. Vannak, akiknek az

egészséget és az egészséges életmódot jelenti a labdarúgás, míg sokan a társadalmi
egyenlõség sportjaként tekintenek rá.
A Szent István Általános Iskolában, amellett, hogy régi, kedves elfoglaltságunk, újra
meg újra kihívást jelent megmérettetni
magunkat más iskolák diákjaival szemben.
Kicsi, de annál lelkesebb csapatunk múlt
héten a Mészöly Géza Általános Iskolában
járt, s barátságos mérkõzésen vehette fel a
versenyt anyaintézményünk futballistáival. A jó kezdést, szép gólt, kitartó küzdelmet mutató elsõ félidõ után azonban a második menet fáradtságot, kimerültséget
hozott, hiszen a „kicsi a bors, de erõs” közmondás kiegészülhetett egy fontos tanulsággal: kicsi a bors, de erõs. Kivéve, ha
nincs csere. Így az eredmény sajnos számunkra fájón alakult, de tudjuk, minden
kezdet nehéz, s az elõttünk álló tanév
újabb kihívásait töretlen lelkesedéssel fogadjuk majd!
Szent István Tagiskola

Bogárd és Vidéke 2013. október 10.

KÉK HÍREK
ÁTVERT JEGYZÕ,
ÓVODAVEZETÕ
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság ügyeletére 2013.
szeptember 30-án a kora délutáni órákban érkezett
telefonon bejelentés, hogy az egyik önkormányzat
jegyzõjénél megjelent egy személy, aki egy kft. nevében mutatkozott be, majd közölte, hogy a helyi
óvoda rendelt tõlük csatornatisztítást, de mivel
nincs ott vezetõ, aki aláírja a megrendelõt, a jegyzõtõl kérte ezt. Ekkor a személy a jegyzõnek adta a
megrendelõt, ami teljesen hivatalosnak tûnt, és mivel a jegyzõ nem észlelt semmi gyanúsat, azt alá is
írta és lepecsételte. Ezután az elkövetõk az óvodához mentek, ahol ugyanezt a történetet adták elõ,
csak már fordítva, miszerint a polgármesteri hivatalból kértek és rendeltek meg csatornatisztítási
munkákat, és az aláírt, lepecsételt megrendelõt
mutatva kérték az óvodavezetõt, hogy õ is írja azt
alá és pecsételje le nekik. Ezt az óvodavezetõ meg
is tette, látva a jegyzõ aláírását. Az elkövetõk egy
rövid, 10-15 perces tevékenységet végeztek a csatornahálózatnál, majd a munka végeztével kiszámláztak hozzávetõlegesen 150.000 Ft-os összeget,
amit készpénzben történõ kifizetéssel követeltek.
Ekkor már gyanússá vált a történet a polgármesteri
hivatalban, és telefonon érdeklõdtek az óvodánál,
hogy valóban volt-e ilyen megrendelés, melyet cáfoltak. Ezek után értesítették hatóságunkat. A személyek elõállítása megtörtént, kisebb értékre elkövetett csalás kísérlete miatt büntetõeljárás indult.

HARCIAS EMBÖR
2013. október 2-án az egyik település jegyzõje segítséget kért a Sárbogárdi Rendõrkapitányságtól
egy birtokvédelmi vita miatt hozott határozat ismertetéséhez, mivel az egyik érintett személy már
többször agresszíven viselkedett, és támadóan lépett fel a szomszéddal valamint a jegyzõvel szemben. A határozat kihirdetése során az említett személy a rendõri jelenlét és felszólítás ellenére ismét
fenyegetõzött és szidalmazta a jelenlévõket, továb-

HÍREK, ESEMÉNYEK
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bá a jogszerû rendõri intézkedéssel szemben engedetlenséget tanúsított, ezért õt elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ellene szabálysértési, valamint a jegyzõ sérelmére elkövetett hivatalos
személy elleni erõszak miatt büntetõeljárás indult.

MOTORTAXI
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság járõrei 2013. október 2-án az esti órákban Káloz belterületén igazoltatás alá vontak egy segédmotoros kerékpárral
közlekedõ helyi férfit, aki szabálytalanul, bukósisak
nélkül személyt szállított. Az igazoltatás során kiderült, hogy a férfi nem rendelkezett vezetõi engedéllyel, továbbá a vele szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott. A személy a
szabályszegéseket a helyszínen elismerte, vele
szemben szabálysértési eljárás indult.

BUNYÓ A SULIBAN
A Sárkeresztúri Általános Iskolából 2013. október
3-án a déli órákban bejelentés érkezett a Sárbogárdi Rendõrkapitányság ügyeletére, hogy az iskola
tornatermében a testnevelésóra során, labdajáték
alkalmával két tanuló összeütközött. Emiatt az
egyik, fiatalkorú fiú hirtelen felindultságból a falnak
lökte a másik, gyermekkorú személyt, aki ennek
következtében 8 napon belül gyógyuló sérülést
szenvedett. Az elkövetõ fiatalkorút elõállították a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki garázdaság elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt, melynek során a bûncselekmény elkövetését elismerte, és vállalta a
közremûködést gyorsított eljárás lefolytatásában.

ÖRÖKMOZGÓ
Egy sárkeresztúri férfi 2013. október 6-án telefonon
tett bejelentést a Sárbogárdi Rendõrkapitányság
ügyeletére, hogy otthonról elüldözték, és az utcán
tartózkodik. A járõrök a helyszínen már ott találták
az OMSZ esetkocsiját, a mentõsök már a bejelentõt vizsgálták. A bejelentéssel kapcsolatban a járõrök a zavart viselkedésû férfit meghallgatták, a
mentõápoló további vizsgálatok elvégzését tartotta szükségesnek, ezért kórházba kívánta szállítani.
A férfi megtagadta a mentõbe történõ beszállást,
ezért a mentõsök kérték a járõrök segítségét. Fel-

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI

szólításukra a férfi továbbra sem volt hajlandó közremûködni és beülni a mentõbe, próbálta magát kivonni a rendõri intézkedés alól, megpróbált elszaladni, végül biztonsági intézkedés keretében megbilincselték, és a mentõautót bekísérték a székesfehérvári kórház sürgõsségi osztályára. Mivel még
ekkor is zavartan és agresszíven viselkedett, és a
röntgenszobából már bilincsben próbált meg ismét
elszaladni, fennállt az önkárosítás veszélye, ezért a
rendõrök a további vizsgálatában közremûködtek.
Hatóságunk a férfi ellen jogszerû rendõri intézkedéssel szembeni engedetlenség miatt szabálysértési eljárást indított.
Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Kérdezték
EGYENLÕK ÉS
EGYENLÕBBEK?
A piti tolvajt lecsukják, a halálos gázoló szabadlábon védekezik?
A Bogárd és Vidéke elõzõ számában olvastuk,
hogy a sárbogárdi rendõrök egy nagylóki tolvajt
forró nyomon sikerrel elfogtak, az általa ellopott
gépalkatrészt nála megtalálták. Tettéért az elkövetõt 72 órára bûnügyi õrizetbe vették, s kezdeményezték elõzetes letartóztatását. Bírói
döntés alapján ítélethozatalig házi õrizetbe került.
Dicséretes a gyors és erõteljes intézkedés még
egy ilyen viszonylag kis súlyú ügyben is. Ennek
fényében ugyanakkor még inkább felháborító,
hogy Ny. Milánt, aki alkohol és kábítószer hatása alatt jogosítvány nélkül nagy sebességgel
közlekedett Sárbogárd fõutcáján és halálos balesetet okozott, tette után ügyészi döntés alapján szabadlábra helyezték.
Ezen méltán háborodott fel mindenki, még akkor is, ha a halálos gázoló azóta már gyorsított
eljárásban megkapta büntetését – habár a bírósági ítélet jogerõre emelkedéséig még szabadon járhat-kelhet.
Egy pusztaegresi polgár
Lejegyezte: Hargitai Lajos

Az õszies idõ ellenére továbbra is elõfordulnak szabadtéri tûzesetek. Erre bizonyíték a bevezetõben leírt helyen és idõpontban történt esemény. Ennek során
kétszáz négyzetméteren emésztették fel a lángok a növényeket, és a tûz eloltásához egy vízsugárra és több kéziszerszámra volt szükségük a tûzoltóknak.
Személyi sérülés nem történt.

NÁDAS ÉGETT SÁRKERESZTÚRON

ROBBANÁSVESZÉLY

Nádas kapott lángra Sárkeresztúron, amelyhez a katasztrófavédelem sárbogárdi hivatásos tûzoltói kaptak riasztást október 6-án, vasárnap.

Egy családi ház szobájában égett az ágy, amely mellett egy nyitott állapotban
lévõ propán-bután gázpalack is volt Sárkeresztúron, október 7-én az esti órákban.
Az eset érdekessége, hogy a tûzjelzés Rácalmásról érkezett, mivel a segélykérõ hívást kezdeményezõ hölgyet hívta fel az a férfi, aki a házban tartózkodott. A
mûveletirányítás riasztását követõen a katasztrófavédelmi mûveleti szolgálat
és a sárbogárdi hivatásos tûzoltók siettek a helyszínre. A szobában égõ fekhely
mellett valóban volt egy 11,5 kilogrammos propán-bután gázpalack, ezért a tûz
oltásával párhuzamosan a palackot is azonnal el kellett távolítani az épületbõl,
amelyet az udvaron egy vízsugárral visszahûtöttek a tûzoltók. A további felderítés során a konyhában egy férfit találtak, aki nem szenvedett sérülést, azonban
megfigyelésre kórházba szállította a mentõszolgálat. Az eset körülményeinek
kiderítésére tûzvizsgálati eljárás indult. (Fotók: katasztrófavédelem)
Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó százados,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõhelyettes
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FORR A BOR
A Sárszentmiklós–Sárbogárd Borbarát Kör pénteken Bognár
Józsefék portáján találkozott a Lázár utcában. Józsi a napokban
fejezte be a szüretet, éppen idõben, mert már jött a fagy. Siralom
volt látni a lefagyott szõlõleveleket, a gyönyörû legényvirágokat
és a paradicsomot. Korán jött az idén az õszi fagy, és tavasszal is
késõn ment el a hó. Április végén még havazott, aztán jött a hirtelen nagy meleg, majd megint a lehûlés éppen akkor, amikor a
szõlõ virágzott.
Határoztak arról, hogy a tavaly nagyon jól sikerült borszentelõt az
idén is megtartják. Erre minden szõlõsgazdát szeretettel várnak
helybõl és más településekrõl is.
Bognár József és asszony segítõi ezután tyúkpörkölttel vendégelték meg a társaságot. A finom pörkölt mellé megkóstoltuk a kör
tagjai által hozott új borokat, s akinek még nem forrt ki az idei, az
tavalyival kínálta társait.
Hargitai Lajos

– Soha ennyi másodtermést nem láttam még a tõkéken, mint az
idén – jegyezte meg Fülöp István, aki azért nem panaszkodott a
termésre. A mennyiség megvolt, a must cukorfoka is éppen elérte
azt a szintet, amibõl még jó bor lehet.
A kései fajták 15-16 mustfokot adtak, de a koraiak viszonylag jól
szerepeltek. Volt, akinek 17-19 fokos mustja is lett. Panaszkodtak
többen arra is, hogy sok fajta az idén nagyon rosszul kötõdött. Fõleg a muskotályos fajták és a korábban mindig biztos termõ
bianka az idén csak vesszõt és lombot nevelt, gyümölcsöt nem.

Munkanélküli munkakutyák állást keresnek
Heiland Jani, a város temetõgondnoka
igencsak meglepõdött a minap, amikor
szokásos körútján a Varga-temetõben két
vidám pulikutya fogadta. Ott ültek a ravatalozó teraszán, és elszánt tekintettel figyelték az autóval érkezõ ismeretlent.
Még vakkantottak is néhányat kötelességtudóan, hogy úgy látsszék, õk itt szolgálatban vannak, de látván, hogy amolyan gazdaféle lehet az illetõ, aki a kocsiból kiszáll,
így hát csak gyanakodva figyelték, hogy
most vajon hogyan fog viszonyulni hozzájuk az idegen.
Jani óvatosan közeledett a kutyákhoz,
mert nem tudni, miféle szerzetek, honnan
szalasztották õket. De aztán ahogy szólt
hozzájuk, farkukat csóválva vakkantottak
egy barátságosat. Jani aztán tette a dolgát,
amit egy temetõgondnoknak tennie kell.
Úgy volt vele, ha a kutyák csak úgy ideiglenes látogatóba jöttek, majd elmennek. Biztosan közel lehet a juhász, aki a birkák terelésénél alkalmazza a két hivatásos munkakutyát, esetleg egy nyúl utáni hajsza hozta a két õkelmét a temetõbe.
Másnap, amikor Jani újra kiment, a kutyák
ugyanott ültek, és már ismerõsként fogadták. Farkcsóválva közeledtek is egy kissé,
de azért tartották a bothossznyi távolságot.
Mert hát az embernél azt sose lehet tudni,

hogy éppen mit tesz a szegény kutyával. Jani megsajnálta az igencsak éhesnek látszó
jószágokat. Volt a kocsiban néhány szem
dió, azt megtörte és a kutyák elé vetette.
Azok a diót héjastól fölették egy pillantás
alatt, és hálásan tekintve a jóságos emberistenre farkcsóválva lihegtek újabb adományért. Eresztett Jani nekik egy kis tálkába vizet is a kútról. Megitták.

rendelkezett, hogy a Varga-temetõben
csõszöket alkalmazzon, fõleg a saját költségén. Pedig itt igencsak elkelne egy állandó csõsz, hiszen meglehetõsen kiesik ez a
temetõ a városból. Haza se viheti õket,
mert nem lehet tudni, hogy az új családtaghoz mit szólnának a macskái, és fõleg az
udvarban békésen sétálgató galambok. A
sintérnek se akarja adni õket, mert esetleg
elemészti a szegény párákat, meg még neki
kellene fizetni, ha kiviszi õket. Itt állatvédõk sincsenek. Hát akkor mi legyen?
Így aggodalmaskodott, míg a házunk elé
ért. A kapuban találkoztunk össze. Én éppen akkor érkeztem haza, Jani meg e súlyos gondokon tépelõdve tartott ki a temetõbe, hogy visz a kutyáknak némi eleséget.
Amint meglátott, rögtön visszatolatott, és
megkért, nézzük meg együtt szegény számkivetett állatokat, fényképezzem le õket,
és ha lehet, tegyünk be egy hirdetést az újságba, miszerint:

Jani legközelebb már készült. Tett a kocsiba néhány kutyának való miegymást. A hazátlan jószágok hálásan fogadták az önzetlen ajándékot, amit aztán bepakoltak a
gyomrukba.
„No, ez nem mehet így a végtelenségig!” –
gondolta Jani, hiszen arra kerettel nem

Kettõ darab munkanélküli munkakutya
állást keres „Vau-vau” jeligére. A pulikutyák a temetõbõl elvihetõk. A komoly érdeklõdõnek megadom Jani elérhetõségét
is: 06 (30) 347 3767.
Hargitai Lajos
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Szüreti felvonulás Sárszentágotán
A szombati sárszentágotai szüreti felvonulásra hét faluból érkeztek a fogatosok. Nem
csoda, hogy annyian voltak, hogy a menet
eleje már az utca végén járt, amikor a vége
még el se indult.
Csikósok, huszárkisasszony és csõszlegények haladtak a menet elején. Egy kamasz
fiú pónilován haladt elöl. Akrobatikus
ügyességgel felállt a ló hátára, úgy pattogtatta a karikás ostort. A zenészkocsin óriási
hangfalakból dübörgött a zene, így már elõre messzirõl hallhatták az utcára sereglõk,
hogy közeledik a szüreti menet.
A rendezvényt a szülõi munkaközösség
szervezte. Míg körbejárták a falut, a kultúrház elõtti téren egy sátornál fõtt a vacsora,
amit a bál elõtt közösen elfogyasztottak a
visszaérkezõ felvonulók.
Az esi szüreti bált nagy érdeklõdés mellett
a kultúrházban tartották.
Hargitai Lajos

Szüret után Sáregresen
Szombaton ragyogó napsütésben gyülekeztek a sáregresi kultúrház udvarán és a templom elõtti téren a szüreti felvonulók.
Hagyományosan minden évben Hermann Mária szervezi a falunak ezt a
nagy eseményét, amire már hetekkel korábban készülnek. A gyerekek és a
falu ifjúsága gyakorolja a dalokat, tánclépéseket, hiszen a falu több pontján
várják a felvonulókat étellel, itallal, ahol tánccal, énekkel köszöntik az utca
népét.

Kiss Ferenc, a kisbíró kidobolta, hogy az elmúlt esztendõben mi minden
történt a faluban. Hírt adott az idei szüret végérõl, s ezen alkalomból invitálta a falu apraját és nagyját az esti szüreti mulatságra. Mondandója befejeztével jelt adott a kezdésre. Indulás elõtt a szüreti ruhákba öltözött iskolások és az óvodások, majd a felnõtt ifjúság és aztán a nyugdíjas népdalkörös asszonyok tánccal, énekkel köszöntötték a nagyszámú nézõközönséget,
majd fölültek a kocsikra, s elindult a menet.
Minden évben sok kocsi van, s így volt ez most is. Cecérõl és más településrõl is érkeztek fogatosok. Egy traktor pótkocsijára ültek fel a népdalkörös
asszonyok, Somogyvári Bandi bácsi traktorjának pótkocsiján pedig egy
lánycsapat nótázott. Ostorpattogtatással elöl mentek a csikósok, utánuk
hintón a bíró és bíróné: Tornóczi Attila és felesége, Tornócziné Bondor
Csilla. Az öregbíró tisztét Katz Miklós látta el felesége társaságában. A vajda és vajdáné szerepét Mészáros Zsolt és felesége vállalta.
A hosszú menet minden évben kimegy Rétimajorba és végül Tarnócapusztára, ahol Somogyvári Bandi bácsi látja vendégül a társaságot.
Az esti bálon hajnalig mulatott a nagyszámú vendégsereg.
Hargitai Lajos

Állatok napja
a Cecei Óvodában
Az állatok világnapját megelõzõ héten minden évben témahetet szervezünk az óvodában. Természetesen nemcsak ezen a héten figyelünk a körülöttünk élõ állatokra,
hiszen pedagógiai programunk szerves része a környezetvédelem, hanem óvodai életünk mindennapjaiban is
jelen van ez a törekvés. Ilyenkor azonban fokozottabban
hívjuk fel a figyelmet az együttélés szabályaira és arra,
hogyan éljünk harmóniában a minket körülvevõ természettel. Fõ célunk, hogy minden gyermekben már óvodáskorban kialakuljon az élõvilág iránti érzékenység.
Óvodásainknak
igyekeztünk változatos lehetõségeket biztosítani az
állatokkal kapcsolatos ismereteik
bõvítésére, a közvetlen tapasztalatok gyûjtésére. A
családoknál tett kirándulások során a
gyerekek megfigyelték az állatok lakhelyét, megsimogatták, megetették
õket. Képeket gyûjtöttünk, melyekbõl tablókat készítettünk. A népmese napjával összekapcsolva az óvó nénik a
csoportok között vándorolva állatos meséket mondtak.
A gyerekek lerajzolták kedvenc állataikat és ebbõl, illetve az otthonról hozott plüss állatokból kiállítást szerveztünk. A hét utolsó napján az óvó nénik meglepetése az
ovisoknak „Az aranyos tarajos kiskakas” címû mese
dramatizálása volt, melyet egy kis nyuszi simogatása követett.
Az alábbi dr. Szentgyörgyi Albert-gondolatot adhatjuk
gyermekeinknek útravalóul:
„A természet hatalmas, az ember parányi,
ezért aztán az ember léte attól függ,
milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel.”
Cecei Óvoda
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Vörösboros
szõlõleves
Hozzávalók: 50 dkg szemelt szõlõ,
2 dl tejszín, 1 dl tejföl, 2 dl vörösbor, 2 dkg liszt, 2-3 szem szegfûszeg, fahéj, só, ízlés szerint cukor.
A szõlõt felöntjük 1 liter vízzel, hozzáadjuk a vörösbort, a fûszereket, és lassú tûzön addig fõzzük, míg a szõlõ megpuhult. A lisztbõl
a tejszínnel és a tejföllel teljesen sima habarást készítünk, és ráöntjük a levesre. Még néhány percig forraljuk, végül cukorral ízesítjük. Jól lehûtjük.

Sertéskaraj
krumplival és
káposztás lecsóval
Hozzávalók (2 fõre): 25 dkg csontos sertéskaraj, 50 dkg újkrumpli
(6 db nagy krumpli), 0,5 kis fej
káposzta, 1 közepes db vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 2 nagy
db paradicsom, 2 közepes db paprika, 1 db chili, 2 ek olívaolaj, só
ízlés szerint, 1 teáskanál fekete bors (õrölt), 1 teáskanál csípõs
fûszerpaprika, 1 dl sör, 5 szál petrezselyem.
A húst kettévágjuk, a káposztát legyaluljuk, a hagymákat aprítjuk,
a paradicsomot negyedbe, a paprikákat karikára vágjuk. Egy nagy
serpenyõbe öntünk olajat, ráhelyezzük a húst, mellé a többi hozzávalót, fûszerezzük, ráöntjük a sör felét, sztaniolpapírral letakarjuk, s a 180 fokos sütõbe tesszük. 15 perc elteltével megfordítunk
mindent, ismét fûszerezzük, s ráöntjük a maradék sört, letakarjuk, és tovább sütjük. Majd levesszük a fóliát és készre sütjük. Tálaláskor teszünk a tányérra egy szelet húst, mellé lecsót és krumplit. Az utóbbira vágunk petrezselymet.

Sütõtökös palacsinta
dióbundában
Hozzávalók: 8 kész palacsinta, 40 dkg
sült sütõtök, 1 evõkanál méz, 1 evõkanál citromlé; a bundázáshoz: 8-10 dkg
liszt, 2 tojás, 5 dkg darált dió, 5 dkg
zsemlemorzsa.
A sült tök húsát kikaparjuk, a mézzel és a citromlével simára keverjük, a palacsintákra kenjük. Két oldalukat középre hajtjuk, felgöngyöljük, majd lisztbe, felvert tojásba és a diós zsemlemorzsába
forgatva bundázzuk. Bõ, forró olajban kb. 3 perc alatt mindkét oldalukat aranysárgára sütjük, végül jól lecsöpögtetjük. A tetejükre
fahéjas porcukrot is szitálhatunk.

IDÕJÁRÁS

Változékony marad idõjárásunk. A hétvégén kellemes
hõmérsékletû, csendes idõjárás lesz uralkodóban, ám szombatra virradó éjszaka ténykedhet
egy csapadéksáv az országban, így átmenetileg ismét elõfordulhatnak záporok, vagy kisebb esõ. Hétfõn újra változékonyabbra
fordul az idõ, a több-kevesebb napsütés mellett idõnként erõsebben megnövekedhet a felhõzet és újból kialakulhatnak záporok.
Valamennyi napsütésre szinte mindegyik
napon számíthatunk, és a megélénkülõ délies, délkeleties áramlásnak köszönhetõen
kellemes, 20 fok körüli, vagy kevéssel e feletti maximumokra készülhetünk, és az
éjszakák sem lesznek annyira csípõsek;
fagyra egyáltalán nem kell számítani.
www.metnet.hu
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FANTÁZIAJÁTÉK
A férjem azt mondja, hogy túl romantikus a fantáziám. Azonban a
tények tények, nincs közük a fantáziához. Amit a saját szememmel láttam, ahhoz nem kell segítségül hívnom a képzeletemet.
Láttam, és kész.
Állt például a zongoránkon egy nagy cserépben valamilyen virág,
kínai rózsa, vagy mi, az anyósomtól kaptam, mindegy. Egyszer
észrevettem, hogy ez a növény kezd túlnõni, csúnyán magas lett.
Odamentem a zongorához, és a szememmel kezdtem méregetni,
hogy hol fogom lenyesni ezt a virágot. És ebben a pillanatban, ha
hiszed, ha nem, az én növényem összecsuklott, mint egy ember, ha
lövés éri. Megijedtem, elhiszed? Hinnem kellett a szememnek.
Megnéztem, és megállapítottam, hogy azon a ponton tört meg,
ahol le akartam vágni. Nézd, én tudom, hogy a természetnek vannak törvényei, az élet nem olyan, mint egy fantasztikus film, ahol
falevelek emberi ujjakká válnak satöbbi. Vannak furcsa véletlenek is. De nekem addig eszembe sem jutott, hogy megmetsszem a
virágot, most hirtelen elhatározásra jutottam, és abban a pillanatban megtörtént ez a különös, váratlan elhanyatlás. Muszáj volt
feltételeznem valamit. Hogy mit? Hát azt, hogy ez a szegény növény megérezte, amit gondoltam. Röhöghetsz. Azt tudjuk, hogy
ember és ember között lehetséges a tudatátvitel, de hogy egy
emberi lény és egy gizgaz között is lehetséges volna, hát az átírná
az egész biológiát és pszichológiát és mindent.
Szóval vannak dolgok… Nincs itt szükség a fantázia csapongására.
Egy természetfilmben a tévén azt mutatták, hogy ha két azonos
növény közül az egyiket dédelgeti, meg-megsimítja a gazdája, a
másikat hanyagolja, a kedvenc elkezd burjánzani, dúsabban nõ.
Megérzi a szeretetet? Van érzelemvilága, titokzatos idegrendszere, ismeri a hálát? Tudjuk, hogy az õsi világkép egynemûnek tekintette az élõvilágot, a fákat például emberi tudattal ruházta fel
ez a mitologikus gondolkodásmód. Ha belelapozunk Ovidius Átváltozások címû mûvébe, többször találkozunk gondolkodó fákkal, vagy éppenséggel fává változó jóságos emberekkel, természetesen Philemonra és Baucisra gondolok. Amikor gyerekként elõször találkoztam a szeretetben megöregedett házaspár szép történetével, könnyû volt elképzelnem a két öreg fát a vízparton, csak
az késztetett töprengésre, hogy vajon hogyan érintkeznek, beszélnek egymással, ha már Zeusz évszázados élettel jutalmazta õket.
Lelket tulajdonítani a dolgoknak: ez nem idegen az emberi gondolkodástól. A vallásos elképzelés hajlamos az egész világmindenséget szellemi természetû valaminek látni, ugye a görög mitológiában Uránusz, az Ég szerelmes Gaiába, a Földbe, s maga ez a
Szerelem is lélekkel rendelkezõ, gondolkodó lény, Érosz a neve.
Én el tudom képzelni, hogy az a kõdarab, amelyik negyven éve itt
hever az udvarunkon, jól ismer, és talán szeret bennünket.
De ez már tényleg fantáziajáték, igaza van a férjemnek. Hogy miket képes gondolni néha az ember, igaz?
L. A.

MEGHÍVÓ
„Nem az évek számítanak az életünkben,
Hanem az élet az éveinkben.”(A. E. Stevenson)
Alap Község Önkormányzatának
képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívjuk az

IDÕSEK VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL
MEGRENDEZÉSRE KERÜLÕ ÜNNEPSÉGÜNKRE.
Idõpontja: 2013. október 12. (szombat) 14 óra.
Helyszíne: Arany János Mûvelõdési Ház (Fõ út 164.).
Közremûködnek: Csuti Csaba nótaénekes, Margaréta Nyugdíjasklub, az Arany László Általános Iskola diákjai, az óvoda Maci csoportja, Mezõföld Népi Együttes, Ten Dance Tánccsoport, Vándorok Táncszínház Pálfa.
Méhes Lajosné polgármester
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Lapszemle 1913. október 12.

Nõi sorsok

Az Alföldet körbekerítõ ókori védmûrendszer maradványa ihlette valóságos óda
írására az álnév alatt publikáló rigmusszerzõt. Apropója, ahogy a sorokból kitetszik, a fõutcai árok kitisztítása lehetett.

Hétfõn délután Pataki
Éva volt vendége a
Madarász József Városi Könyvtárnak. Ez a
program az Országos
Könyvtári Napok keretein belül jöhetett
létre.
Pataki Éva az ELTE-n
végzett magyar–orosz–esztétika szakon.
Többek között a Hírlapkiadónál volt újságíró, valamint a Mafilm forgatókönyvíró-iskolába járt. Késõbb a Mafilm Budapesti Stúdió dramaturgja volt, azóta (1993
óta) szabadúszóként dolgozik mint forgatókönyvíró és filmrendezõ. Rengeteg film
megtalálható munkái között.
Idõközben könyvírással is foglalkozott. Jelentõsebb könyvei a Mészáros Mártával
közösen írt Kisvilma, Még egy nõ, Ami elveszett, Nõbõl is megárt a nagymama,
Hamlett halott.
A közösen eltöltött egy óra alatt mesélt
életérõl, könyvei különleges mellékszálairól és arról, milyen élmények kapcsolódnak az írásmûvek elkészüléséhez.
Nekem a legjobban a Nõbõl is megárt a
nagymama címû könyv egy részletének felolvasása tetszett.
Az elõadás igazán családias és humoros
volt, melyet vendéglátás követett, ahol személyes beszélgetésre is mód nyílt az írónõvel, valamint dedikáltatni lehetett a mûveit.

*

A sárbogárdi „Csörsz árka”

Üdvözöllek, fõutcai,
Kõhidmenti, szép új árok!
Gyönyörbe ringat mélységed,
A partodon ha megállok.
Mûvészkezek munkája vagy,
Kiirtották gazod, bokrod,
S hogy készen vagy, fenekedre
Rálopok egy rigmuscsokrot.
Homlokodra szánnám, hogy ha
Fehérruhás ara vó’nál,
De te csak szerény árok vagy,
Ki mélységével imponál.
Hivatásod dicsõ, nemes:
Levezetése az árnak!
Partjaidon a gátõrök
Alabárddal kelnek-járnak.
Bár még nem nõhettél nagyra,
S pár lépés csak a büszke voltod,
Mégis letörültél rólunk,
Egy már régi szégyenfoltot.
Zúghat a vész, jöhet az ár,
A kõhidnak öblös az alja.
Távoli hullám morgását
Büszkén, harcrakészen hallja.
Ámde most meg az a hiba,
Hogy a szép uj árkot féltik,
S a gátõrök a felhõket
Hosszu gúkkereken kémlik;
És mihelyest gyanu támad,
Hogy kilátás van esõre,
Valamennyi utász és õr
Egyesülten kap erõre:
Beföldelnek minden „lik”-at,
MI a Templom-útról tátott,
Csak hogy megtarthassák szüzen
Az új, nagyutcai árkot.
Panador

* (Csörsz árka: Õskori mesterséges két árok
neve a Duna-Tisza közt, a Tarna folyótól és
Gödöllõtõl a Tiszáig.)
„Példás büntetés. Lapunk egyik elõzõ számában tettük szóvá a gõzgépekre vonatkozóan azt a vármegyei szabályrendeletet, melybe
a géptulajdonosok semmiképp sem akarnak
beletörõdni. Legutóbb Kherndl Imre sárszentmiklósi nagybérlõt jelentették fel a
csendõrök, mert egyik cséplõszekrényén a
dobnyílás nem volt védõkorláttal ellátva és a
mentõszekrény sem volt az elõírt anyagszerekkel felszerelve. A sárbogárdi járásbíróság

e hó 7-én Kherndl Imrét, testi épség elleni kihágás miatt 100 kor. pénzbüntetésre itélte.
Elitélt fellebezett az ítélet ellen.”
„Fogorvos Sárbogárdon. Dr. Gonda Samu
jónevû fõvárosi fogorvos 3-4 heti tartozkodásra községünkbe érkezvén, rendeléseit
az Engel-féle „Kaszinó” szállodában már
meg is kezdette.
Hirdetés: Dr. Gonda Samu fõvárosi rendelése Sárbogárdon, Engel-féle „Kaszinó”
vendéglõ. Foghúzás érzéstelenitéssel, fogtömés arany, platina, porcellán, ezüst stb. tömések. Mûfogak, szájpadlás nélkül is.
Aranykoronák, hidalások. Mérsékelt árak!
Budapesten: Kossuth Lajos utcza 11.”
Med. Univ. Dr. Gonda Sámuel fogspecialista hirdetése az egyik Vasárnapi Újságban is megtalálható (1913. 60. évf. 11. szám
), mely fogászati eljárások arzenálját vonultatja fel a fájdalommentes gyökérhúzástól a különféle szájbetegségek kezeléséig. S mint írja, a „vidékiek 24 óra alatt
megkaphatják fogsoraikat.” Részletfizetési kedvezményt is ígér, és a tisztviselõknek
külön, esti rendelést, írásbeli jótállással.
„Elveszett f. hó 3-án Sárbogárdon az Andrássy-uton egy „V.U.” monogrammu 3 drágaköves nõi aranygyürü. Becsületes megtalálója kéretik, hogy a gyürüt a Spitzer-féle
nyomdába szolgáltassa át, hol 20 kor. jutalomban fog részesülni.”
„Színházi jelentés. Kollár Gusztáv szinigazgató 20 tagból álló válogatott társulatával folyó hó 14-én kezdi meg szereplését Sárbogárdon.”
A színtársulat repertoárjában – a tabi helyi
újság feljegyzése szerint – az „Aranyesõ”, a
„Doktor úr” és a „Berkovics és társa” darabokat játszotta nagy sikerrel.
(-b -n)

Mágocsi Adrienn

Könyvajánló

Pataki Éva: Nõbõl is
megárt a nagymama
A szerzõnek immár harmadik regénye a Nõbõl is
megárt a nagymama. A játékos cím mögött – a
könnyed nõi kalandok és a káröröm-vicces nagymamai felsülések mellett – sokkal komolyabb lélektani elemzések sora is rejtõzik: egy valódi nõi fejlõdésregény. Pataki Éva ezúttal a nagymamává válás ígéretes, de egyúttal rögös útján vezeti végig az
olvasót. Öt év történéseit meséli el keresetlen
õszinteséggel, csipkelõdõ humorral. Elõzõ regényeit (Még egy nõ, Ami elveszett) a megkapóan
személyes hangvétel és a finom önirónia tette sajátosan egyedivé. Ezúttal még õszintébb, még fanyarabb a humor, még elevenebbek a hétköznapi mozzanatok. Ez a sokrétû könyv elsõsorban azoknak
íródott, akik maguk is megélték a nõi lét különbözõ
stádiumait, akik kíváncsiak lányuk, anyjuk, nagyanyjuk, vagy épp unokájuk szempontjaira – és ilyenek a férfiolvasók között is jócskán elõfordulnak. A
szerzõ örök témája megmaradt: a nõrõl és a nõi szerepkör változásairól, múló és maradandó értékeirõl, a generációk között vibráló feszültségekrõl és
az egymásra utaltságukról beszél. Egy humoros,
egyúttal szomorkás nagymamakönyv kerekedik ki
Pataki Éva tollából. A Nõé, aki sosem öregszik meg
igazán: mert õ a csábító és dédelgetõ, a vajákos
unokabûvölõ, a kétbalkezesen is bölcs – az ÖRÖK
Éva. A regény szórakoztatóan mesél az együtt élõ
nemzedékek kapcsolatainak nehezen kibogozható,
de varázslatos szövedékérõl.
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Szurkolj és bulizz!

Újabb gyõzelem hazai pályán
Fejér megyei I. o., 4. forduló

VAX KE Sárbogárd–
Seregélyes PDSE 38:28 (19–12)
Vezette: Fazekas–Vargáné.
Sárbogárd: Németh I. – Szabó J. Zs. 4,
Bodoki 7, Pluhár 6, Rehák 3, Kaló 5, Goldberger 4.
Cserék: Borostyán, Sohár, Hegedüs 3,
Suplicz, Németh II. 4, Iker 2.
Edzõk: Bodoki György, Takács Lajos.
Szombaton lejátszottuk a szezon második
hazai mérkõzését is. Az elsõ fordulóban
meglehetõsen könnyen, 37 góllal vertük az
Ercsi utánpótláscsapatát. A hétvégi mérkõzésen tudtuk, hogy egy erõsebb ellenféllel találkozunk és nehezebb lesz a két pont
megszerzése.
Szokásunkhoz híven jól kezdtük a mérkõzést, már 10 perc után 4 góllal vezettük. Jól
ment a játék, ismét látványos és taktikailag
is szépen megkomponált gólokat szereztünk. A védekezésünk is jónak bizonyult az
elsõ félidõben, ami nagyban Suplicz István
ellenállhatatlanságának volt köszönhetõ.
Félidõben magabiztosan 7 góllal vonulhattunk a 10 perces pihenõre.
Az Agárdi Termál csoport
állása és eredményei
Kulcs–Lajoskomárom
Kõszárhegy–Szabadegyháza II.
Adony–Baracs
Pusztaszabolcs–Seregélyes
Aba-Sárvíz–Sárszentmiklós
Káloz–Dég
Nagylók–LMSK
Sárbogárd–Mezõszilas
1. Sárszentmiklós
2. Seregélyes
3. Baracs
4. Nagylók
5. Káloz
6. Pusztaszabolcs
7. Kõszárhegy
8. Aba–Sárvíz
9. LMSK
10. Adony
11. Lajoskomárom
12. Sárbogárd
13. Szabadegyháza II.
14. Mezõszilas
15. Kulcs
16. Dég

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

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

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

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

38
28
26
25
23
14
20
26
13
15
13
6
11
10
8
3

HAJRÁ, SÁRBOGÁRD!
Rehák Tamás

A Horfer Serleg csoport
állása és eredményei
2-2
5-0
1-2
2-2
1-5
5-0
1-0
2-2

9
10
7
18
15
10
12
17
10
17
17
24
23
32
29
29

A második félidõben ismét elõjöttek a figyelmetlenségek és a hibák. A félidõ közepén volt egy gyenge 7-2-re elvesztett periódusunk, és feljött az ellenfél 4 gólra. Ziccereket hibáztunk, buta szabálytalanságokat
követtünk el, ami miatt 2 perces büntetéseket kaptunk, és ezzel saját magunkat
hoztuk kicsit nehéz helyzetbe. A vége elõtt
10 perccel jókor jött az idõkérés, és újra
magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést.
Németh II. és Goldberger vezérletével
dobtunk pár lerohanásgólt rendezetlen fal
ellen, így újra magabiztos volt az elõny.
A végére azért elmondhatjuk, hogy simán
nyertünk 10 góllal. Azonban ez ellen a Seregélyes ellen soknak számít a 28 kapott
gól, és ezen mindenképpen javítanunk kell
a késõbbiekben.
Vasárnap idegenben fogunk pályára lépni,
mégpedig a Bicske TC otthonában. A mérkõzés 18 órakor kezdõdik a Szári Sportcsarnokban. Ez sem lesz könnyû mérkõzés, hiszen a bicskei csapat hozzánk hasonlóan még nem vesztett pontot a bajnokságban.

29
18
19
7
8
4
8
9
3
-2
-4
-18
-12
-22
-21
-26

22
22
21
19
16
16
13
12
10
9
9
5
3
3
2
1

Dase–Nagyvenyim
Kisapostag–Perkáta
Alap–Mezõfalva II.
Vajta–Sárszentágota
Cece–Rácalmás
Nagykarácsony–Enying
Elõszállás–Zichyújfalu
1. Nagykarácsony
8 8 0 0
2. Kisapostag
8 7 0 1
3. Alap
8 6 0 2
4. Vajta
8 5 1 2
5. Enying
8 5 0 3
6. Zichyújfalu
8 4 1 3
7. Dase
8 3 2 3
8. Mezõfalva II.
8 3 1 4
9. Elõszállás
8 2 1 5
10. Rácalmás
8 1 2 5
11. Cece
8 1 2 5
12. Sárszentágota
8 1 1 6
13. Perkáta
8 1 1 6
14. Nagyvenyim
8 2 2 4
(Nagyvenyimtõl -6 pont levonva.)

2-2
4-0
5-0
4-1
1-1
3-2
1-1
29
26
22
27
34
21
19
17
7
12
15
13
9
14

10
8
12
11
16
11
23
23
25
20
27
28
28
23

19
18
10
16
18
10
-4
-6
-18
-8
-12
-15
-19
-9

DVD rendelhetõ a 2013. október 6-ai sárbogárdi

SZIMFONIKUS KONCERTRÕL
a Bogárd és Vidéke Hírházban.
Sárbogárd, Hõsök tere 12., telefon: 06 (25) 508 900.

24
21
18
16
15
13
11
10
7
5
5
4
4
2

Október 19-én 18 órakor összecsap a VAX
Sárbogárd Kézilabda Egyesület és a Dunaújvárosi AC csapata Sárbogárdon a Steitz
Ádám-csarnokban.
A DAC a sárbogárdi csapat legnagyobb riválisa s egyben a legerõsebb ellenfél a megyei I. osztályban. A VAX és a DAC összecsapása tehát a legnagyobb kézilabda-esemény Sárbogárdon minden évben a sportszeretõk számára. Erre a napra nemcsak a
csapatok és a szurkolók készülnek, hanem
a Blue Café soproni zenekar is, hiszen aznap este 21 órától õk zenélnek a mûvelõdési házban.
Hogy hogyan jön össze a kézilabda és a zenekar, azt a Blue Café dobosa, Bodoki Péter válaszolja meg.
– Peti, hogy jött a koncert ötlete?
– Ahogy a bevezetõben is említetted, nagyon fontos mérkõzésrõl van szó, a zenekarral pedig egyébként is szerettünk volna
újra ellátogatni Sárbogárdra, így aztán gondoltunk egy merészet, és a részünkrõl megelõlegeztük a gyõzelmet, hogy a meccs után
együtt ünnepelhessünk a csapattal. Reméljük, ez az esemény inspiráló lesz számukra,
és plusz erõt ad ahhoz, hogy még jobban
teljesítsenek.
– Mi a közös a kézilabdában és a zenélésben?
– Egyrészt, véleményem szerint, a zenélés
és a sport ûzõi hasonló beállítottságú emberek, hiszen ugyanazt a kitartást, alázatot,
szorgalmat és közösségi munkát kell véghezvinniük nap mint a nap a hobbijukban.
Másrészrõl családi vonatkozásra is visszavezethetõ a dolog, mivel nálunk, Bodokiéknál van, aki zenél, van, aki sportol, de
olyan is van, aki mindkettõ tevékenység
megszállottja.
– Milyen repertoárral várjátok az érdeklõdõket?
– A zenekar stílusából adódóan javarészt
latin és funkyslágereket hallhat majd a közönség, külföldi és magyar elõadók dalait, a
mi sajátos hangszerelésünkben. Persze,
azért van pár meglepetés is a tarsolyunkban, amivel reméljük, mindegyik korosztálynak a kedvében járunk majd.
– Mit keres egy soproni zenekar Sárbogárdon?
– Aki eddig olvasta a cikket, az bizonyára
már rájött, hogy erre a válasz hozzám lesz
köthetõ. 2005-ben kerültem Sopronba, középiskolai tanulmányaim végett. Ekkor kerültem közeli kapcsolatba a zenével is. 3
éve Sopronban élek, de mindig nagy örömmel térek haza, és ha tehetem (mint most
is) a kedvenc idõtöltésemmel kötöm egybe
látogatásomat.
– Mit vártok ettõl a koncerttõl?
– Ahhoz, hogy nagy sikerû, emlékezetes
nap maradjon ez, sok mindennek stimmelnie kell majd. Nagy nézõszám, jó hangulat,
csakúgy a meccsen, ahogy a koncerten is,
ezért várunk mindenkit, hogy együtt szurkoljunk, bulizzunk. A legfontosabb a gyõzelem, úgyhogy találkozunk jövõ hét szombaton! Hajrá, Sárbogárd!
Hargitai Gergely
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Újra indul a Bogárd és
Vidéke–Arany Ászok városi
teremlabdarúgó-bajnokság!
A mérkõzéseket a megszokott rendben és idõben rendezzük.
Az elsõ forduló elõreláthatólag október 27-én kerül megrendezésre.
A nevezés – elõzetes egyeztetés után – minden csapat számára
október 21-én 19.00 órakor történik a mûvelõdési házban.
Fontos, hogy minden csapatvezetõ megjelenjen!
Jelenleg a nevezési szándékukat leadó csapatok a következõk:
FLD–Ászok Ásza, Extrém, Légió 2000, Spuri, Twister-Galaxy.
A nevezési díjjal és más információval kapcsolatban érdeklõdni hétköznap 17 óra után, hétvégén 8.00–20.00 óráig lehet a 06
(30) 581 2043-as telefonszámon.
Bereczki Tamás szervezõ

ÕSZI BÁL CECÉN
„Itt van az õsz, itt van újra!” (Petõfi Sándor)
Nagy tisztelettel és szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját a

2013. október 26-án 20 órakor kezdõdõ
JÓTÉKONYSÁGI ÕSZI BÁLUNKRA
a cecei mûvelõdési házba.
Az esemény fõ támogatója: Boros zenekar.
Belépõdíj: 1.000 Ft/fõ.
A bevétel teljes összegét a ravatalozó felújítására ajánljuk fel.

15

16

TV-RÁDIÓMÛSOR

Október 12., SZOMBAT
MTV: 5.40 Hajnali gondolatok 5.45 Az Este 6.15 Magyar gazda 6.45 Forma-1 8.30
Híradó 8.50 Sporthírek 9.00 Noé barátai 9.30 Zöld Tea 10.00 Kerékpártúra 10.30
Aranymetszés 11.30 KorTárs 12.00 Hírek 12.05 100 kép a XX. századról 12.15 Másfélmillió lépés Magyarországon 13.10 A világörökség kincsei 13.30 A nagy versmondás 14.00 Forma-1 15.45 Egy macska kettõs élete 16.50 Egyszer volt, hol nem
volt 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek
20.20 Aludj csak, én álmodom 22.05 Huszár a tetõn 0.15 Az elektromos ködben
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.30 Míg a halál el nem választ 11.00
XXI. század – A legendák velünk élnek 11.00 Házon kívül 12.00 A la Car 12.30 4ütem
13.05 Cobra 11 14.10 A hõs legendája 16.05 Menekülés a gyõzelembe 18.30 Híradó
18.55 Fókusz Plusz 20.00 X-Faktor 22.25 Szüzet szüntess! 0.35 Brooklyn törvényei
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 10.00 Monster High 10.30 Astro-világ
11.35 Kalandjárat 12.05 Babavilág 12.35 Fogyótúra 13.05 Tûsarok 13.35 Stílusvadász 14.05 Xena 15.05 A férjem védelmében 16.05 Attila, Isten ostora 2/1. 18.00
Tények 19.00 Aktív Extra 19.30 A mag 22.15 A sólyom végveszélyben 0.50 Szanatórium 2.20 Astro-világ 3.25 A férjem védelmében 4.15 Kalandjárat
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika
12.22 Sportvilág 12.30 Történet hangszerelve 13.05 Kabaréklub 14.05 Világóra
14.35 A tudomány hangjai 15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután
17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Népzene 19.07 Sportvilág
19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Sportvilág 20.30 Aranyalap 20.50
Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Kabaréklub 0.10 Éjszaka

Október 13., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 6.00 Magyar gazda 6.30 Nemzeti nagyvizit
7.00 Híradó 7.20 Sporthírek 7.30 Forma-1 10.10 Katolikus krónika 10.50 A Biblia a
magyar költészetben 11.05 Református magazin 11.30 Ortodox ifjúsági mûsor
11.40 Híres evangélikusok 12.00 Hírek 12.05 Hétköznapi kifutó 12.35 Mesterkurzus
13.05 TS – Sport7 13.40 A tökéletes csapat 15.40 A maharadzsa lánya 17.20 Igen,
akarom? 18.50 A Lényeg 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Magyarország, szeretlek! 21.40 Holtpont 23.40 A vér és méz földje 1.45 José Cura és Komlósi Ildikó
Veszprémben
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Egészségkalauz 10.40 Teleshop
11.35 Gasztrotúra 12.05 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 12.40 Míg a
halál el nem választ 13.15 X-Faktor 15.45 Jóbarátok 16.25 Jack Hunter – A fáraó sírja 18.30 Híradó 18.55 A szállító: Apai szív 20.00 X-Faktor 21.00 Vundersön és
Zuperszexi 22.35 A vikingek titka 0.30 Portré 1.10 X-Faktor
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 TV2 Matiné 10.00 Astro-világ 11.05 Egészségmánia 11.35 Stahl konyhája 12.05 Több mint testõr 12.35 Kalandjárat 13.05 Aktív
Extra 13.35 Falforgatók 14.05 A kiválasztott – Az amerikai látnok 15.05 Békétlen békítõ 16.05 Attila, Isten ostora 2/2. 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Páros mellékhatás 22.15 A bûn színe 0.30 Feleségemnek 37. születésnapjára 2.20 Astro-világ 3.25
Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi
újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Római Református istentisztelet
közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc alatt a
Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Nemzeti nagyvizit 14.05 Szonda
14.35 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A Metró Klubtól a Szigetig 16.00
Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Irodalmi újság 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Határok nélkül – A kultúráról 20.30 Aranyalap 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház
21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05
Sport 23.07 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Október 14., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A Lényeg 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai
10.10 Jó tudni! 10.40 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Napirend
elõtt 12.55 Roma magazin 13.25 Domovina 13.55 Magyarlakta – vidékek krónikája
14.50 Család csak egy van 15.40 A múlt fogságában 16.25 Jövõ-Idõben 16.35 Híradó+ 16.50 A szenvedélyek lángjai 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ!
19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Hacktion újratöltve 21.20 Kékfény 22.20 Az
Este 22.50 Aranymetszés 23.50 Híradó 0.00 KorTárs 0.30 Család csak egy van 1.20
Rocca parancsnok
RTL KLUB: 5.25 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.45 Reflektor 13.05 Portré 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.25 A végsõ akarat 16.25 A bosszú angyala
17.30 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest
20.55 Barátok közt 21.35 Dr. Csont 22.35 CSI: A helyszínelõk 23.40 A tudorok 0.50
Reflektor 1.05 Remington Steele
TV2: 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop 10.50 Astro-világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Knight Rider
14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és
Norbival! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.15 Aktív 21.00
Jóban-Rosszban 21.35 NCIS 23.45 Fogyj Rékával és Norbival! 23.50 Összeesküvés
1.50 Tények 2.25 Astro-világ 3.30 NCIS 4.30 Magyarország, jövünk! 4.35 Aktív
Extra
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KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers
napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07
Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Október 15., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai
10.10 Jó tudni! 10.40 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Srpski
ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Hacktion újratöltve 14.25 Család csak egy van
15.15 A múlt fogságában 16.00 Híradó+ 16.15 A szenvedélyek lángjai 17.00 Híradó
17.10 Ridikül 18.00 A következõ! 19.00 Híradó 19.30 Sporthírek 19.45 Magyarország–Andorra vb selejtezõ labdarúgó-mérkõzés 22.05 Az Este 22.35 A szabadság
rabságában 23.35 Híradó 23.50 Határátlépõk – Az európai zene filmje 0.45 Család
csak egy van 1.30 Rocca parancsnok
RTL KLUB: 5.25 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.45 Reflektor 13.05 Brandmánia 13.40
Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.25 A végsõ akarat 16.25 A bosszú angyala
17.30 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest
20.55 Barátok közt 21.35 A mentalista 22.35 Döglött akták 23.40 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.15 Reflektor 0.30 Hazudj, ha tudsz!
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek
9.40 TeleShop 10.50 Astro-világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Knight Rider 14.00
Tények 14.50 Csapdába csalva 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és Norbival! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.15 Aktív 21.00
Jóban-Rosszban 21.35 Ki nevet a végén? 0.30 Fogyj Rékával és Norbival! 0.35 Zsaruvér 1.35 Tények 2.10 Astro-világ 3.15 Az ember, aki nappal aludt 5.00 Magyarország, jövünk! 5.05 Super Car
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Kabarématiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Rádiószínház 20.30 Sportvilág 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05
Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Október 16., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai
10.10 Jó tudni! 10.40 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska
krónika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Útravaló 13.40 Jelfák 13.55 Gasztroangyal
14.50 Család csak egy van 15.35 A múlt fogságában 16.25 Jövõ-Idõben 16.30 Híradó+ 16.45 A szenvedélyek lángjai 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ!
19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Retro kabaré 21.20 On the Spot 22.15 Az Este
22.50 Summa 23.20 Angi jelenti 23.50 Híradó 0.05 Történetek a nagyvilágból 0.35
Mentõöv 1.05 Család csak egy van 1.50 Rocca parancsnok
RTL KLUB: 5.25 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.45 Reflektor 13.05 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.25 A
végsõ akarat 16.25 A bosszú angyala 17.30 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó
19.15 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35 Szulejmán
22.50 Házon kívül 23.25 Reflektor 23.40 Vundersön és Zuperszexi 1.15 Míg a halál el
nem választ
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek
9.30 Teleshop 10.50 Astro-világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Knight Rider 14.00
Tények 14.50 Csapdába csalva 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és Norbival! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 19.50 Skandinávlottó-sorsolás
20.15 Aktív 21.00 Jóban-Rosszban 21.35 A búra alatt 22.40 Frizbi Hajdú Péterrel
23.50 Fogyj Rékával és Norbival! 23.55 Ringer – A vér kötelez 0.55 Tények 1.30
Astro-világ 2.35 A búra alatt 3.30 Ringer – A vér kötelez 4.25 Magyarország, jövünk!
4.30 Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hangalbum
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05
Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Október 17., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai
10.10 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Rondó 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.25 Átjáró 13.55 Isten szolgája: Sándor István 14.40 Család
csak egy van 15.30 A múlt fogságában 16.20 Híradó+ 16.35 A szenvedélyek lángjai
17.20 Szerencsehíradó 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán! 21.20 Munkaügyek – Irreality show 21.55 Az Este 22.25 Nemzeti nagyvizit 22.55 A rejtélyes
XX. század 23.25 Híradó 23.40 1956 – A salgótarjáni sortûz 0.25 Család csak egy
van 1.10 Rocca parancsnok
RTL KLUB: 5.25 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.45 Reflektor 13.05 EgészségKalauz
13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.25 A végsõ akarat 16.25 A bosszú angyala 17.30 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35 Az utolsó cserkész 23.40 Brandmánia 0.15 Reflektor 0.30 A la Car 1.10 Remington Steele
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.50 Astro-világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Knight
Rider 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és Norbival! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.15 Aktív 21.00
Jóban-Rosszban 21.35 Mr. és Mrs. 23.20 Fogyj Rékával és Norbival! 23.25 A kis
szemtanú 1.40 Tények 2.15 Astro-világ 3.20 Magyarország, jövünk! 3.25 Segíts
magadon!
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rádiókabaré
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05
Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Október 18., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai
10.10 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Életkerék 12.55 Esély
13.25 Virágzó Magyarország: Soltvadkert 13.50 Angi jelenti 14.20 Történetek a
nagyvilágból 14.50 Család csak egy van 15.35 A múlt fogságában 16.25
Jövõ-Idõben 16.30 Híradó 16.45 A szenvedélyek lángjai 17.30 Híradó 17.40 Ridikül
18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Legenda 21.30 Életmûvész
22.25 Az Este 23.00 Szeretettel Hollywoodból 23.30 Híradó 23.45 Áramlat 1.30
Család csak egy van 2.15 Rocca parancsnok
RTL KLUB: 5.25 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.45 Reflektor 13.05 Gasztrotúra 13.40
Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.25 A végsõ akarat 16.25 A bosszú angyala
17.30 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest
20.55 Barátok közt 21.35 CSI: Miami helyszínelõk 22.35 Gyilkos elmék 23.35 Kemény motorosok 0.40 Reflektor 1.00 Gasztrotúra 1.30 4ütem
TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.50 Astro-világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Knight
Rider 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és Norbival! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.15 Aktív 21.00
Jóban-Rosszban 21.35 Sztárban sztár 23.55 Fogyj Rékával és Norbival! 0.00 Briliáns elmék 1.00 Tények 1.35 Astro-világ 2.40 Briliáns elmék 3.40 Magyarország, jövünk! 3.45 Alexandra Pódium
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A Hetednapi Adventista
Egyház félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Regényes történelem 15.00 Krónika 15.10
Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó
23.05 Sport 23.07 Alma és fája 23.30 Regényes történelem 0.10 Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON,
SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az
LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Október 11., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Lapszemle
Október 12., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: VAX Sárbogárd
KE–Seregélyes PDSE (70p) 13.00 Lapszemle 14.00 Testületi ülés
18.00 Lapszemle 19.00 Interjú Kovácsné Pázmándi Ágnessel
(20p), Idõsek napja Sárbogárdon (106p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Október 13., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti híradó 14.00 Interjú Kovácsné Pázmándi Ágnessel (20p), Idõsek
napja Sárbogárdon (106p) 18.00 Heti híradó 19.00 100 éves gyülekezeti ház (ism. 108p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Október 14., H: 7.00 Heti híradó 8.00 100 éves gyülekezeti ház
(ism. 108p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Szüreti mulatság a
cecei oviban (~20p), Pataki Éva elõadása (58p), Szent Mihály-napi tûzgyújtás (~35p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Október 15., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: VAX Sárbogárd
KE–Seregélyes PDSE (70p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Heti híradó
Október 16., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Szüreti mulatság a cecei
oviban (~20p), Pataki Éva elõadása (58p), Szent Mihály-napi
tûzgyújtás (~35p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben
19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
Október 17., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 100 éves gyülekezeti ház (ism. 108p) 23.00 és 0.00
Lapszemle

***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a
szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06
(40) 811 911.

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és segítségkérések a
polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651, e-mail: polgarorseg@indamail.hu

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos, tel.: 06 (30) 9860-849. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail:
bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten:
www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai
Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon
Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin, Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán,
Zámbó Tibor és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
utómunka: Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok
leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók,
illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók
le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz
szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4
hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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HIRDETÉSEK

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása 06 30 440 5790
FOGSZABÁLYOZÁS MAGÁNRENDELÉS!
Dr. Csulak Fruzsina 06 25 461 997
BÚTORKÁRPITOZÁST, JAVÍTÁST VÁLLALOK! 06 30 662 5375
Körülbelül 4-5 MÁZSA BORSZÕLÕ ELADÓ.
Érdeklõdni Hargitai Lajosnál: 06 30 986 0849

Szegletkõ General Kft.

APRÓHIRDETÉSEK
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Albérletet keresünk Székesfehérváron 06 (20) 405 7366
Körte, téli alma eladó 150 Ft/kg. 06 (25) 460 835 (7953898)
Sárbogárdon Ady-lakótelepen a negyedik emeleti, felújított középsõ lakás új
nyílászárókkal eladó, vagy sárbogárdi, sárszentmiklósi házra cserélném értékegyeztetéssel. Irányár: 6.900.000 Ft. 06 (30) 411 7299 (7953895)
Szekrénysor, 4 darabos, eladó. 06 (70) 772 4838.
Albérlet kiadó. 06 (20) 927 0985 (7953974)
Matematikából, fizikából érettségire felkészítést, korrepetálást (fõiskolásoknak is) vállal középiskolai tanár Sárbogárdon. 06 (30) 9718 038 (7953969)
Ágynemûtartós gyermekheverõk olcsón eladók. 06 (30) 425 9736
Antik elektromos éjjeli lámpa eladó. 06 (20) 405 7366

gyakorlattal rendelkezõ

VÍZ-, GÁZ-, VILLANYSZERELÕT,

Munkatársakat keresünk kertészeti és csomagolói munkakörbe. 06 (30)
313 6068

valamint

ÁCS SZAKMUNKÁST
keres.

Érdeklõdni: 06 30 480 1108
KVJ Mûvek Zrt.

3D MÉRÕTECHNIKUST keres
Elvárások:
– minimum középfokú mûszaki végzettség,
– 3D mérõgépek ismerete,
– kézi mérõeszközök ismerete
– angol/német nyelv kommunikációs szintû ismerete,
– B-kategóriás jogosítvány
Feladatok:
– CNC vezérlésû 3D koordináta mérõgép kezelése,
– új programok írása
– a gép napi karbantartása
– mérési jegyzõkönyvek elkészítése
– mérési módok egyeztetése a vevõkkel
Elõny:
– PCDMIS szoftver ismerete,
– MSA ismeretek

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZOKAT
horvathne@kvjmuvek.hu címre várjuk.

„ÚJRATERVEZÉS” MEGÚJUL SÁRBOGÁRD VÁROSKÖZPONTJA –
MINIPROJEKTEK A PROJEKTBEN
Az önkormányzat a civilekkel kialakított jó kapcsolat elmélyítése érdekében célul tûzte ki, hogy a projekt keretében megvalósít
ún. soft-elemeket, miniprojekteket is, melyekre civilszervezetek pályázhattak. Az öt miniprojekt a következõ:
– Civil szervezetek együttmûködésének erõsítése – Megvalósító: Sárbogárdi Kulturális Egyesület
– A könyvtár múltja, jelene és jövõje – Megvalósító: Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd
– A helyi identitástudat fejlesztése „Sárbogárd, ismered?” – Megvalósító: Sárbogárdi Múzeum Egyesület
– Vállalkozói alapismeretek, képzés és tanácsadás – Megvalósító: Sárbogárdi Kulturális Egyesület
– A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erõsítése Sárbogárdon „Környezettudatos Sárbogárd” –
Megvalósító: Petõfi Sándor Gimnázium Öregdiákjainak Egyesülete
Bõvebb információ elérhetõ a http://www.sarbogard.hu/mini-projektek aloldalon.
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TÉRÍTÉSI DÍJAK BEFIZETÉSI IDÕPONTJA

Meghívó

2013. október hónapban az alábbi
idõpontokban kerül sor
a térítési díjak beszedésére:

Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

Mészöly Géza Általános Iskola: 2013. október 11. (péntek) 7.45–16.30,
október 17. (csütörtök) 7.45–13.
Sárszentmiklósi Általános Iskola: 2013. október 10. (csütörtök)
7.45–17, október 16. (szerda) 7.45–13.
Petõfi Sándor Gimnázium: október 15. (kedd) 7.45–13.
Szent István Általános Iskola: 2013. október 14. (hétfõ) 10.30–13, október
18. (péntek) 7.45–10.
Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola: 2013. október 14. (hétfõ) 7.45–10,
október 18. (péntek) 10.30–12.
Pótbefizetés: 2013. október 21. (hétfõ) a sárbogárdi önkormányzat 13.
számú, étkezési térítési díjak irodájában.

Mindenkit szeretettel várunk
a Mezõföld Népfõiskolai Társaság által szervezett

MÁSODIK EGÉSZSÉGNAPRA!
Helyszín: Kishantosi Népfõiskola.
Dátum: 2013. október 12., szombat.
Elõadások:
10.00: Fûszernövények szerepe az egészséges táplálkozásban – Lechner
Judit kertészmérnök, biotermelõ, fûszer- és gyógynövényszakértõ;
11.00: A természet patikája – Lechner Judit;
12.00: ebéd;
13.00: Egy örömteli és hasznot hozó mozgás: a kertészkedés – Ács
Sándorné, a kishantosi biogazdaság ügyvezetõje;
14.00: Készíts egészséges ételeket! – Ács Sándorné;
15.30: Bioélelmiszerek az egészségért – dr. Bardócz Zsuzsa, az MTA doktora, a táplálkozástudomány professzora.
A rendezvényen való részvétel ingyenes. A résztvevõknek korlátozott
számban ingyenes ebédet tudunk biztosítani – ehhez az ebédjegyek elõzetes átvétele szükséges a következõ elérhetõségeken 2013. október 10-éig,
csütörtökig: Faház Étterem, Koncz Mária, vagy Bódi Zoltán élelmiszerboltja. Az ebédjegyeket az elõadáson kell érvényesíttetni.
Aki Hantosról Kishantosra szállítást igényel, jelezze az alábbi elérhetõségek
valamelyikén:
Mezõföld Népfõiskolai Társaság
06 (30) 514 5274, 06 (30) 385 0379, 06 (25) 506 020
kishantos@enternet.hu

Meghívó települési agrárgazdasági
bizottság alakuló ülésére
A Magyar Agrár-, Élelmiszer-gazdasági és Vidékfejlesztési Kamara alapszabálya alapján Sárbogárd településen a települési agrárgazdasági bizottság
alakuló ülését összehívjuk, melyre ezúton szeretettel meghívjuk.
Az alakuló ülés helye:
Sárbogárd, polgármesteri hivatal, díszterem, Hõsök tere 2.
Az ülés kezdõ idõpontja: 2013. október 17. (csütörtök) 17 óra.
A minél szélesebb körû társadalmi egyeztetés színterei lehetnek a települési agrárgazdasági bizottságok. A megyei szervezetek és a szakmai osztályok mellett ezeken a testületeken keresztül kerülhet közvetlen kapcsolatba
a gazdálkodókkal a kamara.
A cél az, hogy a települési agrárgazdasági bizottság a kamara tagjainak közvetlen érdekegyeztetési és képviseleti fóruma legyen, ahol elsõ kézbõl informálódhat a kamara mûködésérõl, terveirõl és ahol elõvezethetik elvárásaikat és igényeiket a szervezet munkájával kapcsolatban.
Kérjük, hogy az alakuló ülésre szíveskedjék magával hozni kamarai regisztrációs számát, valamint a személyi adatait igazoló okmányát.
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

2013. október 11-én (pénteken) 9.00 órakor
ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök.
3. Beszámoló a közmûvelõdési, kulturális intézményekben végzett tevékenységrõl.
Elõadó: polgármester, intézményvezetõk.
4. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda 2013/2014-es nevelési évre szóló munkatervének véleményezése. (A munkaterv megtekinthetõ Sárbogárd város
honlapján.)
Elõadó: polgármester.
5. Faktoring-szolgáltatás megújítása.
Elõadó: polgármester6. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2002. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
7. A talajterhelési díjról szóló 27/2004. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
8. Az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetésérõl szóló 22/2007. (VI. 15.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
9. A Sárbogárd, külterületi 0103/2 hrsz.-ú ingatlanon felhagyott szilárd
kommunális hulladéklerakó rekultivációja utáni monitoring és utógondozási tevékenység.
Elõadó: polgármester.
10. Döntés a Sárbogárd, Ady E. út 112. szám alatti ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról.
Elõadó: polgármester.
11. Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
12. Földterületek bérleti díjának módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
13. Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
2014. évre.
Elõadó: polgármester.
14. A szociális szolgáltatás-tervezési koncepció felülvizsgálata.
Elõadó: polgármester.
15. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásról és a tartalék alakulásáról.
Elõadó: jegyzõ.
16. Bejelentések.
16/1. Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének 2013. szeptember 13-ai ülésén elhangzott bejelentésekre válasz a mûszaki osztály részérõl.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

JÓGA KEZDÕKNEK
2013. október 16-án 18 órai kezdettel jógatanfolyam és -klub indul kezdõknek.
A foglalkozások idõpontja: szerdai napokon
18-tól 20 óráig a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Lazító, erõnlétjavító, koncentrációs és légzõgyakorlatok. A gerinc egészségét helyreállító gyakorlatok.
Tanfolyamvezetõ: Sztari Béla, a Magyar Jógaoktatók Szövetsége minõsített oktatója. Jógaoktató-asszisztens: Téglás Anita tanár.
Jelentkezni a mûvelõdési házban és a 06 (30) 653 5212-es számon lehet.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! A program ingyenes!
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KÖZÖSSÉG / HIRDETÉS

2013. október 10. Bogárd és Vidéke

STAFÉTAFUTÁS
A napsütéses õszi hidegben rövidnadrágban és rövid ujjú pólóban
startoltak többen is a sárbogárdi mûvelõdési ház elõl a Honvéd
Bajtársi Egyesület által az aradi vértanúk tiszteletére szervezett
stafétafutáson szombaton délelõtt. A versenyt Gál Sándor, az
egyesület elnöke valamint dr. Sükösd Tamás polgármester nyitotta meg.
Idén valamivel hosszabb távot futottak a csapatok, mert az Árpád
utcát is érintette a vértanúk képeivel kijelölt útvonal. Az öt iskolából nevezõ diákoknak nagyon oda kellett figyelniük a jármûforgalom miatt.
Hosszabb ideig tartott a készülõdés, mint maga a verseny; a sprintelõk rendkívüli gyorsasággal futották le a métereket.
A versenyen az alábbi eredmények születtek.

A sárszentmiklósi iskola fotója

Az alsósoknál I. lett a
Mészöly Géza Általános Iskola, II. a Németh László Általános Iskola (Mezõszilas), III. a Sárszentmiklósi Általános Iskola, IV. a Sárszentágotai Általános Iskola csapata
A felsõsöknél I. a Mészöly, II. a Petõfi Sándor Gimnázium, III.
Sárszentágota.
A futók és tanáraik éremben és oklevélben részesültek. Az elsõ
helyezettek emellett egy-egy kupát vehettek át.
A HBE tagjai szendviccsel és innivalóval is megvendégelték a gyerekeket.
Hargitai–Kiss Virág

