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13.10.13. – októberi gondolatok
„Õsz húrja zsong, jajong, búsong a tájon…”
Paul Verlaine sorai lüktetnek bennem, míg hallgatom, hogy dobol az esõ az ablakon. A
kinti diófán a szél cibálja a sárguló leveleket. S mire ismét odanézek, csak a kopasz ágak
meredeznek az ég felé.
Hatvankilenc évvel ezelõtt, 1944. október 13-án, a nagy világégés közepén születtem. Körülöttem milliók haltak, s szél helyett robbanó bombák tépték ki a földbõl tövestõl a fákat.
Születés és halál, halál és születés… Így fordul örök megújulásba az élet.
Emlékszem, ilyen idõ volt 1956 októberében is. Most beszéltem telefonon Ujságh Tiborral, Sárbogárd 1956-os nemzetõrparancsnokával, aki most tölti 85. évét. Õ lesz a vendégünk jövõ héten feleségével, Pannikával. Azt mondja a telefonba: „Még egyszer szeretnék
ott lenni nálatok, hogy közösen emlékezzünk azokra a történelmi idõkre. Talán utoljára
megyek Sárbogárdra. Mostanában folyton temetni járok, az 56-os bajtársak sírjához. Lassan kihal mindenki mellõlem.”
A szabadság 1956. október 23-ától november 4-éig tartott. Megérte szenvedni, meghalni
érte sokaknak? Ez a 13 nap megrengette azt a világot, amirõl azt hittük, hogy örökké tart.
Vasárnap hazafelé tartva megálltam a kislóki úton egy nyárfa elõtt. Félig zöld, félig aranysárga lombja szikrázva ragyogott az õszi napsütésben.
A mag már a földben a tavaszt várja…
Hargitai Lajos

Színes felvonulás
LAPZÁRTA KEDDEN
Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az október 23-ai ünnepnap
miatt a lapzárta kedden, október 22-én lesz. Kérjük, hogy anyagaikat,
hirdetéseiket legkésõbb a lapzárta napján délelõtt 10.00 óráig szíveskedjenek eljuttatni szerkesztõségünkbe. Köszönjük!
Szerkesztõség

Idõsek napja Alapon
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Napló
Kilenc fõvel kezdte meg soros ülését október 11-én a sárbogárdi
képviselõ-testület. A napirend tárgyalását megelõzõen a miklósi
iskola volt igazgatója, Nagy Sándor emléke elõtt hajtottak fejet a
városatyák.
Dr. Sükösd Tamás az elmúlt idõszakról adott tájékoztatójában
elsõként a kerékpárútprojektrõl tett említést: Az érintett belterületi ingatlanok tulajdonosaival sikeres egyeztetés folyt le, tulajdoni akadálya nem lesz annak, hogy az építkezés megkezdhetõ legyen, ha lesz forrás. Szeptember 18-án volt egy közbiztonsági
egyeztetés a környékbeli polgármesterek, polgárõrszervezetek
vezetõnek részvételével. A sárbogárdi problémákat a rendõrség
vezetõinek elmondtam. Nedoba Károly, Etelvári Zoltán és Nagy
Tibor külön jártak a helyi rendõrkapitánynál, aki a továbbiakban
is szívesen várja a testület akár összes tagját. A közmunka jövõre a
járdaépítés, útkarbantartás, külterületi utak és árkok karbantartása mellett kiegészülne mezõgazdasági termeléssel. Ehhez nemzeti földalapos földterületet nem kaptunk 2012-ben, 2013-ban
meg pályázati lehetõség sem volt rá, de olyan önkormányzati területeket sikerült földeríteni a mûszaki osztály vezetõjének, amik
talán ebbe bevonhatók. A köznevelési törvénynek része az érettségit megelõzõ önkéntes munka. Az önkormányzatnak volt a gimnázium egy önszervezõdõ csoportjával megállapodása, ezt öntjük
most a jogszabályoknak megfelelõ keretbe. Szeptember 26-án a
megyei közgyûlésben ismét szóba került a 2014–2020-as idõszak,
a megye déli részével kapcsolatos deficit. A tervezésben helyet
kapunk. Az országgyûlési képviselõ is erõsen szorgalmazza ezt. A
Mészöly iskola egyik épületének beázása miatt a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központnál talán sikerült megmozdítani
egy-két agyat, hogy valóban szükség van egy technológiai beavatkozásra. Szeptember 30-án voltak itt a tervezõk a sportcsarnok
vonatkozásában. A közös, társasági adós pályázatunk a Magyar
Kézilabda Szövetséghez lett benyújtva, de a kosárlabda- és a labdarúgó-szövetséggel együttmûködve történik meg. Bár az önrész
biztosításának lehetõségét kristálytisztán még nem látom, de úgy
tûnik, adminisztratív akadálya nem lesz. Rövid idõnk van arra,
hogy a korábban meglévõ tervek mellé jogerõs építési engedélyt
produkáljunk, amiben a Dunaújvárosi Járási Hivatal jár el. Október 4-én a piac mûszaki átadása megtörtént. Az asztalok még
nincsenek készen, ott az elsõdleges a vagyonbiztonsági szempont
a praktikum mellett. A téli közmunka a korábbiakkal szemben
sokkal szélesebb körû lesz, december 1-jétõl április 30-áig tart. Az
egyéb programok elõkészítését is a téli közmunkába kell beterveznünk, mely 6 órás közfoglalkoztatás lesz. Megkíséreljük a lehetõ legtágabb körben az emberek bevonását. Új elem lesz december 1-je és március 30-a között a folyamatos, munkaügyi központos képzés, melyek irányát még pontosan nem ismerjük, de a
következõ két hétben kiderül.

Furfangos talajterhelõk
A talajterhelési díjra vonatkozó rendelet módosítása vált szükségessé, melynek indokait dr. Sükösd fejtette ki: Amint jogszabályi
lehetõség nyílt rá, megállapítottuk a kedvezményezettek körét.
Sajnos a szabályozás túl tágnak bizonyult, és úgy tûnt – a nem egyértelmû fogalmazás, vagy honfitársaink leleményessége miatt –,
komoly mozgalom indult ennek a kedvezményrendszernek a kijátszására. Ezért szükséges, hogy egyértelmûsítsük a rendelet
megfogalmazását. Nettó (azaz a kézhez kapott) jövedelemhez
kötött a kedvezmény.
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Drága régi szemét
Dr. Sükösd szólt a volt szemétlerakó jelenlegi helyzetérõl is: A
Varga-temetõ melletti régi szemétlerakó és még 70 lerakó rekultivációjára, azaz földdel való lefedésére a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Társulás nyert pályázatot közel 9 milliárd
Ft összegben. A földréteg és a geotextília elhelyezése megtörtént.
A monitoringkutakat Sárbogárd két lépcsõben már korábban létrehozatta. Az elsõ 5 éves fenntartási kötelezettségünk az idei évben fejezõdött be. A környezetvédelmi hatóság még 10 éves fenntartási kötelezettséget írt elõ. A monitoring azt jelenti, hogy
jelzõkutakat fúrnak közvetlenül a hulladék mellé. Az eredményeket folyamatosan elemezni kell, a talajra és a vízgazdálkodásra
gyakorolt hatásról környezetvédelmi szakcégek adnak jelentést.
Ez nem olcsó. A mi álláspontunk szerint a hulladékgazdálkodási
társulás megnyert pályázatába beletartozik az utórendezési tevékenység. Egyelõre ebben még elég komoly vitánk van a társulási
tanáccsal, de azt sikerült elérni, hogy közösen meg kell keresni ennek forrását. A szóban forgó területet mélyszántással nem lehet
mûvelni, mert a geotextíliát tönkretenné. Ami rajta nõ, azt idõnként le kell vágni. A legeltetést sem ajánlják. Megpróbáljuk a lehetõ legkisebb költséggel megoldani ezt a dolgot.
Etelvári Zoltán: Milyen összegek, amiket a monitoringra ki kell
fizetni?
Dr. Sükösd: Százezres összegek, tekintettel arra, hogy erre akkreditált környezetvédelmi cégek jogosultak csak, amikbõl nincs sok.
Az idei évi 280.000 Ft volt. Nem vagyunk alkupozícióban. A környezetvédelmi hatóság a tulajdonost kötelezi erre, mert nem tud
mást kötelezni. A tulajdonos pedig Sárbogárd önkormányzata.
Novák Kovács Zsolt: Mi van, ha a monitoringozás olyan eredményt hoz, hogy valami nem stimmel. Akkor bármilyen tevékenység kit terhel? A rekultiváló céget, vagy bennünket?
Dr. Sükösd: Egyelõre a céget, ha az a rekultivációval függ össze.
N. Kovács: Az biztos, hogy a szemét nálunk marad.
Dr. Sükösd: Se elpárologni nem fog, sem fölszívódni, ez tény.

Rejtett hibák
Az Ady Endre út 112. (volt Sárrét-Víz-székház) túlnyomórészt a
Fejérvíz tulajdonában, kisebb részben pedig önkormányzati (Sárbogárd, Sáregres, Vajta) tulajdonban van. A For Dear Life Kft.
(Sárbogárd, Bajcsy-Zsilinszky u. 76., képviselõje: Szunyog Ádám)
vételi ajánlatot tett az épületre, mely két részbõl áll: részletfizetésbõl egy adott összegre, illetve a mellette fizetendõ bérleti díjból. A vevõ a közös megállapodás alapján birtokba vette az ingatlant, és két olyan mûszaki eltérést talált, ami nehezen magyarázható. A vásárlást leginkább az új építésû mûhelyek indokolták. Az
egyik mûhelynél megállapítást nyert, hogy a tetõ alatt nincsen betonkoszorú, és a falak távolodnak egymástól. Ezért a tetõt vissza
kellett szedni, koszorút kellett készíteni, és a tetõt újra felrakni. A
felek annak tudatában fogtak kezet egymással, hogy a mûhelyben
azért van a betonon alul egy csík, mert a betonlap fölemelése alatt
ott van egy multifunkciós szerelõakna. Ezt bele is foglalták a szerzõdésbe, ám a betonlap fölemelését követõen kiderült, hogy alatta nincsen semmi, csak az anyatermészet – fogalmazott a polgármester a napirendi pont bevezetõjeként. E két eltérés, illetve egy
elõírásoknak megfelelõ szociális helyiség kialakításának költsége
meghaladta a bérleti díjat. Született egy olyan egyesség, hogy a vevõ ezeket a költségeket maga viseli, viszont a fizetés idõtartama
alatt nem kell bérleti díjat fizetnie. Ezért a bérleti díjból nekünk
jutó rész 0 Ft.
Nagy Tibor: Az épületet 20 millió Ft-ra értékelték fel, a mostani
vételár 8 millió Ft, az ebbõl a ránk esõ rész 1.680.000 Ft. Pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el, ez a kereskedelemben alap. Ha egy épületet megvásárolunk, annak meg kell
gyõzõdni a minõségérõl, a szerzõdésben leírtakról.
Dr. Sükösd: Erre meglehetõsen bonyolult jogi szabályozás van.
Ezt így ne egyszerûsítsük le, mert az emberek hajlamosak elhinni.
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Se a szavatossági idõk, se az eljárási rend nem hasonló ingóságnál
és ingatlannál. A rejtett hiba, mint kategória a római jog óta ismert, tehát meghaladja a 2000 évet.
Nagy: Mikor repedt meg a fal?
Dr. Sükösd: Nem tudom, de a vállalkozó azt a módszert követte –
amit leegyeztetett a Fejérvízzel és egy statikussal –, hogy a falon
lévõ vékony repedésekre üveglapot helyeztek. Mindhárom üveglap a megállapodástól a szerzõdéskötésig eltört, tehát a fal rohamosan süllyedt. Ezért kellett levenni a tetõt.
Nagy: Hány éves ez az épület?
Dr. Sükösd: 10 körüli. Hogy ki volt a kivitelezõ, milyen volt a költségvetés, azt nincs jogunk vizsgálni. Ha a Fejérvíz bármilyenfajta
szavatossági igénnyel tudott volna élni visszafelé, akkor megállította volna az eladást. A Fejérvíznél van egy komplett jogi szervezet, akik ezt megnézték, az álláspontjukat hozták ide. Azt kell,
hogy mondjam, hogy ezt nagyjából kénytelenek vagyunk osztani.
A mûszaki része nem nagyon vitatható és kellõen dokumentált.

Aranykorona helyett hektár
A külterületi önkormányzati ingatlanok bérbeadása kapcsán
Nagy fölvetette: Korábban jeleztem, hogy a külterületi földek
bérbeadásánál olcsók vagyunk. Most 250 Ft-os emelés látszik
aranykoronánként. A problémám az, hogy a földet bérbe vevõ
gazdák nem aranykoronában számolnak, hanem hektáralapon.
Javaslom, mi is tegyünk így, változtassunk stratégiát, és alkalmazkodjunk a valósághoz. Minimum 55.000 Ft/hektáros árat tartok
elfogadhatónak.
Dr. Sükösd: A gazdálkodók nagy területeknél számolnak hektárban. Az önkormányzati területek nagy része messze nem nagy terület. A termõföldrõl szóló törvénynek az a változata, amelyik
2013. december 15-én, december 31-én és 2014. május 1-jén fog
hatályba lépni, még mindig az aranykoronát tartalmazza értékmérõnek, ugyanúgy, ahogy a jelenleg hatályos jogszabály is. Az
aranykoronát, mint értékmérõt, a magyar országgyûlés találta ki,
nem mi. A forgalmi gyakorlat sokszor számol hektárban is, de a
szerzõdésekben mégsem azt adják meg. Az adásvételi szerzõdésekben a terület nincsen benne, az eljáró hatóságot nem is érdekli. Ha az aranykorona nincsen benne, az viszont igen, tekintettel
arra, hogy ez a termõföld értékmérõje az 1800-as évek közepe
óta. Ettõl eltérni nincs lehetõségünk. Nincs 55.000 Ft a települési
átlag a kisebb földeknél.

Bursa
Idén is 800.000 Ft-ot szavaztak meg a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra. Dr. Sükösd hangsúlyozta: Az önkormányzat rendelkezésre bocsátja a testület által megszavazott támogatást, és a
Bursa saját szervezeti rendszer osztja ki a pénzt a felsõoktatási intézményeknek. Tehát hogy odaérjen az emberhez a pénz havi
szinten, ahhoz az önkormányzatok tevõleges magatartására nincs
szükség.
Etelvári: Régóta javaslom, hogy a 800.000 Ft-ot emeljük fel 1 millió Ft-ra. A vízmûvektõl kapott pénzbõl vegyünk le 200.000 Ft-ot
ehhez.
Dr. Sükösd: A víziközmûvagyon hasznosításáért kapott összeget
állagjavításra, illetve az azzal összefüggõ hiteltörlesztésre lehet
használni, amibõl 56 millió Ft még fönnáll, mert az nem volt része
a konszolidációnak. Ha segíteni akarsz, akkor a 2014-es költségvetés összeállításánál gondoljuk ezt újra.
Etelvári: Amióta az unió tagjai vagyunk, másodrendû, ötödrendû
állampolgárok vagyunk Európában. A gyerekeink csak akkor
tudnak érvényesülni, ha tanulnak.

Bejelentések
Juhász János: A Katona utcai járda épül, szépül, az úttest meg kátyúsodik. Aszfaltozni csak november 15-éig lehet, ha minden igaz.
Ha jeleznénk az aszfaltos kátyúzást a Közútkezelõ felé, azt meg-
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köszönnék a töbörzsökiek. A Szent István út továbbra is alig járható.
Dr. Sükösd: Mutatkozik némi fejlõdés, van önálló helyrajzi száma
az út alsó részének.
Juhász: Most már csak pályázat kell oda. Be kellett mennem a
Mányoki utcába, és borzasztóan kátyús az eleje, némi murvázással megoldható lenne. Eredményes volt-e a „Magyarország, szeretlek!” pályázat? Mennyit nyertünk? A Csókavirág, a kórus illetve a fúvósok kapnak-e ebbõl, ha már dideregve, az esõben felléptek?
Dr. Sükösd: Természetesen. A program alkalmas volt arra, hogy
helyzetbe tudjuk hozni a saját mûvészeti csoportjainkat. Egy külsõs csoport volt, akik a sámánénekeket énekelték, és a hozzájuk
kapcsolódó tûzzsonglõrök, mindenki más helyi, és a megállapodás szerint részesül ebben.
Etelvári: A Petõfi utcában a táblák ki lettek téve?
Dr. Sükösd: Kint vannak, a rendõrök is meggyõzõdtek róla tegnap.
Etelvári: Az Ó utcai traktoros táblát szerintem le kellene venni. A
Damjanich utcában a mart aszfalton egy-két lyuk van, azt meg
kellene nézni még az esõk elõtt. Több helyen jártam mostanában,
és kis falukban láttam kamerákat. Lehet-e pályázni ilyenekre? 5-6
elég volna, a rendõrségre be lehetne kötni.
Dr. Sükösd: Folyamatosan figyeljük, hogy van-e ilyen pályázat.
Ha lesz, indulni fogunk rajta.
Etelvári: Szintén hasznos lenne sebességmutató beszerzése.
Dr. Sükösd: A Magyar Közútra nem tudjuk ezt rálõcsölni, pedig
az út az övék. Erre nincs külön pályázati forrás, a költségvetési
forrását meg kell találni.
Etelvári: Megszûntek az egészségügyi intézmények a József Attila utcában, de ott van még a „Megállni tilos, kivéve EÜ” tábla, le
kellene venni. A kapitány úrnál a megbeszélés konstruktív volt.
Ott voltak 7-8-an, osztályvezetõ, kapitányhelyettes, a kerületekért felelõs körzeti megbízottak.
Macsim András: Az orvosi rendelõben Miklóson a vakolat nagyon hullik. Egy csatornatisztítás sem ártana. A Köztársaság úton
van egy ház, amiben 2-3 család él. Az udvar közepén, egy ásott kút
mellett, önkényesen ástak egy gödröt, csináltak egy tákolmányt,
és ott végzik el a napi dolgaikat. Nem tudom, hogy ezt az önkormányzatnak kell-e bejelenteni, vagy az ÁNTSZ-nek, de már kezd
szaga is lenni.
Tóth Béla: A Vertikállal való szerzõdésünkben zöldszigeteket
ígértek nekünk. A régi temetõnél elkezdõdött a zöldhulladék kihordása, annak gyûjtésére jó lenne.
Dr. Sükösd: A zöldszigetek üzemeltetésére vonatkozó kötelezettség jogszabályváltozás miatt elmúlt. Ha a Vertikállal tudunk
egyedi egyezséget kötni, akkor ez eseti jelleggel mûködni fog.
Nagy: Nagyon sok pénz áramlik az országba, az uniós forrásokhoz
hozzájutott az állam. Ez érinti bármelyik sárbogárdi beruházást?
Dr. Sükösd: Az Európai Bizottság a rezsicsökkentéssel kapcsolatban nyomást akar gyakorolni, és a kötelezettségszegési eljárást
is fölvetették. Ha ez az eljárás elindul, akkor ezek a dolgok megakadnak. A folyó beruházásainknak megvan a fedezete. A kerékpárút most kaphatna lendületet, de beakadt a forrás. A vízminõség-javító projektünk is új életre fog kelni. De érintheti az egyéb
infrastrukturális beruházásainkat is majd. Megvan az elképzelés
a felszíni csapadékvíz-elvezetés folytatására, ahhoz uniós forrás
kell. 2014–2020-ban kisvállalkozások segítésére menne az uniós
források 55 %-as, a többi infrastrukturális beruházásokra és az
energiahatékonyság növelésére. A Vasút utcai térkövezést igyekeztünk befejezni, megérkeztek a járdalapok, és elindul a Katona
utca rendszerbe csatolása.
A testületi ülést követõen a megyei és országos versenyeken eredményesen szereplõ diákokat és tanáraikat díjazták emléklappal
és egy környékbeli fazekas által készített plakettel. A kitüntetettek neveit lapunkban a 9. oldalon olvashatják.
Hargitai–Kiss Virág
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Mérnök hegedûvel
Ifj. Lendvai György hegedûmûvész, tanár,
a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezetõ igazgatója
2. rész
– Zeneiskolásként megtapasztaltuk az
együttjátszás örömét, hogy egy kis együttesben alkalmazkodni kell a másikhoz,
meg kell osztani a figyelmet. Nem véletlen,
hogy amikor fejvadász cégek vezetõt keresnek, elõnyt jelent, ha valaki játszott
együttesben, mert az azt jelenti, hogy képes csapatban dolgozni. A zenei tagozatnak köszönhetõen az életemet végigkísérte a hangszeres zenélés, és egy ideig az
éneklés (több kórus is volt egyszerre az iskolában). Kõnig Karcsi bácsi, a tanárunk
mindig azt mondta, hogy „ne hagyd abba,
mert lehet, hogy a kenyeredet nem ezzel
fogod keresni, de a szalonnát a kenyérhez
ezzel meg fogod tudni keresni”. Örülök,
hogy nem hagytam abba a zenélést. Igazából nem volt nagy erõfeszítés, szerettem
mindig is. De nem gondoltam, hogy professzionális zenész leszek.
– Hány évesen vettél elõször hangszert a kezedbe?
– 6 évesen beiratkoztunk a zeneiskolába,
furulyázni kezdtünk, és a következõ éven
már húztuk-vontuk.
– Általános iskola után hova mentél továbbtanulni?
– Dunaújvárosba matek–fizika szakos osztályba. Akkor éppen az érdekelt. Viszont
volt egy nagyon jó énekkara a gimnáziumnak, ahova végig jártam.
– A hegedût akkor sem hagytad abba?
– Nem, és egy kicsit kiemelten is kezeltek,
mert kevés gimnazista volt, aki hangszerre
járt. Aztán amikor a mûszaki egyetemre
felkerültem Pestre, akkor már az I. István
Király Szimfonikus Zenekarban hegedültem zeneakadémistákkal együtt nagy darabokat, nagy karmesterekkel – Ferencsikkel, Kórodival, Lukács Ervinnel –, nagy
szólistákkal, mint Banda Ede vagy Kovács
Dénes. Annak a zenekarnak másfél évig
koncertmestere is voltam. Aztán eldöntöttem, hogy ha már van egy hobbim, és van rá
lehetõség, megpróbálom továbbfejleszteni. Akkor jelentkeztem a Zenemûvészeti
Fõiskolára.
– A mûszaki irányt befejezted?
– Lediplomáztam, és dolgoztam egy évig
mint kutató–fejlesztõ mérnök. Az volt a
naiv elképzelésem, hogy félállásban fogok
dolgozni mint mérnök, a másik fele meg a
zene lesz. Nem így alakult, mert nagy elmaradásaim voltak. Nem tanultam zongorázni, ami kötelezõ a zenemûvészetin.
Nem tanultam összhangzattant, szolfézst
stb. Olyan volt az idõbeosztás a zenemûvészetin, hogy reggeltõl estig ott voltunk,
úgyhogy a mérnöki dolgokat fel kellett

hagyni. Beszippantott a zene. Zenész lettem, amit egyáltalán nem bánok.
– A mûszaki irány jól jön a mostani hivatásodban, mert kell racionális ész is a vezetéshez.
– Idõrõl idõre elgondolkodom, hogy a mûszaki irány kidobott idõ volt-e, vagy valahol megtérül, beépül az ember világlátásába.
– Mindkét agyféltekédet fejlesztetted, ha így
vesszük.
Mielõtt a MÁV Szimfonikusokhoz kerültél,
külföldön is zenéltél.
– Amikor elvégeztem a fõiskolát, még a
rendszerváltás elõtt, a sportolók és a zenészek már mehettek külföldre. Costa Rica
szimfonikus zenekarába jelentkeztem. Ott
voltam 2 évig. Az életem egyik legszebb
szakasza volt ez.
A mai fiatalok már nem tudják elképzelni,
hogy mit jelentett akkor (amikor 3 évente
lehetett csak kimenni Bécsbe, és 50 dollárnál többet nem lehetett magunkkal vinni)
egy teljesen zárt világból elkerülni a világnak egy másik felére, egy egzotikus helyre,
teljesen más kultúrába, nyelvi környezetbe. Izgalmas volt és olyan valószínûtlen!
Nagyon élveztem.
– A nyelvi nehézségek nem okoztak problémát?
– Egy-két hónap alatt meg lehetett annyira
tanulni spanyolul, hogy tudtam kommunikálni. Ami új volt, és aminek a mai napig
örülök, hogy az ember egy másik kultúrának lett a részese. Ebbe beleértem a mindennapi közlekedést, az egymáshoz való
viszonyt, hogy hogyan intézik az ügyeket,
milyen egy ottani orvosi rendelõ, iskola.
– Meg az élethez való hozzáállás.
– Ottanivá váltam, ottani ételeket ettem,
jól elvoltam az ottani szokásokkal. Ezáltal
pedig egészen másképp gondoltam az itthoni viszonyokra. Sok minden, amit itthon
az ember természetesnek vesz, ott derül ki,
hogy egyáltalán nem természetes, és fordítva: ami ott természetes, az itt nem. Amikor ismerõseim jöttek Magyarországra turistaként, õket sokkhatásként érte az, ami
az akkori Felszabadulás téren a piros 7-esre való felszálláskor történt. Mert lehet,
hogy Costa Rica kevéssé fejlett kultúrájú
ország, de ott a világ legtermészetesebb
dolga, hogy ha valaki föl akar szállni a
buszra, sorba áll. (Ehhez képest Pesten
megrohanják az ajtót.) Nem beszélve a latinos életszemléletükrõl; hogy holnap mi
történik, az annyira nem izgatja õket. Sokkal boldogabbnak tûnnek azzal a kis kevéssel, ami ott van, mint itthon az átlagember.
– Ez az élmény máig is hat? Tudod ilyen
szemszögbõl szemlélni az itteni életet, vagy egy
kicsit azóta már megkopott?

– Nyilván megkopott, meg az az igazság,
hogy ezután az USA-ba mentem befejezni
a hegedûtanulmányaimat, mert annak idején volt egy szabály itthon, hogy két diplománál többet nem lehetett szerezni. A két
kultúrából van egy keverék, ami dolgozik
az emberben. Amikor hazajöttem, nagyon
nehéz volt visszaszokni. Nem tudom, hogy
egyáltalán visszaszoktam-e azóta.
– Miért nem maradtál?
– Megismertem a feleségemet, és õ nem
akart külföldön élni.
– Kint ismerkedtetek meg egymással?
– A Costa Rica-i zenekarral volt egy európai turnénk, aminek az egyik koncertje
Szegeden volt. Akkor ismertem meg a feleségemet.
– Õ szakmabéli?
– Hárfamûvész. Az ottani zenekar tagjaként hallotta a koncertet, utána följöttek
gratulálni, és akkor mondták neki, hogy
van egy magyar tag. Így ismerkedtünk
össze. Tehát mondhatom, hogy ha nem
mentem volna Costa Ricába, akkor nem
ismertem volna meg a feleségemet.
A másik ok, ami miatt hazajöttem, hogy
idõközben a Szent István zenekar (amiben
korábban játszottam) vezetõje zenemûvészeti szakközépiskolát alapított, és oda
hívtak tanítani. Ott tanítok a mai napig. Ez
egy szép foglalkozás, mert nem csak arról
van szó, hogy az ember megtanítja a diákokat hegedülni. Már a fõiskolán felhívta az
egyik nagyon bölcs tanárunk a figyelmünket arra, hogy heti kétszer 60 percet össze
vagyunk zárva a gyerekkel, és nincs a kamasz életében még valaki, aki ennyit áldozna a figyelmébõl, idejébõl a gyerekre.
A hegedülés lelki dolog is. A zenén keresztül tudunk ábrázolni különbözõ hangulatokat, érzéseket, érzelmeket. A gyerek lelkiállapotát az ember abszolút érzi azon,
hogyan húzza meg a hegedût. Ilyen módon
minden rezdülésükre figyelünk. Amikor
14 évesen odajön valaki, akkor még gyerek, amikor 19 évesen elmegy tõlünk,
akkor pedig már felnõtt. Nagy felelõsség,
hogy az ember hogyan terelgeti õket ebben
a korban.
– Fontos, hogy az érzelmeket kifejezze az ember. Mindegy, hogy zenében, vagy más formában. Sokan ezt nem tudják. Megtanítod nemcsak zenélni, hanem az érzelmeit is kifejezni.
– Ez a nehezebb. A kamaszkor nem az az
idõszak, amikor igazán megnyilatkoznak
mások elõtt, viszont ez a szakma része. Aki
nem tud megnyilatkozni, az ne menjen a
színpadra. Ez része a tehetségnek. Hogy
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valaki rátermett-e a muzsikusi pályára, az
nemcsak azon múlik, hogy milyen a keze, a
testalkata, van-e jó hallása, hanem személyiségbeli dolgok is befolyásolják. Van
olyan gyerek, aki kevésbé tud játszani a
hangszeren, viszont magabiztos. Ez segít
neki abban, hogy sokkal jobban tud játszani, mint aki esetleg elõrébb tart, de állandóan attól fél, mit hibáz el.
– A MÁV Szimfonikusok élére mikor kerültél?
– 2005-ben volt egy pályázat, és én kaptam
meg az állást. Amerikában felvettem kurzusokat, amik a zenei menedzsmentrõl
szóltak. Amikor hazajöttem, Szegedre köl-
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3, akkor Pestnek minek 10. Aztán vannak
olyan hangok, hogy lehet, hogy ez sok, de
erre kell büszkének lennünk. Ettõl vagyunk mi Budapest.
– Bartók és Liszt országában talán nem is
csoda, hogy ennyire aktív a zenei élet.
Van elég idõd arra, hogy magadnak játssz?
– A Somogyi vonósnégyesnek a mai napig
tagja vagyok. Ez olyan tevékenység, amit
nem lehet mellesleg végezni, mert ha a
négy szólista közül valaki nem azt játssza,
amit kell, azt mindenki hallja. Ily módon
kényszerítem magamat, hogy foglalkozzak
egy kicsit a hangszerrel is. A tanítás során
is fontos, hogy az ember tudja kézbe venni
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– Annak idején atletizáltál. Most sportolsz valamit?
– Újra elkezdtem, muszáj volt. Másként
nem tudnám végigcsinálni a napokat. Eljárok focizni, csak az a probléma, hogy mindig fiatalabbakkal keveredek össze. A zenekarnak is van egy focicsapata, meg egy
teniszcsapata. A tenisz azért jobb, mert
könnyebb megtalálni azt a partnert, aki éppen passzol az emberhez, és amellett, hogy
fizikai erõnlétet, jó közérzetet biztosít, kikapcsolja az agyat. Azt mondják a pszichológusok, hogy azért kell labdajátékot játszani, mert a figyelmet jobban leköti, mint
a például a futás vagy a kerékpározás.
– Hogyan láttad kívülrõl az október
6-ai sárbogárdi koncertet?

töztem, mert a feleségem szegedi. Az ottani zenekarokkal már dolgoztam a menedzsmentben.
A MÁV nagy múltú zenekar. 1945. május
1-jén alakult, akárcsak a rádió zenekara.
Amikor van egy pénzügyi válság, mint aminek most remélhetõleg már a végén vagyunk, akkor mindig megkérdõjelezõdnek
a kulturális és sportegyesületek. 45-ben le
voltak bombázva a hidak, utak, kártérítést
kellett az országnak fizetni, mint a háború
egyik vesztese, mégis voltak emberek, akik
fontosnak tartották, hogy szimfonikus zenekar alakuljon. A MÁV akkori elnöke,
Varga László azt mondta: nemcsak az országban történtek meg ezek a szörnyû
pusztítások, hanem az emberek lelkében
is, amit meg kell gyógyítani. Ennek legjobb
eszköze a komolyzene. Ezért azt a feladatot tûzte ki a zenekarnak, hogy járják az országot; a MÁV ne csak árut szállítson meg
embereket, hanem kultúrát is. Úgyhogy a
zenekarnak adott egy szerelvényt hálófülkékkel, hangszertartókkal. 1986-87-ig jártuk ezzel az országot. Elindult a vonat minden hétfõn, hozzácsatolták a menetrendszerû járatokhoz, és szerdán, vagy csütörtökön jött haza. A zenészeknek ezek nagyon izgalmas, szép élmények, holott nem
mindig volt könnyû.
Életben tartani sokkal kisebb erõfeszítés
valamit, mint újraéleszteni. Budapesten 10
nagy szimfonikus zenekar van, ami világméretekben is példátlan. Idõnként azok a
hangok kerülnek elõtérbe, hogy ha New
Yorknak elég 2, Londonnak 5, Berlinnek

a hangszerét és mutatni valamit a gyerekeknek. A MÁV Szimfonikusok vezetõjeként nem rossz dolog, ha megtapasztalom
azt, ami a másik oldalon történik. A zenésztársaim respektálják, hogy pontosan
tudom, mit éreznek akkor, amikor ki kell
menniük a színpadra és eljátszani egy szólót, miközben volt egy nehéz napjuk, ami
tanítással, fõpróbával telt.
– Volt már olyan, hogy beültél a szimfonikusok közé játszani?
– Egyszer igen. Amikor egy karmester
munkáját kellett megítélnem, akkor végigcsináltam vele egy próbaciklust.
– Egy rózsacsokor vesz körül: három lányod
meg a feleséged. A gyerekek közül valaki mozog a zenei pályán?
– Mindegyik tanult zenét.
– Hogy is vannak sorrendben?
– Lilla 20 éves, Csenge 18, Bíborka 15.
Mindegyik hegedült. Nem én nyomtam
õket a hegedülés felé. Bementek az iskolába, és hegedûvel jöttek haza. Egy kicsit
rossz a lelkiismeretem amiatt, hogy nem
kerültek közelebb a zenéhez. Nem volt
idõnk arra, hogy vigyük õket, gyakoroljunk
velük. Játszottam két kamarazenekarban,
a kvartettben, közben tanítottam – a napjaink nem rutinszerû mindennapok voltak,
összevissza jártunk dolgozni. Mindannyian tanultak 6-7 évig, nem is voltak tehetségtelenek. Remélem, annyira megérintette õket a dolog, hogy az életük során sok
örömet fog nekik okozni a zene. De úgy
néz ki, nem lesz zenész egyik sem.

– Köszönet illeti a két sztárszólistát, Baráti Kristófot és Várdai
Istit, hogy eljöttek és részt vettek
ezen. Köszönöm a zenekar tagjainak, hogy ugyanolyan professzionalizmussal és lelkesen
húzták, mintha a Zeneakadémián lettek volna. Köszönet a kórusnak, mely szintén nagy lelkesedéssel készült, és nagyon szépen énekeltek. Kristófnak kifejezetten kellemes meglepetés
volt a próbán, hogy a kórus
mennyire jól egyben van, tisztán
énekelnek, tudják a szólamokat.
Köszönet Szabados Tominak,
aki ezt az egészet megszervezte
és Horváth Pistinek, akinek
irigylésre méltó a rendíthetetlen
nyugalma, ami róla sugárzik. Nagyon sok
jó dolgot kaptam Sárbogárdon gyerek- és
ifjúkoromban: a zene szeretetét; olyan tanáraim voltak, akikre a mai napig nagyon
szívesen emlékszem, és hálát adok a sorsnak, hogy az alatt a tanárgeneráció alatt tanulhattam az iskolában. Amikor ezt a koncertet terveztük, akkor arra gondoltam,
hogy talán most visszaadhatok valamit
ezekbõl az örömökbõl. És talán ez így is
történt, de igazából megint kaptam valamit. Ahogy ez a terem megtelt, a jegyeket
el lehetett adni, ahogy ez egy esemény volt
a faluban. A sárbogárdiak szívesen jöttek.
Kitapinthatóan éreztem a szeretetüket,
ami miatt otthon érzem magam Sárbogárdon.
– Ami miatt talán az együttes is jól érezte magát.
– Azt mondta az egyik kolléga, hogy õ azért
szereti a vidéki koncerteket meg a külföldit, mert ott érzi, hogy õ mûvész, hogy azt
tudja elérni a közönség soraiban, ami miatt ezt a hivatást választotta.
– Egy tartozásod van Sárbogárd felé: hogy
egyszer te is játsszál nekünk.
– Szívesen, bár magasra raktuk a mércét
ezzel a koncerttel. Ezt az egész eseményt
nehéz lesz felülmúlni. Nem is kellene felülmúlni, csak valami hasonlót csinálni. Dolgozunk azon, hogy ez megvalósuljon.
– Akkor találkozzunk újra Sárbogárdon, hegedûvel a kezedben!
Vége
Hargitai–Kiss Virág
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56-os emlékeim
Ujságh Tibor tanár, Sárbogárd 56-os nemzetõrparancsnoka lesz városunk jeles vendége október 23-án és 24-én. Ennek apropóján közöljük
visszaemlékezését lapunk hasábjain.
Budapesten születtem 1929. augusztus 23án. Édesanyám Erdélyi Mária. 1956-ban
fiatal tanárként én alakítottam meg Sárbogárdon a Forradalmi Nemzetõrséget, a parancsnok is én lettem, sõt négy órával késõbb már a sárbogárdi járási nemzetõrparancsnok is én lettem. Akkoriban az események így peregtek.
Õszintén szólva, nem születtem forradalmárnak. Csak az vezérelt, hogy segítsek,
ahol tudok.
Sárbogárd katona- és diákváros volt. 1956ban két szovjet páncélos ezred és egy magyar gépkocsizó tanezred állomásozott ott.
Az események alakulásához az is hozzájárult, hogy én akkor a Sárbogárdi Bástya SK
sportköri elnöke voltam. Ez a sportkör a
községi és a járási tanács által fenntartott
és minden szakosztályában jól mûködõ
egyesület volt. Annak idején éppen nem
létezett a fociban az NB III., így a megyei I.
osztályú csapatok egyenesen az NB II-be
küzdötték fel magukat, ha sikerrel jártak.
Egyik fõ ellenfelünk pl. a Vadásztölténygyári Vasas SC, a mai Videoton elõdje
volt.
Jómagam 1955. január 26-án vettem át a
Parlamentben a Magyar Népköztársaság
Sport Érdemérem bronz fokozatát. Népszerûségem emiatt is nyilvánvaló volt. Ez,
no meg az október 28-ai nemzetõrparancsnokká történt megválasztásom elõtti események is hozzásegítettek az „56-os múltam” alakulásához.
Október 27-én, szombaton, este zajlott le a
nevezetes „pártházi csata” a Sárbogárdi
Járási Pártbizottság (MDP) épületénél. A
rendõrség akkor a nullánál is kevesebbet
ért. Isteni szerencsém, hogy ennél nem
voltam jelen, hanem „igazoltan távol” voltam, különben ma nem írhatnám le ezeket
a sorokat. A másnap vasárnapi nagygyûlésen emiatt is fogadták egyhangúlag javaslatomat, hogy 1848-49-es mintára szervezzünk polgárõrséget, nemzetõrséget. Az,
hogy az összeírás végére én lettem a parancsnok nem lepett meg.
Bizony, kemény hét és fél nap következett.
A nemzetõrség épületébõl csak egyszer
mentem haza úgy fél órára. Ülve aludtam
néha, térdemen egy pokróccal. Volt mit kipihennem, amikor a november 4-ei hajnali
letartóztatásom után az újonnan bejött
KGB páncélos egységek parancsnoksága
elõször a tolnatamási volt katonai börtönbe, onnan pedig a SZU-ba deportált. Az
ungvári UMVD-börtönben csak enni ébresztettek fel, utána két és fél napig egyfolytában aludtam. (27 éves tacskó voltam,
ma 72 éves vagyok.)
De a nemzetõr-parancsnoki tevékenységemrõl is essen néhány szó. A szolgálatot

én vezényeltem kiírás szerint. Egy járõr állt
két nemzetõrbõl, két katonából és két
rendõrbõl. A parancsnok mindig a nemzetõr volt, de fegyvertelenül. Az alapelv az
volt: fegyvert csak „profik” kezébe! A katonák és a rendõrök mindig géppisztollyal
szolgáltak. Mind a hat járõrtárs nemzeti
színû karszalagot viselt, fehér mezõben
NEMZETÕRSÉG felirattal, amit tussal
festettem rá. Elmondhatom, hogy volt
olyan rend és nyugalom, melyet még a nem
pozitív szándékkal kierõszakolt sárbogárdi 56-os FÕPER kéthetes maratoni tárgyalásán is elismertek.
E per, amelynek az elnevezése „Ujságh Tibor és társai” volt, nekem a fentiek ellenére három év börtönt jelentett, mint elsõrendû vádlottnak. A vádiratot egy 6+2 elemit végzett „ügyész” állította össze. Ügyvédem, dr. Jámbor Zsigmond, családunk
jó barátja szerint „ebbõl, gyerek, legalább
öt kötél lóg ki”. Szerencsére a maratoni
tárgyalás alig hasonlított az „ügyész” által
vádiratnak nevezett koholmányra.
A forradalom és szabadságharc alatt a városban (akkor még község volt) és a járásban az élelmet is a Forradalmi Nemzetõrség irányításával gyûjtötték. Naponta
15-20, egyszer 27 egységbõl álló konvojt indítottam el egy kis hatásvadász jellegû akcióval Budapestre. Még az is vád volt szóban, hogy a harcoló ellenforradalmárokat
segítettük ezzel. A soha bíróság elõtt nem
álló tanúk, gépkocsivezetõk és traktorosok
szerencsére mind azt állították, hogy kórházaknak, tanintézményeknek, szociális
otthonoknak adták le az élelmiszert. A
nagy tanácsterem nemcsak burgonyahegyekkel, gyümölcsösládákkal, bab- és liszteszsákokkal volt teli, hanem egy alkalommal 14 db parasztsonkát is megszámoltam.
Hogy ez miért oly’ nagy dolog? Akkoriban
a téeszben nem létezett melléküzemág,
húsüzem. Abba a szegény, igazán szegény
világban a falusiak maguktól vonták meg
ezt a néhány sonkát! Az utcán vadidegen
emberek ölelkeztek össze. Egyetlen hatalmas, együtt dobbanó szív volt akkor Magyarország. Olyan, amilyen bizony talán
egy évszázadban egyszer adódik egy nemzet életében.
A Legfelsõbb Bíróság késõbbi ítéletében
van egy mondat: „Ujságh Tibor a nemzetõr-parancsnoki tiszte révén a terület tényleges vezetõje lett.” Hát, ez sem volt egészen így. De a nemzetõrség megnyugtató
szereplése és a forradalom és szabadságharc idõszakában a valóban legtöbbet látható, és valóban újszerû intézménye olyan
hatást tett, hogy bizony még a 12 évi bolsevista diktatúra alatt elszenvedett sérelmek
miatt is hozzám jöttek panaszaikkal az em-

berek. Még a nyugdíjügyekkel is! Természetesen továbbküldtem szegényeket a
már mûködõ helyi, forradalmi bizottsághoz, a tanácshoz stb.
Szóval 1956. október 28-án, vasárnap, kb.
11 órától a bejött, nem helyi szovjetek általi letartóztatásomig, 1956. november 4-én
hajnalig szinte éjjel-nappal szolgáltam és
védtem. A szó igazi és nemes értelmében!
Nem részletezem. Már meg kellett írnom
ezt más szervek felkérésére.
Itt még csak annyit jegyeznék meg, hogy a
Legfelsõbb Bíróság ítéletében a nyolc vádlott tevékenységének motivációját is „kitalálták”. Nekem például a „mindenáron való érvényesülést” állapították meg. Erre a
legfõbb ellenérvem az, hogy soha nem voltam ilyen ambíciókkal megáldva. Ma is,
amikor fogolyszervezetek tucatjai alakulnak meg sorozatban, kapok ajánlatot bõségesen. Ahonnan felkértek, minden szervezetnek tagja vagyok, de csak közkatonaként. Mégpedig hûséges, hasznos, fáradtságot nem ismerõ, jó közkatonaként. „Békeidõben” erre van a legnagyobb szükség.
Tábornok kevés kell, de jó! Annál több
szerényen dolgozó közvitézre van szüksége széthúzásra nagyon hajlamos nemzetünknek.
1956. november 4-étõl a ruszkik foglya voltam. A Szovjetunióból való hazahozatalunk után, 1957. január 15-én engedtek
szabadon, nagyon rövid idõre. Kimenni
Magyarországról nem akartam. Apuka
1957 januárjában egy marék közben megjelent újságot, NÉPAKARAT-ot (a Népszavának ez volt a forradalom alatt kapott
új neve) nyomott a kezembe ordító, vastag
szalagcímmel az amnesztiáról. Hittem
benne. Meg reám az 100 százalékban vonatkozott. Azok nyugalmát biztosítottuk,
akiknek okkal, vagy ok nélkül gyalázatosságok miatt félniük kellett a forradalom és
szabadságharc alatt. Hatalmasat tévedtem! Egy rajkocsi pufajkás jelent meg szüleim abai házánál, azt körülfogva, szegezett géppisztolyokkal, még a szomszédos
telekre is beugrálva jöttek értem. Anyuka
elájult, így nem is tudta, hogyan vittek el a
Dödzs Wipponnal.
Külön fejezetet tudnék írni a fogságban eltelt idõrõl, de nem teszem. Annyit azért
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megemlítek, hogy a múlt esztendõben itt
járt Somogy vármegyében dr. Gönczöl Katalin ombudsman. Õ megállapította, hogy
manapság Somogy megye fogdái és börtönei zsúfoltak. 1957 elején Sárbogárdon,
egy falusi konyha méretû helyiségben hetekig guggolva aludtunk vagy 20-22-en…
Ráadásul csupa olyan presztízshordozó
személyiség, akiknek egy rendõr még soha
azt sem mondhatta, hogy menjen odébb.
1957. május 16-áról 17-ére virradó éjszaka,
amikor a székesfehérvári, régi megyei
ÁVH épületének pincéjébõl a Gyula városból ott lévõ volt és valóságos ÁVH-s, részeg tisztek felvittek a körletükbe, és egész
éjszaka, majdnem reggelig ütöttek, vertek,
rugdaltak, ugráltak rajtam. A jó Istennek,
valamint nagyszüleimtõl örökölt fizikai és
életerõmnek köszönhetem, hogy még ma
is élek. Három hétig egyetlen értelmes szót
kiejteni nem tudtam, olyan szájzárat kaptam. Pedig tudtam volna mit mondani, de
nem mûködött a „beszélõtudatom”. 18 napig véreset pisiltem. A kihallgatásomat erre az idõszakra felfüggesztették. A nyolc
ÁVH-s tiszt katonai csizmanadrágban és
csizmában, vérvörös, ittas pofával, ingujjban szórakozott rajtam. Anélkül, hogy
még csak a nevemet is tudták volna! Arcra
választottak ki hármunkat. Szerencsétlenségemre nekem akkor még fiatalos arcki-

VISSZAEMLÉKEZÉS
és az én védõügyvédem szerint is az volt a
szerencsénk, hogy a másodrendû vádlott,
Kovács István MÁV-intézõ tiszt erre a másodfokú tárgyalásra dr. Major Ákost fogadtatta meg elég jómódú hozzátartozói
útján, nem csekély pénzért. Ez a Major
Ákos népbíró volt, sõt volt egy ideig a Népbíróságok Országos Tanácsának elnöke is.
1956 után, a bosszúállás idején már inkább
ügyvédi gyakorlatot folytatott, rengeteg
ügyvédbojtárral, számára szép eredménynyel. A fülemnek is alig akartam hinni,
amikor az ítéletet felolvasták, azonnal a
tárgyalás befejezése után. Szabadulásom
élménye elmondhatatlan! Ezt a még ilyent
át nem élt ember teljesen megérteni nem is
tudhatja.
A smasszer százados a Mosonyi utcai Központi Büntetés-végrehajtási Kórházban
félórás beszédet tartott. A tizedrészét értettem csak. Alig figyeltem oda. A lényeg:
nemhogy személyesen, de még telefonon
és levélben sem tarthatok kapcsolatot senkivel a rabtársak közül, mert az úgymond
szervezkedésnek minõsül.
Egy politikai rabtárs, Oláh Mihály – izgatás és fegyverrejtegetés, 3 év 6 hónap (Márianosztra, Országos Börtön) – leányát,
Oláh Annát vettem feleségül. Gyermekeim, Andrea (1960), Zsolt (1961) és Zsuzsanna (1964) számára csak 1989 után (!)

A kép illusztráció

fejezésem volt, így választódtam ki. Mind a
hármunkat más-más helyiségben dolgoztak meg. A másik kettõt soha többé nem
láttam. Engem arcon nem ütöttek, arra vigyáztak, csak az orromat csavarták, meg
piszkálták, meg a fülemnél fogva taszigáltak ide-oda. A hátam viszont koromfeketévé vált, ami csak hetek múlva tûnt el róla.
Egészen szabadulásomig, úgynevezett
„kedvezményelvonásban”
éldegéltem.
Még egy évet ebbõl is otthagytam nekik.
1958-ban volt a Legfelsõbb Bíróságon a
tárgyalásunk, április 2-án. Engem a
Mosonyi utcai rabkórházból vittek oda.
Akkor még a Fõ utca 1-ben mûködött a
Legfelsõbb Bíróság. Majdnem két tucat
pesti és vidéki hozzátartozóm jelent meg
annak idején. Szabadulásom után mondták el, hogy az a nap a rövid tárgyalások és
halálos, illetve a súlyos ítéletek napja volt.
Mi viszont, az a nyolc vádlott, éppen annyit
kaptunk, mint amennyit eddig különbözõ
helyeken addigra már letöltöttünk. Egy
ilyen szerencsétlen napon valamennyiünk

meséltem el meghurcoltatásom történetét. Bizony! Hosszú ideig nem taníthattam,
majd „szerencsére” tanév közben jött egy
értesítés, hogy Inke-Darvaspusztán egy
1–9 összevonású (!!) iskola vezetését megkaphatom. Apró csemetékkel olyan helyre
költöztem, ahol három évig még villany
sem volt! A falu, Inke, ahova tartoztunk, 7
km-es földúton volt megközelíthetõ! Orvos is csak ott volt akkor. Egy idegbeteg tanító házaspár azzal „menekült” el innen,
hogy az emberek az õ ellenségeik. Ritka
rendes emberek, jó gazdák, fakitermeléssel is foglalkozók lakták a kis pusztát. Tanítványaimat mind „eladtam”, mindet valahová bevittem továbbtanulni. Igen sok
felsõfokú végzettségû felnõtt lett az akkori
pusztai gyerekekbõl.
Ma, az akkori gondok ellenére, életem
fontos szakaszának tekintem a darvaspusztai életünket. Igaz, „látástól Mikulásig” tanítottam, nemcsak a fizetett és elõírásos idõben. A szülõk megértették kívánságomat, és bõséges élelemmel látták el
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gyermekeiket az egész napos oktatáshoz.
Vasárnap még orosz elõkészítõt és német
nyelvi oktatást is tartottam fakultatíve. Azt
már nehezen tudtam elviselni, hogy idõközben gyermekeim már maguk is bejáró,
hétvégén ingázó tanulók lettek.
Osztopán községben – a szolgálati lakás, és
a város közelsége miatt – immár MAGAM
VÁLASZTHATTAM oktatási intézményt.
A rendszerváltást az utolsó percig még
csak elképzelni sem mertem. Akármilyen
félresikerült is, de mégis egy más világ ez a
mai. 1956-ért már nem negatív megkülönböztetés jár, hanem néha némi elismerés
is.
Célom, hogy ÉLJEN, LÉTEZZEN, MÛKÖDJÉK a fogoly- és civil ellenálló-szervezetek valamennyi fajtája. Gyenge erõmtõl telhetõen mindegyiket segítem, ahol
csak tudom. A KGB-béli volt rabtársam,
Földvári Rudolf biztatására a NAGY IMRE TÁRSASÁGOT, a mártír miniszterelnök szülõmegyéjében és Kaposvárott, a
szülõvárosában én szerveztem meg, „szedegettem” össze. Ebben is csak megyei vezetõségi tag vagyok, de teszegetem a dolgom minden nap. Továbbá a POFOSZ, a
Nemzetõrség, a Történelmi Igazságtétel
Bizottság, a Politikai Elítéltek Közössége,
a Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége, az
56-os szövetségek, a „DEPORT 56”, az
56-os rabparlament érdekében, soraiban is
tevékenykedem. Tagja vagyok az 56-os
Magyarok Világszövetségének. Legtöbbjüket írásaimmal segítem.
A tagsági díjat elég nehezen, de fizetgetem. Feleségem, 1956-nak köszönhetõen
soha nem kap nyugdíjat, pedig három
stramm gyermeket felnevelt igazán tanítani való, példás munkával. Egyetlen nyugdíjból (az enyémbõl) élünk. De mivel szinte soha semmiféle felesleges dologra nem
költök, azért a tagsági díjakat mindig kiszorítom a családi költségvetésbõl.
Egy nagy célom van még a hátralévõ éveimben: nevezzék meg a bosszúállás idején
bennünket kínzó gazembereket! Megbüntetni õket nem kell, nehogy a mai hajlott
korukra való tekintettel még sajnálkozást
keltsenek! De KÉRJENEK BOCSÁNATOT! KÖVESSÉK MEG A MAGYAR
NEMZETET!
Ez, sajnos, egyre csak késik. A megtorlás
szó helyett én konzekvens módon mindig
bosszúállást említek. Ugyanis megtorolni
csak BÛNÖKET szokás!
Soha nem voltam, ma sem vagyok tagja politikai pártnak. Apuka mondása máig a fülembe cseng: „Csak a gyenge munkaerõ
fél!” Ezt akkor mondta, amikor az állások
tízezrei voltak a párttagsághoz kötve.
A rólam elnevezett per nyolc elítélt, vádlottja közül már csak én élek. Nyomasztó
érzés. Folyton temetek, gyászbeszédeket,
búcsúztatókat szerkesztek és mondok el
bajtársaink sírjánál. Alig vannak talpon a
meghurcoltak közül. Emiatt végre el kellene érni, hogy 1956 meghurcoltjai, elítéltjei
halálukig ingyenes közgyógyellátásban részesüljenek.
Ujságh Tibor ny. tanár
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KÖZÖSSÉG

Idõsek napja Alapon
Sok gondolat cikázott a fejemben, miközben utaztam Alapra. Én, mint fiatal, miként fogom értékelni azt, ami vár rám?
Korábban érkeztem, szerencsére, hisz így
láthattam mindenkit, aki belépett a terembe. Teljesen más kép élt a fejemben az idõsekrõl, az öregedésrõl. Valamennyien fitten, egészségtõl kicsattanóan, fürgén kerestek maguknak ülõhelyet. Ismerõsök, falubeliek, szomszédok nagy szeretettel üdvözölték egymást, hisz sokan már nem sûrûn sétálgatnak, járnak a nyugdíjasklubba.

lója a vad rock and roll tánclépésektõl. A
helyi Margaréta Nyugdíjasklub is megmutatta magát, milyen is egy közös együttlét,
hátha valaki kedvet kap és meglátogatja
õket. A klub énekekkel, verssel is üdvözölte az ünneplõket. Utolsó fellépõként Csuti
Csaba énekes szórakoztatta a közönséget
nótaszóval és operettrészletekkel.
A mûsor végén mindenkit vendégül láttak
egy estebédre, és egy kis ajándékkal lepte
meg az önkormányzat a jelenlévõ szépkorúakat.

2013. október 17. Bogárd és Vidéke

A fura öreg
Kinek gondoltok, amikor rám néztek?
Mit láttok? Kit láttok, nõvérek?
Egy fura öreget, nem annyira bölcset,
Mit lát, mit csinál – õ nem is tudja már.
Elejti a falatot. Ha hangosan szóltok,
Hogy „Próbálja meg!” – választ sem kaptok.
Hogy ti ott vagytok, mintha neki fel se tûnne,
Eltûnik mindig a zoknija, cipõje…
Kénytekre-kedvtekre átadja önmagát,
Fürdetés, etetés tölti ki a napját.
Ezt gondoljátok? És ezt látjátok?
Szemetek nyissátok: hisz’ ez nem én vagyok!
Megmondom, ki vagyok:
ki csendben meghúzódva
Megteszem, eszem is, mint a nõvér mondja…
Apámnak, anyámnak kicsi fiacskája,
Szeretõ fészkében egyik fiókája.
Szárnyra kelõ kamasz, jövõ álmodója,
Szerelmes társának boldog bevárója.
Húszéves võlegény: szívem nagyot ugrik
Esküm emlékére, mit tartanom illik.

A teremben szépen, ízlésesen feldíszített
asztalok, székek várták a vendégeket. Minden asztalon cserepes krizantémok, palackban ásványvíz és poharak sorakoztak,
így a hosszú mûsor alatt mindenki könnyedén olthatta szomját.
A rendezvényt Méhes Lajosné szeretetteljes szavakkal nyitotta meg, majd minden
80 év feletti alapi lakos egy gyönyörû orchideával térhetett haza. Aki nem tudott eljönni az ünnepségre, azt otthonában köszönti fel a polgármester asszony.
A köszöntések után dr. Müller Cecília megyei tiszti fõorvos tartott elõadást az idõskori állapotokról, a lelki és fizikai változásokról. Diavetítéses prezentációjában felhívta a figyelmet az egészségügyi szûrések
és vizsgálatok fontosságára is.
Sok izgalmas mûsort láthattunk. Az ovisok
Maci csoportja egy kis szüreti hangulatot
varázsolt a színpadra. Utánuk az Arany
László Általános Iskola diákjai köszöntötték versekkel, idézetekkel a szépkorúakat.
A Mezõföld Népi Együttes több csoportja
is bemutatkozott, a legfiatalabbaktól a felnõttekig. A gyerekek olyan ügyességgel és
tehetséggel mozogtak a színpadon, hogy
büszkén állhattak ki az idõsebb csoport
mellé a vastaps alatt. A már sok fellépést
megért Ten Dance Tánccsoport is páratlan mozdulatokkal köszöntött mindenkit,
megmutatta magát a helyi tánccsoport,
mindamellett vezetõik, Radnai Zoltán és
Szõke Fanni új koreográfiával debütáltak.
A Vándorok Táncegyüttes ajándékul remek, színes jelenetet hozott a Made in
Hungáriából. A 60-70-es évek hangulatát
idézték föl, csak úgy porzott a színpad pad-

Huszonöt évemmel, magam is apaként
Õrzöm kicsinyeim boldog otthon keblén.
Harmincéves férfi: ó de gyorsan nõnek!
Téphetetlen szálak minket összefûznek.
Negyven lettem: kirepültek, üres már a fészek,
De marad a párom, így nem hullanak könnyek.
Ötvenéves lábaimnál kisbabák játszódnak,
Nagyszülõk lettünk már, unokáink vannak.
Majd sötétség jõ rám: feleségem meghalt.
Jövõm eddig fény volt, mit most a rém felfalt.
Gyermekeim most már nélkülem megállnak.

Meghitt, családias ünnepségen vehettünk
részt.
Abban reménykedek, hogy jövõre is ott
lesznek azok, akikkel idén sikerült ünnepelni.
Ma az idõs emberek tisztelete és megbecsülése kiveszõben van, pedig értéket hordoznak, és rengeteg emberi méltóságot.
Bánjunk tehát úgy az idõsekkel, ahogyan
mi szeretnénk, hogy idõsként velünk bánjanak! Hisz bennük összeforr a múlt, a
jelen és a jövõ.
Az elmúlt hetekben olvastam az interneten az alábbi cikket, ami szerintem figyelemreméltó.
Egy ausztrál vidéki város kórházának idõsotthonában elhunyt egy idõs férfi. Mindenki
azt gondolta, semmi értékeset nem hagyott
maga után. Késõbb, amikor az ápolók csekélyke hagyatékát átnézték, az alábbi verset
találták:

Múlt szeretet jár át, évek, mik elszálltak.
Most már öreg vagyok. Kemény a természet.
Az idõs ember vicces. Vicc csak az enyészet.
A test, a kellem, erõ széthullik, elillan,
Kõ maradt, ahol rég mondták: a szívem van.
Ám az éltes testben ott belül fiatal
Vagyok még. Tépett szívem duzzad:
A múlt sok örömet és fájdalmat visszaad.
Újraélem szerelmünket, hosszú életünket,
Túlságosan gyorsan elszállt éveinket.
Elfogadom szépen, hogy minden elmúlik.
Nyisd hát ki a szemed, láss túl azon, mi vén:
Nézz csak meg közelrõl: hát EZ vagyok én!
Mágocsi Adrienn
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Elismerések tanulóknak, tanároknak
A sárbogárdi oktatási intézményekben a megyei és országos versenyeken
2012/2013. tanévben helyezést elért tanulók és felkészítõ tanáraik
Sárszentmiklósi Általános Iskola
A Kenguru országos matematikaversenyen VIII. helyezést ért el:
Krencz Ábel. Felkészítõ tanár: Horváth Veronika.
A Kenguru megyei matematikaverseny III. helyezettje: Tatai
Boglárka. Felkészítõ tanár: Erõs Mária.
A Bolyai megyei matematika-csapatverseny VI. helyezettjei: Tatai Bolgárka, Ellenbruck Krisztina, Zádori Levente, Szloboda József. Felkészítõ tanár: Erõs Mária.
A HEBE országos angol nyelvi verseny I. helyezettjei: Reiter
Csenge és Inotai Laura. Felkészítõ tanár: Parnicsán Alice.
A Pesovár Országos Csoportos Népdaléneklési Versenyen arany
minõsítést, a Történeti énekmondóverseny országos döntõjén
arany minõsítést, a Népdaléneklési verseny megyei döntõjén
arany minõsítést kapott: Kovács Dominika, Huszár Anna és
Ellenbruck Krisztina. Felkészítõ tanáruk: Horváth Ferencné.
A Természet–Ember–Környezet megyei verseny I. helyezettjei:
Inotai Laura, Ellenbruck Krisztina. Felkészítõ tanár: Állóné Horváth Hajnalka.
A szövegértési verseny (II. Rákóczi) megyei döntõjének II. helyezettje: Hegedüs Bence. Felkészítõ tanár: Kristófné Juhász Ildikó.
A Vörösmarty Mihály megyei szavalóverseny különdíjasa: Rick
Alma. Felkészítõ tanár: Tóthné Huszár Magdolna.
A Telekom Labdarúgó Diákolimpia megyei döntõ I. korcsoport
IV. helyezettjei: Handa Barnabás, Rigó Patrik, Hollósi Bence, Palotás Péter, Deák Soma, Gyõri Richárd, Bögyös Bálint, Bruzsa
Balázs, Ádám Attila, Nagy Ádám. Felkészítõ tanár: Tóth Lászlóné.

Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola
A Jövõnk a vidék – komplex természettudományos vetélkedõ III.
helyezettjei: Jákob Gábor, Dietrich Dániel, Ambrózi Miklós,
Tóth Sándor, Fekete András. Felkészítõ tanár: Dicsérdi Józsefné.
A Muzsikáló elixír – országos ének-zene mûveltségi verseny III.
helyezettjei: Bodoki Bernadett, Simon Alexandra, Kineth Annamária, Huszár Tamás, Marosi Dzsenifer. Felkészítõ tanár: Szénásiné Szabó Marianna.
A Diákolimpia kézilabda országos elõdöntõ 4. korcsoport III. helyezettjei: Simon Csaba, Schwarcz Márk, Kovács Roland, Németh Alex, Szabó Balázs, Szõke Péter, Killer Gábor, Huszár Tamás, Juhász György, Huszár Armand, Tiringer Richárd. Felkészítõ tanár: Killer Gáborné.
A Sárréti Íjász Club színeiben kiváló sporteredményeket ért el:
Stadler Balázs. Felkészítõ: Gilicze László.

Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola
Szent István Tagintézménye
Az Itthon otthon vagy országos földrajzi versenyen dicséretben
részesült: Sömjén Zoltán. Felkészítõ tanár: Szabadiné Domján
Krisztina.

A fotókat a Petõfi Sándor Gimnáziumtól kaptuk.

A nemzetközi kengurus levelezõs matematikaverseny 24. helyezettje: Pósch Laura. Felkészítõ tanár: Kaszáné Szászi Edit.

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola
A kislabdahajítás és súlylökés megyei elsõ helyezettje: Bartók
Dávid. Felkészítõ tanár: Vámosi János.

Fejér Megyei Petõfi Sándor Gimnázium
Szép Magyar Beszéd Országos Verseny, megyei forduló, I. helyezés, döntõ – Kazinczy-jelvény bronz fokozata: Sükösd Gergõ. Felkészítõ tanára: Barabás Irén.
Megyei j-ly verseny III. helyezés: Kristóf Klaudia Napsugár, Sükösd Gergõ. Felkészítõ tanáruk: Barabás Irén.
Zalamat Angol Nyelvi és Országismereti Verseny, döntõ (5. évfolyam kategóriája), II. helyezés: Kristóf Klaudia Napsugár. Felkészítõ tanára: Dombi Zoltánné.
Bolyai matematikaverseny, megyei I. helyezés: Alpek Kata, Kiszl
Fanni, Szajkó Dóra, Tóbel Cintia. Felkészítõ tanáraik: Lovászné
Tóbel Katalin és Takács Sándor.
Amatõr Röplabda Középiskolás Bajnokság (V-VI. korcsoport),
megyei II. helyezés (fiúk): Baki Dániel, Barsi Balázs, Biber Zoltán, Boros Gergõ, Horváth Márk, Kreutz Benjamin, Kreutz Dávid, Szénási Gergely, Tutuc Eric Joel, Vámosi Kristóf, Vámosi
Máté.
Megyei III. helyezés (lányok): Bartók Kinga, Bugyik Barbara, Halasi Nóra, Huszár Fruzsina, Katona Karolina, Kiszl Fanni, Kovács
Adrienn, Márkus Helga, Szedlákovics Fanni, Tóbel Cintia. Felkészítõ tanáruk: Virág Mária.
Sakk Megyei Diákolimpia (csapatverseny), IV. korcsoport fiú,
III. helyezés: Demeter Máté, Lovász Bence, Parnicsán Eszter,
Rohonczy Marcell. Felkészítõ tanáraik: Virág Mária és Nagy Attila.
Kézilabda országos elõselejtezõ, megyei II. helyezés (IV. korcsoport, fiú): Barabás József, Bóka Ferenc, Demeter Dávid, Gula
István, Hári Levente, Horváth István, Horváth Zsombor, Huszár
Bálint, Rohonczy Marcell, Sükösd Gergõ, Szecsõdi Bence.
Kézilabda országos elõselejtezõ, megyei III. helyezés (IV. korcsoport, lány): Bauer Ildikó, Hír Regina, Hollósi Kata, Horváth
Amelita, Huszár Boróka Márta, Luczek Viktória, Molnár Viktória, Szarka Éva. Felkészítõ tanáruk: Horváthné Szabó Judit.
Diákolimpia – kispályás labdarúgás (IV. korcsoport, fiú), megyei
döntõ, I. helyezés, országos döntõ, III. helyezés: Barabás József,
Demeter Dávid, Horváth István, Kertész Attila, Kiss Roland,
Král András, Márkovics Dániel, Rohonczy Marcell, Sükösd Gergõ, Szecsõdi Bence. Felkészítõ tanáruk: Horváthné Szabó Judit.
A Sárréti Íjász Club színeiben kimagasló sportteljesítményeket
ért el: Katona Dorottya. Felkészítõ: Gilicze László.
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KÉK HÍREK
Ütközés
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság ügyeletére 2013. október 9-én a reggeli órákban
telefonon érkezett bejelentés közúti balesetrõl. Egy iregszemcsei lakos gépkocsijával közlekedett a 61. számú fõúton Tamási
irányából Cece irányába. Haladása során
egy balra ívelõ útkanyarulatban elvesztette uralmát jármûve felett, áttért a menetiránya szerinti bal oldali forgalmi sávba,
ahol jármûve többször megpördült, és egy
szembõl szabályosan közlekedõ szarvasi
lakos által vezetett személygépkocsinak
ütközött. A baleset során a jármûvekben
utazók közül négyen könnyebben sérültek,
de további vizsgálatokra kórházba szállították õket.

Koszorú az ajtóban
Egy igar-vámi férfi 2013. október 10-én az
esti órákban bejelentést tett a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság ügyeletére, hogy ismeretlen személy egy mûanyag koszorút
helyezett a szomszédban lakó lánya bejárati ajtaja elé. A kiérkezõ rendõröknek azt
is elmondta, hogy telefonon felhívta õt a
helyi boltos hölgy, aki tájékoztatta, hogy a
volt veje egy mûanyag koszorút tulajdonított el a boltjából, amit rögzített a bolt biztonsági kamerája is. A fentiek miatt az elkövetõ helyi férfit elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol a szabálysértés miatt 72 órás szabálysértési õrizetbe
vették.

Szó nélkül orrba vágta
Egy pusztaegresi nõ telefonon tett bejelentést 2013. október 11-én a délutáni
órákban a Sárbogárdi Rendõrkapitányság
ügyeletére, hogy fiát egy ismeretlen személy Pusztaegres belterültén az utcán orrba vágta. A bántalmazott helyi férfi kihallgatása során elmondta, hogy barátjával
böngészésbõl, engedéllyel szedett két zsák
kukoricát toltak biciklivel az utcán, amikor
megállt mellettük egy autó, melybõl egy
helyi férfi szállt ki, aki szó nélkül megragadta pulóverét a nyakánál, és jobb kézzel,
egy alkalommal, tenyérrel orrnyergen
ütötte õt. Az orra vérezni kezdett, 8 napon
belül gyógyuló, könnyû sérülést szenvedett. A bántalmazó helyi férfit súlyos testi
sértés kísérlete miatt gyanúsítottként hallgatták ki a Sárbogárdi Rendõrkapitányságon.

Elzárt sofõrök
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság járõrei
2013. október 12-én az esti órákban Sárbogárd belterületén igazoltatás alá vontak
egy fiatalkorú helyi fiút, aki gépkocsit vezetett. Az ellenõrzés során kiderült, hogy a
fiatalkorú fiú jogerõsen gépjármûvezetés-

tõl való eltiltás hatálya alatt áll. A személyt
elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, a gyorsított bírósági eljárás lefolytatása miatt szabálysértési õrizetbe került, majd a Sárbogárdi Járásbíróság 2013.
október 15-én 3 nap elzárást szabott ki.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság járõrei
2013. október 13-án az éjszakai órákban
Nagylók belterületén igazoltatás alá akartak vonni egy gépjármûvet. Annak vezetõje, amikor észlelte a rendõrök jelzését,
gyorsan befordult egy lakóház hídjára,
majd kiszállt a gépkocsiból, és gyalogolni
kezdett a járdán. Ekkor a járõrök igazoltatni akarták a sárosdi férfit, aki erre nem
volt hajlandó, továbbá az alkoholszondát
sem kívánta megfújni, ezért elõállították a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol
már hajlandó volt megfújni az elektromos
alkoholszondát, ami pozitív értéket mutatott, ezért vérvételre elõállították a sárbogárdi orvosi ügyeletre. Az adatainak
egyeztetése során kiderült, hogy gépjármûvezetéstõl való eltiltás hatálya alatt áll,
ezért 72 órás szabálysértési õrizetbe került, ellene több szabálysértés és ittas jármûvezetés bûncselekménye miatt eljárás
indult. A Sárbogárdi Járásbíróság 2013.
október 14-én tárgyalta ügyét, büntetésként 2 nap elzárást szabott ki.
Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Elfogták
a harmadik rablót is
Õrizetbe vették a Sárbogárdi Rendõrkapitányság nyomozói a még júliusban elkövetett csoportos rablás harmadik elkövetõjét. Ezzel mindhárom tettes rács mögé került.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányságra 2013.
július 20-án délután tett bejelentést egy
veszprémi férfi, mely szerint Sárkeresztúron autóstopposként beszállt barátnõjével egy autóba, melyben három férfi utazott. A férfiak azonban nem a megbeszélt
címre vitték õket, hanem Sárkeresztúr külterületén megálltak a kocsival, majd a sértettõl elvették készpénzét és mobiltelefonját. Azt követõen mindkettõjüket az autóból kiszállították, és a helyszínen hagyták.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság nyomozóinak a bejelentést követõ adatgyûjtés során sikerült azonosítani az elkövetõket,
ezért a járõrök még aznap elfogták és elõállították R. Csaba 21 éves és R. János 28
éves helyi lakosokat. A két férfit, kihallgatásukat követõen a nyomozók õrizetbe
vették és kezdeményezték elõzetes letartóztatásukat, melyet a Székesfehérvári Járásbíróság el is rendelt.
Harmadik társuk elfogására 2013. október
14-én délelõtt került sor Sárkeresztúron.
Elõállítását követõen R. Géza 50 éves sárkeresztúri lakost a nyomozók csoportos
rablás bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd bûnügyi õrizetbe vették és
kezdeményezték elõzetes letartóztatását.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

2013. október 17. Bogárd és Vidéke

„Domb tetején
ágas-bogas diófa”
Ezzel a mottóval tartottunk témahetet október második hetében a cecei óvodában,
melynek fõ témája a dió volt. A gyerekekkel folyamatosan gyûjtöttük a diót. Megfigyeltük a fa nagyságát, levelének formáját,
összehasonlítottuk más fákkal. Megtörtük
a diószemeket, miközben tapasztalatot
szereztek a dióhéj keménységérõl, a dió
ízérõl, hiszen törés közben gyakran a tál
helyett a dióbél a szájukba került. A dióbelet más módon is felhasználtuk. Kalácsot
sütöttünk, almás-diós csemegét készítettünk belõle a gyerekek aktív közremûködésével. A kis kezek maguk darálták le a
diót, töltötték meg a kalácsot, kenték meg
a tetejét tojással. Közben a dióról énekelgettünk, verseket, mondókákat mondogattunk. Lefestettük a diófát, leveleket és
diószemeket készítettünk rá, ami a faliújságot díszítette. Vidám délelõttöket töltöttünk együtt, amelyek során a közös élmények mellett a gyermekek tapasztalatokkal, ismeretekkel is gazdagabbak lettek.

Kirándulás a cecei
vadászházhoz

Hétfõre a kellemes, meleg õszi napot kihasználva, kirándulást szerveztünk a vadászházhoz. Sanyi bácsi busszal vitt ki bennünket az erdõbe. A buszról leszállva Robi
„vadász bácsi” és kis családja nagy szeretettel fogadott bennünket. Elsõként megnéztük a tárgyalóban kiállított trófeákat. A
gyerekek érdeklõdve nézték a vaddisznóagyarat, a szarvasagancsokat és egy aranysakál bundáját, ami talán a legnagyobb érdeklõdést váltotta ki. Ezután elsétáltunk
az egyik etetõhelyre, ahova kukoricát vittünk és helyeztünk el a vadak számára. Sétánkat tovább folytatva rengeteg tobozt
gyûjtöttünk, és egy magaslest is kipróbálhattak a bátor óvodások. Az úton sok
szarvasnyomot láttunk, amit a gyerekek izgatottan fedeztek fel. Sétánk végén meglátogattuk a tölgyest, a vaddisznók kedvenc
helyét, ahol makkot és szép leveleket szedtünk. Sajnálattal vették tudomásul a kis
kirándulók, hogy indulni kell vissza az
óvodába. Elfáradva a friss erdei levegõtõl
és a sok sétától, élményekkel telve érkeztünk haza.
Cecei óvoda

Bogárd és Vidéke 2013. október 17.

KÖZÖSSÉG

11

Színes felvonulás
Pusztaegresen
Szombaton délben gyülekeztek a szüreti felvonulásra a pusztaegresiek a mûvelõdési ház mögött. Szépen felöltöztek díszes
ruhába a fiúk s lányok, úgy ültek fel a kocsikra. Az indulás elõtt
feldíszítették a fogatokat s a lovakat is. A pálinkától, bortól
megemberesedett fiúk nótába kezdtek, s zenei aláfestés is szólt
egy pónifogatról. Fél egykor kanyarodott ki a menet a fõutcára.
A színes menetet mindenki várta már a kapuban állva.
Hargitai Gergely

Látványos szüreti felvonulás Nagylókon
Szombaton már délelõtt zenétõl volt hangos a nagylóki kultúrház. A helyi néptáncosok; a „Szöszölõk”, s a szomszéd faluból
a Hantosi Bokréta Néptáncegyüttes, valamint a sárbogárdi Sárréti Csókavirág Népi
Együttes tagjai próbálták össze a közös
táncot a délutáni szüreti felvonulásra. A
színpadot szalagokkal, sárgult leveles szõlõindákkal díszítették ügyes kezû lányok,

asszonyok. Termés már sehol sincs kint a
tõkéken, így nem csoda, hogy szõlõfürtöt
nem látok a díszek közt. Ami szõlõt esetleg
véletlenül otthagytak a szedõk, a seregélyek szüretelik le. Amint hajtottam be a faluba, láttam is, hogy sûrû rajokban köröztek Nagylók határa fölött, s éles szemükkel
azt lesték, hol kandikál ki egy-egy szõlõfürt
az egyre ritkuló levelek közül.

A falu utcáiból innen is, onnan is hagyományos viseletbe öltözött lányok, fiúk érkeztek az indulás helyszínére. A fogatosok feldíszített kocsijai egymás után gördültek be
a kultúrház tágas belsõ udvarára, ahol az
asszonyok nagy kondérban fõzték a felvonulók számára a vacsorát. A gyülekezõket
a szervezõk süteménnyel, pogácsával, üdítõvel kínálták. A csikósok ostorpattogtatással járták végig az utcákat, így csábították ki a népet a rövidesen kezdõdõ felvonulásra. Aztán megérkezett a csikósok kíséretében feldíszített hintón a bíró és
bíróné, s indulhatott a menet. Minden utcát végigjártak. Kimentek Szilfába és a turistaházhoz is. Több helyen megálltak táncolni, így járták végig a falut.
A három néptánccsoport látványos bemutatóját sok helyen megtapsolták. A megállóhelyeken természetesen kidobolta a bíró
az esti mulatságot is, invitálva erre a falu
apraját és nagyját.
Az esti szüreti mulatságon a Koncz zenekar húzta a talpalávalót.
Hargitai Lajos

Szüreti délelõtt a Sárszentmiklósi Kippkopp Óvodában
„Szüretelnek, énekelnek, Láttál-e már ennél szebbet?
Dió, rigó, mogyoró, Musttal teli kiskancsó.”
(Takács Gyula: Szüreti vers)
Idén is örömmel készülõdtek a gyerekek a szüreti felvonulásra a
Sárszentmiklósi Kippkopp Óvodában. Már hagyomány nálunk,
hogy a gyerekek az óvó nénikkel kis kunyhót készítenek, virággal,
kukoricával, termésekkel díszítik fel az udvart. A lovas kocsikat a
szülõk segítségével „virágoztuk fel”. A gyerekek izgalommal ültek fel a szép kocsikra, s már indult is a menet Miklós utcáin.
Köszönjük a rendõrség segítségét, hogy biztosították az útvonalat. Köszönjük Raffai Józsefnek, Fekete Jánosnak, Bögyös Jánosnak, Szabó Jánosnak, Mikulás Imrének, Horváth Györgynek,
Herczeg Lászlónak, Kiss Istvánnak, Farkas Ritának, Holló Szabolcsnak, Nagy Miklósnak, Zsemberi Tamásnak, Simon Jánosnak, hogy a gyerekek ebben a felejthetetlen élményben részesülhettek.
Az óvodába visszaérve az anyukák, nagymamák által készített finom pogácsával, süteményekkel, gyümölccsel csillapítottuk éhségünket, majd népi játékokat játszottunk, táncoltunk, énekeltünk,
kukoricát morzsoltunk. (Köszönjük Kristóf Sándornak, hogy a
hangosításban segített.)

Köszönjük a szülõk sok segítségét, melyet rendezvényünk lebonyolításánál nyújtottak!
A népmese napját és az állatok világnapját megünnepelve pénteken az óvó nénik a „Mióta haragszik a kutya a macskára” címû
mesét adták elõ. A picik és a nagyobbak is ámulva figyelték a mesét, énekelték együtt a dalokat a mese szereplõivel.
A Kippkopp Óvoda nevelõtestülete
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NAGYMAMA RECEPTJEI
KACSAMELL ZÖLDSÉGÁGYON
Hozzávalók: 2 db kacsamellfilé, 2 fej lilahagyma, 3-4 db vöröshagyma, 3
db kaliforniai paprika, olívabogyó, 2 evõkanál kukoricaliszt, só, õrölt feketebors, kakukkfû, rozmaring, 1,5 dl fehérbor, kacsazsír.
A melleket besózzuk és egy kicsit állni hagyjuk. Egy serpenyõbe pici kacsazsírt
teszünk, majd a bõrös felével lefelé belehelyezzük a melleket. Addig sütjük,
hogy szép piros legyen, majd átfordítjuk, és a másik felét is pár percig sütjük
(kb. 10 perc sütési idõ alatt elkészül). Ezután kiszedjük a serpenyõbõl és félretesszük. A hagymát megpucoljuk, majd vékonyra felcsíkozzuk. A paprikát félbevágjuk, a magházat kiszedjük, és szintén vékonyra felcsíkozzuk. A hús sütésénél visszamaradt zsírban elkezdjük párolni a hagymát, majd ha már kicsit
összeesett, hozzáadjuk a paprikát is. Közben ízlés szerint sózzuk, borsozzuk,
megszórjuk a kakukkfûvel és a rozmaringgal. Aláöntjük a bort, és pár percig
még pároljuk. Egy jénaiba öntjük a félig megpárolt zöldségeket, majd a tetejére
helyezzük az elõsütött kacsamelleket, a tetejét lefedjük, és elõmelegített sütõben közepes lángon kb. 20 percig pároljuk. Ezután kivesszük a sütõbõl, leemeljük a húst a tetejérõl, majd a zöldségekre rászórjuk a kukoricalisztet, és óvatosan összeforgatjuk. Végül visszahelyezzük a húst, és mellészórjuk az olívabogyót. Visszatesszük a sütõbe, és kb. 10 perc alatt összesütjük (ekkor már nem
kell lefedni). Ezalatt az idõ alatt a szaft szépen besûrûsödik. Tálaláskor kínálhatunk mellé rizst, vagy sült krumplit, de magában a hús a zöldségekkel is nagyon
finom!

SAVANYÚ KÁPOSZTÁS TÓCSNI
Hozzávalók: 60 dkg burgonya, 15 dkg savanyú káposzta, 3 szál zöldhagyma, 1 fej vöröshagyma, étolaj, 1 kávéskanál cukor, 1 dl zöldségleves kockából, 1 tojás, 1 evõkanál étkezési keményítõ.
A burgonyát megmossuk, héjában, enyhén sós vízben megfõzzük. Leszûrjük,
meghámozzuk, krumplinyomón áttörjük. A savanyú káposztát kissé átmossuk,
durvára vágjuk. A hagymákat megtisztítjuk, a zöldhagymát karikákra, a vöröshagymát finomra vágjuk. Serpenyõben 1 evõkanál olajat felforrósítunk, a
hagymákat megfuttatjuk benne, majd hozzáadjuk a káposztát, sózzuk, borsozzuk, és pici cukorral ízesítjük. Felöntjük a zöldséglevessel, és addig fõzzük,
amíg a folyadék elfogy a káposzta alól. Ezután a káposztát összekeverjük a burgonyával, a tormával, a tojással, majd hozzáadjuk az étkezési keményítõt is. Ha
szükséges, keverhetünk hozzá még 1-2 evõkanál zsemlemorzsát is. A masszából lepénykéket formázunk.
Serpenyõben olajat forrósítjuk, és a tócsnikat nem túl nagy lángon, mindkét oldalukon megsütjük. Kínálhatunk hozzá zöldfûszeres túrókrémet, vagy paradicsomos mártást is.

MÉZES BIRSALAGÚT
A töltelékhez: 2 nagyobb birsalma, fél citrom leve, 1 dl édes fehérbor, 3
evõkanál méz, 2 szem szegfûszeg, fél rúd fahéj, 7 lap zselatin. A piskótához: 4 tojás, 8 dkg cukor, 6 dkg liszt, 1 csapott evõkanál kakaópor, 1 evõkanál étolaj. A krémhez: 20 dkg vaj, 25 dkg édes gesztenyemassza, 1 evõkanál rum, 1 evõkanál porcukor. A tetejére:10 dkg étcsokoládé. A díszítéshez:10 dkg dióbél.
A birsalmát alaposan dörzsölgetve megmossuk, meghámozzuk, a húsát apró
kockákra vágjuk. A gyümölcshúst 4 dl vízzel leöntjük, a citrom levével, a borral
meg a mézzel ízesítjük, a szegfûszeggel, a fahéjjal fûszerezzük és fölforraljuk.
Lefedve kis lángon kb. 5 percig fõzzük (nehogy túlságosan szétfõjön), majd a
tûzrõl lehúzva hûlni hagyjuk. (Ha kivesszük a birsalmát a lébõl, hamarabb meghûl.) A levét is megtartjuk. Közben a piskótához a tojások sárgáját a cukor egyharmadával fehéredésig keverjük. A tojásfehérjét a maradék cukorral habbá
verjük. A lisztet a kakaóporral összekeverjük. A kétféle tojásos masszát lazán
egybeforgatjuk, miközben apránként a kakaós lisztet meg az olajat is hozzáadjuk. A masszát egyenletesen sütõpapírral bélelt nagy tepsibe kenjük, majd elõmelegített sütõbe toljuk. Közepes lánggal (180 fok) kb. 20 percig sütjük. Ha kihûlt, az õzgerincformát ráfektetjük és körülvágjuk. Az így kapott tésztacsík lesz
a sütemény talpa. A díszítésre szánt diót a még forró sütõben megpirítjuk. Az
õzgerincformát zsírpapírral, vagy alufóliával kibéleljük. A puha vajat a gesztenyével, a rummal meg a porcukorral habosra keverjük. Egy kevés krémet a díszítéshez félreteszünk, a többivel a piskótalapokat vékonyan megkenjük, és a
nagyobbikat óvatosan (félkörívben) az õzgerincformába igazítjuk. Ezt követõen
megtöltjük a birsalmával. A zselatint a gyümölcs leszûrt fõzõvizébe rakjuk, és
addig melegítjük, amíg teljesen fölolvad. Utána a birsalmára merjük, és mielõtt
megdermedne, a félretett piskótát krémes oldalával lefelé ráborítjuk. Az õzgerincformát fóliával letakarjuk, hûtõszekrénybe fél napig dermesztjük. Ezután kiborítjuk, a papírt, vagy a fóliát lehúzzuk róla. A birsalagutat a maradék gesztenyekrémmel megkenjük, azután olvasztott csokoládéval egyenletesen bevonjuk. Végül a durvára vágott pirított dióval megszórjuk.
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Erre csörög a dió
Tíz éve volt? Vagy régebben? Megállt egy baráti autó a ház elõtt,
és aki kiszállt belõle, behozott egy vesszõnyi kis bozontos gyökerû
diófacsemetét. Így kezdõdnek a történetek.
– Ugyan, minek ez nekünk? – kérdeztük.
– Ne sajnáld azt a néhány forintot! Fogsz egy ásót, öcsém, ásol egy
kis gödröt az udvar közepén, ezt a csemetét szépen elülteted. Pár
év múlva, nyáron alája tehetsz egy asztalt, és az árnyékában reggelizel.
– Higgyétek el, hogy egy kertes
háznak szüksége van egy diófára! – jelentette ki egy barátnõnk. – Meglátjátok, milyen jó
lesz hûsölni alatta!
A kis botot nézve nevetséges
volt az elképzelés, hogy az árnyékába akár egy gyufaskatulyát is el lehessen helyezni, de
egy ajándékot nem illik gúny
tárgyává tenni. Kerestem egy
ásót a kamrában, megástam a
kívánt gödröt. Nem volt szükség valami nagy munkálkodásra, néhány ásónyomnyi volt az
egész. Alulra került egy kis trágya, aztán jött a gyökérzetre a
föld, végül bõven a víz, az iszapolás.
Na de eltelt egy évtized. Nem vagyunk tisztában azzal, hogy a hétköznap csodái vesznek körül bennünket. Nem csodálkozunk.
Megszoktuk.
Naponta kimegyek reggel a diófa hatalmas lombkoronája alá, és
összeszedem a lepottyant diókat. Az õszi avar között ott gömbölyödnek a világosbarna kis golyók, és én úgy nyúlok oda, mintha
valami nagy kincset leltem volna. A feleségem valahol azt olvasta,
hogy nincs szükség dióverésre, a dió megfelelõ idõ eltelte után az
utolsó szemig lehull, csak össze kell szedni. Úgy látom, bevált.
Vannak ezek a kis hálók, amelyekbe a paprikát, burgonyát adagolják a boltokban. Azt találtam ki, hogy a felszedett termést ilyen
kiürített, feleslegessé vált hálókba gyûjtöm. Szinte hihetetlen, de
már nyolc csörgõ dióval tömött háló lengedezik a kamrában különféle kilincsekre, kampókra akasztva. De úgy látom, hogy a fán
még van termés. Ha belegondolok, hogy tíz évvel ezelõtt évente
súlyos ezreseket szurkoltunk le például karácsony elõtt, hogy a diós bejgli terén minden rendben legyen, és most egy fillér nélkül
ajándékba kapott kincstár került a birtokunkba, elmélkedhetek.
Mivel érdemeltem ki ezt? Voltaképp azzal, hogy embernek születtem, és a természet azonnal a gyermekévé fogadott.
El ne felejtsem megemlíteni, hogy a tíz-valahány évvel ezelõtti barát, aki a csemetét hozta, Szabó Pista volt, az igazgatóm és barátom volt, aki azóta a Huszár-temetõben alussza örök álmát. Azt
hiszem, nemcsak egy szobor vagy emléktábla képviselhet nagyhatású monumentumot. Például egy szép, nagy diófa.
L. A.

IDÕJÁRÁS

A hét hátralévõ részére megnyugszik idõjárásunk, döntõen anticiklon alakítja idõjárásunkat, illetve a hétvégén egy nyugat-európai ciklon elõoldalán
dél, délnyugat felõl ismét egyre melegebb
levegõ alakítja idõjárásunkat, így ismét
visszatérhet az indián nyár. Az éjszakák
fagymentesek lesznek, napközben pedig
kellemes 20 fok közeli hõmérsékletek valószínûek és csapadék az ország döntõ részén
már nem várható.
www.metnet.hu
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EMLÉKEZÉS / KÖZÖSSÉG

L A P SZ EML E
1913. október 21.
Az újság elsõ cikke a szüret témáját taglalja. Alatta a „Tárcza”
rovatban „Vonatok jönnek, vonatok mennek” címmel Vajda Ernõ (1889–1964) írásai sorakoznak. A népszerû újságíró és színpadi szerzõ a 20-as években az Egyesült Államokba költözött,
ahol hosszabb ideig élt Hollywoodban filmszövegíróként. A soron
következõ hírekbõl néhányat emeltünk ki.
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25 éves osztálytalálkozó
25 éves osztálytalálkozót szervezett a Sárszentmiklósi Általános
Iskola 1988-ban végzett 8. b osztálya.
„Nézz vissza most egy percre, nézz vissza az útra,
Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka,
Nézz vissza... aztán ismét csak elõre,
S indulj tovább az alkotó jövõbe.” (Kiss Jenõ)

Hírek
A Kath. egyház körébõl. Fodor Ferencz a sárbogárdi r. kath. egyház
népszerû esperes-plébánosa saját kérelmére történt nyugdíjaztatása
folytán f. évi November hó 1-én válik meg állásától, melyet hosszú
éveken át hivei megelégedésére közbecsülésben töltött be. Mint
értesültünk, a népszerû esperes távozása elõtt nagy ünnepség keretében f. hó 26-án - búcsu napján - Látics György pázmándi lakos és
Mészáros István volt vajtai plébános fogják elbucsuztatni.
Esküdtszék. Az õszi esküdtszéki ciklus November 3-án veszi kezdetét.
Járásunkban a következõk sorsoltattak ki esküdtekké: Forster Miksa
Igar, Glancz Lajos Sárbogárd, Gráczer József Sárszentmiklós, Jobban János Sáregres, Kherndl Imre Sárszentmiklós, Kupka Kálmán
Sárszentmiklós, Kisari János Alap, Kocsi H. Imre Cece, Koller Tivadar Alap, ifj. Kotai Pál Sáregres, Kovács István Cece, Sebestyén Ferenc Cece, ifj. Tóbel Mihály Alap és Wolf Jenõ Sárszentmiklós.
Csecsemõrablás. Az alábbiakban a maga nemében váratlanul álló
esetrõl számolunk be. L. János kóborcigány hetekkel ezelõtt vadházastársával a Sáregres mellett Hejhó csárdában mulatozott. Velük
volt négy purdéjuk is. Késöbb bevetödött a csárdába L. Ferencz és
vadházastársa, K. Klári többszörösen büntetett némber. A két cigányfamilia összetelepedett, együtt ettek, ittak és végül alaposan berúgtak. L. Feri és K. Klári támolyogtak ki elõbb a csárdából. Mikor a
másik cigánypár is szedelözködött, egyik purdájuknak, egy három
hetes csecsemõnek hült helyét találták. Mint utóbb kiderült, K. Klári
lopta el a csecsemõt és megszökött vele. L. Fáni feljelentésére megindult a nyomozás, mig végre f. hó 17-én Pakson a csendörség elfogta a
csecsemõrabló cigányasszonyt. Nála volt a purdé is. A székesfehérvári ügyészség fogházába szállították és itt állítják bíróság elé.
Szinházi élet. A mi után oly régóta vágyakoztunk, íme elérkezett.
Megjöttek a várvavárt szinészek és ezzel unalmas hosszú õszi estéinket a kellemes szórakozás, a szinház élvezete váltotta fel. Kollár
Gusztáv igazgató társulata csak egy pár napja idõzik körünkben, de
már most is megállapíthatjuk, hogy teljesen elüt azoktól a vidéki vándor truppoktól, melyek a közelmúltban ütötték fel sátorfájukat községünkben. Az kétségtelen, hogy nem elsõrangú mûvészek és mûvésznõk elevenitik meg elöttünk estérõl-estére a válogatott mûsor szerepeit, annyit azonban fel kell ismernünk, hogy esténként elég értékes
munkát produkálnak és hogy azokat az igényeket, ami õket egy kisebb társulattal szemben támaszthatunk, Kollár Gusztáv jól válogatott társulata várakozáson felül kielégiti. Eddig a következõ darabok
kerültek elõadásra: F. hó 16-án, csütörtökön megnyitó elõadásul Az
aranyesõ, 17-én pénteken: A gólya, 18-án szombaton: Az ezredapja,
19-én vasárnap: Az iglói diákok és 20-án hétfõn mérsékelt helyárak
mellett ismét az: Aranyesõ került szinre. Valamennyi elõadásuk
ügyes összjátékra vall, a társulat minden egyes tagja ambitioval játszik, a legkomolyabban igyekszik a tõle telhetõ legjobbat nyújtani és a
mi kisebb társulatoknál ritka jelenség, tudják a szerepüket. A nõk között különösen reászolgált elismerésünkre Losonczy Ilona, a közkedvelt primadonna és a múltból már oly elõnyösen ismert és kedvelt
Magvassy Margit a fényes hangú koloratúr énekesnõ. A férfi tagok
közül eddigelé Somló Márton és Csillag Jenõ legjobban tüntették ki
magukat. Az eddigi sikerekben nem kis érdeme van Mátray Gyula
szinházi titkárnak a régi magyar szinészgárda egyik oszlopos tagjának, valamint gondos körültekintõ és képzett direktornak. Úgy látszik, hogy a társulat érdemeit a közönség kezdi kellõképpen méltányolni, mert sûrûn látogatja az elõadásokat. A társulat kiválóságainál fogva, meg is érdemli a közönség legmesszebb menõ támogatását és pártfogását.
(-b -n; -i -n)

Osztályfõnök: Huszár Ignácné. Az osztály: Antal Mária, Cseh István,
Dala Erzsébet, Erdélyi Brigitta, Farkas Zsolt, Ferenczi Szilvia,
Gráczer Gyula, Harangozó Géza, Horog Miklós, Horváth Hajnalka,
Horváth Teréz, Huszár Gábor, Huszár Péter, Juhász György, Kajári
Mariann, Kaszás Marianna, Killer Rita, Kutai Andrea, Léhner Anita, Magyar Magdolna, Majláth László, Nagy Irén, Németh György,
Reiter László, Sárközi Rudolf, Szabó László, Tóth Andrea, Vagyóczki Gábor, Vida Andrea.
Gondtalan gyermekként, amikor az iskolapadot koptattuk, soha
nem jutott eszünkbe, hogy ezek az évek olyan emlékké válnak
majd, melyek beépülnek tudatunkba, hisz mint gyökerek a fák
életét, úgy határozzák meg egész életünket az általános iskolás
évek.
A Sárszentmiklósi Általános Iskola 1988-ban végzett 8. b osztálya
2013. október 5-én utazásra indult. Utaztunk vissza az idõben,
gyermekkori emlékeinkben, hiszen 25 éve, hogy befejeztük általános iskolai tanulmányainkat. E jeles alkalomból osztálytalálkozót szerveztünk volt iskolánkban, amely az eltelt idõ alatt gyönyörûen megújult, falai között azonban bennünk feltörtek az emlékek.
Emlékezni jó dolog, és az idõ távlatában az olyan emlék is megszépül, ami egykor talán kellemetlen, vagy fájdalmas esemény
volt. Mindezt bizonyítja az is, hogy az osztály tagjai lelkesen vettek
részt a szervezési munkálatokban.
Huszár Ignácné (Marika néni), volt osztályfõnökünk rendhagyó
órát tartott nekünk az iskolában. Örömmel ismerkedtünk újra a
rég látott osztálytársakkal, egymás elbeszéléseit saját élményként
zártuk szívünkbe. Felidéztünk sok szép, mulatságos emléket, emlékeztünk tanárainkra, az iskolai életre. Összetartó, egymást segítõ osztály voltunk, ezért is szerettünk volna családias hangulatú
találkozást. Mindezt lehetõvé tette nekünk kedves osztálytársunk, Huszár Péter és felesége, Huszár Erzsébet (Böbe), akik otthonukat ajánlották fel egy közös vacsora elfogyasztására. Így az
iskolából egybõl hozzájuk mentünk.
Voltak, akik itt csatlakoztak hozzánk, és voltak olyanok is, akik
nem tudtak eljönni. Többen készültek étellel, sütöttek, fõztek –
ételbõl, italból nem volt hiány. Ennek az lett az eredménye, hogy
egy fergeteges hangulatú buli kerekedett ki, mely hajnalig tartott.
Elõkerültek régi fényképek. A legizgalmasabb történeteket az
„Élet” írja; meleg szívvel hallgattuk egymás beszámolóit életünk
alakulásáról. Újra átéltük a már halványuló emlékeket, és megfogadtuk: gyakrabban találkozunk!
Az emlékek, ragaszkodásunk és szeretetünk, melyek iskolánkhoz, az osztálytársakhoz, volt tanárainkhoz kötnek, bárhol is legyünk a világon, nem változnak meg soha.
Vadonné Nagy Irén
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SPORT

Meggyõzõ játék
Aba–Sárszentmiklós 1-5
Csapatunk múlt hétvégén Abára látogatott és meggyõzõ játékkal a papírforma
szerint elhozta a három pontot Csikesz,
Krajcsovics, Varga, Gorza és Nagy góljaival.
Az elmúlt vasárnap Adony látogatott el
Miklósra, és két öngóllal haza is mentek
pont nélkül. A mieink álmosan, pontatlanul játszottak, valamint a tizenegyesátok
tovább tart.
A tabellát ugyan vezetjük, de a vasárnapi
meccsen mutatott forma kevés lesz a továbbiakban. Megmutattuk, hogy megy
nagy csapatok ellen, mint Csákvár, és azt
az elszántságot kellene minden egyes

meccsre átmenteni, mert ez a csapat sokkal többre hivatott.
További eredmények:
U34 Öregfiúk:
Sárszentmiklós–Lajoskomárom 4-3
U20 Ifjúsági:
Aba–Sárszentmiklós 0-1
Sárszentmiklós–Adony 6-0
U16 Serdülõ:
Sárszentmiklós–Seregélyes 3-1
U14
Lepsény–Sárszentmiklós 6-1
A következõ mérkõzést Káloz ellen kell lehozni idegenben. Aki teheti, jöjjön és biztassa csapatainkat!

Fejér megye
kitüntetettjei
A Magyar Labdarúgó Szövetség OTP
Bank Bozsik Intézményi Programban kiemelkedõen dolgozó szakemberek munkájának elismerése ebben az évben is megtörtént, mely 2013. október 6-án Telkiben
– az országos tanévindító fesztivál keretében – került megrendezésre.

Sárszentmiklósi SE

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, Sárkeresztúr KIKE, Cece Öregfiúk.
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

Az Agárdi Termál csoport
állása és eredményei

A Horfer Serleg csoport
állása és eredményei

Mezõszilas–Pusztaszabolcs
LMSK–Szabadegyháza II.
Lajoskomárom–Sárbogárd
Seregélyes–Nagylók
Dég–Kulcs
Sárszentmiklós–Adony
Kõszárhegy–Aba-Sárvíz
Baracs–Káloz
1. Sárszentmiklós
2. Baracs
3. Seregélyes
4. Nagylók
5. Pusztaszabolcs
6. Káloz
7. Aba–Sárvíz
8. Lmsk
9. Kõszárhegy
10. Lajoskomárom
11. Adony
12. Sárbogárd
13. Szabadegyháza II.
14. Kulcs
15. Mezõszilas
16. Dég

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
8
7
7
6
5
5
4
4
3
3
1
1
0
0
0

0-9
4-0
6-1
1-2
2-2
2-0
2-6
3-1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
3
0
2
0
3
3
2

0
1
1
1
2
3
4
4
4
3
6
6
8
6
6
7

40
29
29
27
23
24
32
17
22
19
15
7
11
10
10
5

9
8
12
19
10
18
19
10
18
18
19
30
27
31
41
31

31
21
17
8
13
6
13
7
4
1
-4
-23
-16
-21
-31
-26

25
24
22
22
19
16
15
13
13
12
9
5
3
3
3
2

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

Sárszentmiklósi SE
0-1
0-3
2-2
0-0
2-0
8-1
0-11

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

32
26
23
38
42
21
19
19
9
12
15
16
9
14

10
8
12
11
17
14
23
25
27
21
30
35
39
23

A rendezvényen
azokat az edzõket, akik az elmúlt esztendõben kiemelkedõen teljesítettek,
az MLSZ egy
emlékplakettel
díjazta, melyet
Nyilasi Tibor elnök adott át. Megyénkbõl a székesfehérvári Slett Csaba és a
Sárszentmiklósi SE utánpótlásedzõje, Sallai Attila részesült kitüntetésben.
Gratulálunk a díjazottjainknak, további
munkájukhoz jó egészséget és sok sikert
kívánunk!

22
18
11
27
25
7
-4
-6
-18
-9
-15
-19
-30
-9

27
22
21
19
18
13
13
11
8
5
5
5
4
3
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Fontos gyõzelem
idegenben
Bicskei TC–VAX KE Sárbogárd 16-21 (4-9)
Fejér megyei I. o., 5. forduló. Vezette: Kiss–Pál.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 1, Bodoki 8, Rehák 1, Pluhár
1, Balogh 4, Kaló 2.
Cserék: Borostyán – Németh II. 3, Suplicz, Szabó J. Zs. 1, Hegedüs,
Iker. Edzõk: Bodoki György, Takács Lajos.

Vasárnap délután Szárra utaztunk, ahol megmérkõztünk az eddig még pontot sem hullajtó Bicske csapatával. A múltbéli 4 idegenbeli kirándulásunk során mindössze egyszer sikerült legyõznünk a bicskeieket. Tehát volt bõven okunk a gyõzelemre.
Keményen kezdõdött a mérkõzés, mind a két oldalon a védekezésen volt a nagyobb hangsúly. Nálunk újra összeállt a védekezés
tengelyében a Hegedüs, Balogh, Suplicz trió. 15 perc után mindösszesen 6 gól esett a mérkõzésen 3-3-as eloszlásban. Innentõl viszont jött egy fordulat a mérkõzésen és 6 perc alatt gyorsan szereztünk 4 gólt, amivel egy tekintélyesnek mondható elõnyt szereztünk a félidõ hajrájára. Az elsõ félidõben támadásban Bodoki
György vitte a hátán a csapatot pontos átlövésgóljaival, valamint
Németh Tamás beállása is pozitívan érintette a csapat játékát.
A második félidõt 5 gólos elõnnyel kezdtük, és a kisebb hibák ellenére folyamatosan tudtuk is tartani azt. Az ellenfél találataira
rendre volt válaszunk a túl oldalon, így 3 gólnál közelebb egyszer
sem álltak az egyenlítéshez. Összességében kijelenthetjük, hogy a
nagyszerû védekezésünknek köszönhetõen egy magabiztosnak
mondható gyõzelmet arattunk idegenben egy jó Bicske ellen. A
sikerünknek köszönhetõen 5 forduló után hibátlan teljesítménynyel, 8 szerzett ponttal, 2 pont elõnnyel vezetjük a bajnokságot!
A hétvégén egy igazi rangadó következik a Dunaújvárosi AC csapata ellen, hazai környezetben. Ellenfelünk eddig mindössze egyszer hibázott a bajnokságban, de a legutóbbi fordulóban magabiztosan, 8 találattal verte a Rácalmás csapatát. Mint mindig, most
sem számíthatunk ellenük könnyû mérkõzésre. Sok szeretettel
várunk minden kedves érdeklõdõt szombaton 18 órakor a Steitz
Ádám-csarnokban!
HAJRÁ, SÁRBOGÁRD!
VAX KE Sárbogárd–Dunaújvárosi AC
2013. október 19., szombat 18.00 óra
Rehák Tamás

Tabella
1. VAX KE Sárbogárd 4

4 0 0 140 80

8

2. DAC

4

3 0 1 125 83

6

3. Rácalmás SE

4

3 0 1 130 91

6

4. Bicskei TC

4

3 0 1 99 66

6

5. Seregélyes PDSE

5

2 0 3 136 146

4

6. Martonvásári KSE 4

0 0 4 76 115

0

7. Ercsi SE II.

0 0 5 72 197

0

5

15

16
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Október 19., SZOMBAT

asszony vagyok 0.20 Elit egység 1.20 Tények 1.55 Astro-világ 3.00 NCIS 4.40 Magyarország, jövünk! 4.45 Aktív Extra

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 A mi erdõnk
6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Noé barátai 9.30 Vízitúra 10.00 KorTárs 10.30
„Krisztus fog gyõzni!” – Sándor István szalézi testvér boldoggá avatása 12.30 Hírek
12.40 Az élõ örökség 12.55 Zöld Tea 13.25 Célkeresztben 13.55 Videoton FC–Puskás Akadémia labdarúgó-mérkõzés 16.00 A világörökség kincsei 16.20 Újrakezdõk
Ócsán 16.50 Egyszer volt, hol nem volt 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Apáca-show 22.05 A rocker csajok 23.50
Vágyra vágyók 1.20 Peter Gabriel és a New Blood Orchestra
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.25 Míg a halál el nem választ 10.55
XXI. század – A legendák velünk élnek 11.25 Házon kívül 12.00 A la Car 12.30 4ütem
13.05 Míg a halál el nem választ 13.30 Cobra 11 14.35 A hõs legendája 16.35 A tuti
terv 18.30 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 20.00 X-Faktor 22.10 Blitz 0.10 Üzenet a
túlvilágról
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 10.00 Monster High 10.35 Astro-világ
11.40 Kalandjárat 12.10 Babavilág 12.40 Fogyótúra 13.10 Tûsarok 13.40 Stílusvadász 14.10 Xena 15.10 A férjem védelmében 16.10 Bingó 18.00 Tények 19.00 Aktív
Extra 19.30 Evolúció 21.35 Bõrnyakúak 23.55 Antikrisztus 2.00 Astro-világ 3.05 A
férjem védelmében 4.00 Kalandjárat
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.07 A vértanúhalált halt Sándor István
12.30 Krónika 12.52 Sportvilág 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 21.57 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00
Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Kabaréklub 0.10 Éjszaka

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 13.27 Zene 13.30 Az evangélikus
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 21.55 Zene
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 20., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Nemzeti nagyvizit
6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Útmutató 9.25 A sokszínû vallás 9.45 Evangélikus
magazin 10.10 Ortodox ifjúsági mûsor 10.20 Katolikus krónika 11.00 Háladó ünnepi
szentmise Sándor István szalézi vértanú boldoggá avatásáért 12.00 Hírek 12.05
Hétköznapi kifutó 12.40 TS – Sport7 13.10 Sunday School Musical 14.45 A maharadzsa lánya 16.20 Újpest FC–Gyõri ETO FC labdarúgó-mérkõzés 18.50 A Lényeg
19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Magyarország, szeretlek! 21.40 Fegyvernepper 23.40 Felperzselt föld 1.45 Szenthelyi Miklós születésnapi koncertje
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.10 Egészségkalauz 10.50 Teleshop
11.45 Gasztrotúra 12.15 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 12.55 Míg a
halál el nem választ 13.25 X-Faktor 15.45 Jóbarátok 16.25 Jack Hunter – A menny
sírja 18.30 Híradó 18.55 A szállító: 12 óra 20.00 X-Faktor 21.05 Vundersön és
Zuperszexi 22.40 Showder Klub 23.55 Portré 0.35 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 15.00 Békétlen békítõ 16.00 Evolúció 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Vad vakáció 22.20 Watchmen:
Az õrzõk 1.25 Elégia 3.25 Astro-világ 4.30 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 Metodista 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 21.58 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 21., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A Lényeg 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai
10.10 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 15.35 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 Hacktion újratöltve 21.20 Kékfény 22.15 Az Este 22.50 Aranymetszés 23.45 Híradó 0.00 KorTárs 0.30 Család csak egy van 1.15 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 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 23.35 A tudorok 0.45
Reflektor 1.00 Tengerparti fenegyerek
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 Shopping királynõk 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 Én is meny-

Október 22., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai
10 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser
Bildschirm 13.25 100 kép a XX. századból 13.35 Hacktion újratöltve 14.30 A múlt
fogságában 15.20 A szenvedélyek lángjai 16.05 Híradó+ 16.20 Ridikül 17.05 Híradó 17.15 A következõ! 18.15 Híradó 18.45 Sporthírek 19.00 Ünnepi hangverseny a
felújított Zeneakadémia megnyitásán 21.15 Az Este 22.00 Summa 22.30 Híradó
22.45 A nyomsávon 23.40 Budapesti bevetés 0.55 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 0.10 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 Shopping királynõk 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 Az új fiú 23.30 Fogyj Rékával és Norbival! 23.35 Zsaruvér
0.35 Tények 1.10 Astro-világ 2.15 Magyar szépség 4.10 Magyarország, jövünk!
4.15 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 13.27 Zene 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 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.55 Zene 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 23., SZERDA
MTV: 5.10 Hajnali gondolatok 5.15 Az Este 5.55 Hrvatska krónika 6.25 Ecranul
nostru 6.55 Ma reggel 9.00 Katonai tiszteletadás Magyarország nemzeti zászlajának
9.25 Az utca másik oldalán 10.25 A törökfejes kopja 12.00 Hírek 12.05 Szaffi 13.25
Mese a somogyországi patakgörbítõkrõl 14.20 Összefoglaló a nemzeti ünnep eseményeirõl 15.15 A tanú 17.00 Híradó 17.20 Angi jelenti 17.50 A szabadság vihara
19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Szabadság – Különjárat 21.25 Szabadság szárnyán – Moka Béla igaz története 22.20 70 éves az MR szimfonikus zenekara 0.15
Triptichon – Három filmballada
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Szuperhõsök ligája 10.30 6:3,
avagy játszd újra, tutti! 12.20 Sherlock Holmes New Yorkban 14.20 Az angyalok is
babot esznek 16.55 Garfield és a valós világ 18.30 Híradó 19.10 Jégkorszak – A
dinók hajnala 21.00 Die Hard 4.: A legdrágább az életed 23.35 Vundersön és
Zuperszexi
TV2: 6.00 TV2 matiné 9.10 Hattyúhercegnõ 10.45 Barney nagy kalandja 12.20 My
Girl 2. – Az elsõ igazi kaland 14.15 Szabad, mint a szél 15.50 Shopping királynõk
16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.00 Szörnyek az ûrlények ellen 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.50 Szikraváros 22.40 Eszeveszett küzdelem 0.50 Apacsok 2.25
Szabad, mint a szél
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.06 Az én 56-om – Emléktöredékekben a történelem 6.00 Hírek 6.06 Tabuk a forradalom történetében? 7.00
Ünnep reggelén 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Mentek, láttak, gyõztek 13.04 Rádiószínház
13.26 Zene 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 A lukas zászló története 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 21.56 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Színészek az 56-os forradalomban 23.00 Hírek, kenó 23.05
Sport 23.07 Rádiószínház 0.10 Éjszaka
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Október 24., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Vízitúra 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai
10.10 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Slovenski utrinki 12.55
Kvartett 13.25 Virágzó Magyarország: Sümeg 13.50 Életmûvész 14.45 Család csak
egy van 15.35 A múlt fogságában 16.25 Híradó+ 16.40 A szenvedélyek lángjai
17.20 Szerencsehíradó 17.35 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 Fábry 21.45 Munkaügyek – Irreality show 22.15 Az Este
22.50 Nemzeti nagyvizit 23.20 Barangolások öt kontinensen 23.50 Híradó 0.05 A
nyomsávon 0.55 Család csak egy van 1.40 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 Én, a robot 23.40 Brandmánia 0.20 Reflektor 0.35
A la Car 1.15 Tengerparti fenegyerek
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 Shopping királynõk 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. 23.25 Fogyj Rékával és Norbival! 23.30
Szenvedélyek viharában 2.00 Tények 2.35 Astro-világ 3.40 Magyarország, jövünk!
3.45 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 13.27 Zene 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 21.55 Zene 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 25., 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 Roma kultúra 12.55 Esély
13.25 Virágzó Magyarország: Mór 13.50 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 20.10 Boxutca Extra 20.20 Legenda 21.30 Életmûvész 22.25 Az Este 23.00 Szeretettel Hollywoodból 23.30 Híradó 23.45 Forma-1 1.20 Család csak egy van 2.05
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 21.40 CSI: Miami helyszínelõk 22.40 Gyilkos elmék 23.45 Isteni
mûszak 0.25 Kemény motorosok 1.25 Reflektor 1.40 Gasztrotúra 2.05 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 Shopping királynõk 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 13.27 Zene 13.30 Az unitárius
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 21.53 Zene 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 18., P: 7.00 Lapszemle 8.00 100 éves miklósi gyülekezeti
ház (ism. 108p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 A MÁV Szimfonikusok és a Huszics Vendel Kórus koncertje (120p), Interjú ifj.
Lendvai Györggyel (68p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Október 19., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: VAX Sárbogárd
KE–Seregélyes PDSE (70p) 13.00 Lapszemle 14.00 A MÁV Szimfonikusok és a Huszics Vendel Kórus koncertje (120p), Interjú ifj.
Lendvai Györggyel (68p) 18.00 Lapszemle 19.00 Szüreti mulatság a
cecei oviban (~20p), Pataki Éva elõadása (58p), Szent Mihály-napi
tûzgyújtás (~35p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Október 20., V: 7.00 Heti híradó 8.00 A MÁV Szimfonikusok és a
Huszics Vendel Kórus koncertje (120p), Interjú ifj. Lendvai
Györggyel (68p) 13.00 Heti híradó 14.00 Szüreti mulatság a cecei
oviban (~20p), Pataki Éva elõadása (58p), Szent Mihály-napi tûzgyújtás (~35p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hit Gyülekezete – Nemes
Ákos: Isten atyasága (107p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Október 21., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hit Gyülekezete – Nemes
Ákos: Isten atyasága (107p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
Várdai István koncertje Budapesten (90p), Idõsek napja Alapon
(150p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Október 22, K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: VAX Sárbogárd
KE–Seregélyes PDSE (70p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 A
MÁV Szimfonikusok és a Huszics Vendel Kórus koncertje (120p),
Interjú ifj. Lendvai Györggyel (68p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Október 23., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Várdai István koncertje Budapesten (90p), Idõsek napja Alapon (150p) 13.00 Heti híradó
18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: VAX Sárbogárd KE–Dunaújváros AC 23.00 és 0.00 Lapszemle
Október 24., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: VAX Sárbogárd
KE–Dunaújváros AC 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hit Gyülekezete – Nemes Ákos: Isten atyasága (107p) 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
BÚTORKÁRPITOZÁST, -JAVÍTÁST
VÁLLALOK!
06 30 662 5375
MATEMATIKÁBÓL, FIZIKÁBÓL
érettségire FELKÉSZÍTÉST,
KORREPETÁLÁST
(fõiskolásoknak is) vállal
középiskolai tanár SÁRBOGÁRDON.
06 30 9718 038

2013. október 17. Bogárd és Vidéke

APRÓHIRDETÉSEK
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Körte, téli alma eladó 150 Ft/kg. 06 (25) 460 835

IKEA Beddinge kanapé, ami egy mozdulattal
ággyá alakítható, kisebb hibákkal eladó. Mérete
140 x 200. 06 30 951 3367

(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.
Antik elektromos éjjeli lámpa eladó. 06 (20) 405
7366
Munkatársakat keresünk kertészeti és csomagolói munkakörbe. 06 (30) 313 6068
Földlabdás luc- és ezüstfenyõk áron alul eladók.
06 (30) 548 4424

Sárbogárd központjában,
a lottózóban lévõ
FLÖRT DIVAT ÜZLETBE
ÚJ TET ÉS MANDA RUHÁK ÉRKEZTEK!
Erzsébet-utalványt elfogadunk!

A mezõszilasi Dr. Végh János Óvoda
pályázatot hirdet

ÓVODAPEDAGÓGUS
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Fejér megye, 7017 Mezõszilas, Petõfi u. 1.
További tudnivalók a
www.kozigallas.gov.hu honlapon.

AKCIÓS HÉTVÉGE!
Október 18-19-ig
MINDEN KÉSZLETEN
LÉVÕ TERMÉK ÁRÁBÓL

ÓRIÁS VIRÁGÚ KRIZANTÉM KAPHATÓ!
Zádori Ferenc
Sárbogárd, Fenyõ utca 18.
06 25 461 158

–20 %
A KATONAI ÉS
MUNKARUHÁZATI
ÜZLETBEN,

SZABOLCSI ALMAVÁSÁR
19-ÉN A SÁRBOGÁRDI VÁSÁRBAN!

a Pennyvel szemben!

Vár a Sárbogárdi
Nyugdíjasklub!
Tessék, csak tessék!

NAGY SÁNDOR
nyugalmazott iskolaigazgató,
tanár temetése
2013. október 19-én, szombaton,
13 órakor lesz
a sárszentmiklósi temetõben.

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

Bátorkodjanak belépni hozzánk
minden hétfõ estén!

ZÁDORI LÁSZLÓNÉ

Szíves fogadtatásban részesülnek
régi és új tagok,

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

társak közt könnyebben szûnik
a bánat, a gond.
Lelki felfrissülést nyújtanak
a beszélgetések,
a meghitt, ünnepi és vidám
együttlétek.
Mulatság is akad olykor,
s hozzá trakta, nóta, bor.

DVD rendelhetõ a 2013. október 6-ai sárbogárdi

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

Legyen az hölgy vagy férfiú,
minden örökifjút
vár a Sárbogárdi Nyugdíjasklub!
Kezdés: hétfõnként 15 órakor
a József Attila
Mûvelõdési Központban.

Bogárd és Vidéke 2013. október 17.

HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot és az ügyben érintett feleket, hogy a Sárbogárd, Ady E.
út 13. szám alatti 1826 hrsz-ú és 1824/1
hrsz-ú telephelyre a GLOBUS VIRIDIS Kft.
(7003 Sárbogárd, Akácfa u. 2.) kérelmére
hulladékhasznosítási tevékenységgel kapcsolatos zajkibocsátási határérték megállapítása tárgyában, 20669/2013 ügyszámon
indult közigazgatási hatósági eljárás keretében a Közép-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
(8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.)
meghozta döntését.
A döntés megtekintésének lehetõségérõl a
felügyelõség hirdetményt adott ki, melynek
másolati példánya a sárbogárdi városi polgármesteri hivatal (7000 Sárbogárd, Hõsök
tere 2.) földszinti hirdetõtábláján 2013. október 14-én kifüggesztésre került, mely okiratok a hivatal nyitvatartási ideje alatt, hétfõtõl
csütörtökig 7.30–16.00 óráig, pénteken
7.30–13.30 óráig megtekinthetõk, illetve áttanulmányozhatók 2013. október 29-éig.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

„EZ LOGIKUS!”
Tehetséggondozás
a Petõfi Sándor
Gimnáziumban
A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM
számos területen támogatja a tehetséges fiatalokat. Iskolánk „A hátrányos
helyzetû térségekben élõ tehetséges fiatalok támogatása” címû pályázati kiíráson 786.000 Ft-ot nyert. A matematika
iránt érdeklõdõ lelkes diákok számára
több programot is
szerveztünk „Ez logikus!” címmel. A
program célja a logikus gondolkodás fejlesztése, a matematikai feladatok gyakorlati oldalról történõ megközelítése
volt, amelyre tanórai keretek között
csak korlátozott lehetõség van. Emellett érdekes feladatok, matematikai
problémák és feladat-megoldási technikák is napirendre kerültek.
PSG

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK
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Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
„A” TÍPUSÚ
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

„B” TÍPUSÚ
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Sárbogárd Város Önkormányzata az Emberi
Erõforrások Minisztériumával együttmûködve ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók
számára a 2013/ 2014. tanév második és a
2014/2015. tanév elsõ félévére vonatkozóan.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés
érdekében a hátrányos helyzetû, szociálisan
rászoruló fiatalok felsõoktatásban való részvételének támogatása.
A pályázatra azok a Sárbogárd területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsõoktatási intézményben (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsõfokú, illetve felsõoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó,
aki
– középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben vesz részt;
– a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek
hivatásos és szerzõdéses állományú hallgatója;
– doktori (PhD) képzésben vesz részt;
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési
Rendszerében pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

Sárbogárd Város Önkormányzata az Emberi
Erõforrások Minisztériumával együttmûködve ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés
érdekében a hátrányos helyzetû, szociálisan
rászoruló fiatalok felsõoktatásban való részvételének támogatása.
A pályázatra azok a Sárbogárd területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik
a) a 2013/2014 tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások;
vagy
b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek;
és a 2014/2015 tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményezõ alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsõoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2014-ben elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2014/2015. tanévben ténylegesen
megkezdik.
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A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési
Rendszerében pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx.
A regisztrációt követõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva az alábbi helyen
kell benyújtaniuk a pályázóknak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történõ benyújtásának határideje: 2013.
november 15.
Helye: Sárbogárd városi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálata, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
A döntésrõl és annak indokairól 2013. december 20-áig értesítjük a pályázókat.
A pályázat részletes kiírása megtekinthetõ a
www.sarbogard.hu honlapon, illetve a polgármesteri hivatal I. em. 1. számú irodájában.
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