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Önmentõ misszió
A térség egészsége érdekében indul miszszió pályázati pénzbõl. Mert ramaty állapotban vagyunk, különösen itt, a megye
déli felében. Egyre hosszabb ideig élnek az
emberek, mégis, többen elégedetlenek az
átlagéletkorral, az általános egészségi állapottal. Az õsi idõkben 20-30 évesen már
matuzsálem volt egy ember. Most a triplája
is kevés, halhatatlanságot akarunk! Méricskélnek minket a nyugatiakhoz, akik
hozzánk képest magasabb életkort élnek
meg, aktívan! De mi értelme a hosszú életnek, ha a végén csupa szenvedés, boldogtalanság? Pláne minek élni, ha elõbb-utóbb
sivatag lesz itt, és éhen pusztulunk?!

10 éves
a Harmónia Kórus
Na, de legyünk nyugodtak, vannak önként
jelentkezõk, akik megmentenek minket
egészségprogramokkal meg bioterményekkel! Ha emellett még magunk is teszünk néhány lépést a saját érdekünkben,
az mindennek a netovábbja!
De hol is kezdjük?
E fejemben morajló gondolatok vegyülnek
el a sokaság csevejének hullámzásába a
móri kultúrházban. Az embertenger fölött
néha egy-egy kacaj röppen fel sirályként,
aztán egy szempillantás alatt fülbemászó
dallammá állnak össze a hullámok, és szól
az ének: „Bor s nóta mellett…” – Kezdhetjük hát így önmagunk megmentését a
csúfos haláltól!
Hargitai–Kiss Virág

Polgárõrök
tettre készen
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BEVETÉSEN
Harcot folytat a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ, szövetségeseivel együtt, elsõsorban a kormány illetve a Nemzeti
Földalapkezelõ Szervezet (NFA), s közvetetten azok ellen, akik nyílt pályázaton elnyerték Kishantos földjeit. A vidékfejlesztési központ ugyanis politikai befolyást
sejt a földek elosztásának ügyében.

A kishantosi gazdaság
megszületése
1992-ben jött létre a Mezõföld Népfõiskolai Társaság, mely a kishantosi vadászkastélyt népfõiskolává alakította. A népfõiskola hazai és külföldi csoportoknak szervez programokat a fenntartható fejlõdés,
vidékfejlesztés, ökológiai gazdálkodás témakörében.
Ugyancsak 1992-ben alakult az Ökológiai
Mezõgazdaság Alapítvány egy német–magyar minisztériumi együttmûködésben
megvalósuló ökológiai gazdálkodási projekt megvalósítására. A német minisztériumi szervezet kötötte ki, hogy önálló szervezet képviselje a támogatott projektet.
1994 és 1996 között készültek el a kishantosi ökológiai mintagazdaság tervei 3 fõs
német szakértõi csoport és a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem szakembereinek
együttmûködésével. A tervek alapján indultak meg a tárgyalások az állami tulajdonú területek önálló ökológiai mintagazdasággá alakításáról.
A gazdaság mûködtetésére a civil szervezetek (jogi formájukat tekintve) nem voltak alkalmasak, ezért 1998 februárjában
közhasznú társaságot alapítottak Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Kht. néven,
mely 2009 februárjától Nonprofit Kft.ként mûködik.
E szervezet 1998 novemberében kötött
földhaszonbérleti szerzõdést az Állami
Vagyonkezelõvel a mintagazdaság 452
hektáros szántóföldi területeire, melyen
biogazdálkodást folytat, 18 embert foglalkoztatva állandóan, idényben 50-100-at.

Földek új kézben
Az említett földhaszonbérleti jog 2013. október 31-én lejár. A földterület jövõbeni
hasznosítására a Magyar Állam képviseletében az NFA tavaly meghirdette a területeket. A területet 10 részre osztották, melyek mindegyikére a kishantosi biogazdaság is benyújtotta pályázatát. Az NFA
úgy döntött, hogy új gazdálkodók és egy
gazdasági társaság kapják a területeket. A
nyertesek: Barabás János (Sárszentágota),
Bodoki György (Sárbogárd), Lakatos Huba (Hantos), Márok Csaba (Mezõfalva),
Mezõ Vidék Bt. (Szabadegyháza), SimonHornok Réka (Nagyvenyim), Szabó Zsolt
(Hantos), Szõnyegi Tamás (Sárbogárd).
„Szubjektív és nem szakmai szempontok
szerint történtek a döntések az állami földek
pályázatainak ügyében. A határozathozatali

folyamat átláthatatlan, a pályázatok titkosak, így az NFA-nak nem sikerült eloszlatnia
azt a gyanúnkat, hogy az eljárást a háttérbõl
manipulálták” – áll a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ és az azt támogató magánszemélyek, szervezetek „El a kezekkel
a kishantosi biogazdaságtól!” címû nyílt levelében.
Az aláírók elfogadhatatlannak tartják az
NFA döntését, melynek alapján a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ 2013.
november 1-jétõl egyetlen hektár állami
föld bérletére sem lesz jogosult az eddig általa mûvelt területbõl, mely álláspontjuk
szerint egyenlõ az európai hírû biogazdaság és népfõiskola halálos ítéletével.
„A Kishantosi Vidékfejlesztési Központ legszigorúbb minõsítésû (BioSuisse) biogazdálkodást folytat az adott területen, és az ebbõl
befolyó összeget népfõiskola mûködtetésére
fordítja – áll a nyílt levélben. – Ami itt megvalósult, az pontosan a kormány által kidolgozott és elfogadott Nemzeti Vidékstratégia
céljait tükrözi. A magyar vidéknek ilyen központokra lenne szüksége ahhoz, hogy mûködésükkel, tudásukkal segítsenek abban,

hogy mezõgazdasági termelésünk hosszú
távon fenntarthatóvá, jövedelmezõvé váljon.
Kishantos a tiszta, vegyszermentes mezõgazdaságot, egészséges táplálékunkat, a közösségi érdekeknek az egyéni érdekek fölé helyezését képviseli Magyarországon.
Nem hagyhatjuk, hogy az évtizedek óta a közösséget szolgáló központ öncélú politikai
csatározások martalékává váljon. Követeljük a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ területeit érintõ földbérleti pályázat eredményének megsemmisítését! Felszólítjuk a
Nemzeti Földalap vezetését, hogy a korábbi
pályázatot érvénytelenítse, bontsa fel a már
megkötött szerzõdéseket és biztosítsa a
Kishantosi Vidékfejlesztési Központ további
mûködését! Fazekas Sándor vidékfejlesztési
miniszter úrtól és Orbán Viktor miniszterelnök úrtól elvárjuk, hogy biztosítsák a Nemzeti Vidékstratégia elveinek gyakorlati meg-

2013. október 24. Bogárd és Vidéke
valósítását. Jelen levelet aláírók kijelentjük,
hogy minden eszközt felhasználunk, hogy a
Kishantosi Vidékfejlesztési Központ tovább
folytathassa az egész társadalom érdekében
végzett, nemzetközileg is elismert tevékenységét.”

Greenpeace
Október 17-ére a Greenpeace Magyarország egy 500 x 150 méteres „SAVE KISHANTOS” feliratot készített a kishantosi
gazdaság földjén tiltakozásként az NFAdöntés ellen.
„Ez az óriási felirat a földrõl nézve nehezen
áll össze, csak megfelelõ rálátással olvasható
ki az üzenet. Meggyõzõdésem, hogy a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ ügye is csak
kellõ perspektívából és a hosszú távú érdekek
figyelembe vételével érthetõ meg. A »kishantosi ügy« ugyanis nemcsak arról szól, hogy ki
használja a földet, hanem arról is, hogy milyen mûvelési móddal, mennyire fenntarthatóan teszi ezt. S aki használja a területet, az a
társadalom számára hasznos, hiánypótló értéket hoz-e létre, ahogy teszi ezt jelenleg is a
Kishantosi Vidékfejlesztési Központ csapata” – fogalmazott Szegfalvi Zsolt, a Greenpeace igazgatója.
A csütörtökön tartott sajtórendezvényen
kézzel és géppel is „bevetésre” indultak a

szervezet aktivistái, többek között azért,
mert a BioSuisse-minõsítés megtartásának egyik feltétele, hogy a terület felének
télen is zöldnek kell lennie.
A Greenpeace Magyarország 52 csatlakozó szervezettel együtt hisz abban, hogy az
NFA-döntés visszafordítható és a mintagazdaság fennmaradhat.
Ács Sándorné globális kitekintésében a
bolygó rohamosan fogyó erõforrásairól
beszélt, hogy az iparra épülõ, vegyszereket
alkalmazó mezõgazdaság kimeríti a föld
javait, emiatt rengetegen fognak éhezni.
Egy tanulmány szerint 5 unokánkból 2-3
biztosan meghal. Habár fenyegetést is kapott már, kiáll a végsõkig a földügy mellett.
„Vesztésre áll a magyar nép, de Kishantos
Noé bárkája lehet a biogazdasággal” –
mondta.
Folytatás a következõ oldalon.

Bogárd és Vidéke 2013. október 24.
Pereskedés
A kormányzati nyilatkozatok valótlan állításai miatt jó hírneve megsértéséért bírósághoz fordult a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ.
„Nem felel meg a valóságnak, hogy cégünk
’jelentõs bérleti díjhátralékot halmozott fel’.
1998 óta soha semmilyen ’elmaradásunk’
nem volt. Társaságunk gazdálkodása átlátható és nyereséges, ráadásul mindezt nonprofit jelleggel végezzük. A nyilatkozatban
említésre került a 2004. óta 452 hektárra kapott 163 millió Ft területalapú támogatás is.
Ezt a támogatást minden gazdaság kapja,
ezért a szomszéd gazdaságokkal érdemes
összevetni” – írják közleményükben.
Egyúttal kifogásolják, hogy a nyertesek zöme nem helyi, köztük vannak olyanok,
akik egyáltalán nem rendelkeznek a föld
megmûveléséhez szükséges eszközökkel,
tapasztalattal, szaktudással, és utalnak a
nyertesek családi, baráti, üzleti, egyéb kapcsolati hálójára, hogy ki kinek a házastársa,
rokona, ismerõse.
Válaszként L. Simon László fideszes politikus rágalmazás bûncselekménye miatt
tett feljelentést Ács Sándorné, a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Ökológiai
Mintagazdaság vezetõje, Ronyecz Péter,
Adony város polgármestere, valamint Ébl
György ellen, akik a Népszava szeptember
21-ei számában megjelent „Mindent visznek a mezõföldi lovagok” címû írásban
sértõ és valótlan kijelentéseket tesznek a
képviselõt, illetve a Fideszt mint kormánypártot illetõen.
Ács Sándorné a Klubrádiónak adott nyilatkozatában közölte: valóban súlyos hibák, tévedések, pontatlan információk kerültek a Népszava cikkébe, mely tudta és
beleegyezése nélkül jelent meg. Kifogásait
ezért eljuttatta a lapnak, kérve, hogy orvosolják a súlyos hibát, ami azonban nem történt meg, ezért minden felelõsség a lapot
terheli.

Ki mint vet, úgy arat
A fentiekbõl is látszik, hogy a földterületek
ügye nem politikamentes. Ez igaz mindkét
oldalra, úgy a „feljebbvalókra”, ahogy a vidékfejlesztési központ egyik ügyvezetõjére, Ács Sándornéra, aki egy politikai szervezetben, az Élõlánc Magyarországért
ökopártban vállal szerepet elnökségi tagként.
Az ország szekerét aktuálisan irányító vezetés – mióta világ a világ – a saját elképzelései mentén alakítja a közügyeket, ami
nyilván megosztja a véleményeket.
A szóban forgó harcban a „kishantosi ügy”
valóban az aranyat érõ föld nemes jövõjérõl szól, vagy ez is csak egyike a politikai
(gazdasági) helyezkedési játszmáknak?
Mert hát rohamosan közelednek a választások…
Hargitai–Kiss Virág
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Polgárõrök
tettre készen
A sárbogárdi polgárõrség már a rendszerváltás elsõ évében, 1991-ben megszervezõdött. Emlékszem még az elsõ évek lelkes
éjszakai járõrözéseire. Elõször még „betyár módra”, csak úgy a magunk szakállára
álltunk lesben, hogy „rosszfiúkat” fogjunk.
Aztán beláttuk, hogy a szakmai hozzáértéssel és kellõ jogosítványokkal rendelkezõ rendõrök nélkül semmire se megyünk.
Azóta a rendõrséggel összehangolva végzi
a polgárõrség a munkáját.

ezt vállalja, tiszteletre méltó. Azért is írok
errõl, hogy a polgárok figyelmét jobban ráirányítsam, hogy ez a jelenleg nem nagy
létszámú önkéntes szervezet milyen jelentõs feladatot vállalt, s bizony szükség van
arra, hogy elismerésünkkel is bátorítsuk
õket.
A fentiek jártak a fejemben, míg vasárnap
délelõtt a régi tanácsháza udvarán, a polgárõrség irodájánál gyülekeztünk egy
rendkívüli közgyûlésre. Közben megérke-

A polgárõrök munkája nem látványos rabló–pandúr játék, amilyeneket a filmekben
látunk, hanem sokkal inkább az együttmûködésrõl szól. Együttmûködésrõl a fegyveres rendõri szervezettel, tûzoltósággal, a
katasztrófa-elhárítás szerveivel. A polgárõrség a kapocs a polgárok és a fenti szervezetek között. Vagyis ez a munka elsõsorban a bûnmegelõzésrõl, a közbiztonság segítésérõl szól. Arról, hogy tudatosítsuk:
minden állampolgárnak van felelõssége a
közrend és közbiztonság megõrzésében.
Visszatekintve ezekre az évekre azt látom,
hogy a polgárõrség munkáját is kísérték
hullámhegyek és hullámvölgyek, sikerek
és kudarcok egyaránt. De mindenbõl lehet
tanulni. Fõként a kudarcokból. Többször
is volt bizony, hogy szinte a nulláról kellett
a sárbogárdi polgárõrségnek újjászervezõdni.
A legnagyobb törést talán Németh Feri váratlan halála okozta. Az õ elnöksége idején
volt a legaktívabb, legnagyobb létszámú és
legszervezettebb ez a csapat. Akkor arra is
futotta az erõbõl, hogy a térség településein segítsük megszervezõdni a helyi polgárõrszervezeteket.
Most egy új építkezés idõszakát éli a polgárõrség. Mûködése egyre inkább szakmaivá válik, s a komoly állami figyelem mellett a rendõrség is mindent megtesz, hogy
ez az önkéntes szervezet minél sikeresebben mûködjön.
Polgárõrnek lenni önkéntes, ellenszolgáltatás nélkül vállalt társadalmi feladat. Tagjának lenni nem jár semmiféle elõnnyel,
sokkal inkább komoly felelõsséggel. Aki

zett a polgárõrök új autója, amit a rendõrségtõl kaptak a régi lestrapált helyébe. A
kocsi persze nem vadonatúj, hanem egy
használt Suzuki terepjáró. Ezzel hozták
Abáról az idõsek otthonából alapító, ma
már tiszteletbeli tagunkat, Örsi Emil Mártont.
Míg nagy bográcsban Bandi bácsi készítette a közös ebédet, Kapoli Zoli egyeztette a
következõ hetek szolgálati beosztását és a
feladatokat. A héten a polgárõrök szolgálatot teljesítenek az október 23-ai ünnepségen. A következõ jelentõs esemény a halottak napján és mindenszentekkor a temetõk környékének biztosítása, hogy ne
essen egyetlen autó se a fosztogatók áldozatául. S természetesen napi járõrfeladatok is lesznek, amelyekre szintén kellenek
az önként jelentkezõk, akik munkájuk
után szabad idejükben végzik majd ezeket
a feladatokat.
Beszámolt Kapoli Zoltán a tagságnak az
eddig végzett munkáról, a szervezet anyagi
helyzetérõl. Hangsúlyozta: nagyon örülnek az új gépkocsinak. Annak mûködtetése biztosított.
A rendõrkapitányság részérõl Dániel
Zsolt fõhadnagy volt jelen, aki elismeréssel szólt a sárbogárdi polgárõrség munkájáról. Tevékenységük jelentõs segítséget
jelent a rendõrségi számára.
Ezt követõen együtt megtekintettük az új
járõrkocsit, amellyel közös fénykép is készült.
Várják a tettre kész jelentkezõket a polgárõrségbe!
Hargitai Lajos
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Találkozni jó!

Belvíz és egészség

1973–2013

Egy projektzáró és egy projektnyitó esett egy napra Cecén pénteken.

Mi, a 40 éve végzett 8. a-sok osztálytalálkozót tartottunk a Mészöly Géza Általános Iskolában, osztályfõnökünkkel, Vörös László tanár úrral együtt. Beszámoltunk az elmúlt évekrõl, életünkrõl,
családunkról. Jó volt újból az iskolapadban ülni és nosztalgiázni.
A hangulatos találkozót a Fanni étteremben folytattuk, finom vacsora mellett. Jól éreztük magunkat, örültünk egymásnak. Sajnos
két osztálytársunk már nincs közöttünk, sírjukra virágot vittünk,
rájuk így emlékeztünk.

Belvízrendezés
Délelõtt a belvízrendezéssel kapcsolatos beruházás ünnepi záróakkordjára került sor a polgármesteri hivatalban.
Cece Nagyközség Önkormányzata tavaly pályázott belterületi
vízrendezésre a Hunyadi és a Deák utcában a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökségnél, s nyert több mint 92 millió Ft támogatást. A szerzõdéskötésre idén januárban került sor, s a munkálatok májusban
kezdõdtek meg a Szegletkõ General Kft. kivitelezésében.

A projektzárón Varga Gábor polgármester, ifj. Nagy László, a
Szegletkõ vezetõje, valamint a KDRFÜ képviselõje méltatta a beruházás jelentõségét, aminek folyamatát vetített diákon is
figyelemmel kísérhettük közben.

Éljünk egészségesen!

A résztvevõk névsora: Keszei Márta, Horváth Erzsébet, Bátor
Teréz, Szabó Rózsa, Szántó Katalin, Zsolnai Ildikó, Nagy Ágnes,
Somogyi Piroska, Vörös László osztályfõnök, Nusszer Márta, Pálinkás Éva, Csurgó Éva, Pörgye Ilona, Gombos Gyöngyi, Barabás
Margit, Novák-Kovács Mária, Terebesi Zoltán, Fárizs István,
Kukucska Sándor, Rigó László, Egervári Sándor.

Délután az Éljünk egészségesen! címû projekt vette hivatalosan
kezdetét a mûvelõdési házban. E program nemcsak Cecét érinti,
hanem az egész Sárbogárdi kistérséget. 124.650.000 Ft összeg áll
rendelkezésre arra, hogy a fizikai és mentális egészséget fejlesszék, népszerûsítsék, neveljék különbözõ programok, szolgáltatások, szûrések, módszerek, betegklubok, támogató közösségek, kommunikációs csatornák és egy egészségfejlesztési iroda
létrehozása révén. Pásztor László, az ÁNTSZ jelenlévõ képviselõje országos és nemzetközi egészségügyi statisztikákkal is alátámasztotta egészségi állapotunk fejlesztésének szükségességét.
A program szakmai vezetõje Vargáné Csordás Andrea a projekt
részleteit osztotta meg a hallgatósággal.

Tudósítónktól

Hargitai–Kiss Virág

Nyugdíjas-találkozó Alapon
Az elõzõ heti idõsek napi ünnepség után az alapi nyugdíjasok
fokozták a hangulatot egy könnyed környékbeli nyugdíjasklubtalálkozóval.
Különlegesen indult az esemény, hisz a fellépések elõtt fogyasztották el a vacsorát, süteményeket, kontyalávalókat. Majd az
estebéd után kezdõdött a fergeteges hangulat.
A közel háromórás eseményen részt vett az ünnepelt, a Margaréta népdalkör, a pusztaegresi, sárhatvani, sáregresi nyugdíjasklubok.
A klubok egymást felváltva léptek a színpadra. Vicces színdaraboktól egészen komoly néptáncig minden felsorakozott a
repertoárban.
Kellemes estét tölthetek együtt a nyugdíjasok késõ estig tartó
mulatozással.
Mágocsi Adrienn
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Várdai István nemzetközi hírû csellistává nõtte ki magát, akinek
tehetségét felsõfokon méltatja a zenevilág és a közönség egyaránt. Nem itt született, de nekünk, sárbogárdiaknak Õ akkor is
a mi Istink marad, hiszen nagyszülei, a Huszics házaspár, illetve
itt töltött napjai, itt adott koncertjei révén a szemünk elõtt cseperedett férfivá, mûvésszé.
Az Óbudai Társaskörben október 12-én a testvérével, Bali Dáviddal, valamint az Anima Musicae Kamarazenekarral adott, Árnyak és Fények címet viselõ koncertjén – ahol nemcsak csellistaként, de karmesterként is láthattam – büszke rácsodálkozással
figyeltem, ahogy átszellemülten vezényel, s mozdulataiban felfedeztem az egykori kisfiút, aki nagypapája, Vendel bácsi szeme fénye, történeteinek gyakori szereplõje volt elsõ unokaként.
Isti nem szállt el, pedig tehetné. Ugyanolyan közvetlen maradt,
mint amilyen volt. Gyermeki örömmel fogadta nagymamáját,
Zsike nénit, s persze az általa hozott, sütivel, csirkecombokkal teli csomagot, amikor betoppantunk hozzá a koncert elõtt. A készülõdés közepette arra is szakított idõt, hogy pár szót váltsunk az elmúlt években bejárt útjairól.
– Itt vagyunk a Dunához közel, az Óbudai Társaskörben, s ha már ennél a folyónál vagyunk, afelõl érdeklõdnék, hogy amióta fejest ugrottál
az élet illetve a nemzetközi zeneélet sodrásába, azóta merre vetett ez a
nagy folyó.
– Kezdõdött Béccsel, amikor felvételiztem 2005-ben, hogy a zeneakadémiai, 12 éves tanulmányaimat ott folytassam, de párhuzamosan csináltam aztán a Zeneakadémiával. 2008-ban, a genfi verseny után rengeteg koncertmeghívás érkezett, és akkor felfüggesztettem félig-meddig a tanulmányaimat. Koncerteztem Amerikában, Japánban, Európában sokfelé. Aztán egyszer csak észrevettem, hogy ennek rossz vége is lehet, ha elkap az „örvény”; ha
nincs arányban a készülés és a játék, a vetés és aratás, akkor ez
nem fog sokáig tartani. Ezért Kronbergbe az akadémiára felvételiztem, vagyis õk hívtak, ahol összesen 15 növendék van, abból 5
csellista. Múlt júniusban végeztem ott. Frans Helmersonnál tanultam, Gidon Kremer, Jurij Bashmet, Schiff András professzorok kurzusain vettem részt. Felajánlottak a tanulmányaim végén
egy szerzõdést, hogy maradjak ott tanársegédnek és fiatalabbaknak építsünk ki egy elõkészítõ osztályt, mert az akadémia csak 18
éves kortól van. Úgyhogy most van kettõ 14 éves növendékem,
meg kettõ 18 éves. Ez éppen annyi elfoglaltság, ami mellett még
jut idõ arra, hogy minden más felkérésnek eleget tegyek, ami
valamilyen formában elõre visz és fontos.
– Akkor egyrészt tanulsz, ha úgy vesszük, másrészt az újonnan elsajátított tudást próbálod a gyakorlatba ültetni, és emellett még tanítasz is,
ami két teljesen ellentétes szerepkör. Élvezed a tanítást?
– Nagyon jó és hasznos, sokat tanulok belõle. Azokat az információkat, amiket kaptam, rendszerezni kell, és olyan formában kell
továbbadnom, hogy érthetõ legyen. Azzal folyamatokat indítok
el, hogy mondok a diáknak valamit – ez nagy felelõsség. A saját játékban nagyjából már megvannak az elképzeléseim, meg is voltak. Persze, finomítani lehet mindig, ez az ember élete végéig
tartó folyamat.
– Nem nehéz számodra, hogy nem az anyanyelveden kell oktatni, illetve dolgozni?
– Annyira nem. Két tannyelvû általános iskolába jártam. Egy csomó tantárgy eleve németül volt, és sokat mozogtam német nyelvterületen. Az az elõnye is megvan ennek, hogy ha németül nyilatkozok, kommunikálok, akkor elõbb gondolkodok, aztán beszélek. Egyébként más nyelven beszélni különösen fontos a mai világban, másfajta gondolkodásmódot igényel. Úgy érzem, ez nem
akadályoz semmiben.
– Mennyiben más érzés külföldi színpadokon játszani? Fõleg olyan
színpadokon, amikrõl elõtte mondjuk csak álmodoztál.
– Elõször katartikus élmény volt játszani például Genfben a
Suisse Romande zenekarral a gyönyörû Viktória-teremben. A
koncert végén éreztem, hogy ez most már nem hazai terep, máshogy közelítenek az emberek is hozzám, máshogy hallgatnak.
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Már nem az volt, hogy versenygyõztes, milyen „istállóból” jött,
hanem figyeltek és érezték a játékomat. Sikerült úgy játszanom,
hogy kialakult egyfajta dialógus a közönséggel. De ha Sárbogárdon történik a mûvházban egy olyan élmény, mint amilyen október 6-án volt, az nekem ugyanannyit jelent, mint ha a Carnegie
Hallban játszanék, mert végeredményben közönség és közönség
közt nincs különbség ebben az értelemben. Abban van különbség,
hogy érzi az ember, mennyire, hogyan hallgatják. Ha jó a közönség, bárhol jó játszani. A külföldi színpadok fontosak, az ember
önérzetét emelik, de ez inkább egy következmény, nem pedig cél.
– Volt olyan helyszín, amire nagyon vágytál, és ahová sikerült eljutnod? Vagy örültél mindegyiknek?
– Örültem mindegyiknek. Nem foglalkoztam azzal, hogy most itt,
vagy ott szeretnék játszani. Aztán amikor Berlinben voltam a Filharmóniában, akkor azt mondtam: „Hú, itt vagyok Berlinben, ebben a gyönyörû teremben, ez egy jó koncert lesz”. Jó koncert lett,
de nem feltétlenül attól, hogy ott volt. Bár a helyszínek is inspirálni tudnak.
– Most, hogy tanítasz is, és Németországban, Kronbergben van a hadiszállásod, utazol annyit, mint a korábbi években?
– Egy hónapban 10-15 napot tudok maximum Kronbergben tölteni, az idõ többi részében mászkálok. Ez van négy éve.
– Akkor már hozzászoktál.
– Igen.
– Magyarországot olyan sûrûségben érinted, mint korábban?
– Sõt! Ebben az évben többet voltam, mint eddig, és jövõre is lesznek nagyon jó lehetõségek játszani. A Nemzeti Filharmonikus
Zenekarral játszom majd októberben. Az Anima Musicae Kamarazenekarral is tervezünk ezt meg azt. Annak örülök, hogy választhatok is, mit szeretnék csinálni, és nem vagyok kiszolgáltatva
annak, hogy azt kell csinálnom, amit éppen mondanak.
– A magánéletedben is történt változás, hiszen megházasodtál, magyar
lányt vettél feleségül. Õ veled tart az utakon?
– Õ Kronbergben van, ott van munkája elsõsorban. Végigélte velem az elmúlt 8-9 évet.
– Tehát hozzád szokott, illetve egymáshoz szoktatok.
– Igen, fölnõttünk ehhez az egészhez, úgyhogy az életünk nagyon
kiegyensúlyozott rendszerben mozog. Persze, ahova tehetem, elviszem magammal. Ez lesz majd a következõ lépcsõ, ha már vihetem a feleségemet, a családot is. Isztambulba, ahova áprilisban
megyek, elviszem magammal.
– Itt, az Óbudai Társaskörben egy fiatal csapattal lépsz föl ma este. Õk
hogy kerültek veled kapcsolatba?
– Õk velem és Baráti Kristóffal is együtt dolgoztak már korábban.
Osztálytársak, évfolyamtársak voltak a Zeneakadémián, ismerjük egymást, és évek óta kitartóan, tehetségesen építik az Anima
Musicae Kamarazenekart. Kaptak Junior Prima díjat is a múlt évben, és remélem, egyre több támogatást fognak kapni, mert nagyon tehetséges csoport. Nagyon jó hetet töltöttünk együtt, mindennap próbáltunk. Tanulságos volt, és három perc múlva meg is
lehet hallgatni, mi fog történni.
A nagyszerû, lélekemelõ koncertrõl készült felvételt megtekinthetik a
Bogárdi TV-n.
Hargitai–Kiss Virág
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1956 zenei lenyomata
Iskolai ünnepségek szervezésével foglalkozó pedagógusok az
iránt érdeklõdtek, hogy az ötvenedik évfordulóra készítendõ mûsor számára milyen komolyzenei aláfestõ zenemûveket tudnánk
ajánlani. Könyvtárosok, a zenével napi kapcsolatban levõ szakemberek részérõl is mutatkozott ilyen irányú igény. Ez adta az ötletet, hogy utánanézzek: 1956-ban azokban a napokban milyen
zenemûveket lehetett hallani a rádióban, melyek voltak a köztudatban, milyen dalokat énekelt a nép. Továbbmenve: milyen események voltak akkori zenei életünkben, és létezett-e egyáltalán
zenei élet? Hogyan élték meg zenemûvészeink azt a néhány hetet?

Milyen zenemûvek „mentek”?
Lõcsei Pál visszaemlékezése szerint a csabai fiatalok a Himnuszt,
a Szózatot (a magyar nemzet két dalát, ahogy régiesen nevezték),
Fekete Pál könyvében a tüntetõk Pesten a Kossuth-nótát is énekelték, de egy ismert lengyel munkásdal, a Varsavianka is eszébe
jutott valakinek. A Marseillaise is felhangzott, és korabeli ellendal – mely egyáltalán nem olyan emelkedett, mint a francia himnusz –, a Carmagnole is. Érdekes, hogy az általában párt- és állami
rendezvényeken gyakran elhangzó Internacionálé is bekerült a
felhangzó dalok közé.
A Magyar Rádió a hírek, a szónoklatok és a hosszú szünetjelek
között elsõsorban komor hangulatú ünnepi zenéket sugárzott.
Gerõ Ernõ október 23-ai beszéde után pl. Beethoven Egmont-nyitányát, amelynek kezdõ akkordjait gyakran lehetett hallani akkoriban Schubert Ave Maria-jával és több kamarazenei
mûvel együtt. A ritka nyugalom perceiben az operettek közül Lehár Ferenc Víg özvegy és Johann Strauss Denevér c. operettjét
sugározták. És egy érdekesség: Tersánszky Józsi Jenõ A kakukk c.
versét saját zenéjével, gitárkísérettel adta elõ. A Kossuth Rádió
megszólaltatta Kodály Zoltán egy évvel korábban komponált és
most különös aktualitással bíró kórusmûvét, a Zrínyi szózatát.

Az események zenei életünkben
A forradalmat megelõzõ napokban látszólag békésen zajlott a
koncertélet. Október 20-án Gyulán például nagy sikerû hegedûestet adott Garai György neves hegedûmûvész, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola tanára. Koncertjérõl részletes beszámolót
lehet olvasni. Mátészalkán október 21-én vetélkedõ volt, amelyben Szabolcs–Szatmár megye földmûves-szövetkezeti cigányzenekarai közül azt választották ki, amelyik az országos döntõben a
megyét képviseli. Az elsõ helyezett 1000 Ft jutalmat kapott.
A Zenemûvészeti Fõiskolán október 23-án volt az utolsó tanítási
nap, utána szünet következett. A fõigazgatótól, Zathuretzky Edétõl kezdve sok ismert mûvésztanár, karmester hagyta el Magyarországot, és a hallgatók száma is nagyon megfogyatkozott a következõ tanévre. Kodály Zoltán a tanévzáró ünnepségen viharos,
jégveréses esztendõnek nevezte az évet, és megállapította, hogy
„az idõjáráshoz képest a termés jó, várakozáson felül”.
1956. október 23-án az ország elsõ színházának is tartott Magyar
Állami Operaházban az Anyegint játszották, az Erkel Színházban
pedig a Trubadurt. A zenészek a szünetekben, illetve amikor nem
volt dolguk a zenekarban, kimentek és a kapualjból figyelték a közeli utcák felõl hallatszó puskaropogást. Majd a 3. felvonás elején
fegyveresek szakították félbe az elõadást. Nagy zûrzavar támadt,
de az elõadást végül is sikerült befejezni. Tóth Aladár igazgató
(nemzetközi hírû zenetudós, Bartók és Kodály munkásságának
nagy tekintélyû propagálója) levelében felvetette a bizalmi kérdést. A társulati ülésen egyhangúlag megvonták tõle a bizalmat,
és az intézmény vezetését átvette egy 60 (más források szerint 70)
tagú bizottság, mely a következõ év tavaszáig, az új igazgató kinevezéséig mûködött. Elvileg egyetértettek az Operaház és az Erkel
Színház különválasztásával (már akkor is). A tervek szerint Verdi
Rekviemjével nyitottak volna a szovjet csapatok kivonása után. A
kijárási tilalom miatt nem voltak elõadások, a zenekar és a balett-társulat fele disszidált. Ezt a kusza helyzetet, amelynek nem-

csak külsõ, hanem belsõ, a színház mûködésébõl fakadó oka is
volt, majdnem húsz év múlva olyan idõszaknak nevezték, amely
„már eleve lesöpörte a legnehezebb akadályokat az egészséges
fejlõdés útjából”.
A Fõvárosi Operettszínház – az akkori magyar könnyûzene legendás helyszíne – is létrehozta a maga színházi vezetõbõl, operett-bonvivánból és kezdõ színészbõl álló forradalmi bizottságát.
Mindenekelõtt leváltották Gáspár Margit igazgatót. Csak érdekességképpen: a hatalomátvétel és az iratok áttekintése után kiderült, hogy a káderlapok üresek voltak. A színház vezetésével
Fényes Szabolcs világhírû operett- és slágerszerzõt bízták meg.
Ezt a feladatot a népszerû zeneszerzõ egyelõre nem vállalta el, így
az igazgatói tanács elnöki tisztét ideiglenesen Latabár Kálmánra,
a magyar színházmûvészet egyik legnagyobb alakjára bízták.
Az operettszínház nem egy tagja fegyveresen is harcolt a forradalomban.
A magyar értelmiség forradalmi bizottsága 10 pontból álló felhívást tett közzé. Az aláírók között megtalálható Szervánszky Endre és Járdányi Pál zeneszerzõ neve a Magyar Zenemûvészek Szövetsége képviseletében is. Utóbbi tevõlegesen is részt vett a forradalomban: felvonulásokon vett részt, kiáltványokat fogalmazott
stb.
Az amatõr és az iskolai ének- és zenekarvezetõk által létrehívott
Zenemûvészek Szabad Szövetsége Ideiglenes Forradalmi Bizottságot választott. Szakmai követelései közé tartozott, hogy a Zenemûvészeti Fõiskolán töröljék el a marxizmus–leninizmus tantárgyat, szervezzék át a Hanglemezgyártó Vállalatot és a hangversenyéletet (idõközben eltávolították a Filharmónia igazgatóját
is), javítsanak a Magyar Rádió zenei mûsorain, és hozzák haza a
korábban emigrált, világhírû magyar zenemûvészeket. A tanács
egyben elhatározta, hogy amíg szovjet csapatok vannak Magyarországon, addig hallgatnak a magyar zenészek.
A Petõfi Párt javasolta az államfõi jogokat gyakorló Nemzeti Fõtanács létrehozását, elnökének több szervezettel egyetértésben
Kodály Zoltánt javasolták. Õ nemzetközi tekintélyét is latba vetve orosz nyelvû levelet írt a szovjet zeneszerzõknek, amelyben
közbenjárásukat kérte, hogy a Szovjetunió ismerje el Magyarország függetlenségét és semlegességét.
Az Írószövetség vezetõsége úgy értesült, hogy az elfogott fiatalokat a Szovjetunióba szállítják. Ennek hatására tiltakozó nyilatkozatot adtak közzé, amelyet a magyar szellemi élet kiválóságai –
köztük a Rákosival dacoló Kodály Zoltán, valamint a nemzetközileg is ismert karmester, Ferencsik János – írtak alá. Sõt a november 21-én megalakuló Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsának elnökévé Kodályt választották meg. Ennek ellenére a következõ évben 75. születésnapját tartó, világhírû zeneszerzõt a hatalom nem merte nem köszönteni, sõt egy, az akkori magyar zenemûvészet legnagyobbjait felvonultató albummal köszöntötte!
Folytatás a következõ oldalon.
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Talán az itthoni események külföldi visszhangja is némi befolyással bírt az akkori
francia köztársasági elnökre, René Cotyra aki „Grand Prix” kitüntetéssel jutalmazta az akkor már nyugaton is hírnevet
szerzõ Magyar Állami Népi Együttest kiváló népzenei hangfelvételéért.
A Békés Megyei Jókai Színház a hosszú
szünet után decemberben Huszka Jenõ
Mária fõhadnagy c. operettjével nyitott.

Utána
1956 végén Bécsben magyar menekültekbõl álló zenekar alakult Philharmonica
Hungarica néven, és néhány év alatt világhírû lett. Létrehozójuk a szintén menekült
Rozsnyai Zoltán karmester, a Rockefeller
és a Ford Alapítvány támogatásával az
Operaház, az Állami Hangversenyzenekar
és a Rádió zenészeibõl formálta meg
együttesét. Bemutatkozó koncertjükön
(1957-ben) fergeteges sikert arattak, ezt
látva a legendás hegedûmûvész, Yehudi
Menuhin is melléjük állt, és következõ elõadásukon már õ volt a szólista. Az elsõ zenekar, amely ugyanazzal a karmesterrel
játszotta hanglemezre Haydn mind a 104
szimfóniáját! Ez a felvétel több millió példányban kelt el. A zenekar – betöltve hivatását, támogatók híján – 2001-ben megszûnt.
Gérecz Attila mártírköltõ Boldog Özséb
himnusza Ottó Ferenc zeneszerzõnket ihlette meg.
Elterjedt nézetek szerint Dmitrij Sosztakovics 1956-57-ben komponált 11. szimfóniájával utalt a magyarországi forradalomra.
Egy máig kevéssé elismert magyar zeneszerzõ, Lajtha László is megörökítette a
forradalom gondolatát 1957-ben komponált 7. szimfóniájában. Eredetileg az Õsz
címet adta a mûnek, alcíme a Forradalom
volt. A Himnusz hangjait felidézõ mûvet
természetesen nem itthon mutatták be,
hanem – hatalmas sikerrel – Párizsban. A
franciák már korábban is szerették és elismerték az õ munkásságát, hiszen javasolták a Francia Akadémia halhatatlanjai közé. Az õsbemutatóra nem utazhatott ki.
Ezt a mûvet itthon évtizedekig elhallgatták.
„Oly távol, messze van hazám” – a Honvágy-dal amerikai eredetû, de magyar szöveggel vált az emigráns magyarok legendás
dalává. Külföldön hosszú ideig játszották a
Szabad Európa Rádió kívánságmûsorában, és meglepõ módon itthon is adták. Érdekes, hogy a felvétel pont 1956. október
23-án készült a Magyar Rádióban, és több
százezer ember számára ez a dal jelentette
a hazát és ötvenhatot.
Interneten találtam rá egy érdekességre:
svéd fiatalok rockmusicalt írtak 1956-ról,
és el is játszották azt.
Ahogy lesz, úgy lesz: 1956 slágerei címmel
válogatáslemez is kapható a neten.
Írta: Gellért Mária
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10 éves a Harmónia Kórus
Meghitt, családias koncerttel ünnepelte
10. születésnapját a Barina Júlia vezette
cecei Harmónia Kórus vasárnap délután a
katolikus templom ódon falai között. Vendégeket is hívtak erre a kerek évfordulóra:
a sárkeresztúri Bella Voce nõi kart, a
simontornyai Krammer Ferenc Kórust,
valamint a Vajtai Õszirózsa Dalkört.
Kallós Péter atya köszöntõ szavai után közös énekkel vette kezdetét az esemény,
majd a házigazdák mûsora következett. A
zongora, illetve gitár kísérte vendégkórusok ismerõs, szép dallamait néhányan a
padsorokban is dudorászták. A vajtaiak a
Mária-szobor lábához állva zengtek dicsé-

retet, egyszólamú egyházi énekeket gyûjtve csokorba.
A Harmónia Kórus és az
Õszirózsák közös éneke zárta a felemelõ délutánt.
Egyúttal megragadták az alkalmat, hogy hívogassák soraikba a régi és leendõ tagokat, hiszen aki énekel, az kétszeresen imádkozik. És –
mint Barina Júlia mondta –
azért adta Isten adományként a tehetséget, hogy azzal
hasznára legyünk a világnak.
A házigazdák emléklappal
és virágcsokorral köszönték
meg a közremûködést a vendégkórusoknak, az atya pedig a születésnaposokat köszöntötte egy-egy emléklappal, azt kívánva, hogy szóljon
minél tovább a Harmónia.
Kötetlen együttléttel, falatozással folytatódott az ünneplés a mûvelõdési házban.
Hargitai–Kiss Virág

Dalos köszöntés
Fennállásának 40 éves évfordulóján köszöntötte a Móri Vegyeskart a sárbogárdi
Huszics Vendel Kórus október 19-én, szombaton Móron, az Erzsébet téri mûvelõdési
házban rendezett jubileumi koncerten. A móri énekkar régi kapcsolatot ápol a sárbogárdiakkal, így többen ismerõsként üdvözölték egymást.
A város elöljárói valamint Somlyai Zsombor ifjú karnagy üdvözölte a vendégeket, a
három meghívott kórust: az Alba Regia Vegyeskart Székesfehérvárról, az Éneklõ
Szülõk Kórusát Pápáról és a Huszics Vendel Vegyeskart.
A frappáns hangversenyen egy-egy darab erejéig kezükbe ragadták a jelképes karmesteri pálcát a móri kórus volt karnagyai, s egy csodálatos hangú szólista is emelte az
est fényét, amit közösen elköltött ünnepi vacsora és egyedi szülinapi torta koronázott
meg.
Az évforduló okán jubileumi kiállítás is nyílt a Lamberg-kastélyban.
Hargitai–Kiss Virág

DVD rendelhetõ a 2013. október 6-ai sárbogárdi

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

„Ez logikus!”

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK ÉS INFORMÁCIÓK

Tehetséggondozás matematikából
a gimnáziumban

Nevezési határidõ: 2013. november 22.
Anyaggyûjtés idõpontja: 2013. november 27.
Az anyaggyûjtés helyszíne azonos a leendõ kiállítás helyszínével: József Attila Mûvelõdési Központ, Sárbogárd, Hõsök
tere 3.
Az alkotásokat kiállításra alkalmas állapotban kérjük benyújtani.
Beazonosítás céljából az alkotások mindegyikén fel kell tüntetni (a látványt nem zavaró módon) az alkotás címét és az
alkotó nevét.
A pályázatra beadott pályázatok nem automatikusan kerülnek
kiállításra.
A kiállítás megnyitója: 2013. november 29. 15 órakor.
Megnyitja: Herczog Edit EP-képviselõ.
A leadott pályázatok visszaadási határideje: 2013. december
23.
Információ, jelentkezés (telefonon is): Szabóné Czuczai Katalin 06 (30) 298 6107.

A matematikai tehetséggondozó program keretében lehetõségünk nyílt arra, hogy kirándulást szervezzünk a matematika iránt
érdeklõdõ tanulóink számára. Mivel a matematika nélkülözhetetlen sok tudományterületen, mint például a fizika, kémia vagy a
mûszaki tudományok terén, választásunk a budapesti Közlekedési Múzeumra esett.

Vetésidõ a biogazdaságban
A Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit
Kft. (nyilvántartási szám: 07-0015-05) és a Mezõföld Népfõiskolai Társaság (nyilvántartási szám: 02-0038-04)

NYÍLT NAPOKAT szervez.
Egész napos program elõadásokkal,
határszemlével, gép- és kertbemutatóval.
Helyszín: Kishantosi Vidékfejlesztési Központ
(Fejér megye, Hantos és Mezõfalva között)
Idõpontok: 2013. október 22., 26., 29., 10.00–15.00 óráig.

A gyerekek kutatólappal járhatták be a múzeum állandó kiállításait. Az autó-motor történeti kiállítótérben a hazai és külföldi
motorkerékpár-gyártás legérdekesebb darabjaiból láthattak néhányat (Pannónia P21, Tünde robogó, Harley-Davidson, Ford
T-modell…). A Csonka János tervezte postai levélszállító autót le
is kellett rajzolniuk. A vasúttörténeti kiállítótérben utazhattak
„fapados” vasúti kocsiban. Irányíthatták a modellvasutat, kipróbálhatták a lebegõvasutat. A Hírességek Csarnokában láthatták
az ûrkabint, amellyel az elsõ magyar ûrhajós, Farkas Bertalan
visszatért a Földre. Itt található a Szent Jupát vitorlás is, amivel Fa

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Részvételi díj: 2.000 Ft/fõ, mely az ebédet is magában foglalja.
Jelentkezési határidõ: az adott programot megelõzõ nap délig.
Telefon: 06 (30) 514 5274, 06 (30) 3850 379
Fax: 06 (25) 506 021
E-mail: kishantos@enternet.hu
Kishantos megközelítése: Fejér megyében Hantos és Mezõfalva
települések között helyezkedik el, Hantostól 3 km-re balra (pontosan a 22. km kõnél) egy tujasor vezet be a központhoz.

Nándorék körbehajózták a Földet. Többen kipróbálták a valósághû repülõgép-szimulátort is. A városi közlekedési kiállítótérben
nagy sikere volt a kerékpároknak, az óriáskerekûeknek, a háromkerekû triciklinek, a fából készült biciklinek. Szívesen próbára
tették volna ügyességüket a fiúk. Legnagyobb bánatukra a kis
szekéren sem utazhattak, mert 20 kg volt a felsõ határ. A hajózástörténeti kiállítás részben kárpótolta õket, mivel a hajó kormánykerekét forgathatták a parancsnoki hídon.
Mindenki nagyon élvezte a kirándulást, és élményekkel gazdagon
térhetett haza.
Varga Piroska szaktanár

Bogárd és Vidéke 2013. október 24.
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Cecei sulibörze
Mesedélután
Alsószentivánon
Október 2-án az alsószentiváni iskolában a
népmese napja alkalmából került megrendezésre egy mesedélután, melyre iskolánk
is meghívást kapott.

A megmérettetésre 4 fõs csapatunk lelkesen készült a kiírásban megadott témakörökbõl Griezer Gabriella tanító néni irányításával. Csapatunk tagjai: Althammer
Klára, Czeilinger Márk, Sohonyai Gyula
és Lehota Eszter 4. évfolyamos tanulók
voltak. A verseny beugró feladataként elõzõleg egy székely kaput kellett rajzolnia
csoportunknak. A vetélkedõ során változatos feladatok vártak ránk: Benedek Elek
életútjához kapcsolódó kérdések, összekeveredett mesecímek, közmondások és szólások felismerése, képkirakó összeillesztése. A Többsincs királyfi címû mesébõl kvíz
kérdésekre válaszoltunk.
A szellemi erõpróba után mesehallgatás,
majd a Magyar népmesék sorozat két részének megtekintése következett. Ezalatt
falatoztunk a vendéglátóink által kínált
finomságokból.
Majd sor került az eredményhirdetésre:
örömmel vettük át a 2. helyezésért járó

könyveket, okleveleket Kiss Attila tagintézmény-vezetõtõl.
A verseny nagy élmény volt, kellemesen elfáradva indultunk haza.
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elõre tervezték a szervezõk, de mi így is jól
éreztük magunkat, mert a feladatok játékosak voltak, de komoly tartalommal.
Köszönjük a támogatóknak és a szervezõknek ezt a felejthetetlen estét!
Balázsné Aranyos Judit tanár

Diáksportnapi futás

Lehota Eszter 4. b

Megemlékezés
Az aradi vértanúk elõtt hajtunk fejet minden évben kivégzésük évfordulóján, október 6-án.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc bukása után Aradon kivégeztek 13
honvéd tábornokot, Batthyány Lajos grófot, az elsõ független magyar kormány miniszterelnökét pedig fõbe lõtték Pesten.
Október 4-én, pénteken az 5. évfolyam diákjai tisztelegtek rövid mûsorral a hõsi halottak elõtt, kiemelve minden mártír egyegy sorsdöntõ cselekedetét. Felkészítõ nevelõik Ráczné Pincési Julianna és Ferenczi
Roland osztályfõnökök voltak.
A múlt eseményinek felidézése azért is
fontos, hogy erõsítse tanulóinkban a nemzeti összetartozás tudatát, példát mutatva
általuk az áldozatvállalásra és a hazaszeretetre. A nemzeti gyásznap felidézése erre
is alkalom.

A Magyar Diáksport Szövetség felhívással
fordult az oktatási intézményekhez, melyben az október 11-ei Magyar Diáksport
Napján közös mozgásra hívta a diákokat,
nevelõket és szülõket. A kezdeményezés
célja, hogy népszerûsítse a rendszeres
sportolás, a fizikailag aktív életmód jótékony hatásait. Ennek keretében a felhívásra jelentkezõ iskoláknak önálló programok mellett teljesíteni kellett a diáksportnapi futótávot, 2013 métert.

Ferenczi Roland tanár

Csillagtúra
Nagy örömmel vettem részt 2013. október
12-én, szombaton, este 6 tanítványommal
a CSILLAGOK NYOMÁBAN VI. elnevezésû éjszakai túrán Székesfehérváron a
sóstói tanösvényen. A gyalogtúrát sötétben lámpával nagyon izgalmasnak találták
a gyerekek: Fésü Fanni, Barsi Alexandra,
Bali Pál István, Bende Patrik, Sohár Kristóf és Pál Roland. Az állomásokon sok érdekes ismerettel lettek gazdagabbak a csillagászattal és a környezetvédelemmel kapcsolatban. Sajnos befelhõsödött az ég, és
kevesebb csillagképet láthattunk, mint azt

Iskolánk diákjai a testnevelésórák keretében teljesítették ezt a távot, de mi, nevelõk
is kedvet kapva a mozgáshoz közös spontán futást kezdeményeztünk az egyik szünetben. Akiknek éppen nem volt aznap
testnevelésórája, igen lelkesen csatlakoztak a programhoz, s többet is futottak a kívántnál, ezzel is bizonyítva, hogy a mozgásra mindig szívesen kaphatók a diákok. S
nekünk, nevelõknek is örömet okozott a
gyerekek között mozogni.
Borosné Asbóth Ilona testnevelõ

Üvegszilánkok a parkban
Hétfõn délután az egyik koris ismerõsöm hívott fel, hogy menjek ki az ügyességi pályára,
mert valami nagyon durva dolog történt. Kérdezgetni kezdtem, hogy mégis mi történhetett.
Elmondása alapján az egyik kisfiú kint felejtett két üvegpalackot, amiket az éjszaka alatt,
vagy még a délelõtt folyamán valaki(k) olyan szinten széttördeltek, hogy beterítették az
üvegszilánkok az egész pálya területét, ezzel használhatatlanná téve a pályát.
A lelkes fiatal sportolók, akik nap mint nap kijárnak, rögtön seprûket szereztek, s amennyire
lehetett, megtisztították a pálya egész felületét a szilánkoktól.
A szilánkokkal beterített pálya nagyon komoly sérüléseket és anyagi károkat tud okozni, a
szándékos károkozást pedig a törvény bünteti. Ezért kérem mindazokat, akik kimennek oda,
hogy ne vigyenek be magukkal üveget, csak mûanyag palackban hozzanak frissítõt. Ez nem
csak a sportolókra, fiatalokra igaz, hanem mindenkire, aki odamegy.
Egyébként a szemetet kérjük a kihelyezett szeméttárolóba helyezni. Aki pedig összetörte az
üvegeket, szégyellje magát! Nem vagyunk fakírok, hogy üvegszilánkokon essünk-keljünk.
Remélem, belegondol az illetõ, hogy milyen, amikor üvegszilánkba tenyerel.
Hargitai Gergely
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Miklósi hírcsokor
Õszi kirándulások
Pécsett jártunk
Október 4-én iskolánk két 8. osztálya elindult utolsó közös tanulmányi kirándulására Pécsre. A buszon már az elsõ perctõl kezdve
nagyon jó volt a hangulat. Mire odaértünk a Baranya megyei székhelyre, nagyon sokat nevettünk, és az utazás alatt több száz kép is
elkészült.

2013. október 24. Bogárd és Vidéke

Odafele a buszon sokat beszélgettünk, és a különleges tájat csodáltuk, valamint az énekkar tagjai készültek az ottani gyerekek
köszöntésére. Esztergomban az idõhiány és a nagy forgalom miatt nem tudtunk megállni, ezért azok a tanulók, akik ebbõl a témából készültek fel, jegyzeteiket a buszon olvasták fel.
A Mária Valéria-hídon átérve Szlovákiába a kétnyelvû jelzõtáblák és lapos tetõs házak láttán felfigyeltünk arra, hogy ez már
tényleg nem Magyarország. A határt átlépve Kéméndre vezetett
utunk. Az ottani iskolások épülete a felújítást követõen szép, nagy
és sárga lett. A gyerekekkel az ismerkedést az ebédlõjükben tartottuk. Elõször õk tartottak kis elõadást falujukról, majd a népviseletüket is részletesen bemutatták, amivel énekórán már itthon
mi is megismerkedtünk. Utána rajtunk volt a sor. Nálunk az énekkarosok daloltak Fejér megyei népdalokat, egy kisebb drámacsoport adott elõ egy vidám színdarabot, majd ismerkedõs játékokat
játszottunk, ahol beszélgetésbe elegyedtünk. Tõlük szép színes
könyvjelzõt kaptunk, mi pedig ajándékul karkötõket készítettünk. Ezután megvendégeltek bennünket. A kapcsolattartás érdekében címeket cseréltünk, majd elköszöntünk.
További úti célunk Komárom volt. Itt az Európa teret látogattuk
meg. Az Európa Parkban sétálás közben különféle építési módszerrel felépített épületeket csodálhattunk meg. A tér közepén
egy hatalmas szökõkút állt, ahol fényképeket is készítettünk. A
szökõkutat magyar királyok szobrai állták körül. Klapka György
szobrát meg is koszorúztuk.
A hazafelé vezetõ út már csendesebben telt, mert mindenki elfáradva, de élményekkel gazdagon üldögélt a buszban.
Varga Cecília, Strasszer Virág, Zobák Vanessza 7. évf.

Egy szuper kirándulás története
A buszról leszállva megreggeliztünk, és elindultunk a Zsolnay
Negyedbe. Sétálás közben megtekintettük a gyönyörû házakat,
udvarokat és a házak között álló díszes szobrokat.
Miközben a pécsi csodák palotájába betérve megtekintettük a
furcsábbnál furcsább dolgokat, mindenki eldöntötte, hol mennyi
idõt fog eltölteni. Voltak, akik a babzsákhoz siettek, mások a függõágyakban „lazultak” el, nagyon sokan a tükrökhöz siettek, azon
belül is a híres „torz tükörhöz”, ahol rengeteg furcsa kép készült.
Ezután elindultunk felfelé, ahol még annál is több érdekes és vicces dolgot próbálhattunk ki. Átmenvén a fény termébe rengeteg
érdekességet próbálhattunk ki, a különös fények alatt alig ismertük meg egymást.
Mikor itt végeztünk, nem pihenhettünk meg, mert a Planetáriumban egyórás elõadással készültek nekünk, amely a csillagos égboltról szólt. A terem plafonjára kivetítették a csillagokat, a bolygókat, mintha magát az eget néztük volna. Megtudtuk, hogyan
helyezkednek el a bolygók és a csillagok, milyen lesz a távoli jövõ a
Földön. Miután vége lett az elõadásnak, néhányan ajándékokat
vásároltak, majd buszra szálltunk és elindultunk a belvárosba. Ott
végigsétáltunk az Aradi vértanúk utcáján, ahol megállva egyik
társunk felolvasta a vértanúk utolsó szavait.
A városban nagyon sok üzlet volt, így háromnegyed órára nyakunkba vettük Pécset.
Mikor véget ért az utolsó tanulmányi kirándulásunk, elindultunk
haza. A buszon furcsa lett volna, ha nem szólal meg a „fiúkórus” –
zengett az énekszó hazáig.
Nekem nagyon tetszett ez a kirándulás, nagyon sokat nevettünk,
fényképezkedtünk. Köszönöm tanáraimnak, hogy megszervezték
ezt a kirándulást, jó volt evvel kezdeni az évet.
Nagy Barbara 8. a

Szlovákiában
Az idén õsszel a 7. évfolyam azt tervezte, hogy megvalósítja a „Határtalanul” pályázatban megtervezett utazását, vagyis ellátogat
egy felvidéki magyarlakta településre, Kéméndre. A tervet október elsõ péntekjén utazás követte, reggel korán Szlovákia felé
vettük az irányt.

Október elején a 6.évfolyamosok, köztük én is Herendre és Veszprémbe látogattunk tanárainkkal.
Hosszas utazás után elsõként a Herendi Porcelángyárhoz érkeztünk, ahol részt vettünk egy bemutatón, melynek során megfigyelhettük a porcelánkészítés minden csínját-bínját, majd a kiállításban gyönyörködhettünk. Igazán szép és tanulságos látogatás
volt.

Ezt követõen Veszprémre utaztunk, és bebarangoltuk a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadasparkot, amely a festõi szépségû
Fejes-völgyben terül el. Az állatkertben az én kedvenceim a gyûrûsfarkú makik voltak, bár rengeteg más aranyos állat is volt, a
kistermetûtõl a hatalmas orrszarvúkig. Szám szerint legalább hetvennyolc. A gyerekek egyik nagy kedvence a kölyökdzsungel játszóház és terrárium volt. A látogatás végén Böbe majom sírját
néztük meg.
Hazautazáskor a fáradtság ellenére is fergeteges volt a hangulat,
és szinte levegõvétel nélkül meséltük kalandjainkat egymásnak.
Pörgye Zsanett Eszter 6. a
Folytatás a következõ oldalon.

Bogárd és Vidéke 2013. október 24.

A Közlekedési
Múzeumban
és a Hõsök terén

ISKOLA

11

Októberi vigasságok

Egy õszi napon kirándulni mentünk az osztálytársaimmal és a másik osztállyal Budapestre.
Az út gyorsan eltelt, szinte észre sem vettük, olyan gyorsan érkeztünk meg a fõvárosba.
A forgalmas utakon átvergõdve elõször a
hidakat néztük meg, majd megcsodáltuk a
budai panorámát a várral, a Citadellával, a
Szabadság-szoborral. A Parlament közelében kiszálltunk, és elsétáltunk a Batthyány-örökmécseshez, ahol megemlékeztünk
az aradi vértanúkról. A rövid séta után újra
buszra szálltunk, hogy elérjünk a nap legizgalmasabb állomásához, a Közlekedési
Múzeumhoz.
A többszintes épületben a tárlatvezetést
segítette, hogy mindannyian kaptunk egy
kis képekkel illusztrált feladatgyûjteményt
a múzeum anyagáról. Az alsó szinten kezdtük a nézelõdést, ahol inkább vonatok voltak. Egy kisvasutas makettet is láttunk,
melyben mozdony is robogott a síneken.
Mindenkinek nagyon tetszett az apró kis
világ. Legalább fél órát ott álltunk elõtte,
és meredten bámultuk a miniatûr házakat
és modelleket. Ezek után beülhettünk egy
régimódi szerelvénybe, és kipróbálhattuk,
hogy milyen lehetett 50 évvel ezelõtt vonaton utazni. A felsõ szintre felérve hajókat
és hajómodelleket pillanthatunk meg. Sok
érdekes dolog volt itt is, de nekem a legjobban a vitorlás és a forgatható hajókormány
tetszett. Eszembe juttatta az 5 évvel
ezelõtti nyaramat, amikor a családommal
a Tiszán hajóztunk.
Szívesen maradtunk volna még a Közlekedési Múzeumban, de várt bennünket még
egy izgalmas séta a Városligetben, ahol
körbejártuk Vajdahunyad várát, elsétáltunk a városligeti tó mellett, és tartalmas
perceket töltöttünk a Hõsök terén.
Utunk végén alig vártuk, hogy megpihenhessünk a buszon, hazaérve pedig elmesélhessük a nap folyamán átélt élményeinket.

Ami egy iskola hagyományos õszi programjának indult három éve, az mára egy egész városrészt megmozgató közösségi programmá, családokat összefogó, helyieket mozgósító
rendezvénnyé nõtte ki magát.

Az 5. évfolyam tanulói

6. b

A Szent István Általános Iskola „Családi napja” idén októberben is nagy sikereket aratott. Soha ennyi kocsi, szépen feldíszített fogat nem sorakozott még a szép szombati napon az iskola elõtt, hogy végighordozza Alsótöbörzsök utcáin a magyaros ruhába, nemzeti díszbe öltözött diákokat, tanárokat és szülõket. A zenével és hangos énekszóval haladó menet néha meg-megállt, s az osztályok ilyenkor a kocsikról lepattanva elõadhatták
szüreti táncaikat, dalolhattak kedvükre. Volt, ki lóháton, s volt, aki csak kerékpárral, de
végigkísérte utunkat egészen az iskoláig. Ott pedig, míg az utcákon folyt a mulatozás,
nagy-nagy munka zajlott, hisz sok segítõ kéz, lelkes és önfeláldozó szülõ készítette az
ebédet, szortírozta az „Édes élet” süteménysütõ-versenyre beérkezett finomságokat, és
mûködtette a büfét.
Az ebéd végeztével az izgalmakat csak fokozta a tombolahúzás, s sokan bizony nem mentek haza üres kézzel. Az iskola udvara csak késõ délutánra csendesedhetett el, de az élmények, az emlékek még ma is hangossá varázsolják a tantermeket.
Ezúttal fejezzük ki köszönetünket mindazoknak, akik segítséget nyújtottak a szervezésben, a nap lebonyolításában, s munkájukkal hozzájárultak a mindenki számára igen kellemes naphoz! Köszönjük mindenkinek!
SZIÁI

Kirándulás Budapestre
Október 10-én a 6. b osztály Budapestre kirándult. Volt közöttünk olyan, aki az izgalomtól keveset aludt, mert már nagyon várta a kirándulást.
Reggel a vasútállomáson találkoztunk. Délelõtt 10 órára értünk a Közlekedési Múzeumhoz. A Városligetben található múzeumot már messzirõl felismerhetõvé teszi az épület
elõtt álló mozdony és a tetején lévõ repülõgép. Maga a múzeum a hazai közlekedés történetét mutatja be. Érdeklõdve néztük a régi kerékpárokat, motorokat, autókat, vonatokat, villamosokat. Megcsodálhattuk a terepasztalon lévõ, kivilágított vonatok mozgását.
A Hírességek Csarnokában láttuk Fa Nándor és Gál József hajóját, a Szent Jupátot, amivel megkerülték a Földet, és azt az ûrkabint, amiben 1980-ban Farkas Bertalan, az elsõ
magyar ûrhajós visszatért a világûrbõl.
Délután átsétáltunk a Fõvárosi Növény- és Állatkerthez. A Varázshegyben izgalmas idõutazáson vettünk részt. Mindenki az állatkert újszülött kis állatait akarta megnézni, köztük a kis elefántot, a kis zsiráfot. Mire az állatkert egészét bebarangoltuk, jól elfáradtunk.
Élményekkel teli, szép napot töltöttünk el Budapesten.

Októberi
vigasságok
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NAGYMAMA RECEPTJEI
KÁPOSZTÁS KACSACOMB
Hozzávalók: 6 kacsacomb, 1,5 kg savanyú káposzta, 20 dkg bacon,
majoránna, fokhagyma, só.
A kacsacombokat gondosan megtisztítjuk, megsózzuk, fokhagymával megtûzdeljük, majoránnával bedörzsöljük, baconbe tekerjük. A savanyú káposzta levét kicsavarjuk, ha túl savanyú, akkor egy
kicsit kimossuk. Egy tepsibe pár szelet bacont helyezünk, rátesszük
a káposzta felét. Erre tesszük a befûszerezett combokat. A tetejét
befedjük a megmaradt káposztával. Lefedjük. Sütõben 180 fokon
puhára sütjük. A végén leszedjük róla a káposztát, és a kacsacombokat megpirítjuk. Burgonyapürével tálalhatjuk.

BÁCSKAI TARHONYA
Hozzávalók: 25 dkg tarhonya, 25 dkg zöldpaprika, 15 dkg paradicsom, 4 fej vöröshagyma, 4 db fõtt tojás, 2 dl tejföl, só, õrölt bors, 20
dkg füstölt kolbász, õrölt pirospaprika.
Kevés olajon megpirítjuk a tarhonyát, majd felengedjük dupla
mennyiségû forró vízzel, sózzuk, és megpároljuk fedõ alatt lassú tûzön. A hagymát megpucoljuk, felszeleteljük és olajon megpirítjuk,
meghintjük pirospaprikával, hozzáadjuk a felcsíkozott paprikát,
paradicsomot, sózzuk, és lecsót fõzünk belõle. Hozzáadjuk a felkarikázott kolbászt. Amikor megfõtt, belekeverjük a tejfölt. Egy olajjal kikent tepsibe beletesszük a tarhonya felét, erre a lecsó, karikára vágott fõtt tojás kerül, és befedjük tarhonyával. A tetejét tejfölös
lével meglocsoljuk, és megsütjük.

SONKÁS-KUKORICÁS TÉSZTA
Hozzávalók: 25 dkg kockatészta, 1 fej hagyma, 40 dkg sonka, 1 konzervkukorica, 1 nagy doboz tejföl, 1 ek mustár, olaj, só, bors.
A tésztát kifõzzük. A hagymát megpucoljuk, megmossuk, apró
kockákra vágjuk. A sonkát is apró kockákra vágjuk. A hagymát olajon megpirítjuk, majd hozzáadjuk a sonkát és a kukoricát, és összepirítjuk õket. Sózzuk, borsozzuk. A tejfölt kikeverjük a mustárral,
majd hozzáadjuk a sonkás alaphoz és rottyanásig fõzzük. Ha kész,
hozzáadjuk a tésztához, alaposan összekeverjük. Jó étvágyat!

SONKÁS FÁNK
Hozzávalók a fánkhoz: 30 dkg fõtt burgonya, 30 dkg liszt, 4 dl tej,
1db tojás, 2 dkg élesztõ, 3 dl olaj, só; a töltelékhez: 2-3 ek tejföl, 20
dkg füstölt sonka.
A fõtt burgonyát áttörjük, összegyúrjuk a liszttel, a langyos tejben
felfuttatott élesztõvel és a tojással. Megsózzuk, és annyi langyos
tejjel gyúrjuk össze, hogy kemény tésztát kapjunk. Jól kidolgozzuk,
és letakarva, langyos helyre téve megkelesztjük. Félujjnyi vastagságúra kinyújtjuk, egyik felére tejföllel elkevert, apróra vágott füstöltsonka-halmokat teszünk, egyenlõ távolságra. Ráhajtjuk a tészta másik felét, egy kicsit lenyomkodjuk, majd fánkszaggatóval, a
tölteléket a közepére helyezve, kiszúrjuk. Ezután langyos helyen 15
percig pihentetjük, majd forró olajban megsütjük.

EMELETES KOCKA SÜTÉS NÉLKÜL
Tészta: 50 dkg háztartási keksz (darált), 5 dkg porcukor, 10 dkg
margarin, 1 dl tej. Túrókrém: 25 dkg túró, 5 dkg porcukor, 2 dl
tejszín, 1 citromból nyert citromhéj. Pudingkrém: 2 tasak vaníliás
pudingpor, 7 dl tej, 5 dkg porcukor. A tetejére: 4 dl tejszín, 15 dkg
málna, 5 dkg porcukor, 5 dkg törökmogyoró (pörkölt).
A darált kekszet a hozzávalókkal összegyúrjuk, és egy mély edénybe (amit morzsával meghintettünk) vékonyan belenyomkodjuk. A
túrót a porcukorral és a jól megmosott citrom lereszelt héjával, a
felvert tejszínhabbal krémesre kikeverjük, és a kekszes lapra rákenjük. A vaníliás pudingot a cukorral és a tejjel a szokásos eljárással felfõzzük és langyosra kihûtjük, így kenjük a túrókrém tetejére.
A negyedik réteg a habbá vert tejszín, amit a pudingra rákenünk. A
tetejére pörkölt mogyorót és málnaszemeket tehetünk.

2013. október 24. Bogárd és Vidéke

EGY NAP
Akkor is napsütés volt. Kísérteties, hogy ma is ugyanaz a nap süt
felettünk, mint 1956. október 23-án. Az embernek szinte az a tévképzete támad, hogy ez ugyanaz a Magyarország, mint az volt. Pedig dehogy! A különbség felmérhetetlen. Ez az acsarkodó, önmagát a gyûlöletben meghatározó, a közösségbõl a legalantasabb
ösztönöket felszínre hozó országocska tulajdonképpen nem is
méltó arra, hogy úgy beszéljen 56-ról, mintha valami köze volna
hozzá. Nem jó tudomásul venni, hogy ugyanaz a nemzetközösség
néha lehet szent, mint a mennybéli angyalok, néha pedig ostoba
és gonosz.
Fontos megemlíteni, hogy a debreceni Nagyerdõ, ahol az egyetem is van, 56-ban is felvette már azt az október végi színpompát,
amelynél szebb látvány nemigen van. Némely fák már ledobták a
lombozatot, a tövük tele volt hullott levelekkel, ha bementünk a
sétányokra, kotorni kellett a cipõvel az avart, gázolni kellett benne. És az egészet beterítette az aranyos napsütés. Ezt a díszletet
adta a sors az eseményekhez.
Megy szépen az egyetemi hallgató az épp esedékes délelõtti elõadásra, és valaki szól neki, hogy ma nem megyünk be órára, hanem tüntetni fogunk.
Itt meg kell állni!
Hasonlítsuk össze ezt az egyetem elõtt gyülekezõ csoportot egy
mai diákkollektívával! A maiak például azért tüntetnek, hogy lehessen strandpapucsban és sortban megjelenni az elõadásokon,
esetleg a diplomaosztáson. A régieknek súlyosabb gondjaik voltak. Az országot megszállva tartó szovjet hadsereg jelenléte, a
népre nehezedõ zsarnokság, százezrek meghurcolása, ártatlanok
megkínzása, bebörtönzése, jóságos papok felakasztása, idegen
szívû vezetõk pöffeszkedése. Ez volt, ami az ifjúság lelkére nehezedett, egy ország megszabadításának felelõssége. Többségük
szülei egyszerû parasztok, munkások voltak. A nép gyötrelmei az
õ gyötrelmeik is voltak. Itt most felszakadtak valami gátak. Nincs
erõ, amely a szakadt gát mögé visszaparancsolja az áradatot.
Ekkor nem volt ám egyszerû dolog tüntetést kirobbantani! Itt
géppisztolyok voltak olyan fanatikus emberek kezében, akik parancsra az anyjukat is agyonlõtték volna. És a háttérben, rejtett fészerekben ott lapultak a szovjet tankok százai, ezrei.
Mindegy, induljunk, ha meghalunk, hát meghalunk! Nem maradhat tovább, ami van. És énekeljünk! „Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje.”
Az összeforrottságban megtisztul a lélek. Együtt vagyunk, egyet
akarunk. A járdákon tömegek néznek bennünket. Tapsolnak. Sokan közénk állnak. Ez már nem akármi! Itt valami megmozdult.
Egy kapu fölött õrködik évek óta egy nagy, vörös csillag. Egy srác
felmászik, és úgy ledobja, mint a sicc.
Hûha! Ez tényleg megtörtént? Bizony ez forradalom, ahogy a tankönyvek írják. Barátaim, a sors egy forradalomba hajított bennünket. Csoda történt. Éljen a szabadság!
…Úgy hozta az élet, hogy jelen lehettem az 56-os forradalom elsõ
akciójában, mégpedig Debrecenben. Láttam a valószínûleg elsõ
csillaghullást. Istennek köszönhetem? Pesten még csak készülõdtek a délutáni menetre. Történelmi nap volt.
L. A.

IDÕJÁRÁS

A következõ idõszakban hazánk
idõjárását stabil kelet-európai anticiklon és atlanti ciklonok közös
áramlási rendszerében a magasban fölénk sodródó meleg levegõ és
anticiklonális hatás együttesen határozza meg.
Szerdán, nemzeti ünnepünkön lehet a legmelegebb a héten, ekkor helyenként a 25 fokot is elérheti a csúcshõmérséklet. Csütörtökön szórványosan lehet kisebb csapadék. A jelenlegi számítások
szerint vasárnap északnyugat felõl hidegfront érkezhet, megerõsödõ széllel záporok kíséretében
visszaeshet a hõmérséklet.
www.metnet.hu
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Lapszemle 1913. október 25.
„Tömeghalál és szerencsétlenségek” – hirdeti a lap címoldala, s a
világ nagy katasztrófáit sorolja. Adorján Andor írásai „Vigasság
a színpad világában” címmel olvashatóak. A hírek világából pedig az alábbiakat válogattuk ki:
Személyi hir. Pali Nagy Sándor, a helybeli kir. járásbiróságnál mûködõ jegyzõ, lapunk fényes tolla, illustris munkatársa, a birói vizsgát f.
hó 27-én, Budapesten kitünõ sikerrel letette.
A körorvosi állás. Az immár régen vajudó körállatorvosi állás Sárbogárd község képviselõtestületének legutóbb tartott közgyülésén sem
nyert végleges megoldást. E kérdés körül ugyanis Sárbogárd és Sárszentmiklós községek között igen nagy az érdekellentét, mert mind a
két község magának követeli a szervezendõ állatorvosi kör székhelyét. E kérdésben Fejérvármegye alispánja is Sárszentmiklós mellé állott, rendeletben határozván: a körállatorvos Sárszentmiklós községben lakjék, mely rendelete azonban Sárbogárd község részérõl erélyes
visszautasításra talált. Határozatilag kimondotta ugyanis a képviselõtestület közgyülése, hogy ahhoz, mikép a körállatorvos Sárszentmiklós községben lakjék, hozzá nem járul. Nem pedig azért, mert a
gyógyszertár Sárbogárdon van, az állatorvosi kör központja Sárbogárd hol a husvizsgálat és a husfogyasztás az állatorvos állandó jelenlétét igényli, továbbá mert Sárszentmiklós is legnagyobbrészt Sárbogárdról szerzi be husszükségletét és végül mert Sárbogárd községben 4
országos vásár és 104 sertéspiacz van, erre pedig a szomszéd községbõl nem járhat fel a körállatorvos. Mindenesetre érthetõ érdeklõdéssel és kiváncsisággal várjuk e kérdés végleges megoldását.
Letartóztatott lélekkufár. Székesfehérvárott, f. hó 24-én az ottani
rendõrség letartóztatta özv. Kovács Józsefné, Virág Julianna sárabai
asszonyt, a legveszedelmesebb leánykereskedõk egyikét. A rendõrség
emberei éppen akkor toppantak be egyik Õsz-utczai kávéházba, a
mikor az asszony egy még fejletlen munkásleányt akart pinczérleánynak elszerzõdtetni, hogy aztán egy nyilvános házban helyezhesse el. Mivel a rendõrség tetten érte, a lelketlen lélekkufár nem is tagadhatta bünét. Ennek folytán letartóztatták.
Állategészségügy. A járványszerüen fellépett száj- és körömfájás miatt
a sárbogárdi járásban a következõ községek vannak hatósági zárlat
alatt: Sárbogárd, Sárszentmiklós, Sárszentágota, Káloz, Herczegfalva, Alap, Pusztaegres és Alsószentiván. Herczegfalván ezenfelül
még a sertésvész is grassál. Ezzel járásunk területén valósággal megbénult az állatkereskedelem, a mi elõreláthatólag több gazdát fog a
tönk szélére juttatni.
Függetlenségi népgyülés. A sárkeresztúri 48-as függetlenségi párt f. hó
26-án, Sárbogárdon a „Korona” szálloda udvarán népgyûlést tartott,
melynek egyetlen tárgya a Koller Pál halálával megüresedett elnöki
állás betöltése volt. Ez alkalomra a központból gróf Károlyi Imre is
lejött, ki a népgyülésen elnökölt. A népgyülésen mintegy 300-an lehettek jelen, köztük a választókerület minden egyes községének kétkét bizalmi férfia. Az elnöki megnyitó után a bizalmi férfiakból megalakult jelölõ bizottság a sárkereszturi függetlenségi párt elnökévé a
jelenvolt Szluha Pál orsz. gyül. képviselõt ajánlotta, mit a népgyülés
nagy lelkesedéssel egyhangulag vett tudomásul. Alelnökké: Szabó
Kálmán, Soponya és Varga Kálmán Káloz ref. lelkészek lettek megválasztva. A megválasztottak megható szavakban mondottak köszönetet megválasztásukért. Ezt követõleg az elnök inditványára a
népgyülés elhatározta, hogy ez alkalomból a sárkeresztúri kerület érdemes agg képviselõjét, Madarász Józsefet táviratilag üdvözli, néh.
Koller Pál özvegyének pedig jegyzõkönyvileg fejezi ki részvétét. A
népgyülés az elnök lelkes szavaival ért véget.
Tréfás tolvajok. Miként a székesfehérvári lapokból olvastuk, Mocher
Gyula kálozi lakost nemrégiben akként tréfálták meg ismeretlen tolvajok, hogy udvarából elloptak egy hizott bárányt, melyet leöltek és a
bõrét a tulajdonosnak kitömve visszavitték. Mocher tréfának vette
akkortájt az egész dolgot és a kedélyes tolvajok ellen nem is tett feljelentést. F. hó 19-én azonban Mocher arra ébredt, hogy a tolvajlás tovább folytatódik, a mennyiben egy hizott ludat is elemeltek és pinczéjében a borát is alaposan megdézsmálták. Mocher belátva, hogy
ennek fele sem tréfa, a csendõrséggel ismeretlen tettesek ellen feljelentést tett, mely nyomozza a „kedélyes” tolvajokat.
(-b -n)
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Református–evangélikus
KÖZÖS ALKALMAK
REFORMÁCIÓ HETÉBEN

Sárszentmiklós,
2013. október 27–30.
KÖZÖS ISTENTISZTELET
vasárnap, 10.30, evangélikus gyülekezet

„AZ ÉN RÉGI OSKOLÁM...”
(felolvasóest a miklósi evangélikus iskola életébõl
és irodalmi mûvekbõl)
hétfõ, 17.00, Sárszentmiklósi Klub

PEDAGÓGUSKÉNT AZ EGYHÁZBAN –
LELKÉSZKÉNT AZ ISKOLÁBAN
(Baráth Julianna iskolaigazgató elõadása)
kedd, 17.00, református gyülekezeti terem

ÉLETSZERETETRE NEVELÉS
(Pálhegyi Ferenc elõadása)
szerda, 17.00, református gyülekezeti terem
Szeretettel várunk mindenkit!
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SPORT

A BOGÁRD és
VIDÉKE–
FLD ÁSZOK ÁSZA
városi teremlabdarúgó-bajnokság
2013/2014
õszi sorsolása
I. forduló: 2013. 10. 27.
8.30–9.10

Cece Öregfiúk–Légió 2000

9.15–9.55

Spuri–Sárkeresztúr Kike

10.00–10.40 Twister Galaxy–Extrém
10.45–11.25 Toledó 2005–FLD Ászok Ásza

II. forduló: 2013. 11. 10.
8.30–9.10

Extrém–Sárkeresztúr Kike

9.15–9.55

Twister Galaxy–FLD Ászok Ásza

10.00–10.40 Légió 2000–Toledó 2005
10.45–11.25 Spuri–Cece Öregfiúk

III. forduló: 2013. 11. 17.
8.30–9.10

Twister Galaxy–Légió 2000

9.15–9.55 S.keresztúr Kike–FLD Ászok Ásza
10.00–10.40 Spuri–Extrém
10.45–11.25 Toledó 2005–Cece Öregfiúk

IV. forduló: 2013. 11. 24.
8.30–9.10

Spuri–FLD Ászok Ásza

9.15–9.55

Extrém–Légió 2000

3 pont, de gyenge
teljesítmény Kálozon
A mérkõzésen minden játékos ott volt, kivéve 2 sérülést és egy munkahelyi elfoglaltságot.
A mennyiség ellenére a játékminõség
gyenge volt. Egy beadás után még Csikesz
fejjel szerzett vezetést, azonban nem sikerült kialakítani nagy gólhelyzetet, ennek
oka a pontatlanság illetve a kishitûség volt.
Sõt, egy figyelmetlenség után a kapusunk
kiejtette a labdát, majd Káloz javára zörgött a háló. A végén azért eloltotta a tüzet
a miklósi alakulat a rutinos Feketének köszönhetõen, aki a tizenhatosról gurított a
kapuba, amit az exmiklósi Plézer nem reagált le idõben a nagy tömeg miatt. A három
pont meglett, de nagyobb hit és lelkesedés
kell a bajnoki címhez.
Az ifi is folytatta félelmetes sorozatát, továbbra is 100 %-os Pajor Laci csapata, ahol
a bajnoki arany szintén a cél. A miklósi ifi
tetszetõs, szépen megjátszott gólokkal
kápráztatott, valamint egy szabadrúgással
(Németh, Szakács, Nagy Á., Rigó, Gráczer
B. 2).
A következõ héten az ifiben és felnõttben
is a második helyen álló Baracs jön a bajnokjelöltekhez. Mindenki jöjjön szurkolni, mert sorsdöntõ meccs lesz!
Szombaton lehet jönni az öregfiúk szintén
baracsi fogadtatására.

Nagy Ármin és Szakács Sanyi
a megyeválogatottban!
A Komáromban tartott U19-es régiótornán Nagy és Szakács vitte Miklós jó hírét és
segítette maga mögé utasítani a veszprémi

A kitartó utánpótlás-nevelés meghozza
gyümölcsét, balról Szakács Sándor,
jobbról Nagy Ármin látható egykor és ma
illetve komáromi válogatottakat, ugyanis
az elsõ meccset a veszprémiek ellen Szakács fejesével illetve Nagy találataival sikerült hozni, majd egy komáromi 2-2 után 4
ponttal aranyat érõ lett a Fejér megyei alakulat, mivel a Komárom–Veszprém döntetlen lett.
1. Fejér 4 pont, 2. Komárom 2 pont, 3.
Veszprém 1 pont.
Csapatunk jó hírét Bögyös Bence vitte a
harmadik helyen záró Fejér megyei válogatottba.
Gratulálunk!
Sárszentmiklósi SE

10.00–10.40 Toledó 2005–Twister Galaxy
10.45–11.25 Cece Öregfiúk–Sárkeresztúr Kike

V. forduló: 2013. 12. 3.
8.30–9.10

Toledó 2005–Spuri

9.15–9.55

Cece Öregfiúk–Twister Galaxy

10.00–10.40 Légió 2000–Sárkeresztúr Kike
10.45–11.25 FLD Ászok Ásza–Extrém

VI. forduló: 2013. 12. 10.
8.30–9.10

FLD Ászok Ásza–Cece Öregfiúk

9.15–9.55

S.keresztúr Kike–Twister Galaxy

10.00–10.40 Spuri–Légió 2000
10.45–11.25 Extrém–Toledó 2005

VII. forduló: 2013. 12. 17.
8.30–9.10

Légió 2000–FLD Ászok Ásza

9.15–9.55

Twister Galaxy–Spuri

10.00–10.40 Toledó 2005–Sárkeresztúr Kike
10.45–11.25 Cece Öregfiúk–Extrém

A Horfer Serleg csoport
állása és eredményei

Az Agárdi Termál csoport
állása és eredményei

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

0
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3
3
4
5
5
5
6
6
6
8
5

34
31
41
47
25
23
19
20
12
17
17
18
11
15

5-1
5-0
3-2
2-2
2-2
2-5
3-1
12
9
12
19
17
16
28
30
29
21
32
37
42
26

22
22
29
28
8
7
-9
-10
-17
-4
-15
-19
-31
-11

28
25
22
21
21
14
13
11
11
8
6
6
4
3

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

9
9
8
8
7
6
5
4
4
3
3
1
0
1
0
0

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

0
1
1
1
2
4
4
4
5
4
6
6
6
9
7
8

42
37
32
32
26
35
25
24
18
20
17
9
12
13
10
5

3-2
1-2
2-2
8-0
3-1
2-2
3-1
5-0
10
8
14
19
11
20
20
20
13
21
21
32
33
30
46
39

32
29
18
13
15
15
5
4
5
-1
-4
-23
-21
-17
-36
-34

28
27
25
25
22
18
16
14
13
12
10
6
4
3
3
2
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Fájó vereség itthon Fölrázó kék kávé
a dunaújvárosiak
ellen

Szombat estére mindenki programot tervez, aki ki szeretne kapcsolódni. Tökéletes párost alkotott a mostani hétvégén a sport és
a zene, hiszen elsõként a VAX Sárbogárd KE és a Dunaújváros
AC játszott izgalmas rangadót egymással a Steitz Ádám-csarnok
pályáján, amelybõl végül a DAC került ki nyertesen. De ez nem
csak a fiúk teljesítményén múlt.

VAX KE Sárbogárd–Dunaújvárosi AC
26-32 (12-16)
Fejér megyei I. o., 6. forduló, vezette: Fodor–Puszta.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 3, Bodoki 10, Pluhár 1, Rehák 2, Balogh 1, Kaló 1.
Cserék: Borostyán, Hegedüs 2, Suplicz, Németh II. 3, Iker, Szabó J.
Zs. 3, Szabó J., Szilveszter. Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
A hétvégén megmérkõztünk az egyik legnagyobb riválisunkkal, a
tavalyi bajnok DAC csapatával, mégpedig hazai pályán. A csarnokban a hangulat és a tömeg egy igazi rangadóhoz volt méltó. A
mérkõzés tétje a vendégekben is tudatosult, és igazolódott a közmondás, hogy egy ilyen rangadóra még a halottak is feltámadnak!
Az eddigiekhez szokatlan módon nem kezdtük jól a mérkõzést,
nagyon gyorsan hagytuk az ellenfelet meglépni, és 10 perc után
már 4 gólos hátrányban voltunk. Látszott a csapaton a drukk és a
bizonyítási vágy, ami nagyon görcsössé tette a játékunkat. Támadásban megvoltak a lehetõségeink, de a befejezéseknél elég gyakran hibáztunk, amit az ellenfél könyörtelenül ki is használt. A hazai pálya ellenére a játékvezetés elég botrányos volt, szinte mindenért büntettek minket, míg a túloldalon rengeteg megmozdulás maradt megtorlatlanul. Az elsõ félidõ elején összeszedett hátrányunkat nem sikerült csökkentenünk, pedig mindent megpróbáltunk, így a félidõre 4 gólos hátrányban mehettünk pihenni.
A második félidõ elején az elsõ 4 támadásunkat rendre góllal tudtuk befejezni, itt lett volna lehetõségünk 1-2 gólra megközelíteni
az ellenfelünket, de védekezésben hatalmas hibákat elkövetve
nem tudtunk élni a lehetõséggel. Szélrõl nagyon sok gólt kaptunk,
és kapusaink sem tudtak annyit hozzátenni a mérkõzéshez, mint
amennyi szükséges lett volna a felzárkózáshoz. A félidõ közepén
sajnos végleg eldöntötte a két pont sorsát a vendég DAC együttese. Csermák Gábor vezetésével produkáltak egy 1-5-ös szériát, és
hirtelen 9 gól volt már közte, innen már nem volt visszaút számunkra. Így az utolsó 10 percre csak az eredmény kozmetikázása
maradt számunkra, hogy mégse legyen olyan súlyos a verség. Ez
sikerült valamennyire, és végül „csak” 6 gólos verség lett a vége.
Összességében kellemetlen vereség volt ez, és 3 okot lehet találni
rá. Elõször is a sok kihagyott helyzettel, valamint a 3 kihagyott
hétméteressel már az elején saját magunknak keserítettük meg a
sorsát. Másodszor a védekezésünk és kapusteljesítményünk sem
ütötte meg azt a szintet, amit el lehetett volna várni a csapattól.
Egy ilyen DAC-cal szemben 32 kapott góllal nagyon nehéz mérkõzést nyerni. Harmadszor pedig a játékvezetõi ítéletek és döntések hoztak minket lehetetlen helyzetbe, fõleg a 2. félidõben. Ha
már a kiállításokra ránézünk, ott észrevehetjük, hogy itt bizony
nem volt minden rendben. Mi 20 percet töltöttünk emberhátrányban, míg az ellenfél ezzel szemben csak 8 percet volt ugyanilyen helyzetben. Amikor mi kérdeztünk valamit, minket egybõl
büntettek, míg a túloldalon Csermák Gábor folyamatosan mondta a magáét a játékvezetõknek, azt pedig eltûrték.
Sajnos nincs mit tenni, fel kell állni egy ilyen pofon után, és menni
kell tovább, mert ebben a csapatban sokkal több van.
Az elkövetkezendõ két hétben szünet lesz a bajnokságban. A pihenõ után, november 9-én 16 órakor lépünk újra
pályára Dunaújvárosban. Az ellenfél a bajnokság
3. helyén álló Rácalmás csapata lesz.
HAJRÁ, SÁRBOGÁRD!
Rehák Tamás

Az izgalmas meccs után le kellett vezetni a feszültséget. Erre tökéletes volt a Blue Café koncertje, mely végül kilenc helyett este
tíz órakor vette kezdetét a JAM, azaz József Attila Mûvelõdési
Központban.
A Blue Café soproni zenekar sárbogárdi kötõdése Bodoki Péter,
aki a dobos posztját tölti be a zenekarban, és pár éve költözött
Sopronba, de mindmáig szívesen jár haza szüleihez, rokonaihoz,
barátaihoz Sárbogárdra. A zenekarban vendégénekes továbbá
Bodoki Betti, aki ezen az estén elkápráztatta hangjával a közönséget. Jó hangjával, ügyes szaxofon- és gitárjátékával Baranyai
Kondi vezeti a zenekart. A szólók mestere, a gitáros–vokálos Éliás Ádám zengette a húrokat. A billentyûnél Szabó András, aki ráadásul még trombitán is játszik a zenekarban. Basszusgitáron a
virtuóz Orosz Ferenc játszik.

A zenekar fergeteges hangulatot keltett ismert és kevésbé játszott
zenei válogatásával két blokkra osztva az estét. Hallhattunk többek között jazzt, latin slágereket, funky- és rockfeldolgozásokat,
valamint olyan magyar elõadók számait, mint a Kispál és a Borz,
Charlie, Takáts Tamás vagy a Quimby. A közönség hamar táncra
perdült az ismerõs számok hallatán, így nagyon jó hangulat kerekedett. A zenekar játékát a közönség hatalmas tapssal jutalmazta.
Mikor már másodszorra hívták vissza õket a színpadra, a hangfalakból AC/DC szólt, Bodoki Péter pedig újra fölpattant a dobok
mögé, és egy felejthetetlen dobszólót játszott a közönségnek, melyet hatalmas ováció követett.
Nagyon jól éreztük magunkat, és várjuk õket vissza mihamarabb!
A kézilabdások pedig ne csüggedjenek, jön még télre tavasz!
HAJRÁ, VAX!
Hargitai Gergely
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Október 26., SZOMBAT
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 9.35 Boxutca 10.10 Forma-1 12.00 Hírek 12.05 Pecatúra 12.35 Zöld Tea 13.05 KorTárs 13.35 Az élõ örökség 13.55
DVSC-TEVA–Lombard Pápa Termál FC 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 Artúr
király 22.25 Budavári Palotakoncert 23.25 A menedék 1.00 Leleplezések
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.10 Chima legendái: A harc elkezdõdik
10.35 Míg a halál el nem választ 11.10 XXI. század – A legendák velünk élnek 11.45
A la Car 12.15 4ütem 12.55 Magyarország–Horvátország nõi kézilabda kupamérkõzés 14.45 A hõs legendája 15.45 Jóbarátok 16.25 A bambanõ 18.30 Híradó 18.55
Fókusz Plusz 20.00 X-Faktor 22.05 Könyörtelen csapás 0.05 Transmorphers – Az
alakváltók
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 16.15 Majomszeretet 18.00 Tények
19.00 Aktív Extra 19.30 Jégi dicsõségünk 21.30 Különvélemény 0.20 Hullámhegy
2.10 Astro-világ 3.15 A férjem védelmében 4.15 Kalandjárat
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika
12.22 Sportvilág 12.30 Történet hangszerelve 13.05 Kabaréklub 14.05 Világóra
14.35 A tudomány hangjai 15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután
17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Népzene 19.07 Sportvilág
19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Sportvilág 20.30 Aranyalap 20.50
Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.48 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Kabaréklub 0.10 Éjszaka

Október 27., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Nemzeti nagyvizit
6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Kérdések a Bibliában 9.55
Forma-1 12.45 Hírek 12.50 Református magazin 13.15 Református ifjúsági mûsor
13.20 Az utódok reménysége 13.50 Hétköznapi kifutó 14.20 TS – Sport7 14.50 A
maharadzsa lánya 16.20 Videoton FC–Újpest Honvéd labdarúgó-mérkõzés 18.50 A
Lényeg 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Magyarország, szeretlek! 21.40 Szabadság, szerelem 23.35 Testvérek 1.20 MüpArt-koncertek: Bruckner-est
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Egészségkalauz 10.30 Teleshop
11.25 Gasztrotúra 11.55 Magyarország–Norvégia nõi kézilabda kupamérkõzés
13.45 X-Faktor 15.50 Jóbarátok 16.30 Az utolsó Mimic 18.30 Híradó 18.55 A szállító: Családi örökség 20.00 X-Faktor 21.10 Vundersön és Zuperszexi 22.45 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 16.05 Jégi dicsõségünk 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Egyszerûen bonyolult
22.30 Elcserélt életek 1.15 Egy csodálatos elme 3.40 Astro-világ 4.45 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi
újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.50 Székelyek nagy menetelése 10.04
Római katolikus szentmise közv. 11.05 Székelyek nagy menetelése 12.00 Krónika
12.22 Sportvilág 12.30 Székelyek nagy menetelése 13.30 G7 – Gazdasági magazin
14.05 Nemzeti nagyvizit 14.35 Szonda 15.00 Hírek 15.05 Oxigén 15.30 Hangalbum
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
21.49 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 28., 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 15.40 A múlt fogságában 16.25 Jövõ-Idõben 16.35 Híradó+ 16.50 A szenvedélyek lángjai 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.20 Hacktion újratöltve 21.20 Kékfény 22.20 Az Este 22.50 Aranymetszés 23.50 Híradó 0.00 KorTárs 0.30 Család csak egy van 1.15 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-
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asszony vagyok 0.20 Elit egység 1.20 Tények 1.55 Astro-világ 3.00 NCIS 4.40 Magyarország, jövünk! 4.45 Aktív Extra
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 13.24 Zene 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers
napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.56 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 29., KEDD
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 Srpski ekran 12.55 Unser
Bildschirm 13.25 Pecatúra 13.55 Hacktion újratöltve 14.55 Család csak egy van
15.40 A múlt fogságában 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 Párizsi helyszínelõk 21.10 King 22.00 Az Este 22.35 Gyilkosság 23.20 Híradó 23.35 Szomszédaink a magyarok: Szlovákia 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 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 Amerikai pite 3. – Az esküvõ 23.45 Fogyj Rékával és Norbival! 23.50 Zsaruvér 0.50 Tények 1.25 Astro-világ 2.30 Szökés Budára 4.50 Magyarország, jövünk! 4.55 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 13.25 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 21.56 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 30., SZERDA
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 Hrvatska krónika 12.55
Ecranul nostru 13.25 Útravaló 13.40 100 kép a XX. századról 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 20.20 Retró kabaré 21.20 Bábel – Hesnával a világ
22.20 Az Este 22.50 Summa 23.20 Angi jelenti 23.50 Híradó 0.05 Történetek a nagyvilágból 0.35 Újrakezdõk Ócsán 1.05 Család csak egy van 1.50 Rocca parancsnok
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.45 Reflektor 13.05 Gasztrotúra 13.40
Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.25 A végsõ akarat 16.25 A bosszú angyala
17.30 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest
20.55 Barátok közt 21.35 Szulejmán 22.45 Házon kívül 23.15 Reflektor 23.35
Vundersön és Zuperszexi 1.10 Tengerparti fenegyerek
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 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 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.15 Aktív 21.00 Jóban-Rosszban 21.40 A búra alatt 22.45 Frizbi Hajdú Péterrel
23.50 Fogyj Rékával és Norbival! 0.55 Ringer – A vér kötelez 0.55 Tények 1.30
Astro-világ 2.35 A búra alatt 3.35 Zsaruvér 4.25 Magyarország, jövünk! 4.30
Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hangalbum
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház
21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó
23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Október 31., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Vízitúra 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai
10.05 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Rondó 13.20 Átjáró 13.50
Britannia várai madártávlatból 14.40 Család csak egy van 15.30 A múlt fogságában
16.20 Híradó+ 16.35 A szenvedélyek lángjai 17.20 Szerencsehíradó 17.30 Híradó
17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Szálka,
avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán 21.30 Munkaügyek – Irreality show 22.00
Az Este 22.35 Nemzeti nagyvizit 23.05 A rejtélyes XX. század 23.35 Híradó 23.50
Szomszédjaink a magyarok: Románia 0.45 Család csak egy van 1.30 Rocca
parancsnok
RTL KLUB: 5.25 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.45 Reflektor 13.05 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 Született pusztító 23.30 Brandmánia 0.10 Reflektor 0.25 A la Car 1.00 4ütem
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. 23.20 Fogyj Rékával és Norbival! 23.25
Propaganda 0.25 Tények 1.00 Astro-világ 2.05 A sebhelyes arcú 5.00 Magyarország, jövünk! 5.05 Segíts magadon!
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.04 Evangélikus istentisztelet közv. 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10
Prémium Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32
Rádiószínház 21.56 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

November 1., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Angi jelenti 6.25 Életkerék 6.55
Család-barát Hétvége 9.00 Erzsébet-tábor 9.30 Britannia várai madártávlatból
10.25 Hacsi – A leghûségesebb barát 12.00 Hírek 12.05 Esély 12.35 100 kép a XX.
századról 12.45 Mária út 13.40 Copperfield Dávid 17.15 Allegro Barbaro: Bartók
Béla és a magyar modernizmus 17.45 A modern Robinson család 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.10 Boxutca Extra 20.25 II. János Pál – A fehér ruhás vándor
22.00 Befogad és kitaszít a világ 22.55 Forma-1 0.40 Büszkeség
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.30 Míg a halál el nem választ 11.00
Jack és Jill 12.40 Pandakaland Kínában 14.15 Szabadítsátok ki Willyt! 16.25 Huncutka 18.30 Híradó 18.55 Avatar 21.55 A bakancslista 23.50 Négy pasi meg egy
seprû 1.50 Gasztrotúra
TV2: 6.00 TV2 matiné 8.50 Hattyúhercegnõ 2. – A kastély titka 10.00 Stuart Little
kisegér 3. 11.25 My Girl – Az elsõ szerelem 13.25 Ghost 15.55 Shopping királynõk
16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.00 Shrek 20.45 Édesek és mostohák 23.15 Frankenstein 1.45 A boldogság nyomában
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.05 Népzenei válogatás 6.00
Hírek 6.05 A „fehér barátok” útján 7.00 Ünnep reggelén 9.00 Hírek 9.05 Kolostorok
borai 10.04 Római katolikus szentmise közv. 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 „Életüket adták, hogy nekünk életünk legyen”
13.04 Rádiószínház 13.30 A Magyar Pünkösdi 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 „Életüket adták,
hogy nekünk életünk legyen” 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Hírek 20.05 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 Szentjeink a szeretet
fénykörében 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 25., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hit Gyülekezete – Nemes
Ákos: Isten atyasága (107p) 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 26., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: VAX Sárbogárd
KE–Dunaújváros AC 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 Várdai István
koncertje Budapesten (90p), Idõsek napja Alapon (150p) 23.00 és
0.00 Lapszemle
Október 26., 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 Várdai István koncertje
Budapesten (90p), Idõsek napja Alapon (150p) 18.00 Heti híradó
19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
Október 27., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti
híradó 19.00 Blue Café-koncert Sárbogárdon (2x80p) 23.00 és
0.00 Heti híradó
Október 28, K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: VAX Sárbogárd
KE–Dunaújváros AC 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Nyugdíjas-találkozó Alapon (88p), 10 éves a cecei Harmónia Kórus
(90p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Október 29., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Blue Café-koncert Sárbogárdon (2x80p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00
Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
Október 30., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Lapszemle

***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a 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.
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HIRDETÉSEK / TÁJÉKOZTATÓ

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása 06 30 440 5790
MATEMATIKÁBÓL, FIZIKÁBÓL érettségire FELKÉSZÍTÉST,
KORREPETÁLÁST (fõiskolásoknak is) vállal Faragó Zoltán
középiskolai tanár SÁRBOGÁRDON. 06 30 9718 038
ÓRIÁS VIRÁGÚ KRIZANTÉM KAPHATÓ!
Zádori Ferenc Sárbogárd, Fenyõ utca 18. 06 25 461 158
ZÁRTKERTET vásárolnánk Sárbogárdon. 06 20 328 6565

APRÓHIRDETÉSEK
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Földlabdás luc- és ezüstfenyõk áron alul eladók. 06 (30) 548 4424
IKEA Beddinge kanapé, ami egy mozdulattal ággyá alakítható, kisebb hibákkal eladó. Mérete 140 x 200. 06 30 951 3367
Nagyvirágú krizantém kapható. Sárszentmiklós, Tisza u. 8., Magyar u. 57.
06 (20) 530 5384
Veszélyes fák kivágását vállalom. 06 (20) 437 4869
Vágott krizantém árusítása Nagyhörcsökön, Tósokiéknál és a sárbogárdi
új piacon 29-tõl. Telefon: 06 (30) 464 0345
Tollpaplan-készítés, kész paplanok kaphatók. Sárszentágota, Pákolicz
Árpádné, Széchenyi u. 5/b. 06 (25) 476 051
Akáccsemete kapható Vajtán. 06 (30) 957 9711

Tájékoztató önkéntes polgári védelmi szolgálatról
A katasztrófavédelem egyik legfontosabb eleme a
jól mûködõ, széles körû társadalmi alapokon nyugvó polgári védelem. Ahogy az elnevezés is tükrözi, a
polgárok szervezõdésével, együttmûködésével létrejövõ, a polgárok védelmére hivatott rendszerrõl
van szó, mely elsõsorban különbözõ katasztrófák,
veszélyhelyzetek esetén képes segítséget nyújtani
olyan esetekben, amikor az esemény kezelésére
rendelt szervezetek (például tûzoltóság, rendõrség,
mentõszolgálat) kapacitásai önmagukban már nem
elegendõk. Erre adott esetben egy elhúzódó, komoly árvízi helyzet is példa lehet, hiszen egy ilyen
védekezés egyrészt idõben is elnyúlik – a beavatkozókat pihentetni kell, a védekezést azonban nem lehet felfüggeszteni –, másrészt szükségessé válhat
olyan kapacitások igénybe vétele, melyekkel a hivatásos szervek nem, vagy csak korlátozott mértékben rendelkeznek.
A katasztrófavédelem polgári védelmi szakterületének alappillére az úgynevezett polgári védelmi
szervezetek rendszere. Ez a rendszer munkahelyi,
települési, területi és központi illetékességû egységekbõl (infokommunikációs, logisztikai, egészségügyi, illetve lakosságvédelmi egységek) áll, az adott
település, terület veszélyeztetettségének figyelembe vételével.
Az egységek állománya az utóbbi évtizedekben kijelölés alapján került feltöltésre, a megújult katasztrófavédelmi szabályzórendszer – 2011. évi CXXVIII.
törvény a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról – azonban lehetõséget ad önkéntes polgári védelmi szervezetek
létrehozására is. Ily módon a törvény erejénél fogva
immár köteles és önkéntes polgári védelmi szervezetek megalakítására van mód.
Fejér megyében a köteles polgári védelmi szervezetek állománya több ezer fõt tesz ki, de az önkéntesek száma is dinamikusan növekszik. Önkénteseink
olyan emberek, akik vállalják, hogy szabad idejükbõl áldoznak a köz javára, illetve felajánlják erejüket
és tudásukat embertársaik védelme érdekében.
Említhetnénk több önkéntes tûzoltó egyesületet,
amelyek már eddig is bizonyították az önkéntesség
erejét, vagy a nemrég minõsítést szerzett Fejér Önkéntes Mentõszervezetet, mely megyénk speciális
önkéntes mentõegysége.
Célunk, hogy a polgári védelmi szervezetek minél
nagyobb része álljon önkéntesekbõl, hisz az az ember képes legtöbbet tenni, aki saját akaratából cselekszik, magától dönt úgy, hogy a közösség érdekében – szükség esetén – plusz feladatokat vállal.
Közhely, de egy rohanó világban élünk, melyben
lassan magunkhoz sincs elég türelmünk, örülünk,
ha szûk családunkról gondoskodhatunk, mégis valamennyien tudjuk, hogy vannak dolgok, melyek

bármelyikünkbõl nagybetûs EMBERT varázsolhatnak: a tenni akarás, a másokért vállalt felelõsség és
áldozat, melynek egyik utolsó példájaként a márciusi téli események során nyújtott önzetlen segítséget említhetnénk. A továbbiakban néhány tudnivalót ismertetünk a jelentkezéssel, illetve az önkéntes
polgári védelmi szolgálattal kapcsolatosan:
Jelentkezés
Önkéntes polgári védelmi szolgálatra minden 18.
életévét betöltött és az öregségi nyugdíjkorhatárt el
nem ért, bejelentett állandó lakcímmel rendelkezõ
magyar állampolgár jelentkezhet, aki nem tartozik a
katasztrófavédelmi törvény mentességi hatálya alá
(2011.évi CXXVIII. törvény 54. §).
Fontos tudni, hogy a polgári védelmi szervezetek nem azonosak a Katasztrófavédelem hivatásos szerveivel.
Ebbõl következõen a szolgálat nem munkahelyet
nyújt, hanem egy olyan rendszerhez való csatlakozás lehetõségét, mely a felkészítéseken, gyakorlásokon kívül súlyos káresemények következményeinek felszámolása során kerül alkalmazásra.
Kiket várunk?
Önkéntes polgári védelmi szolgálatra jelentkezhet
olyan személy is, akinek semmilyen végzettsége,
szakképzettsége nincs, hiszen számos olyan feladat, mûvelet adódhat egy alkalmazás során, amely
egy gyorsított ütemû felkészítést követõen végezhetõ (ide tartozik például a homokzsákos belvízvédekezés több részfeladata is).
Várjuk azok jelentkezését is, akik valamilyen speciális tudás, szakértelem birtokában vannak (például
a különbözõ mérnöki szakterületek, építész, vegyész).
Nagy szükség van a következõ végzettséggel rendelkezõ szakemberekre: egészségügyi, szociális és
pedagógiai, állattenyésztési, növénytermesztési,
kereskedelmi és vendéglátó-ipari szakemberekre,
mûszaki mentõeszközök kezelésére jogosító képesítéssel rendelkezõkre, vegyipari, növény- és tûzvédelmi ismeretekkel bírókra.
Nem csak a személyes tudás, fizikai munka vagy
képesség alkalmazható a kárfelszámolás során. Óriási segítség lehet egy technikai eszköz, jármû, vagy
éppen speciális szerszám, berendezés is.
Mire számíthat az, akit beosztanak
egy polgári védelmi szervezetbe?
A legtöbb állampolgár megijed, amikor kézhez kapja
a polgári védelmi szervezetbe szóló köteles beosztó
határozatát. Sokan azt a gondolják, hogy plusz kötelezettséggel terheli õket az önkormányzat, ami jelentõs hatással lesz a mindennapi életükre. Ez azonban tévedés. A beosztott települési lakos a felkészítés után csak akkor kerül ismét kapcsolatba a pol-

gári védelemmel, ha olyan káresemény történik a
lakhelyén, amit a hivatásos szervek (katasztrófavédelem, rendõrség, mentõszolgálat, honvédség) és
a karitatív szervezetek nem tudnak felszámolni segítség nélkül. Például homokzsákpakolás, sérültszállítás, törmelékhordás, kitelepítésben vagy elhelyezésben való közremûködés. Így a hivatásos szakemberek válláról a segítõk leveszik a terhet, a katasztrófavédelem hivatásos tûzoltói foglalkozhatnak a veszélyesebb, speciális szakértelmet igénylõ
feladatokkal.
Hogyan egyeztethetõ össze a napi 8 órás
munkával a polgári védelemi tagság?
Nem a mindennapi életet meghatározó szolgálatról
van szó. A felkészítésen kívül csak a nagy kiterjedésû, ritkán bekövetkezõ káresemények felszámolásában van szükség az állampolgárok segítségére.
A munkáltató köteles elengedni az alkalmazottat
felkészítésre és veszélyhelyzetben mozgósítás esetén, hogy teljesíthesse állampolgári kötelezettségét.
A polgári védelmi szervezetbe beosztott munkavállalót a polgári védelmi feladatok ellátására történõ
kiképzés, gyakorlat és ideiglenes polgári védelmi
szolgálat idejére a munkavégzés alól fel kell menteni, erre az idõszakra munkajogi védelemben részesül. A felmentés idõtartamára távolléti díj jár. A távolléti díj és az ellátás igazolt költségeit az elrendelõ
a munkáltató részére megtéríti.
Ha a megjelenési vagy az ideiglenes szolgálatadási
kötelezettségét teljesítõ állampolgár nem áll munkaviszonyban, a kötelezettség teljesítésének idejére a kötelezõ legkisebb munkabér egy órára járó
mértékének alapulvételével megállapított térítésre
jogosult, amelyet az elrendelõ köteles részére a
munkabér folyósítására vonatkozó szabályoknak
megfelelõen megfizetni.
Az önkéntes polgári védelmi szolgálatot vállaló
jogosult: a szolgálat teljesítéséhez szükséges ellátásra; norma szerinti ruházattal és felszereléssel való ellátásra; egyenruha viselésére; feladatának ellátásához szükséges felkészítésre; feladatának ellátásához szükséges védõfelszereléssel, munkaeszközökkel történõ ellátásra; a munka-, tûz- és balesetvédelmi szabályok megismerésére; távolléti díjra;
utazási költségtérítésre; az ellátása igazolt költségeinek megtérítésére; a polgári védelmi szervezetbe beosztott mentesíthetõ részben vagy teljesen a
helyi adó megfizetése alól.
Az önkéntes polgári védelmi szolgálatot vállaló
kötelezettsége: adatszolgáltatási, bejelentési,
megjelenési és szolgálatadási kötelezettség. Önkéntesként nyilatkozhat a rendelkezésre állás tartalmával és az alkalmazás feltételeirõl.
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TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot,
hogy Sárbogárdon a

központi orvosi
ügyeletet
2013. november 1-jétõl
a 06 (22) 311 104-es
telefonszámon lehet elérni.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot,
hogy a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény alapján településünkön 250 fõ került polgári védelmi szervezetbe beosztásba.
A polgári védelmi szervezet tagjai és
önkéntesek részére 2013. november 14én (csütörtökön) 14 órakor a József Attila Mûvelõdési Központ színháztermében polgári védelmi felkészítést és a
települési önmentõ képesség fejlesztésérõl szóló tájékoztatást tartunk.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy
a felkészítésen szíveskedjenek megjelenni és a törvényben foglalt kötelezettségüknek eleget tenni.
Az önkormányzat lehetõséget biztosít a
polgári védelmi szervezetbe való önkéntes jelentkezésre. Önkéntes polgárvédelmi szolgálatra minden 18. életévét
betöltött és az öregségi nyugdíjkorhatárt el nem ért, bejelentett állandó lakcímmel rendelkezõ magyar állampolgár
jelentkezhet, aki nem tartozik a katasztrófavédelmi törvény mentességi hatálya alá. Célunk, hogy a polgári védelmi
szervezetek minél nagyobb része álljon
önkéntesekbõl, hisz az az ember képes a
legtöbbet tenni, aki saját akaratából
cselekszik, magától dönt úgy, hogy a közösség érdekében – szükség esetén –
plusz feladatot vállal.
A természet erõivel szemben minden
település kiszolgáltatott helyzetben
van. Szélvihar, felhõszakadás, rendkívüli téli helyzet nálunk is bármikor bekövetkezhet. Önre is szükség van a településünket érintõ veszélyeztetõ hatások kivédésére, a bajba jutott emberek
megsegítésére, a károk mielõbbi felszámolására. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek mellett a polgári védelmi
szervezetek segítenek Önnek, hozzátartozóinak, embertársainak a bajok leküzdésében. Éljen a lehetõséggel, hogy
felelõsen tehessen önmagáért és másokért!
Ha kérdése van a jelentkezéssel kapcsolatosan, keresse Czene Istvánné ügyintézõt a következõ telefonszámon: 06
(25) 520 260 (25-ös mellék).
Dr. Sükösd Tamás polgármester
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KÉK HÍREK
Családi vita
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság ügyeletére 2013. október 19-én az éjszakai órákban telefonon érkezett bejelentés családi
veszekedésrõl. A sárbogárdi családhoz kiérkezõ járõrök intézkedés alá vonták a veszekedõ feleket, de a család férfi tagja
többszöri rendõri felszólítás ellenére sem
volt hajlandó együttmûködni, ki akarta
vonni magát az intézkedés alól, ezért õt
elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ellene jogszerû intézkedéssel
szembeni engedetlenség miatt szabálysértési eljárást indult.

Kolompér a zsákban
Egy cecei férfi 2013. október 20-án a délelõtti órákban telefonon tett bejelentést a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság ügyeletére, hogy egy Cece külterületén lévõ burgonyaföldrõl négy személy zsákokba szedve
burgonyát akar eltulajdonítani. A kiérkezõ járõrök a burgonyatolvajokat a helyszínrõl való távozásuk közben tartóztatták
fel és vonták intézkedés alá. A helyi lakosok (három felnõtt és egy gyermek), mikor
cselekményüket a bejelentõ felfedte, a két
zsák addig összeszedett burgonyát a földön hagyták és a helyszínrõl elmentek. Az
elkövetõket a járõrök elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol a szabálysértés elkövetése miatt jegyzõkönyvben meghallgatták õket, majd közülük két
fõ, egy cecei nõ és egy cecei férfi a gyorsított bírósági eljárásig szabálysértési õrizetbe került.
Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Elfogott
sikkasztó és tolvaj
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság járõrei
2013. október 18-án reggel 9 órakor
Sárkeresztúron a Szent István utcában igazoltattak egy nõt, akirõl az intézkedés során megállapították, hogy a Székesfehérvári Járásbíróság sikkasztás bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt elfogatóparancsot adott ki ellene. A rendõrök ezért K. Antalné 64 éves helyi lakost
elfogták és a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra elõállították, ahol a nyomozók bûnügyi õrizetbe vették.
Terménytolvajok is rendõrkézre kerültek
a hétvégén. Három felnõttet és egy gyereket értek tetten burgonyalopáson Cece
külterületén 2013. október 20-án délelõtt.
A náluk lévõ zsákba közel 30 kilogramm
krumplit szedtek össze. Amikor megzavarták õket, a terményt hátrahagyva elmenekültek a helyszínrõl. A járõröknek azonban sikerült elfogni és elõállítani õket a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol
megindult velük szemben a szabálysértési
eljárás. Meghallgatásukat követõen az
egyik nõt és a férfit õrizetbe vették.
Nagylókon egy helybéli férfi 2013. október
20-án délután mintegy 50 kilogramm csöves kukoricát lopott el egy kukoricaföldrõl. Miután elfogták a rendõrök, õrizetbe
vétele mellett vele szemben is megindult a
szabálysértési eljárás.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
Tûzeset miatt kellett a katasztrófavédelemnek beavatkoznia, amely Kálozon, a Rózsa utca egyik családi házában történt október 19-én,
szombaton. Az esemény során a lakóépület szobájában
elhelyezett televízió és a körülötte lévõ berendezési tárgyak égtek két-három négyzetméteren. A sárbogárdi hivatásos tûzoltók már nem tapasztaltak lánggal égést,
azonban a helyiségekben sûrû füst volt. A tûzoltók az izzó
részeket egy vízsugárral eloltották és az épületet átszellõztették. A magas hõmérséklet és a lerakódott korom miatt több helyiség is károsodott,
de szerencsére személyi sérülés nem történt.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság
Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó százados, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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OTP Bank Bozsik Egyesületi Program

2013. október 19-én 14 órakor a sárszentmiklósi pályán az Alap
KSE, Cece PSE, A Sikeres Csapatjátékokért Közhasznú Alapítvány, LSC Sárbogárd, Sárszentmiklósi SE U7, U9, U11-es csapatai
találkoztak a Bozsik-program második õszi fordulójában.
Nagyszerûen elõkészített pályákon az U7-es korosztály Grassroots fesztivál jelleggel technikai és koordinációs feladatokat hajtott végre, illetve 3-3 elleni mérkõzésjátékot. Fiatal labdarúgók
képzését korosztályos edzõk végezték, a gyakorlóhelyek közötti
mozgásukat a Sárszentmiklósi SE utánpótláskorú labdarúgói segítették.
9 és 11 éves korosztályban 15, illetve 20 percet mérkõztek a csapatok. A játék a lényeg, ezért végeredményt nem hirdettünk, de a kiemelkedõ egyéni teljesítményeket oklevéllel jutalmaztuk.
A torna végén a Sárszentmiklósi SE minden résztvevõt csokival jutalmazott.
Köszönet a szülõk, szurkolók sportszerû viselkedéséért!
Következõ Bozsik Egyesületi Torna: 2013. november 9., 10 órakor
Sárszentmiklóson.
Pajor László körzetvezetõ

