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ILLÚZIÓ
Tûz és jég – két ellentétes, romboló, de
egyben építõ erõ feszül egymásnak Izlandon, mely távoli földrészt most közel
hozzuk Önökhöz egy interjúsorozat révén.
Forró magma felszínre törésével jött létre ez a sziget, amin megvethette lábát az
ember vendégként. Mert ugyanez a
„tûz” bármikor el is emésztheti azt, amit
s akit a hátán hordoz a föld. S a „föld”, a
kõzet maga is az elemek sakktábláján
mozgó bábu.

Tûz és jég: Izland
Összepakolta a motyóját, és világgá ment. Már megint. Melegebb tájakra távozott
máskor, 2013 nyarán azonban egy jegesen tüzes szigetországot, Izlandot barangolta be NOVÁK KOVÁCS ZSOLT, hivatása szerint történelem–földrajz szakos tanár, a Petõfi Sándor Gimnázium egyik igazgatóhelyettese, Sárbogárd alpolgármesInterjú a 2-3. oldalon.
tere, egyébiránt elkötelezett világutazó.

Gleccserek vizébõl oltja szomját az izlandi ember, ám ez a jég ejtheti halálos
fogságba a birodalmába merészkedõt, s
ennek vize sodorhatja el egy hirtelen olvadáskor.
A lét illékonysága talán sehol másutt
nem ennyire kézzel fogható, mint ezen
az egyébként békésnek tûnõ, távoli szigeten.
Megrettenve fogadjuk, ha a halál szele
megérint bennünket. Pedig itt is benne
van a pillanatban az elmúlás esélye a legváltozatosabb formákban.
A létünk pillanatról pillanatra köddé
foszló illúzió – s mily különös, hogy a jövõ éppen ebbõl a tünékeny illúzióból
épül.
Hargitai–Kiss Virág

Nem a füzet volt saláta
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Tûz és jég: Izland
1. rész
Összepakolta a motyóját, és világgá ment. Már megint. Melegebb tájakra távozott
máskor, 2013 nyarán azonban egy jegesen tüzes szigetországot, Izlandot barangolta be
NOVÁK KOVÁCS ZSOLT, hivatása szerint történelem–földrajz szakos tanár, a Petõfi
Sándor Gimnázium egyik igazgatóhelyettese, Sárbogárd alpolgármestere, egyébiránt
elkötelezett világutazó. A Vele készült interjú révén – melyet sorozatban követhetnek
nyomon lapszámainkban – Izland vidékeire kalauzoljuk kedves Olvasóinkat.
– Miért éppen a Tûz és jég országa címet adtad elõadásodnak, amit egy hónapja a könyvtárban hallhattak az érdeklõdõk izlandi élményeidrõl?
Novák Kovács Zsolt: – Izland szigete azon
ritka helyek egyike a földön, ahol egyszerre van jelen szinte valamennyi természetet
formáló erõ: a tûz, a víz, a jég. Ezek annyira
közel vannak egymáshoz, és ráadásul harcolnak is egymással, hogy adódott ez a cím.
Izlandon ténylegesen érzékelhetõ, hogy az
ember annyira parány ezekhez az erõkhöz
képest, hogy csak szemlélõje lehet a dolgoknak.

elkezdtünk messzebbre menni. Minden
évben eljutunk valahova. Mivel földrajzosok vagyunk, igyekszünk olyan helyeket
keresni, amik valamelyest közel állnak ehhez a tudományterülethez. Így került célpontba Izland is.
– Hányan utaztatok együtt?
– 13-an voltunk, ebbõl hárman földrajzosok.
– Ez szerencsés, vagy szerencsétlen számnak
bizonyult?
– Így utólag most már szerencsésnek. A
létszám magyarázata az, hogy a közleke-

na csak úgy mellettünk. Volt, aki emelõvel
segített, volt, aki ennivalót akart hozni.
– Mennyire volt körülményes az utazás Izlandra?
– A program összeállításának itthon fogtunk. Az internet óriási segítséget nyújtott.
Volt egy kint élõ magyar fiú, aki nagyon
sok mindenben segített, õ ajánlotta, hova
érdemes menni. Ennek ellenére itthonról
mindent el lehetett intézni, a repülõjegytõl
kezdve a szállásokig, autóbérlésig stb. Sajnos közvetlen járat Izlandra Magyarországról nincsen repülõvel. Szigetország lévén vagy hajóval, vagy repülõvel lehet oda
eljutni. Hajóval hosszadalmas, körülményes meg drága is, ezért repülõvel mentünk; Berlinben kellett átszállni. A térképen nem tûnik távoli országnak, de azért
nincs közel.
– Hány órás út volt?
– Berlin volt kb. másfél óra, onnan még három és fél órányi út volt Izland. Izlandot
Európához soroljuk kultúra és egyéb
szempontjából, de földrajzilag félúton van
Amerika és Európa között. Ez is az egyik
különlegessége a szigetnek. Júliusi utazásunk másik nagy elõnye volt, hogy mivel
sokkal északabbra van, mint mi, sokkal
hosszabbak a nappalok. Hiába értünk éjfélkor oda, még világos volt.
– Így remélhetõleg tudtatok gyönyörködni a
tájképben alattatok.
– Igen, bár attól rettegtünk, nehogy beüssön a néhány évvel ezelõtti krach, hogy egy
vulkán kitört, és a hamuesõ miatt nem lehetett repülni. De hál’ Istennek ezt megúsztuk.

A sziget

– Nem nagy a lakosság, elég zord körülmények uralkodnak ott. Mégis mi az, ami téged
oda vonzott?
– Talán hogy viszonylag félreesõ helyen
van Izland, messze a megszokott turistacélpontoktól, de mégis annyira különleges
és sok érdekes vonása van, ami izgalmassá
teszi. Amikor egy ismerõsömön keresztül
megcsillant a lehetõség, hogy eljuthatok
oda, nem tétováztam, rögtön belevágtam,
hogy hajrá, nézzük meg, és nem bántam
meg, csodálatos hely.
– Hogyan adódott ez a lehetõség?
– Régóta van egy kör, akikkel nyaranta
együtt szoktunk kirándulni, táborozni, ez
egy környezetvédelmi szervezet, amivel elsõsorban a Kárpát-medencében mászkáltunk, de aztán ahogy idõsödtünk és a munkahelyeink révén is lehetõségünk volt rá,

dés ott nincsen olyan jól megszervezve,
mint nálunk. Egy kisbusszal és egy autóval
mentünk. A 13 fõbe sokféle ember bekerült, tanárokon kívül volt gázszerelõ, orvos, egyetemista, APEH-ellenõr. Összekötött minket, hogy mindannyian kíváncsiak voltunk erre a világra, ami zordnak tûnik, de nagy szerencsénk volt, hogy júliusban voltunk ott. Esõnk volt ugyan, de mindig csak éjszaka. Pedig azt szokták mondani, hogy Izlandon esõ nélkül nincsen nap.
Nekünk szerencsénk volt.
– Hogy ilyen vegyes volt a társaság, bármilyen
bajban lehetett volna valamit kezdeni a saját
tudásotokkal.
– Voltunk olyan bajban, amikor nem találtuk föl magunkat: amikor az egyik autó defektet kapott a határban. De aztán jöttek
izlandiak. Nem volt olyan, aki elment vol-

– Izland területe majdnem akkora, mint a
mienk, 103.000 négyzetkilométer, viszont
a lakosság száma drasztikusan különbözõ:
alig 330 ezren lakják, azaz kb. három és félszer nagyobb a népessége, mint Székesfehérvárnak. A fõvárosa, Reykjavík kb. Fehérvár méretû város. Ennek ellenére mégsem tûnik lakatlannak. Elsõsorban a sziget
peremén élnek emberek, a tengerparti részeken, a belsõ területeken kevésbé. Ennek természetföldrajzi okai vannak.
– Ott vannak a vulkánok, a jégbirodalom és a
hegyvidék.
– A kõzetlemezek mozgása teremtette
meg Izlandot Amerika és Európa között.
Két távolodó lemez határán van. A két kõzetlemez között egy repedés van, amelyen
keresztül folyamatosan felszínre jut a magma. Izland esetében a tengervíz felszínére
is jut magma, így szigetként ki tudott emelkedni ez a szárazföld, és ebbõl adódóan
nagyon sok olyan jellemzõje van, amit élõben csodálatos megélni. Nagyon fiatal a
felszíne, az állandó vulkáni tevékenység
miatt csak néhány millió éves.

Bogárd és Vidéke 2013. november 7.
Az emberi történelemben ez hosszú idõ,
de földtörténeti értelemben nagyon rövid.
Ezt a felszínt nemcsak a belsõ erõk alakítják, hanem mivel nagyon északra van, jég,
illetve mivel sziget, a tengervíz is. A fiatalságának vannak viszont érdekes következményei: a növényvilága, állatvilága meglehetõsen szerény, minimális az erdõk száma. Ezért a fa ott hihetetlen nagy kincs.
Építkezéskor nem a saját fáikat használják, ha egyáltalán használnak fát, hanem
amit a tenger a partra sodor máshonnan.
Az izlandiak elõször uszadék fából építkeztek.
– Akkor eléggé „öngyilkos” az, aki ideköltözik, vagy nagyon magányos típus.
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ben lakott az ország: a déli meg az északi
részen. A két összekötõn, keleten és nyugaton murvás úttá minõsül. Mivel sok a jég
miatt a vízfolyás, nagyon rosszak a hidak,
van, ahol csak gázlók vannak. Furcsa a fõúton átgázolni egy patakon. Nem nagyon
lehet hétköznapi autókkal közlekedni.
– Melyik oldalon közlekednek?
– A jobb oldalon. Kívülrõl jártuk körbe a
szigetet, nem átlósan. Bár nyár volt, és elvileg nyáron járhatóak a belsõ utak is, de oda
csak saját felelõsségre és jól fölkészített
autóval lehet menni. Erre nem vállalkoztunk. A sziget hirtelen emelkedik ki az óceánból, ezért nagyon meredekek a partoldalai. Ráadásul a sziget közepén még egy
lépcsõ van a jég miatt; meredek oldalak,
zuhatagos folyók vannak. Emiatt is járhatók nehezen az átlós utak. Viszont a tengerpartokon mindent meg lehet nézni,
öröm látni, mi mindennel találkozhat az
ember.

Tûz

– Véletlenszerû talán, hogy fölfedezték Izlandot. Emiatt hosszú-hosszú idõkön keresztül igazán békében élt a sziget, nem
volt semmiféle fenyegetés kívülrõl. Ennek
érdekes következménye, hogy a mai napig
nincsen önálló hadserege. Ahogy a modern világ bekövetkezett, légikikötõként,
használták, de egyébként nem sok vizet zavart a nemzetközi életben. Viszont aki ideköltözött, az tényleg el volt zárva a külvilágtól. Ezt az elzártságot nemcsak az okozza, hogy messze van mindentõl, hanem,
hogy nagyon északra van, az északi sarkkör
közelében. Maga Reykjavík a legészakabbra fekvõ fõváros a földünkön. Emiatt
nyáron nagyon hosszúak a nappalok, télen
viszont az éjszakák (akkor 2-3 órás mindössze a nappal). A folyamatos sötétség kicsit depresszióssá teszi az izlandiakat.
Ezért aztán mindenféle programot indítottak, hogy hogyan lehetne legyõzni ezt a
depressziót. Visszakanyarodva az elejére:
Izland szigetének a születési körülményeit
próbáltuk mindenféle szempontból megtekinteni. A rendesen járható utakat akartuk kihasználni. A rendesen járható út
fogalma kicsit más, mint a miénk. Mindig
háborgunk, hogy melyik bogárdi utca nincs
lebetonozva, meg milyen sár van…
– Na, és az izlandi utakat melyik utunkhoz
hasonlítanád?
– Van olyan, ami az M7-esnek megfelelõ,
de azért van olyan is, ami a Kertalja utca
legrosszabb részével vetekszik, és az is fõútvonal az országban. Térképen is látható,
hogy egyetlen hatalmas fõútja van Izlandnak, ami a sziget peremén körbe halad. Ez
csak ott autópálya-minõségû, ahol sûrûb-

– Láttatok aktív vulkáni tevékenységet?
– Olyat, amit a filmekben nézünk, hogy buzog a láva, szerencsére nem. Bár láthattunk volna, hiszen Izland a legaktívabb területei közé tartozik Európának. Ma is 26
mûködõ vulkánja van. A mûködõ vulkán
fogalma nem azt jelenti, hogy éjjel-nappal
tüzel alul, hanem, hogy az emberemlékezetben valamikor kitört. A legutolsó vulkánkitörés 2010-ben volt, ami egész Euró-

tesek, lehangolóak, másrészt különlegesek, izgalmasak. Kicsit nyomasztó, hogy a
vulkanizmus nyomán nagyon fiatallá lett a
felszín, és mindenütt friss nyomai vannak a
vulkanizmusnak (lávaömlések, hamu,
egyebek). Holdbéli tájat köszönhetünk
ezeknek. Nincsen, vagy alig-alig van növényzet, csak a szürke lávamaradványok.
A bazaltos láva (ami a vasúti töltésekben,
macskakövekben van) nagyon kemény. A

pa légkörét teliköpte hamuval és megbénította a légiközlekedést. Volt egy a 18. században, amikor nem is a lávaömlés okozott
katasztrófát, hanem az, hogy olyan menynyiségû mérges gáz került a levegõbe, hogy
az emberek 20 százaléka és Izland állatállományának a negyede elpusztult. A 90-es
évek közepén pedig jég alatt tört ki a vulkán, és fölolvasztotta a maga fölött lévõ,
több száz méter vastag jeget. Az iszapos
zagyár az ország délkeleti részét öntötte el.
Szerencsére ott települések nem nagyon
voltak, de a közúthálózatot padlóra vágta
azon a részen. Annak emlékét most is õrzi
néhány helyen emlékmû. A leülepedett
iszapból éppen csak kilóg egy hídnak a maradványa – megdöbbentõ látvány. A vulkanizmusnak mindenütt vannak látható nyomai, amik egyrészt nyomasztóak, félelme-

tufa viszont könnyen porlik. Volt, hogy
nem lehetett látni a portól, és hiába húztuk
föl a kocsi ablakait, beáramlott a finom
por, fekete lett mindenki, csak a szemünk
világított.
– A repülõtér is hasonló körülmények között
mûködik?
– Igen. Reykjavík közelében van a Keflavík
nevû repülõtere Izlandnak – ez az egyetlen
nemzetközi repülõtere. Ezt még alig 10 évvel ezelõtt a NATO használta, tehát zárt
repülõtér volt, csak egy kis része volt a polgári gépek számára megnyitva. Most már a
NATO kivonult. Amikor kiszálltunk a repülõbõl, teljesen sík vidék fogadott bennünket, amit vulkáni törmelék és hamu borít.
Folytatjuk.
Hargitai–Kiss Virág
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Elcsúfított
Kozma-iskola
A fényképen látható módon tovább csúfították a Kozma-iskola
egykor szép épületét a nyílászárók cseréje során: boltíves ablakrésbe is téglalap alakú ablakot tettek, amit az ablakrés „varázsol”
boltívessé, illetve az eredetileg nem boltíves ablakrésekbe került
ablakokat fóliázással boltívesítették.

„Csak 15 ember”
Editem!
Igen, van tûzoltó-, rendõr-, köztisztviselõnap, de egészségügyiek
napja nincs. Javaslom: jelöljünk meg egy napot! (Ötletem van, de
négyszemközt.) Aki számít, függetlenül attól, hogy egészségügyi
dolgozó, vagy egészségügyben dolgozó (gépkocsivezetõ, ruhatáros, irodista, kertész és takarító), jöhet a jeles napra!
A másik dolog: 15 ember sok éven át, hóban, sárban, éjjel-nappal,
ünnepnapon, otthagyva családot, gyerekeket, tette a dolgát!
„Köszönöm” – ez nagy szó! Legalább ennyit megérdemeltek volna október 31-én a város vezetésétõl. Most én itt megteszem, és ez
nem csak neked szól!
Sárbogárd és környéke nevében nagy-nagy köszönettel tartozunk
a kistérségi ügyelet orvosainak, ápolónõinek, gépkocsivezetõinek, takarítónõinek.
Kívánok jó egészséget, boldogságot a felsoroltaknak!
Köszönöm!
F. O. G.

Elhanyagolt sírok

Pedig mintának látható még régi, díszes, fa nyílászáró az épületen. Ha a csere elkövetõje kicsit utánanézett volna régi fotókon,
annak mintájára készíttethetett volna ablakokat – ez nem pénz,
hanem jó ízlés meg egy kis odafigyelés kérdése.
Tudomásom szerint az önkormányzatnak van beleszólása a városképpel kapcsolatos felújításokba – errõl is kérdeztem a polgármestert. Kiderült: helyi védettsége nincs a Kozma-iskolának, és
még nem szabályozták rendeletben a városképi véleményadási lehetõséget. Ha nem érint homlokzatváltozást, falat a felújítás, azaz
például az ablakrés formáján nem változtatnak, akkor nem kell
engedély. A polgármester hozzátette: ettõl függetlenül már többen kérték az önkormányzat véleményét kevésbé szem elõtt lévõ
épületek felújítása esetén, akiknek szívesen segítettek ily módon.
Mindenesetre éltem a lehetõséggel, és szóban javasoltam dr. Sükösd Tamásnak, hogy alkossák meg a városképre vonatkozó szabályozást, és amennyire a jogszabályok engedik, szóljanak bele
fõleg a fõutca, városközpont épület-felújításaiba, mert nem mindegy, milyen látkép, benyomás fogadja az ide érkezõket, átutazókat.

Az elhunytakra emlékeztünk a sárbogárdi Huszár-temetõben
2013. november 1-jén. Sok virág és gyertya volt a sírokon. Nagyon
sok hozzátartozó sétált ki szeretteihez.

Hargitai–Kiss Virág

A református részen, ahol édesanyám, Farkas Istvánné is nyugszik, több elhanyagolt sír van, amiket senki sem gondoz. 2-3 méteres magasságban fel vannak nõve a bokrok.

Betlehemi csillagunk

Az elmúlt évek, hónapok során szóvá tettem ezt már több helyen
is, de változás nem történt. Pedig én is hozzájárulok anyagilag,
hogy a jövõben ne legyenek ilyen elhanyagolt sírok, és visszametsszék a bokrokat, hogy el lehessen közötte menni.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK ÉS INFORMÁCIÓK

Farkas György, Sárbogárd, Hõsök tere

Nevezési határidõ: 2013. november 22.
Anyaggyûjtés idõpontja: 2013. november 27., 9–12 óráig.
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.
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Két tehén története magyar módra
Volt két tehenem, amit nagyanyám kapott a Don-kanyarban, a világháborúban hõsi halált halt, s ezért vitézi rangot kapott nagyapám után a elrekvirált zsidó vagyonból. A két tehén a Dachauban elgázosított Kohn bácsié volt, aki nagyapám padtársa volt az
elemi iskolában. Mondhatjuk, hogy így a tehenek a családban maradtak szegény Kohn bácsi elgázosítása után.
Ezt a két tehenet a nagyanyám, amikor jöttek a kommunista agitátorok, „önként” beadta abba a téeszcsébe, aminek aztán a nõi
emancipáció jegyében nagyanyám lett az elnöke. A két tehén, a
Riska meg a Sári a téeszcsében megellett, így már négy tehenem
volt elvileg, de már a közösben. Ebbõl kettõt elvittek az oroszok
jóvátételben, így mégiscsak két tehenem maradt.
Az egyiket feketén levágatta a nagyanyám, és a húsát titokban kimérték, amikor a parasztoknak már nem volt mit enni, mert a
kommunisták lesöpörték a padlást. Az árán vettek a Vörös Csillag Traktorgyárban egy körmöstraktort. A másik tehénnek lett
egy borja, ami szép fejõstehénné nevelõdött, így megint csak két
tehenem volt a közösben. Ötvenhatban, amikor szétment a téeszcsé, a nagyanyám a két tehén mellé kivitte a körmöstraktort is,
mert azt az õ tehene árából vették. Amikor 56 után a Kádár újra
megcsinálta a téeszcsét, nagyanyám csak azzal a feltétellel lett újra elnök, hogy bemegy ugyan a téeszcsébe a körmöstraktorával,
de a két tehén marad a háztáji gazdaságban. Kádár belement. Attól kezdve mindenkinek nagyon jó lett, csak a téeszcsé került idõvel dögrovásra.

A körmössel nemcsak a téesz földjét szántották, hanem a nagyanyám háztáji földjét és a többi paraszt háztáji gazdaságát is.
Emellett a háztáji tehenek, immáron mind a tizenhatan (mert
maszekban ilyen szépen szaporodik a jószág), a téeszcsébõl lopott
takarmányból nevelõdtek. Kádár apánk ezért nem haragudott
meg a nagymamára. Kacsintott egyet a szemével és azt mondta:
nem baj, ha lopnak, fõ, hogy az országban marad.
1966-ban infarktusban meghalt nagyanyám és én lettem a téeszcsé elnöke. Addigra a háztáji gazdaságomban már volt egy 100 fé-

KÉPESLAPOK a régi és új Sárbogárdról!
Kaphatók szerkesztõségünkben 40 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12., tel.: 06 (25) 508 900.

rõhelyes istállóm száz fejõstehénnel és egy 200 fõs borjúnevelõ,
bikahizlaló, amibe a téeszcsében nevelt ottani állományt szocializáltuk. Ez úgy történt, hogy papíron mind megdöglöttek a közösben a tehenek egy száj- és körömfájásjárvány alkalmából, de valójában mind az én telepemre került. Akkor szûnt meg a tehenészeti állomány a téeszcsében.

1988-ban világbanki hitelbõl a téeszcsé felépíttetett egy világszínvonalú tehenészeti telepet, ami éppen 1989-re lett kulcsra kész.
De jött a rendszerváltás. A fiam, aki jogi egyetemet végzett, belépett a pártba, és parlamenti képviselõ, majd a második ciklusban
miniszter lett.
A privatizáció nagyon jól sikerült a családunknak. Az idõs téesztagoktól szép szóval, olykor néhány százasért kicsalt kárpótlási jegyekért megszerezte a család a téeszcsé földjeit. Én akkor a gallyra ment téeszcsébõl kiléptem. Részarány-tulajdonban a hajdan
bevitt tehenek és a körmöstraktor fejében megkaptam a vadonatúj, még nem szétlopott tehenészeti telepet.
A fiamon keresztül állami pénzbõl modernizáltuk a gépparkot.
Zsinórban nyertük a pályázatokat, így hát volt pénz a fejlesztésre
doszta. Hogy ne kelljen adót fizetnünk létrehoztunk a fiam barátja segítségével, aki éppen pénzügyminiszter volt, egy offshore céget Cipruson, s ekkor dõlt meg végképp Kádár apánk teóriája,
mert mi bizony gondolkodás nélkül kivittük az országból a családi
gazdaságunk teljes vagyonát. Miniszterként azért tudott a fiam
nullás vagyonkimutatást leadni, mert egy negyedik emeleti panellakáson kívül papíron neki sem volt egy kanyi vasa sem.
Most az az igazság, hogy papíron tényleg nekem sincs egy tehenem se, miközben valójában azt se tudom, hogy hány van, s a világgazdasági válsággal is jól jártam, mert egy jó húzással sikerült
privatizálni a Magyar Államvasutat, az ország egész ivóvízkészletét és még a Magyar Nemzeti Bankot is a ciprusi cégembe.
Tehát aki kérdezi, annak azt tudom mondani, hogy volt két tehenem, s ma nincs egy sem. Nincstelen, szegény panelproli vagyok.
Aki ennek ellenkezõjét meri állítani, azt beperelem.
Lejegyezte: Hargitai Lajos

ALAPÍTVÁNYI
BÁL
2013. november 9-én
(szombaton) 19 órától
rendezzük meg a Cecei Általános
Iskola alapítványi bálját a mûvelõdési házban, melyre mindenkit szeretettel várunk!
Belépõdíj: 500 Ft, az iskola diákjainak ingyenes.
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GIMISAROK
NOVEMBER
Szerkesztette: Dombi Zoltánné és Kiszlné Simon Andrea

Ujságh Tibor látogatása a gimnáziumban
Az október 23-ai ünnepségre érkezett volt sárbogárdi nemzetõrparancsnok rendhagyó
történelemórát tartott két végzõs osztályban október 24-én. A felidézett személyes élmények közelibbé és élõvé tették diákjaink számára a történelmet, jobban megértették az
akkori kor visszásságait. Élete története megindító és figyelmeztetõ minden kor embere
számára. Zárásképpen – példát mutatva hazafiságból – elénekelték közösen a Himnuszt.

Kötelezõ önkénteskedés
Törvény írja elõ immár, hogy a mostani 9-10. évfolyamos középiskolásoknak kötelezõ 50
óra közösségi szolgálatot vállalni. Három területet kell kiválasztaniuk szüleik beleegyezésével és 11. végéig teljesíteniük, hogy érettségi bizonyítványt kapjanak.
A 10. c osztály túlnyomó többsége már el is kezdte az õszi szünetben: felbukkantak a
bölcsiben, az idõsek otthonában, a tûzoltóságon, a téli szünetben a könyvtár átköltözésénél és az önkormányzatnál várják a segítõ önkénteseket.
„Faleveleket gereblyéztünk és játszottunk a kicsikkel. Ez tetszett a legjobban.”
„Verseket olvastunk fel és beszélgettünk az idõsekkel. Nagyon örültek nekünk.”
„10 órát megcsináltam, el is ment vele az õszi szünet.”
Jó ötletnek tartjuk, hogy a felnõttkor küszöbére érve megismerkednek a munka világának „kulisszatitkaival”: a tapasztalatszerzésen és személyiségformálódáson túl még a pályaválasztásban is elõnyükre válhat.

Elõtérben a környezetvédelem
Az egészséges életmóddal és a környezettudatos életvezetéssel kapcsolatos rendezvénysorozat indult október végén, amelynek keretében az 5-6. osztályos diákok
zöldség- és gyümölcssalátát készítettek és
ehetõ szobrokat faragtak változatos alapanyagokból. A 7-8. osztályos diákok környezetvédelmi vetélkedõn vettek részt,
amely a különbözõ természettudományi
tantárgyakhoz kapcsolódóan az élhetõ és
környezettudatos világunk megteremtésérõl szólt.
Ennek keretében érkezik iskolánkba dr.
Lendvai Gábor, aki elõadást tart a fenntartható fejlõdésrõl.
A rendezvénysorozat keretében újabb vetélkedõt rendezünk a felsõbb évfolyamoknak – így minden korosztályban igyekszünk
tudatosítani ennek a kérdésnek a fontosságát.
PSG
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Fõ az egészség!
„Az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi” –
tartja egy régi kínai mondás. Ennek szellemében szerveztük meg
azt a két napot, melynek a gyerekeken kívül a szülõk is aktív részesei voltak. Hiszen az óvodai nevelés egyik sarkalatos pontja az
egészséges életmód kialakítása és az ehhez való hozzáállás formálása. Fontosnak tarjuk, hogy gyermekeink egészségesen éljenek,
sokat mozogjanak és egészségesen táplálkozzanak. Ennek érdekében mindent megteszünk az óvodában is. Hatékonyan úgy tudunk dolgozni, hogy a családokkal szorosan együttmûködve próbáljuk a gyerekeket nevelni. Ezért is igyekeztünk ezekbe a tevékenységekbe a szülõket is bevonni.

Hétfõn délelõtt mind a 4 csoportban egészséges ételeket és finomságokat készítettünk a szülõk segítségével, amiket az óvodások érdeklõdve kóstolgattak. Ezután a felnõttek részére dr. Pásztor László fõorvos az egészséges táplálkozással kapcsolatban tartott elõadást, melynek során hasznos tanácsok hangzottak el. Az
elõadás figyelemfelhívó és elgondolkodtató volt, hiszen apróbb
változtatásokkal és több odafigyeléssel is egészségesebbé tehetjük életünket.
Kedden a mozgás kapott kiemelkedõ szerepet. Klazer Balázs, aki
mint apuka és mint fociedzõ is jelen volt, tornával mozgatott meg
bennünket. A bemelegítés után a résztvevõk egy közös sétára indultak. A séta során a kút vizébõl ittak, és elmajszolták a magukkal hozott gyümölcsöket.
Ezen a napon ennyit tettünk egészségünkért. Csak rajtunk múlik,
holnaptól hogyan éljük mindennapjainkat!
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Régi óra
új köntösben
Ha a technikaóra szót meghalljuk, valószínûleg többségünknek a
fúrós–faragós, varrós–hímzõs órák jutnak eszünkbe, melyeket
szerettünk, hiszen tanulni bizony nem sokat kellett rá. Ma azonban, változó világunk változó oktatáspolitikájához igazodva, ezen
tanórák keretein belül is új módszerek, új tananyagok kerülnek
elõtérbe.
Az interaktív táblák
segítségével újraértelmezett tanórák mellett a projektmódszer
megjelenése és alkalmazása jelenti a legnagyobb változást diákjaink életében, hiszen egyre több teret
kapnak a tanári irányítással, de összességében önállóan elvégzett feladatok, melyeket a diákok otthoni–könyvtári gyûjtõmunkával, különbözõ
tablók, gyûjtemények
leadásával válthatnak
jeggyé. Hatodikosaink például „A lakások és lakóházak”
technikaórai projekt
keretében végeztek
lelkes gyûjtõmunkát,
s elkészített tablóikon
szinte teljes skáláját
sikerült bemutatniuk a különbözõ építõanyagoknak. Így mindenkinek lehetõsége nyílt a folyosón kiállított munkák megtekintésével szemrevételezni, hogyan is néz ki például a vízálló
hungarocell, a hõtükörfólia, mi a különbség egy bel- és egy kültéri
járólap között, vagy éppen milyen is egy kátránypapír.
Reméljük, lelkesedésük töretlen marad, hiszen szívesen tanulunk
új dolgokat esõs napokon az iskolai folyosóit járva!
Szent István Tagiskola

Cecei Óvoda

Úszásoktatás ovisoknak
Szerencsések lehettek azok
a Sárbogárdi Zengõ Óvodába járó gyermekek, akik szülõi támogatással az idén õszszel is részt vehettek az óvodánk által szervezett úszótanfolyamon, melyet a dunaújvárosi Fabó Éva Sportuszodába
szerveztünk.
A Sárbogárdi Zengõ Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodájával, a Kippkopp ovisaival karöltve különféle próbatételeken, szintvizsgákon vehettek részt a gyermekek, melyet a
játékos környezet és az oktatók sokszínûsége tett emlékezetessé.
Köszönjük az uszoda oktatóinak: Brigi néninek, Letti néninek, Judit néninek, Hajni néninek valamint Pál Istvánnak és a szülõknek az alkalmazkodó segítségüket!
Szervezõ: Palotás Beáta óvodapedagógus
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Nagylókon feketén-fehéren
Épp csak megérkeztek a IV. Nagylók Kupára, de már a sakktáblákhoz ültek többen is a versenyzõk közül november 2-án, szombaton, délelõtt a nagylóki iskola e célra berendezett termeiben,
még mielõtt kezdetét vette volna a megmérettetés. Nem az izgalom, vagy a bemelegítés miatt tették ezt, hanem talán inkább az
agytekervényeket megmozgató sport iránti rajongás miatt.
Fejér megyében az idei bajnokságban Nagylók volt a nyolcadik állomás a sakkozó gyermekek számára a Fejér Megyei Sakkszövetség, a Királysakk SE és Nagylók Község Önkormányzata szervezésében.

már nem sakkozik aktívan, mivel a szakkör körüli tevékenységek
és a tanítás leköti az idejét.
A helyi sakkéletet és ezt a rendezvényt is többen segítették, segítik Piroska mellett, így a polgármesteri hivatal, Tóth József polgármester, Görbe László, Horváth Krisztina és a szülõk, akiknek
ezúton is köszönet! Odaadásuk eredményeként idén is szíves vendéglátásban, bõséges energiapótlásban volt részük a résztvevõknek. A serény asszonyok ugyanis roskadásig rakták az asztalokat
szendvicsekkel, saját készítésû, kiváló süteményekkel, innivalóval, és vérbeli háziasszonyként folyamatosan kínálták a finomságokat.
Hargitai–Kiss Virág

Az eseményt Tóth József, Tauz Józsefné Piroska és Katona Ferenc nyitották
meg. Piroska elismerõ oklevéllel és emlékkupával mondott köszönetet a szervezésben segítõknek.
Négy korcsoportban (2005., 2002., 1998.
január után születettek és korhatár nélküli, amatõr játékosok) lehetett a sakktáblákon „megütközni”. 58-an szálltak a
szellemi ringbe, Katona Ferenc versenybíró felügyeletével. A helyezettek
érmet, a gyõztesek kupát vehettek át a
verseny végén, és emléklapok kerültek
kiosztásra.
Nagylókon Tauz Józsefné Piroska szervezi néhány éve lelkesen a sakkszakkört, hogy megszerettesse a gyermekekkel ezt a gondolkodást serkentõ sportágat, és hogy egyre többen kapjanak
esélyt ez irányú tehetségük kibontakoztatására. Piroska iregszemcsei születésû
diákként országos ifjúsági bajnokságokra járt, volt országos harmadik helyezett, többszörös Tolna megyei illetve
középiskolás bajnok, tehát nem újoncként vágott neki a munkának. Habár ma

HARGITAI NAGYMAMA
SZAKÁCSKÖNYVEI
kaphatók a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban
és az újságot árusító boltokban!
Kis szakácskönyv: 1.500 Ft
Nagy szakácskönyv: 2.500 Ft

DVD rendelhetõ a 2013. október 6-ai sárbogárdi

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

Bogárd és Vidéke 2013. november 7.

PÁLYÁZATOK

A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd a KDOP-3.1.1/B11-2012-0001 „Újratervezés – Sárbogárd város központjának
megújítása” címû projekt keretében elkülönített programalap
felhasználásával megvalósuló „A könyvtár múltja, jelene és
jövõje” c. miniprojekt keretében az olvasással, a könyvtárral
kapcsolatos élmények, benyomások képi megjelenítésére

FOTÓPÁLYÁZATOT ÍR KI.
A pályázaton történõ részvétel szabályai és feltételei:
– A fotópályázaton részt vehet minden amatõr és hivatásos fotós életkortól függetlenül.
– A pályázatra pályázónként maximum három alkotás nevezhetõ.
– A felvételt tartalmazó fájl típusa JPG, vagy JPEG lehet, méret: hosszabbik oldal minimum 1400 pixel, álló kép esetén minimum 1000 pixel. A maximum méret nem haladhatja meg az 5
MB-ot. A pályázatra sorozatok nem nevezhetõk.
– A pályázaton csak eredeti, utólagos korrekciótól, változtatástól vagy szerkesztéstõl mentes felvételek vehetnek részt.
Amennyiben az elkészített eredeti felvétel mérete az 5 MB méretet meghaladja, az átméretezés megengedett annak érdekében, hogy a felvétel a pályázaton részt vehessen. A kép nem
tartalmazhat képre írt karaktereket (pl. dátumot, szerzõi megnevezést), keretet, vagy vízjelet.
Nevezési határidõ: 2013. november 26., 18 óra. A fotókat eddig
a határidõig kell elektronikus formában elküldeni a
hbe.sarbogard@gmail.com e-mail címre, vagy feltölteni a Madarász József Városi Könyvtár kijelölt számítógépére, a kitöltött nevezési lapokkal együtt. A pályázó adatait nevezéskor, a
képekhez tartozó képcímet és képaláírást a képek feltöltésekor adják meg. A kép mellett megadott cím fog szerepelni a kiállított kép alatt. A file-nevek lehetõleg ne tartalmazzanak szóközt vagy egyéb speciális karaktert. Nevezési lapok 2013. november 9-étõl letölthetõk a www.hbesarbogard.hu weboldalról, illetve nyomtatott formában átvehetõk a Madarász József
Városi Könyvtárban.
A kiírók nem vállalnak felelõsséget azért, ha az elkészült felvétel technikai okokból a megadott határidõig nem tölthetõ fel.
A zsûri által kiválasztott alkotók meghívást kapnak a József
Attila Mûvelõdési Központban 2013. december 7-én 15 órakor
kezdõdõ díjátadásra és a kiállítás megnyitójára.
Szerzõi jogok: a pályázaton résztvevõk a pályamû(vek) beküldésével automatikusan elfogadják a kiírás feltételeit, és egyben hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályamunkákat (szerzõvel,
címmel ellátva) a kiírók kiállítás keretében publikálják. A pályázó a kép(ek) beküldésével kijelenti, hogy a fotó(ka)t õ készítette, és rendelkezik a közlés jogával. A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott kép(ek) elkészítésével és nyilvános bemutatásával okozott esetleges személyiségi és szerzõi jogsértésekért
minden felelõsség a pályázót, a szerzõt terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkezõ anyagi felelõsséget is.
A kiíró személyes jellegû adatot kizárólag a pályázattal összefüggésben kezel és tárol, azt harmadik személy részére kizárólag a díjak átadásával kapcsolatban (vagy ha erre jogszabály
kötelezi) adhat ki.
A pályázaton nevezési díj nincs.
A zsûri által kiállításra kiválasztott fotók alkotói emléklapot
kapnak, a díjazottak pedig oklevélben és jutalomban részesülnek.
További információ: Gál Sándor, 06 (20) 4608 508,
hbe.sarbogard@gmail.com
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IRODALMI PÁLYÁZATOT ÍR KI.
A pályázat célja, hogy a pályázók az olvasásról, a könyvtárnak a
tanulásban, ismeretátadásban betöltött jelenlegi és jövõbeni
szerepérõl szóló értékes gondolatokat fogalmazzanak meg
versben, vagy prózában. Várjuk korhatár nélkül a pályamûveket az alábbiak szerint.
A pályázat feltételei: a pályamû felajánlása a miniprojekt keretében megvalósuló kiállítás számára. Egy pályázó maximum
három pályamûvel pályázhat.
Terjedelmi megkötések: versek terjedelme max. 10 versszak
és/vagy 1500 karakter. Versének formáját minden pályázó maga választja meg, de a zsûri a versek elbírálásánál figyelni fog
arra, mennyire jól, tömören és találékonyan kezeli a szerzõ az
általa választott formát, ismeri és betartja-e annak szabályait.
Prózai alkotásoknál: elektronikus formában 2 oldal (A/4 formátumban), 12-es betûméret, Times New Roman betûtípus.
Értékelés: a beküldött pályamûveket szakemberekbõl álló zsûri értékeli.
A pályamûveket kizárólag elektronikus formában a következõ
e-mail címen fogadjuk: hbe.sarbogard@gmail.com.
Kérjük, hogy a pályázók a tárgy mezõbe írják be: „Irodalmi pályázat”.
Az e-mailben mindenképpen szerepeljen: a kategória megjelölése, a pályamû neve, a pályázó neve, életkora, lakcíme, gyermekeknél a felkészítõ/segítõ pedagógus, vagy szülõ neve és
e-mail címe, telefonszáma, a pályázó/felkészítõ telefonszáma,
elérhetõsége, a megjelenéshez, megjelentetéshez/kiállításhoz
való hozzájárulás, a pályamû felajánlása a kiíró által rendezendõ kiállítás számára.
A kiíró személyes jellegû adatot kizárólag a pályázattal összefüggésben kezel és tárol, azt harmadik személy részére kizárólag a díjak átadásával kapcsolatban (vagy ha erre jogszabály
kötelezi) adhat ki.
Nevezési határidõ: 2013. november 26., 18 óra. A zsûri által kiválasztott alkotók meghívást kapnak a József Attila Mûvelõdési Központban 2013. december 7-én 15 órakor kezdõdõ díjátadásra és a kiállítás megnyitójára. A zsûri által kiállításra kiválasztott mûvek alkotói emléklapot kapnak, a díjazottak pedig
oklevélben és jutalomban részesülnek.
Az alkotások beküldésével a pályázók, kiskorú gyermek esetén
szülei, illetve a felkészítõ tanár beleegyezésüket adják abba,
hogy a beküldött pályamunkát a kiíró mind elektronikus, mind
nyomtatott formában közzétegye. A pályázó mindenféle honoráriumról lemond.
További információ: Gál Sándor, 06 (20) 4608 508,
hbe.sarbogard@gmail.com
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Vár a Sárbogárdi
Nyugdíjasklub!
Tessék, csak tessék!
Bátorkodjanak belépni hozzánk
minden hétfõ estén!
Szíves fogadtatásban részesülnek
régi és új tagok,
társak közt könnyebben szûnik
a bánat, a gond.
Lelki felfrissülést nyújtanak
a beszélgetések,
a meghitt, ünnepi és vidám
együttlétek.
Mulatság is akad olykor,
s hozzá trakta, nóta, bor.
Legyen az hölgy vagy férfiú,
minden örökifjút
vár a Sárbogárdi Nyugdíjasklub!
Kezdés: hétfõnként 15 órakor
a József Attila
Mûvelõdési Központban.

KÖSZÖNET
Sárbogárd Város Önkormányzata képviseletében ezúton szeretném megköszönni valamennyi polgárõrnek a mindenszenteki és a halottak napi megemlékezések zavartalan lebonyolítása érdekében nyújtott közremûködését.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
barátunk, mesterünk,

BOKOR JÓZSEF
életének 37. évében tragikus
hirtelenséggel elhunyt.
Temetése 2013. november 9-én lesz
Zámolyon,
a Vasvári Pál u. 19. szám alatt.
Búcsúztatja: családja, barátai

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett édesanyám,

MÁDI MIHÁLYNÉ
született Nádasdy Gizella
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek
fájdalmunkban osztoztak.
Szeretõ lánya

2013. november 7. Bogárd és Vidéke

Mit tehet az ember
a szerelmi bánat ellen?
Több mint tizenöt éven át tanítottam mellékállásban hittant egy szakiskolában. Ezáltal kapcsolatot tartottam az ifjússággal,
és tudtam, hogyan gondolkozik. Az egyes
osztályok igen különbözõ képet mutattak:
mások voltak a sütõipari tanulók, ismét
másként viselkedtek a kéményseprõ-tanulók, mint a leendõ villanyszerelõk.
Egyik délelõtt órám volt egy villanyszerelõ-osztályban, ahol sok a minden hájjal
megkent fickó. Mindig azzal kezdtem az
órát, hogy elolvastam a napi Igét, és röviden imádkoztam. Amikor el akartam kezdeni beszélni az aznapi témáról, jelentkezett az osztályfelelõs, és azt mondta:
„Wunderlich úr, sok kérdésünk gyûlt öszsze, és ezekre szeretnénk választ kapni Öntõl.”
„Nos, jó – mondtam –, akinek kérdése van,
az nyilván gondolkozó ember. A közönyös,
felületes embernek rendszerint nincsenek
kérdései. Nos, kinek van kérdeznivalója?”
Néhányan jelentkeztek.
Az egyik azt kérdezte: „Mit tegyen az ember szerelmi bánat ellen?” Visszakérdeztem: „Szerelemi bánatod van?” A mellette
ülõ erre közbeszólt: „Wunderlich úr, Ön
túlságosan kíváncsi!” „Jó, de akkor én sem
tudok válaszolni.”
De már jött a következõ kérdés: „A Biblia
azt mondja, Isten teremtette a világot. Miért nem állhat úgy a dolog, ahogy a tudomány tanítja: minden hosszú idõk során
fejlõdött ki?”
Vidáman feleltem: „Kifejlõdni csak az képes, ami már megvan. A Biblia ezt így
mondja: Isten az, aki mindent készített.”
Kissé tréfásan fûztem hozzá: „Milyen
pompás is lenne, ha üres pénztárcátokból
teli pénztárca fejlõdne ki!? Mert ugyanaz a
tudomány azt is tanítja: Minden állandó,
de semmi új nem kapcsolódik hozzá.”
Elmeséltem nekik, hogy egyszer egy materialista professzor beszélgetés során becsületesen megvallotta: „Az anyag létezik,
de hogy honnan ered, azt nem tudjuk soha
megtudni.” Ezzel szemben sokan úgy beszélnek a világról, mintha ott lettek volna a
megteremtésénél.
Jött a következõ kérdés egy másik tanulótól: „Nem lehet az, hogy az ember a majomból fejlõdött ki?”
Éppen farsang volt, a nagy karneválok, a
féktelen napok ideje. Azt mondtam: „Sokkal könnyebben elhinném, ha most valaki
azt mondaná, hogy a majom az emberbõl
származik.”
Aztán egymás után záporoztak a kérdések.
Elhatározták magukban, hogy kérdéseikkel „kikészítik” vallástanárukat. Bárcsak
már vége lenne ennek az órának, fohászkodtam magamban. Végre azután felhangzott a csöngetés, s én föllélegezhettem a következõ hétig.

Mikor azután a következõ héten elkövetkezett az órám ezzel az osztállyal, azon tûnõdtem: „Ugyan, mit eszeltek ki mára,
hogy szegény vallástanárukat kikészítsék?”
De amikor beléptem az osztályba, viszonylagos csend és nyugalom fogadott. Igeolvasás és imádkozás alatt sem történt semmi.
Azzal kezdtem, hogy emlékeztettem õket
a legutóbbi órára. „Tudjátok, ugye, hogy
múlt órán ki akartatok készíteni engem a
kérdéseitekkel. Amennyire tehettem,
igyekeztem válaszolni rájuk. Csak egy kérdésre nem feleltem, mégpedig arra, mit tehetünk a szerelmi bánat ellen.” Erre azonnal felállt az a fiú, aki múlt órán ezt kérdezte, és mosolyogva mondta: „Wunderlich
úr, nekem egyáltalán nincs is szerelmi bánatom!” Azt mondtam: „Tudjátok, a múlt
hét óta nem hagyott nekem nyugtot ez a
kérdés. Egyre csak azon töprengek: mit tegyen az ember a szerelmi bánat ellen?

Most böjti idõben vagyunk. Jézus szenvedésére emlékezünk. Isten ,szerelmi bánatáról’ van ebben szó. Isten nagyon szeret
minket, embereket, és valóságos szerelmi
bánata van. Ezért adta nekünk a legnagyobb, legértékesebb ajándékát: a Fiát.
Úgy szerette Isten a világot, hogy az Õ
egyszülött Fiát adta. Üdvösségünkért, szabadításunkért adta.”
Ritkán fordul elõ, hogy fiatal emberek
olyan figyelmesen és érdeklõdve hallgassanak, mint azon az órán. Isten „szerelmi bánata” elfeledtetett minden más kérdést.
Forrás: Adolf Wunderlich: Isten oltalmában
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Közlekedési tanácsok
iskolásoknak
1. Az iskolába idõben indulj el! A rohanás figyelmetlenséget szül, mely a közlekedés során veszélyt hordoz magában.
2. Gyalogosan közlekedve mindig légy körültekintõ, tilos helyen ne lépj az úttestre! Az úttestre lépés elõtt alaposan nézz körül! A gyakorlatlan kisdiák ne szégyellje megfogni felnõtt kísérõje kezét.
3. Lehetõleg a kijelölt gyalogos-átkelõhelyen, ennek hiányában a legbiztonságosabb helyen menj át a túloldalra!
4. Kerüld azt, hogy álló jármû mögül, vagy takart helyzetbõl lépj az úttestre!
5. A közút és annak környezete nem játszótér! Errõl soha ne feledkezz meg!
6. Ha a gyalogosforgalom irányítására szolgáló fényjelzõ készülék zöld fénye villog, és már leléptél az úttestre, akkor szedd a lábad! Ha még azonban a járdán
állsz, semmiképpen se indulj el! A fényjelzõ készülék jelzését mindig tartsd be,
amikor szabad az áthaladás, akkor se feledkezz meg a körültekintésrõl! Elsõbbséged csak akkor van, ha azt meg is adják.
7. Ha kerékpárral közlekedsz, ne feledkezz el az elsõ, illetve a hátsó világításról,
a kerékpár megfelelõ felszerelésérõl, valamint a kanyarodás elõtt ne mulaszd el
a körültekintést és a kezeddel jelezni a kanyarodási szándékodat!
Gyalogátkelõhelyen nem kerekezhetsz át, egyrészt azért, mert tilos, másrészt
azért, mert balesetveszélyes. A gyalogátkelõhely a gyalogosoké, és neked is le
kell szállnod a bringáról, és át kell tolnod azt.
8. Tömegközlekedési jármûveken való utazáskor kapaszkodj a balesetek megelõzése érdekében! Ne tolakodj, ne rohanj!
9. Ha az autóbusz ajtaja nyitva van, de a csengõ hangját már hallod, ne szállj le, illetve fel! A vezetõt és az utastársakat magatartásoddal ne zavard!
10. Utasként közlekedve a passzív biztonsági eszközöket mindig használd!
Ne feledd: mindig hazavárnak!
Van persze a közlekedésen túl is néhány olyan szabály, amit ismerni kell!
Ha az utcán segítségre szorulsz, fordulj felnõtt emberhez! Ha van a környéken
rendõr, akkor hozzá.
Ismeretlen autóba tilos beszállni! Ha számodra ismeretlen ember a szüleidre, tanáraidra hivatkozva hív magával, mondj nemet!
Ha ismeretlen felnõtt segítséget kér tõled, ami azzal jár, hogy vele kellene menned, tagadd meg! Mondd azt, hogy sietsz, a sarkon vár az anyukád!
Ne fogadj el idegentõl semmilyen ajándékot! Mondd, hogy neked ehhez meg
kell kérdezned a szüleidet.
Ha azt tapasztalod, hogy valaki követ, menj be egy közeli üzletbe, és kérj segítséget!
Egy iskolástól már joggal elvárható, hogy tudja a nevét, címét, a szülei telefonszámát. Ha ez utóbbi túl bonyolult, akkor a táskádba, tolltartódba egy megfelelõ
helyen helyezz el egy cédulát, amire a telefonszámok fel vannak jegyezve.
Értéktárgyaidat (mobiltelefon, MP4-lejátszó, értékes ékszer, magas pénzösszeg
stb.) ne vidd az iskolába. Ha valamilyen okból mégis szükséged van ezekre, akkor nyakadban, zsebedben tartsd, illetve zárható szekrénybe helyezd el, hogy
meglétüket mindig ellenõrizni tudd (a mobiltelefont lenémítva, vagy kikapcsolva tárold a szekrényben, hogy ha csörög, ne legyen figyelemfelkeltõ).
Az iskolában tanulóhoz méltóan viselkedj! Tiszteld tanáraidat, társaidat, tartózkodj az erõszak valamennyi megjelenési formájától!
Amennyiben mégis bekövetkezik a nem várt esemény…
Jó, ha már egészen fiatalkorban tisztában van vele a gyermek, hogy probléma
esetén bátran fordulhat az egyenruhás rendõrhöz. Fontos, hogy ismerje az ingyenes segélyhívó telefonszámokat:

rendõrség 107,
mentõk 104, tûzoltóság 105, általános segélyhívó 112.
Forrás: Gárdonyi Rendõrkapitányság
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KÉK HÍREK
Még a kutyát is elvitte
Egy székesfehérvári vállalkozó tett feljelenést
ismeretlen tettes ellen, aki a sárkeresztúri telephelyérõl több értéktárgyat (flexet, asztalt, székeket, gázpalackot, kutyát) tulajdonított el.
Az üggyel kapcsolatban elõállításra került a telephely õre, aki a rendelkezésre álló adatok szerint megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy
eltulajdonította a telephely tulajdonosának értékeit, amit lakására vitt, ahol azok hiánytalanul
lefoglalásra kerültek.
Az elkövetõ õrizetbe vétele mellett, bíróság elé
állításos eljárásban vizsgálja a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság az ügyet.

Viszkis
Az egyik sárbogárdi áruház biztonsági szolgálatától telefonon tettek bejelentést, hogy visszatartanak egy személyt, aki egy üveg Whiskyt
akart eltulajdonítani 4.300 Ft értékben. Az elkövetõ elismerte a cselekmény elkövetését, ellene tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt gyorsított eljárásban jár el a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság.

Bántalmazó kiskorú
Egy sárbogárdi gyermekvédelmi intézményben,
az egyik gyermekfelügyelõ tett feljelentést hatóságunknál, mert egy kiskorú átmeneti nevelt
bántalmazta õt, lökdöste, majd megrúgta, melynek következtében könnyû sérülése keletkezett.
A kiskorú átmeneti nevelt gyanúsítottkénti kihallgatása során elismerte a cselekmény elkövetését. A Sárbogárdi Rendõrkapitányság gyorsított eljárást kezdeményez az ügyben közfeladatot ellátó személy elleni erõszak bûntette miatt
a kiskorúval szemben.

Eseménymentes
halottak napja
Az elmúlt hét a halottak napi megemlékezések
zavartalan lebonyolításának szervezésével rótt
fokozott igényt a Sárbogárdi Rendõrkapitányság teljes állománya felé. Már a hét elején minden temetõ bejáratához kikerült az a bûnmegelõzési tárgyú felhívás, mely tanácsokkal látta el
a temetõkbe látogató állampolgárokat arra vonatkozóan, hogy ne váljanak bûncselekmény áldozatává. A helyi polgárõr-egyesületekkel történt elõzetes egyeztetés és szoros együttmûködés keretében a frekventált idõpontokban közös szolgálat ellátásra került sor. A fokozott
rendõri, polgárõri jelenlétnek és az állampolgárok nagyobb odafigyelésének köszönhetõen
egyetlen bejelentés sem érkezett arra vonatkozóan, hogy bárkit temetõlátogatással kapcsolatban jogsérelem ért volna.
Ezúton is köszönjük a polgárõrök segítõ támogatását!
Sárbogárdi Rendõrkapitányság
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK
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NAGYMAMA RECEPTJEI

REGGELI LÚDBÕRÖSSÉG

HÚSOS TÁSKA

Hangulatos õszi reggel van. Felhúzom a redõnyt. Úgy látszik, a
napocska is ki-kisüt. Kintrõl belopódzik a friss kávé illata, új nap
kezdõdik. Ránézek a naptárra, és lúdbõrös lesz a hátam. November negyedike van.
Nehéz elképzelni!
Ötvenhét évvel ezelõtt arra riadtam fel a kollégiumi vaságyon,
hogy a városomban ágyúk dörögnek. A huszadik század közepén!
Az ágyúdörgés nem emberi jelenség. Beszakad tõle a dobhártya.
Aki hallja, úgy érzi, felfordult a világ rendje. Az ösztön tiltakozik a
természetes hangok harmóniájának durva rombolása ellen.
Van egy nyugodt magyar város. Mindenki alszik. Az ajkakon
„álombeli mézek”, a lelkek álomország tájait járják, a felhõk között úsznak. Hirtelen a pokolbeli Lucifer intésére megdördülnek
az utcákra lopódzott ágyúk. Idegen ágyúk. Eljöttek egy másik ország városaiba, és miközben a lakosság békésen aludt, lõni kezdték a házakat.

Hozzávalók a tésztához: 25 dkg liszt, 12,5 dkg szobahõmérsékletû vaj, 1
tojás, 2 evõkanál hideg víz, 1 teáskanál cukor, fél teáskanál só; a tészta
tetejére: 1 tojás (villával kissé fölverve), csipetnyi só; a töltelékhez: 50
dkg darált hús (lehet sertés, csirke, pulyka is, ki hogy szereti), 1 fej apró
kockákra vágott vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 1 csapott evõkanál
pirospaprika, só, pár csipet õrölt bors, pár csipet õrölt kömény, 1-2 evõkanál étolaj, 2-3 evõkanál tejfölben elkevert 1 evõkanál liszt.
Egy edényben fölhevítjük az olajat, beletesszük az apró kockákra vágott vöröshagymát, megszórjuk a köménnyel és az õrölt borssal, és állandóan kevergetve üvegesre sütjük, hozzáadjuk a darál húst, kevergetve alaposan megpirítjuk,
sózzuk, megszórjuk a pirospaprikával. (Ha csirkehúsból készül az étel, akkor a
hús tíz percig kevergetve, pirítás alatt át is sül. Ha sertés-, vagy marhahúst
használunk, a megpirított húst felöntjük kb. egy deci vízzel, vagy ha éppen van,
húslevessel, és puhára pároljuk.) Amikor a hús megpuhult, belereszeljük a fokhagymát, aztán belekeverjük a lisztes tejfölt, kevergetve még 2-3 percig fõzzük, aztán levesszük a tûzrõl és kihûtjük. A tésztához a lisztet összemorzsoljuk a
vajjal, aztán a többi hozzávalóval sima, rugalmas tésztát gyúrunk. A tésztát 1-2
mm vékonyra nyújtjuk, 10 cm átmérõjû pogácsaszaggatóval körlapokat szaggatunk belõle. A körlapok szélét megkenjük a villával fölvert tojással. A közepükbe egy-egy teáskanál tölteléket halmozunk, és a tésztát két oldalról összecsippentjük. A széleket alaposan összenyomkodjuk, hogy a töltelék ne folyjon
ki. Az így elkészített batyukat sütõpapírral bélelt tepsibe sorakoztatjuk, tojással lekenjük, és 180 fokos sütõben aranybarnára sütjük.

BAJOR SÖRÖS BORDA
Hozzávalók: 4 nagyobb, vagy 8 kisebb szelet karaj, 3-4 vöröshagyma, 1
csapott kávéskanál õrölt pirospaprika, só, õrölt bors, 1 csapott kávéskanál õrölt kömény, 3 evõkanál étolaj, két-három evõkanál mustár, 5 dl sör.
A hússzeleteket megsózzuk, megborsozzuk. (Klopfolni nem kell. Úgy jó, ha a
hússzeletek nem túl vékonyak.) A hagymákat megtisztítjuk és felkarikázzuk. Az
étolajon hirtelen átsütjük a hússzeletek mindkét oldalát: a húsokat a felforrósított olajba tesszük, egy-egy oldalukat 2-3 percig sütjük, majd kivesszük õket az
olajból, és félretesszük. A hússütés után visszamaradt olajban kicsit átsütjük a
hagymakarikákat, de ne barnítsuk meg õket. Amikor a hagyma üvegesedni
kezd, lehúzzuk a tûzrõl, rászórjuk a pirospaprikát, az õrölt köményt és pici õrölt
borsot, hozzáadjuk a mustárt, felöntjük a sör felével, aztán beletesszük a hússzeleteket, és lefedve puhára pároljuk. Ha a leve elfõ, apránként pótoljuk a
megmaradt sörrel. Úgy jó, ha a lé éppen ellepi a húst. Az elkészült ételt tálalhatjuk krumplival, rizzsel, vagy tésztával is, de egy szelet friss kenyérrel is nagyon
finom.

Pénteken és a szombati nap elsõ felében csendes õszi idõre készülhetünk, majd szombat estétõl ismét
mozgalmasabbá válik idõjárásunk, mivel megközelíti hazánkat egy frontrendszer, ennek elõoldalán még viszonylag enyhe, de már valamivel nedvesebb levegõ érkezik, így szórványos záporok már elõfordulhatnak. Vasárnapra virradó
éjszaka aztán kiterjedtebb csapadékmezõ érkezését várjuk, így sokfelé számíthatunk kiadós csapadékra. Megélénkül, sokfelé megerõsödik az északnyugatira forduló szél, ezzel pedig több fokkal hûvösebb levegõ áramlik térségünkbe. Vasárnap délután nyugaton,
hétfõn és kedden pedig már országszerte felszakadozik a felhõzet, felhõátvonulásokra számíthatunk, melyekbõl csak elvétve lehet zápor. Élénk, olykor erõs
marad viszont az északias szél, és a délutáni maximumok csak 10 fok körül alakulnak.

Mit keresnek itt? Ki hívta õket? Mi közük ezekhez az emberekhez, akik õket nem bántották? Nem gondolják, hogy itt csecsemõk alszanak, szerelmesek szunnyadnak egymás karjaiban? Nem
veszik észre magukat? Otromba szerszámaikkal olyan lármát
csapnak, hogy eláll a szívverés. Illik ez hívatlan vendégekhez?
Nem szégyellik romba dönteni embertársaik házait, amelyeket
nem õk építettek?
Szégyen? Mi az? Azt hagyjuk meg az egyszerû, becsületes embereknek, magasabb hatalmi körökben és mindenre kész szolgákban nem létezik a szégyen. Mint ahogyan erkölcs sem létezik.
Ezek a hajnali ágyúdördülések egy halálos ítéletet írtak alá. Egy
elvakult rögeszmébõl, doktriner hóbortból, szifiliszes eszelõsségbõl, egy tömeggyilkosságra szakosodott, beteg agyú Bajuszos hidegvérû korlátoltságából, százezrek tarkójába lõtt ólomgolyóból,
millió és millió csonttá-bõrré soványított rabszolgából, százmillió
elbutított, szegény rab vérébõl és verejtékébõl összetákolt birodalom halálos ítéletét, amelyet hetven évig csak a gonosz erõszak és
a világtörténelem legnagyobb hazugsága tartott egybe, tudniillik
az, hogy ez jól van így, nagyszerû és mûködik. Igen, össze kellett
omlania annak a torz elmeszüleménynek, amely ezeket a tankokat küldte Magyarországra. Úgy emlékszem, azon a reggelen valahol tudat alatt volt egy halvány sejtésem arról, hogy nem maradhat súlyos következmény nélkül, ha egy hatalom brutálisan lerohan egy népet azért, mert az saját szándékai szerint akar élni. Fiatal korban van az emberben valamiféle hit bizonyos örök törvényekben, amelyek az emberek szándékaitól és csacska tetteitõl
függetlenül mûködnek, akárcsak például a tömegvonzás. Persze
halavány reményeim szertefoszlottak, amikor a magyar rádió és a
sajtó azt kezdte szajkózni, hogy városaink szétlövése a mi érdekünkben történt. Mikor Kádár és társai nyíltan és ellentmondás
nélkül ország és világ elõtt ezt kezdték híresztelni, és nem szakadt
le az ég, akkor az örök törvényekbe vetett hitem összedõlt, mint az
Üllõi úti házak.
De lám, a Birodalom a múlté lett. Eszerint mégis van valami természeti törvény a történelemben?

www.metnet.hu

L. A.

BANÁNOS CSOKIS GOLYÓK
Hozzávalók a tésztához: 1 csomag kész piskótatallér, 3-4 darab banán, olvasztott csokoládé, kókuszreszelék, mandulaforgács, csokoládédara,
színes cukor, fogvájó.
A banánokat fél centi vastag karikákra vágjuk. A piskótakorongokat úgy tûzzük
össze fogvájóval, hogy két korong közé egy banánszeletet teszünk.
A banánnal megtöltött piskótát olvasztott csokoládéba mártjuk, és meghempergetjük kókuszreszelékben, csokoládédarában, színes cukorban. A csokoládé megdermedése után tálaljuk.

IDÕJÁRÁS
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Lapszemle 1913. november 11.
Aki hétrõl hétre aprólékosan olvassa a régi lapszámokat, nem
hagyhatja figyelmen kívül a neveléssel, az iskolákkal kapcsolatos
cikkeket. Helyileg is érezhetõ annak a szellemi áramlatnak a lecsapódása, amely a fejlõdés egyik alappillérét az oktatás magasabb szintre emelésében, a népnevelés megerõsítésében látta.
Sárbogárdon különösen a létesítendõ polgári iskola ügye miatt is
fokozódhatott az érdeklõdés az iskolaügy iránt. A „pedagógus”
aláírással közölt vezércikk e gondolatkörben fogant.

A gyermeknevelés.
A nemzetnevelés korában élünk. A felsõbb tízezrek, a vagyonos
középosztály, az állam s az egész társadalom törekszik a pusztulás
veszélyének kitett társadalmi szervezet apró sejtecskéit megmenteni. Gyermekvédelmünk, különbözõ jótékony egyesületeink, a
patronázsok, mind és nemes cél érdekében alakultak. És mindezen mozgalmak dacára fájdalmasan kell olvasnunk csecsemõ halálozásunk nagy percentjérõl, a bünös gyermekek folyton szaporodó nagy számáról. E szomoru tények, mint a kiáltó vádak hatalmas tömege kell, hogy ujabb irányt is adjon gyermekvédõ és nevelõ munkánknak. Mily könnyen elitéljük azokat az anyákat és apákat, kiknek csecsemõi a hibás gondozás következtében elpusztulnak, vagy életben maradt gyermekeik az erkölcsi züllés veszélyébe rohannak. De vajjon bünösek-e azok a milliók, kiknek nevelését ily irányban teljesen elhanyagoltuk. Talán mégis csak a polgári
társadalom lelkiismeretét mardoshatja a vád azon mulasztása miatt, hogy csakis a müvelt középosztály számára gyártotta a sok nevelõi munkát, csakis az uri gyermekek szülõit igyekezett megta-

A kép illusztráció

nitani a nevelés nehéz munkájára? De megfeledkezett éppen
azokról, kiknek erre leginkább szükségük lenne, kik az életnek
nyomasztó terhe alatt, a létért folyó fárasztó küzdelemben még
csak az iskolával sem oszthatják meg a nevelés és tanitás nagy
gondját. Nem is gondoltak arra, hogy talán éppen ez lehet az oka
az elhanyagolt népmilliók gyermekei pusztulásának, romlásának.
A polgári társadalom megvárta a bajok bekövetkezését és csak
azután fogott gyógyitásukhoz. Mennyi munkát és anyagi áldozatot pazaroltunk el a kétséges eredményekért!
Uj szelek fujdogálnak! A nemzet jövõjét lelkükön viselõk kezdik
belátni, hogy a nyilt és örökösen kiujuló sebek flastromozása helyett a bajok megelõzésének hatásosabb eszközéhez kell fordulnunk. És örvendenünk kell, hogy éppen hazánk egy lelkes társasága, a „Magyar Gyermektanulmányi Társaság” az uttörõ ebben az
irányban, mert megelõzve a müvelt nyugat többi országát, a nép
millióit gyermekeik helyes nevelésére óhajtja megtanitani. A
mozgalomnak elsõ terméke „A gyermeknevelés kiskátéja”, mely
a gyermekgondozás és a nevelés körül mindenre kiterjeszkedve
egyszerû, keresetlen szavakkal igyekszik a nép szivéhez férközni,
meggyõzõ erõvel igyekszik megismertetni a néppel a nevelõi
munkának nagy erejét. A megelõzés biztosabb hatásu munkáját a
szülõkkel, mint arra leghivatottabbakkal óhajtja végeztetni.
Bizonyára átérzi a magyar társadalom e nemzetnevelõ munka jelentõségét és támogatni fogja a társaságot eszméi terjesztésében.
E téren nagy feladat vár különösen a pedagógusokra, orvosokra,
papokra, gyermekvédõkre, jegyzõkre s különösen a hatóságokra,
kiknek feladata a nép javát gondozni, akiknek agilis müködése
folytán a káté gyakorlati eszméi, helyes utmutatásai eljuthatnak a
nép milliói közé, kiknek testben-lélekben való erõsödése, fejlõdése nagy nemzeti erõgyarapodást, óriási kultur értéket s haladást
jelent.
Éppen ezért meleg lelkesedéssel üdvözöljük a nép számára irott
elsõ nevelési munkát s nemcsak kivánjuk, de önzetlen jóakarattal
igyekszünk elõmozditani, hogy a magyar nép vérévé váljon annak
minden utmutatása.
Egyesüljön az egész magyar társadalom a nép millióinak nevelésében, egy kulturáltabb, testben-lélekben erõsebb, egészségesebb
nemzedék megteremtésének eszméjében.
Erõs a meggyõzõdésünk, hogy egy boldogabb, hatalmasabb Magyarország kialakitásának kezdete és alapja csak a nép millióinak
helyes irányban való nevelése lehet!
Peadagugus
(-b -n)

Film- és könyvajánló

BUDA LÁSZLÓ: MIT ÜZEN A TESTED?

SHERLOCK HOLMES NEVÉBEN

Bár saját testünk a „leghûségesebb társunk” életünk folyamán, a vele való
kapcsolatunk gyakran megromlik, ellentmondásossá válik. Bizonyos részeinket talán kedveljük, büszkék vagyunk rájuk, más részeinket azonban elutasítjuk, utáljuk, sokszor egyenesen undorodunk tõlük. Ha pedig ez a test „elromlik”, értetlenséggel, ijedelemmel, vagy haraggal reagálunk, és – ha a panasz
nem múlik magától – külsõ megoldásokat keresünk, esetleg elvisszük egy
„szerelõhöz”. Tested tükrözi érzelmeidet,
gondolataidat, emlékeidet, kapcsolataidat,
konfliktusaidat. Feltárul benne egész élettörténeted – sõt, gyakran szüleidé, felmenõidé
is. Ha meg akarod fejteni, mit üzennek a tüneteid, ha szeretnél meggyógyulni, fontos,
hogy képes legyél kommunikálni testeddel,
élményed legyen arról, hogyan szólíthatod
meg, és miként válaszol neked a maga sajátos „nyelvén”. A test ugyanis sohasem hazudik. Közlésmódja tiszta, erõteljes, maximálisan személyes – és igen, sokszor fájdalmas, kíméletlen. Ugyanakkor, minden pillanatban készen áll arra, hogy segítsen valami
lényegeset megérteni és megváltoztatni.

A magyar ifjúsági kalandfilm fõszereplõje két Sherlock Holmes-rajongó kiskamasz, akik egymást Holmesnak és Watsonnak szólítják, valamint egy kislány,
Ica, akivel együtt különös kalandokba keverednek a nyári szünetben. Történetünk egy vidéki kisvárosban játszódik, ahol furcsa dolgok történnek, noha a felnõttek mindebbõl semmit nem vesznek észre.
Gyerekek tûnnek el, és
bár pár nap után látszólag sértetlenül elõkerülnek, valójában egyik
sem ugyanaz már, mint
korábban volt. Watson
a maga módján nyomozott már ez ügyben,
de nem jutott semmire.
Holmesnak nemcsak
intellektuális kihívás a
rejtély megoldása, de
segíteni is akar.
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SPORT

Dég volt az áldozat
A mérkõzés kezdõrúgását Deák István végezte el.
Deák István sportpályafutását 1964-ben
kezdte az ifiben, mint kapus. 17 évesen került a felnõttcsapatba, amely a megyei I.
osztályban szerepelt. Ez a csapat igaz barátokból állt, akik közül sajnos sokan nem lehetnek már velünk, de megérdemlik, hogy
említsük õket: Kovács Jani, Hingyi János,
Pajor Laci, Soós Miki, Dudar öcsi, Csuti
Zoli, Varjas Gyuri. Az MNK-ban olyan csapatokat búcsúztattak, mint az NB III-as
Mezõfalva és a MÁV Elõre csapata. Akkoriban volt egy mondás: „Ha a kiskocsmának
támadunk a második félidõben, bárkit megverünk.” Annak a csapatnak még 8-900 nézõ szurkolt a rangadókon. 1978-tól az öregfiúk csapatát erõsítette Deák sporttársunk
10 éven keresztül. Az egyesület nevében
köszönjük a sportsikereket és további jó
egészséget, szurkolást kívánunk!

2013. november 7. Bogárd és Vidéke

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

***

11
10
10
8
8
8
6
4
4
4
4
2
1
1
0
0

1 0
1 1
0 2
2 2
2 2
0 4
2 4
3 5
2 6
2 6
2 6
010
3 8
2 9
5 7
3 9

53
40
39
33
34
51
27
28
18
24
21
19
12
9
17
13

6-3
0-0
15-0
8-1
5-1
2-0
2-2
8-2
11
22
11
14
17
20
20
25
15
24
23
41
40
49
41
65

42
18
28
19
17
31
7
3
3
0
-2
-22
-28
-40
-24
-52

34
31
30
26
26
24
20
15
14
14
14
6
6
5
5
3

A Horfer Serleg csoport
állása és eredményei
Rácalmás–Zichyújfalu
Vajta–Kisapostag
Alap–Sárszentágota
Enying–Mezõfalva II.
Nagykarácsony–Nagyvenyim
Elõszállás–DASE
Cece–Perkáta

Sárai György csapata ezúttal 7 gólos különbséggel 8-1-re múlta
felül Dég csapatát. A mérkõzésen
minden hazai játékos küzdött,
hajtott és szépen játszott. A gólok
szépen levezetett támadásokból
születtek, tetszetõs játékot produkálva. A cserék is hozzá tudtak
tenni a játékhoz, valamint mindenki próbált bizonyítani.
Gólszerzõk: Rozsos 3, Tóth 2,
Szabó Sz., Lajtos, Krajcsovics.
Az ifi ismét nagy különbséggel,
6-2 re nyert. Szakács 2, Nagy, Németh, Rigó, Bögyös.
A következõ mérkõzést Kõszárhegyen játsszuk.
Sárszentmiklós SE

1. Nagykarácsony
12 10 1 1
2. Vajta
12 9 1 2
3. Kisapostag
12 8 1 3
4. Alap
12 8 1 3
5. Enying
12 7 1 4
6. Mezõfalva II.
12 6 1 5
7. Zichyújfalu
12 4 3 5
8. Elõszállás
12 4 2 6
9. Rácalmás
12 3 3 6
10. DASE
12 3 2 7
11. Nagyvenyim
12 4 3 5
12. Sárszentágota
12 2 3 7
13. Cece
12 2 3 7
14. Perkáta
12 1 110
Nagyvenyimtõl -6 pont levonva.

4-2
3-1
3-0
2-3
1-2
1-0
5-2
38
46
34
29
52
25
26
14
24
20
19
21
25
13

14
13
15
18
25
32
21
31
26
33
28
37
43
50

24
33
19
11
27
-7
5
-17
-2
-13
-9
-16
-18
-37

Minden nap
8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

31
28
25
25
22
19
15
14
12
11
9
9
9
4
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ÉLET – ERÕ – EGÉSZSÉG
Népfõiskolai program az egészségért

MEGHÍVÓ
Mindenkit szeretettel várunk
a Mezõföld Népfõiskolai Társaság által szervezett
elõadássorozat elsõ elõadására, melynek címe:

A termõföldtõl az asztalig hol és hogyan terem
a „mindennapi kenyerünk”?
Elõadó:
Ács Sándorné, a kishantosi biogazdaság ügyvezetõje.
Helyszín: Kishantosi Népfõiskola.
Idõpont: 2013. november 12., kedd, 14.00 óra.
A rendezvényen való részvétel ingyenes.
Mezõföld Népfõiskolai Társaság
2434 Hantos, Rákóczi út 18.
Telefon: 30/514-5274, 30/385-0379, 25/506-020
E-mail: kishantos@enternet.hu

BÚCSÚBÁL
Az Alap Községi Sportegyesület BÚCSÚBÁLT rendez

2013. november 9-én 20 órától
az alapi mûvelõdési házban!
Szeretettel várunk minden
kedves érdeklõdõt és mulatni vágyót!
Tombola, büfé!
Hangulatfelelõs: a cecei Boros zenekar
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TV-RÁDIÓMÛSOR

November 9., 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 9.30 Zöld Tea 10.00 Kerékpártúra 10.30
Aranymetszés 11.30 KorTárs 12.00 Hírek 12.05 Az élõ örökség 12.20 Mária út 13.20
Erzsébet-tábor 13.55 DVSC-TEVA–Puskás Akadémia 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
A zûr bajjal jár 22.25 MR2 Akusztik+ a Müpából 23.50 Bobby Kennedy – A végzetes
nap 1.45 Kegyetlen báj
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.25 Míg a halál el nem választ 10.55
XXI. század – A legendák velünk élnek 11.25 Házon kívül 11.55 A la Car 12.25 4ütem
13.05 Gossip Girl – A pletykafészek 14.00 A hõs legendája 16.00 Oceans’s Twelve –
Eggyel nõ a tét 18.30 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 20.00 X-Faktor 22.20 A sárkány
szeme 0.15 A vihar haragja
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 10.00 Monster High 10.30 Astro-világ
11.35 Kalandjárat 12.05 Babavilág 12.35 Fogyótúra 13.05 Tûsarok 13.35 Stílusvadász 14.05 Xena 15.05 A férjem védelmében 16.05 Ebadta delfin 18.00 Tények
19.00 Aktív Extra 19.30 Nyakiglove 21.20 Halálos iramban 23.25 Rémbo fia 1.20
Astro-világ 2.25 A férjem védelmében 3.20 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 Rádiókabaré 14.05 Világóra
14.35 A tudomány hangjai 15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután
17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Népzene 19.07 Sportvilág
19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Sportvilág 20.30 Aranyalap 20.50
Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.57 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Rádiókabaré 0.10 Éjszaka

November 10., 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 Hét szentség 9.50 Tanúságtevõk 10.15 A Biblia a magyar költészetben 10.30 Református magazin 10.55 Református ifjúsági mûsor 11.05 Útmutató 11.30 Mai hitvallások 12.00 Hírek 12.05 Hétköznapi kifutó 12.35 Labdarúgó vb-magazin 13.05 TS – Sport7 13.40 A világörökség
kincsei 13.55 Kém a jégen 14.50 Ace Ventura – Az állati nyomozó 16.20 Ferencvárosi TC–Szombathelyi Haladás labdarúgó-mérkõzés 18.50 A Lényeg 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 Magyarország, szeretlek! 21.40 Az utolsó dobás 23.15 A
szlovén lány 0.50 MüpArt-koncertek
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Egészségkalauz 10.40 Teleshop
11.35 Gasztrotúra 12.05 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 12.40 Míg a
halál el nem választ 13.15 X-Faktor 15.40 Jóbarátok 16.25 Szuperhekusok 18.30
Híradó 18.55 A szállító 20.00 X-Faktor 21.10 Vundersön és Zuperszexi 22.40
Showder Klub 23.50 Portré 0.30 X-Faktor 1.40 Tengerparti fenegyerek
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 TV2 Matiné 10.10 Astro-világ 11.15 Egészségmánia 11.45 Stahl konyhája 12.15 Több mint testõr 12.45 Kalandjárat 13.15 Aktív
Extra 13.45 Falforgatók 14.15 A kiválasztott – Az amerikai látnok 15.15 Békétlen békítõ 16.15 Nyakiglove 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Transformers 22.35 Péntek
13 0.30 Kísértetváros 2.30 Astro-világ 3.35 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi
újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Református istentisztelet közv.
11.05 Gondolat-Jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc alatt a Föld
körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Nemzeti nagyvizit 14.05 Szonda 14.30
Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A Metró Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Irodalmi újság
19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Határok nélkül – A
kultúráról 20.30 Aranyalap 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.57 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

November 11., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A Lényeg 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai
10.10 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Napirend elõtt 12.55 Roma
magazin 13.25 Domovina 13.55 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.50 Család csak
egy van 15.35 A múlt fogságában 16.25 Jövõ-Idõben 16.35 Híradó+ 16.45 A szenvedélyek lángjai 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.20 Hacktion – Újratöltve 21.20 Kékfény 22.15 Az Este 22.50 Híradó
23.05 Aranymetszés 0.00 KorTárs 0.30 Család csak egy van 1.15 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 12.40 Reflektor 13.00 Portré 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20 A bosszú angyala
17.25 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 0.50
Reflektor 1.10 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 14.25 Aktív 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 20.25
Jóban-Rosszban 21.30 NCIS 23.35 Fogyj Rékával és Norbival! 23.40 Én is meny-
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asszony vagyok 0.10 Elit egység 1.10 Tények 1.45 Aktív 2.10 Astro-világ 3.15 NCIS
4.05 Magyarország, jövünk! 4.10 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 13.27 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 21.55 Zene
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05
Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

November 12., 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 Kerékpártúra 14.00 Hacktion – Újratöltve 14.55 Család csak egy
van 15.45 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 21.15 King 22.05 Az Este 22.40 Híradó 22.50 Gyilkosság 23.35 Az
igazság soha nem késõ 0.30 Család csak egy van 1.15 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 12.40 Reflektor 13.00 Brandmánia 13.35
Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20 A bosszú angyala
17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest
20.55 Barátok közt 21.35 A mentalista 22.35 Döglött akták 23.40 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.15 Reflektor 0.30 Hazudj, ha tudsz!
TV2: 6.00 Aktív 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 14.25 Aktív 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 20.25
Jóban-Rosszban 21.30 Mögöttes szándék 23.25 Fogyj Rékával és Norbival! 23.30
Zsaruvér 0.30 Tények 1.05 Aktív 1.30 Astro-világ 2.35 Egy hét Pesten és Budán
4.05 Magyarország, jövünk! 4.10 Super Car
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.27 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Kabarématiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.54 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 13., 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 14.50 Gasztroangyal
14.45 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 22.20 Az Este 22.55
Híradó 23.05 Summa 23.35 Angi jelenti 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 12.40 Reflektor 13.00 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20 A bosszú angyala 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35 Szulejmán 22.50 Házon
kívül 23.25 Reflektor 23.45 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 14.25 Aktív 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 20.25 Jóban-Rosszban 21.30 A búra alatt 22.40 Frizbi Hajdú Péterrel 23.50 Fogyj Rékával és Norbival! 23.55 Ringer – A vér kötelez 0.55 Tények
1.30 Aktív 1.55 Astro-világ 3.00 A búra alatt 3.55 Zsaruvér 4.45 Magyarország,
jövünk! 4.50 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 13.27 Zene 13.30 A református
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Hangalbum 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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November 14., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai
10.10 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Rondó 12.55 Kvartett
13.25 Átjáró 13.55 Lépések 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 Híradó 22.50 Nemzeti nagyvizit 23.20 A rejtélyes XX. század 23.50 Az
igazság soha nem késõ 0.45 Család csak egy van 1.30 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 12.40 Reflektor 13.00 EgészségKalauz
13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20 A bosszú angyala 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35 A szökevény 0.10 Brandmánia 0.50 Reflektor 1.05
A la Car 1.45 Tengerparti fenegyerek
TV2: 6.00 Aktív 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
14.25 Aktív 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 20.25 Jóban-Rosszban
21.30 A belsõ ember 0.05 Fogyj Rékával és Norbival! 0.10 Propaganda 1.10 Tények
1.45 Aktív 2.10 Astro-világ 3.15 A belsõ ember 5.20 Magyarország, jövünk! 5.25
Segíts magadon!
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.27 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.54 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 15., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai
10.10 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.15 Életkerék 12.55 Esély
13.35 Angi jelenti 14.05 Történetek a nagyvilágból 14.35 Család csak egy van 15.20
A múlt fogságában 16.10 Jövõ-Idõben 16.20 Híradó+ 16.35 A szenvedélyek lángjai
17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.10
Boxutca Extra 20.20 Legenda 21.30 Életmûvész 22.25 Az Este 23.00 Híradó 23.15
Forma-1 1.00 Család csak egy van 1.45 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 12.40 Reflektor 13.00 Gasztrotúra 13.35
Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20 A bosszú angyala
17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest
20.55 Barátok közt 21.35 CSI: Miami helyszínelõk 22.35 Gyilkos elmék 23.35 Kemény motorosok 0.40 Reflektor 0.55 Gasztrotúra 1.30 4ütem
TV2: 6.00 Aktív 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 14.25 Aktív 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 20.25
Jóban-Rosszban 21.30 Sztárban sztár 23.55 Fogyj Rékával és Norbival! 0.00 Briliáns elmék 1.00 Tények 1.35 Aktív 2.00 Astro-világ 3.05 Briliáns elmék 3.55 Magyarország, jövünk! 4.00 Alexandra Pódium
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.27 Zene 13.30 Az unitárius
egyház félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Regényes történelem 15.00 Krónika 15.10
Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Alma és fája 23.30 Regényes történelem 0.10 Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON,
SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az
LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
November 8., P: 7.00 Lapszemle 8.00 A Huszics Vendel Kórus
koncertje a sárhatvani templomban (ism. 62p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 9., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás
(40p) 13.00 Lapszemle 14.00 Testületi ülés 18.00 Lapszemle 19.00
Idõsek napja Sáregresen (84p), Reformációs hét: Zenés felolvasóest (78p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 10., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti
híradó 14.00 Idõsek napja Sáregresen (84p), Reformációs hét:
Zenés felolvasóest (78p) 18.00 Heti híradó 19.00 Oldozzátok ki,
hogy tudjon járni 1. rész (87p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
November 11., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Oldozzátok ki, hogy tudjon járni 1. rész (87p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Interjú a
sáregresi fazekasokkal (ism. ~20p), Várdai István koncertje Budapesten (ism. 90p), N. Kovács Zsolt Izlandon járt 1. rész (60p)
23.00 és 0.00 Heti híradó
November 12., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgás
(40p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00
Heti híradó
November 13., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Interjú a sáregresi fazekasokkal (ism. ~20p), Várdai István koncertje Budapesten (ism.
90p), N. Kovács Zsolt Izlandon járt 1. rész (60p) 13.00 Heti híradó
18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
23.00 és 0.00 Lapszemle
November 14., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás
(40p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Oldozzátok ki, hogy tudjon
járni 1. rész (87p) 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
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HIRDETÉSEK

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
JOGOSÍTVÁNY!
KÉTFÉLE TANFOLYAM INDUL
2013. november 8-án, pénteken 18 órakor
a sárbogárdi mûvelõdési házban.
NORMÁL ÜTEMEZÉSÛ
december 10-ei vizsgával, INTENZÍV
ÜTEMEZÉSÛ november 27-i vizsgával.
Diákkedvezmény, részletfizetés!
Jelentkezni:
Fûrész József – 06 30 290 3744
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790
MATEMATIKÁBÓL, FIZIKÁBÓL
érettségire FELKÉSZÍTÉST,
KORREPETÁLÁST (fõiskolásoknak is)
vállal Faragó Zoltán középiskolai tanár
SÁRBOGÁRDON. 06 30 9718 038
Sárbogárd, Tompa Mihály utcában
2 szoba, konyha, fürdõszoba, nappalis
CSALÁDI HÁZ gáz- és vegyes tüzelésû
kazánnal, garázzsal, pincével ELADÓ.
IRÁNYÁR: 4.950.000 FT.
Érdeklõdni: 06 20 566 1777
ÁDVENTI KÉZMÛVES VÁSÁRT
RENDEZÜNK a sárbogárdi mûvelõdési
házban 2013. november 30-án, 8-12-ig.
Saját készítésû termékek, ajándékok,
játékok készítõit várjuk.
Részvételi szándékát kérjük, jelezze
a 06 20 462 1682-es telefonszámon.

Induló PET-palack feldolgozó
üzembe keresünk

MÛSZAKVEZETÕI
BEOSZTÁSBA,
legalább középfokú MÛSZAKI
és/vagy KÖRNYEZETVÉDELMI
végzettséggel, illetve
középvezetõi gyakorlattal
rendelkezõ munkatársakat.
A MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Sárbogárd, vasútállomás közelében.
TERVEZETT MUNKAREND:
két mûszak.
VÁRHATÓ KEZDÉS: december.
FIZETÉS: megállapodás szerint.
Fényképes önéletrajzokat az

office@globusviridis.hu
címre várjuk!

2013. november 7. Bogárd és Vidéke

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
Veszélyes fák kivágását vállalom. 06 (20) 437 4869
Tollpaplan-készítés, kész paplanok kaphatók. Sárszentágota, Pákolicz Árpádné, Széchenyi u. 5/b.
06 (25) 476 051
Akáccsemete kapható Vajtán. 06 (30) 957 9711
Tûzifa-vásár! Cser hasított: 1950 Ft, akác kugli: 2280 Ft, hasított: 2380 Ft. Vegyes tûzifa hasított:
2250 Ft. Ingyenes házhozszállítás! 06 (20) 406 9267
Sárszentmiklóson családi ház eladó. Irányár: 4 millió Ft. 06 (20) 2569 325
M6-os autópályán, Dunaújvárosnál OMV töltõállomás nõi-férfi munkaerõt keres. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a sárbogárdi OMV-n.
Elõszálláson gazdálkodásra alkalmas nagy telekkel, sok fenyõfával, felújításra szoruló, de lakható
állapotban levõ kis családi ház eladó. Irányár: 2,79 M Ft, telefon: 06 (30) 265 9487
Dunaújvárosban eladó egy napfényes, 2. emeleti, erkélyes, 1 szobás téglalakás. Irányár: 3,99 M Ft,
telefon: 06 (30) 265-9487.
Sárbogárd központjában egyszobás ház kiadó. 06 (20) 4333 115
Eladó megkímélt állapotú Robix 250T kerti traktor sok tartozékkal. 3 elõre 1 hátrameneti sebességfokozat, kivezetett teljesítmény leadó tengely adapterekhez. Briggs & Stratton Magnetron 8 lóerõs
motor. Érdeklõdni. 06 (70) 379 3096, 06 (30) 535 6302 telefonszámokon lehet.
Ady-lakótelepen kis rezsiköltségû földszinti lakás eladó. 06 (20) 916 4933 (8000997)

A Transzport Studium Kft.

„MEZÕGAZDASÁGI VEGYSZER ÉS
UNDORT KELTÕ ANYAGOK SZÁLLÍTÁSA”
szaktanfolyami oktatást és hatósági vizsgát szervez november 29-én
mezõgazdasági vállalkozások, vállalkozók, õstermelõk számára.
A tanfolyamra és a vizsgára jelentkezni személyesen lehet november 19-én 9 órától
Sárbogárdon, a József Attila Mûvelõdési Központban.
A jelentkezéshez szükséges személyi igazolvány, jogosítvány és lakcímkártya.
A tanfolyam teljes díja 28.000 Ft.
Részletekkel kapcsolatosan érdeklõdni lehet
a 06 (30) 399 4090, 06 (30) 931 6904-es telefonszámon.

2013. november hónapban az alábbi idõpontokban
kerül sor a térítési díjak befizetésére
Mészöly Géza Általános Iskola
November 13., szerda, 7.45–16.30
November 19., kedd, 7.45–13.00
Sárszentmiklósi Általános Iskola
November 11., hétfõ, 7.45–16.30
November 14., csütörtök, 7.45–13.00
Petõfi Sándor Gimnázium
November 12., kedd, 7.45–13.00
November 18., hétfõ, 7.45–13.00

Szent István Általános Iskola
November 15., péntek, 10.30–12.30
November 20., szerda, 7.45–9.30
Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola
November 15., péntek, 7.45–10.00
November 20., szerda, 10.00–11.00

Pótbefizetés:
2013. november 25., hétfõ, a sárbogárdi
polgármesteri hivatal földszinti 13. sz.
irodájában.

Bogárd és Vidéke 2013. november 7.

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK

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 14-én
(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.
Ha kérdése van a jelentkezéssel kapcsolatosan,
keresse Czene Istvánné ügyintézõt a következõ
telefonszámon: 06 (25) 520 260 (25-ös mellék).
További részletek olvashatók a Bogárd és Vidéke elõzõ számában.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
2013. november 8-án (pénteken) 9.00 órakor ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
3. Tájékoztató Sárbogárd Város Önkormányzata
2013. évi gazdálkodásának idõarányos teljesítésérõl, az év végéig várható teljesítések alakulásáról.
4. Az önkormányzat saját bevételeinek és az
adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl eredõ fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követõ
három évre várható összegének meghatározása.
5. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésérõl
szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet
módosítása.
6. Sárbogárd Város Önkormányzata 2012–2016.
évi Belsõ Ellenõrzési Stratégia Tervének felülvizsgálata.

7. A 2014. évi belsõ ellenõrzési ütemterv elfogadása.
8. A 2014. évi városi ünnepek és rendezvények
idõpontjainak és szervezõinek meghatározása.
9. A képviselõ-testület 2014. évi munkatervének
jóváhagyása.
10. A központi orvosi ügyelet közös mûködtetésére vonatkozó megállapodás elfogadása.
11. A Szélessávú Közmû Kiépítése Társulás megszûnése.
12. A 217/2012. (XI. 14.) kth. sz. határozat visszavonása.
13. Tájékoztatás a képviselõ-testület részérõl az
Intézményi Tanácsokba delegált személyrõl.
14. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásról
és a tartalék alakulásáról.
15. Bejelentések.
15/1. Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének 2013. szeptember 13-ai és október 11-ei ülésén elhangzott bejelentésekre válasz
a mûszaki osztály részérõl.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot,
hogy Sárbogárdon a

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETET

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselõ-testülete

2013. november 1-jétõl
a 06 (22) 311 104-es telefonszámon
lehet elérni.

2013. november 21-én (csütörtökön) 9.00 órakor közmeghallgatást tart.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal tanácsterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Napirend: Beszámoló az elmúlt idõszak tevékenységérõl, várható feladatok. Elõadó: SRNÖ-elnök.
Lakatos Péter, az SRNÖ elnöke
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Sportos ovisok
a Zengõben

Nagylókon
feketén-fehéren
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