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Megemlékezés Sárbogárdon
Sárbogárdon október 23-án este az idõjárás miatt az ünnepség a kultúrházban került
megrendezésre. Ha nem is töltöttük meg a termet, jó volt látni, hogy vannak, akiket se
esõ, se szél nem tántorít el, hogy fejet hajtsanak az 56-os hõsök elõtt.
A Sárbogárdi Fúvószenekar bevezetõjét és a Himnuszt követõen ifj. Varnyu Péter szavalta el Jobbágy Károly A rádió mellett címû versét, majd dr. Sükösd Tamás mondott beszédet. A Huszics Vendel Kórus mûsora után dr. Horváth Endrét szólította a polgármester a
színpadra, hogy aranydiplomája átvételének alkalmából
egy ajándékcsomaggal köszöntse a háziorvost, a város
korábbi alpolgármesterét, közéleti személyiségét.
Bihar Ferenc augusztus 20-án betegség miatt nem tudott jelen lenni a városi elismerések átadásánál, s mivel
felterjesztett volt, most vehette át a neki járó oklevelet
és ajándékot.
Az ünnepség koszorúzással, gyertyagyújtással ért véget
a régi városházánál lévõ emléktáblánál és a POFOSZemlékmûnél.
Hargitai–Kiss Virág

Csodaszarvasjelenés
Megjelent nekem a Csodaszarvas a
csapban, fogmosás közben egyik este.
Késõ volt már. Vízfátyolból körvonalazódott daliás termete, büszkén tartotta
karcsú nyakát a súlyos agancs alatt, és
úgy bûvölt a tekintetével.
– Hova hívsz engem?
– Ne kérdezz, csak gyere, kövess! – s
már szökellt is tova.
Ismeretlen, mégsem idegen vidékeken
suhantam utána. Éreztem, hogy itt már
jártam, de nem tudtam, hogy mikor. Izgalommal teli, jólesõ félelem töltött el.
A szellemszarvas megállt.
– Nézz körül! Mit látsz?
– Téged.
– És bennem mit látsz?
– Magamat.
– Akkor íme a tiszta forrás: a gyógyír
minden gyötrelmedre.
Hargitai–Kiss Virág

Továbbadták a forradalmi zászlót...
Az alsószentiváni nyolcadik osztályosok adták tovább a kisebbeknek a forradalmi zászlót
és a forradalmi lángot október 23-a alkalmából.
Írás a 9. oldalon.
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INTERJÚ

2014. október 30. Bogárd és Vidéke

PARASZTROMANTIKA
A Forster és a Hargitai családot erõs kötelék fûzi össze évtizedek óta. Egyrészt az egykori pávakörön keresztül, másrészt a családi vállalkozások és az újság révén.
Negyed századdal ezelõtt, 1990 novemberében a Bogárd és Vidéke elsõ számának hátsó
oldalán mutattuk be elsõ ízben a sárbogárdi Forster családot Kõszegi Erika riportján
keresztül. E régi lapszám külsõ borítója most bekeretezve fogadja a szerkesztõségbe belépõket, amit az újság 20 éves évfordulójára ajándékozott nekünk Forsterné Juliska.
Forsterék kezdetektõl fogva a lap elõfizetõi, sõt, volt idõ, amikor a ma már felnõtt gyerekek a lapterjesztésbe is besegítettek. Egy dunai nyaralásra pedig velünk tartott a
Forster család elsõ szülött gyermeke, Szilvi is a 80-as években.
25. évfordulónk közeledtével most ismét bekopogtattunk a Forster családhoz Hadnagypusztán beszélgetni a két és fél évtized történéseirõl, változásairól, a családi összefogásról, hagyományõrzésrõl, s arról, hogyan száll apáról fiúra, anyáról leányra a gazdaság.
„Nincsen az életünkben semmi érdekes” –
mondta Juliska 1990-ben. – „Parasztok vagyunk. Sok és nehéz munkával keressük a
kenyerünket.”
A munka ma se nem kevesebb, se nem
könnyebb.
„Milyen jó lehet itt élni – sóhajtjuk a tanyasi romantika hangulatát magunkba szívva,
legeltetve szemünket a tájon. – Friss levegõ, éjjel csillagos ég, csönd és nyugalom,
tág mezõk, állatok serege! Mi kell még?”
Ilyen „turistaszemlélettel” ez a puszta egy
idill. A realista valóság a rengeteg tehén,
amiket reggeltõl estig etetni, gondozni
kell, megtermelni nekik az élelmet a földeken, silózni, trágyázni, körmözni, fejni, a
borjakat világra segíteni és még folytathatnánk a teendõk sorát. Itt ezt mindössze egy
család végzi, néhány segítõvel. Itt nincs
szabadság, nem fenékig tejfel az élet. Ehhez kell igazi elhivatottság – és családi öszszefogás!
Érkezésünkkor e valóságba csöppenünk.
Juliska szabadkozik, hogy kisebbik fia, Józsi éppen morgós. Nem csoda: feleségével,
Anettel karácsonyra várják második gyermeküket, és a feje tetején áll a házuk a felújítás miatt. A nagyobbik fiú, Zoli és felesége, Gabriella szintén renoválnak. Náluk
két gyermek van: Kirill és Kiara. Számunk-

ra kifejezetten izgalmas és élményteli
díszletek nélkül bepillantást nyerni a család életébe.
Józsi nehezen adja be a derekát, hogy leüljön a mikrofon elé. Éppen felhõk gyülekeznek a homlokán: a vállalkozás nehézségei. Pedig az 1989-ben készült riport szerint már akkor is mindene volt a gazdaság,
az állatok, õ is paraszt akart lenni, mint az
apja. (Egyébiránt több felmenõjük is cselédként szolgált grófi birtokokon.) Idõsebb Forster Józsi régen egy darabig ugyan
vízszerelõ volt, Juliska meg a Videotonnál
dolgozott, de 1973 óta a maguk urai, tehenekkel, tejtermeléssel foglalkoznak, és
lovak, birkák, disznók, tyúkok is tarkítják
az állatállományt.

16 fejõstehénnel kezdtek, aztán kiszorultak a Gagarin utcából. Mint a Bogárd és
Vidéke 2002. évi 15. számában a családról
készült riportból kiderül: „Kétszer is próbálkoztak kitelepülni. Vettek legelõt a jószágoknak. Az egyiket a laktanya mellett, ahová
azért nem települtek, mert az önkormányzat
még az oda vezetõ utat is belterületi áron
akarta eladni nekik. A Suszterhegy alatti rétre pedig a környékbeliek tiltakozása miatt
nem építettek. Szorult helyzetükben szánták
el magukat a nagy ’halálugrásra’, hogy megvásárolják ezt az akkori gazdaságukhoz képest túlméretezett telepet, amely önálló vízbázissal, hidroglóbusszal, saját energiaellátással rendelkezett. Ide költöztek ki 36 tehénnel.”
Hargitai–Kiss Virág: – Ez mikor volt?
Forsterné Juliska: – 2000 novemberében.
Hargitai Lajos: – Azért nagy falat volt ez
nektek, hiszen kis gazdák voltatok, kevés
földdel gazdálkodtatok. Kellett a családi
összefogás és az erõs hit.
Hargitai–Kiss V.: – A Gagarin utcában
ketten vitték a gazdaságot a férjével, illetve
a gyerekek is be-besegítettek, ahogy cseperedtek. Hány évesek voltak akkor a gyerekek?
Juliska: – Szilvikém kamasz lány volt, Zoli
fiam iskolás, Józsi szintén iskolás. Aztán
Szilvi elment dolgozni a Videotonba, Zoli
Fehérvárra a Szent Istvánba ment tanulni,
Józsi meg Seregélyesre szakmunkásnak.
Hargitai L.: – Nem is gondoltatok arra,
hogy majd a fiúk folytatják a gazdálkodást?
Juliska: – Egyáltalán nem. Jött a rendszerváltás és egy vissza nem térítendõ támogatásból meglett az elsõ gépfarmunk, még a
Gagarin utcában. Ehhez vállalkozónak
kellett lenni, amihez dr. Kulcsárné Kovács
Katalintól kaptunk segítséget. A mai napig
szoros vele a kapcsolatunk. A könyvelõn,
tanácsadón sok minden függ, és benne bízik a családunk.
Hargitai L.: – Akkor volt a földprivatizáció. Valamennyit tudtatok szerezni, hogy
legyen legelõ is a teheneknek?
Juliska: – Igen, volt rá lehetõségünk, kaptunk hozzá kedvezõ hiteleket, így tudtuk
megvásárolni, mert pénzünk nem volt. Aztán jött a telepvásárlás 2000-ben.
A 2002-es riportban olvashatók annak
részletei is, hogy a csõdbe ment Kossuth
Termelõszövetkezet utolsó nagy értékû
vagyonrészét miként vette át és élesztette
föl a Forster család. E riportból idézünk
most:
„Akkor vette át a Forster család a nyolcvanas
évek hajdani büszkeségét, a nyugati kölcsönnel, nyugati technológiával felépített, majd
alig pár évvel késõbb gyalázatosan kifosztott,
szétlopkodott, teljesen lenullázott, százmilliós értékû szocialista szövetkezeti mintatelepet. Mondhatni, nekik már csaknem a romok maradtak.
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Szétfagyott vízvezetékek, a szarvasmarha-állásokban méteres trágyahalmok, a telep mellett sietve elhantolt, a külvilág elõl elrejtett tehéntetemek.
A ’90-es évek végére már nem volt az a telep
egyéb, mint egy rettenetes koncentrációs tábor tehenek számára.”
A riport idején 118 fejõstehén, üszõ, kisborjú kérõdzött az istállókban, napi 1000
liter hûtött, extra minõségû tejet adtak le a
telepen lévõ korszerû fejõházból a Parmalatnak, akikkel 1973 óta folyamatos
kapcsolatban vannak.
„Gond az van elég” – mondta akkor is Juliska. – „Reggeltõl estig dolgozunk. Alig érünk
rá arra gondolni, hogyan fogy el az a nagy
adósság, amit vállaltunk. De talán nekünk is
könnyebb lesz majd egyszer.”
És ha a mindennapi élet ma sem könynyebb, mint 1989-ben vagy 2002-ben, az
adósságot mégis sikerült kifizetniük a saját
erejükbõl, és többször is sikerrel pályáztak
a gépállomány bõvítésére, tudtak venni
földet Hadnagypuszta környékén, növelték az állományt és vásároltak tejkvótát.
Közben egyéni vállalkozóból családi vállalkozó lett idõsebb Forster Józsi, majd
2009-ben átvette tõle a gazdaságot a legkisebb fiú, Józsi. Itt dolgozik Zoli és Szilvi is.
Juliska: – Zoli fiam rendezi a gépekkel a
földeket, õ felel a termelésért, hogy meglegyen a termés. Józsi fiam az állatgondozó,
mert õ leginkább ahhoz vonzódik. A lányom felel a pályázatok dokumentációjáért.
Hargitai L.: – A fejõházban õ is ugyanúgy
ott áll melletted.
Juliska: – Igen, a fejést vele végzem. Józsi
fiam felesége, Anett meg a szaporulatért
felelõs.
Hargitai L.: – Most ha leltárt kellene készíteni a telepen, hány tehenet fejtek, hány állat van a telepen?
Juliska: 300-on felül vagyunk, mert a támogatást állategységhez adták. Földünk
nincs annyi hozzá, úgy vásároljuk meg az
etetnivalót. A kukoricát le kell silózni,
mert a tömegtakarmánynak nehezebb a
vásárlása, mint a szemes takarmányé meg
az abrak-kiegészítõké.
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Hargitai–Kiss V.: – A földek a puszta körül vannak?
Juliska: – Részben itt vannak a telep környékén, saját tulajdonban, illetve van, amit
bérlünk.
Hargitai–Kiss V.: – Mennyire vannak szanaszét a földek?
Juliska: – 50 hektár föld külterületen van,
jóval messzebb a teleptõl.
Hargitai L.: – Mielõtt ide jöttetek, a honvédség mellett volt egy nagy legelõrét, ott
építettetek karámokat a teheneknek, az
volt az átmeneti szállás.
Juliska: – Így van, kevés volt a Gagarin utcai hely, a növendékeket oda vittük ki.
Hargitai–Kiss V.: – A gyerekeknek menynyire volt egyértelmû, hogy õk folytassák
ezt a gazdaságot?
Juliska: – Õk ebben nõttek föl, ezt akarták
folytatni, és remélem, hogy ezt is fogják
folytatni.
Hargitai L.: – Itt vannak a menyek is, meg
látom, az unokák is segítenek.
Szilvi kisebbik lánya, Panna a konyha egyik
szegletében húzódik meg, onnan figyeli,
ahogy a mamával beszélgetünk; a legifjabb
Józsika pedig az apja sarkában jár állandóan, s neki segít kint rendezni az állatokat.
Juliska: – Ebbe bele kell születni. Sokat
emlegetem a gyerekkoromat, meg a férjem is az övét. A Mádi közben nevelõdtem.
Anyukámmal mentünk a határba répát,
kukoricát szedni. A férjeméknek teheneik
voltak. Anyukámék cselédek voltak. Apukám községi disznópásztor volt. Kispusztán nevelõdtek. Aztán bekerült a téeszbe,
ott etetõs és fejõs lett, így ment nyugdíjba.
Hargitai L.: – Innen jött aztán, hogy nektek is ott kellett lenni a tehén faránál.
Juliska: – Így van, mind mentünk, a testvéreim is, csináltuk, dolgozni kellett.
Hargitai–Kiss V.: – Miért a teheneket választották?
Juliska: – A férjem ehhez értett, ezt szerette csinálni, és mivel én õt választottam,
kénytelen voltam ezt csinálni. Szeretetbõl
csinálom, mert ha nem szeretetbõl csinálnám, akkor nem itt lennék.

3
Hargitai–Kiss V.: – Megfordult a fejükben, hogy abba kéne hagyni?
Juliska: – Biztos, hogy volt ilyen, de nem
volt belõle kiút.
Hargitai L.: – Szinte ifjú lánykorodtól ismerlek. Mindig volt benned annyi erõ, lelkesedés, amivel túl tudtad magad tenni a
nehézségeken.
Juliska: – Az akaraterõ a legfontosabb
meg a szeretet.
Hargitai L.: – A népdalkörben kiénekeltétek magatokból a gondokat.
Juliska: – Az biztos.
Hargitai–Kiss V.: – Most is énekel még?
Juliska: – Az unokákkal együtt. Fejés közben mit lehet csinálni? Nagyon sok szép
nótára megtanítottam õket, õk is énekelnek velem szívesen.
Hargitai L.: – Mi a kedves nótád?
Juliska énekli:
Sárbogárdi gulyáslegény,
jaj de beteg szegény,
Szomjan legel a gulyája,
itassa meg a babája,
Megitatná, de nem tudja,
nagy a vödör és nem bírja,
Pántlikát kötött a gémre,
így is megitatott délre.
Közben betoppan ifjabb Forster Józsi, s
végül – férfiasabb gyõzködésre – kötélnek
áll. Beszélgetés közben a felhõk mögül felragyog a nap: mosoly fakad Józsi arcán.
Szakmája traktorszerelõ, karbantartó,
üzemeltetõ, ehhez képest most inkább az
állatokkal foglalkozik. Habár gépekkel
etetnek, trágyáznak, az teszi könnyebbé a
mindennapjaikat.

Hargitai–Kiss V.: – Amikor a gépberuházások voltak, amikbe belefogtatok, abba ti
is belefolytatok Zolival? Mondtátok a szülõknek, hogy ez kéne, az kéne, amaz kéne?
Ifj. Forster Józsi: – Mi mondtuk, hogy mi
kell, õk meg azt mondták, mi nem kell.
Mert azelõtt se volt, minek a bálabontó, az
etetõkocsi? Egy etetõkocsit már elszaggattam meg egy lovas kocsit meg nem tudom,
hány gombosvellát. Mert lovas kocsival
kezdtük az etetést.
Hargitai L.: – Máig is hajtod a lovakat, nagyon szép fogatod van.
Ifj. Forster J.: – Persze, hajtjuk a lovat
most is, de egyre kevesebbet meg egyre
szükségtelenebbül. Akkor meg mindennap lóval kellett etetni.
Folytatás a következõ oldalon.
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Hargitai L.: – Akkor még jóval kevesebb
állattal kellett kínlódni.
Ifj. Forster J.: – 50 db fejõs tehén volt, amikor idejöttünk. Most 350 az összlétszám,
abból 130-150 a fejõs.
Hargitai–Kiss V.: – Nem akartatok másfele menni, más utat választani?
Ifj. Forster Józsi: – Szerettünk volna, de
idesodort az élet minket. Ide születtünk.
Hargitai–Kiss V.: – Nem bántad meg ezt a
döntést?
Ifj. Forster J.: – Van, mikor bánom, van
mikor meg nem bánom.
Hargitai L.: – Most már te vagy a gazda.
Ifj. Forster J.: – Így is parancsolnak.
Hargitai–Kiss V.: – Ki parancsol?
Ifj. Forster J.: – A „muszáj” meg az „oldd
meg!”.
Hargitai–Kiss V.: – A régi napokhoz képest, amikor még 50 tehénnel indultatok,
most hogy néz ki az idõbeosztás? Hánykor
kelsz, hánykor fekszel?
Ifj. Forster J.: – Akkor sem volt idõ semmire, meg most sincs. Reggel 6-7 órára itt vagyok, és 22 óra körül megyek innen haza.
Hargitai–Kiss V.: – Nagy segítség a fiad. Õ
hány éves?
Ifj. Forster J.: – 9 éves. Felül a gépekre,
mindenben tud segíteni. Kaput nyit-csuk,
befogja a lovat. Velem van mindig, amikor
csak lehet.
Hargitai–Kiss V.: – Nyaralni mikor voltatok utoljára?
Ifj. Forster J.: – Lent voltam most a Hortobágyon másfél napot. Egy éjszakát ott
aludtunk, az volt a nyaralás. Utoljára Erdélyben voltunk 5 napot 5-6 éve.
Hargitai L.: – Ki tartotta itt addig a frontot?
Ifj. Forster J.: – Van egy beugrós kollégánk. De nem szívesen adom oda az etetést se a kollégánknak, se Zolinak. De õ
ugyanígy volna az én szántásommal.
Hargitai–Kiss V.: – Te vagy a vezéregyéniség a testvérek közül?
Ifj. Forster J.: – Talán erõsebb a hangom,
de megbeszéljük a dolgokat. Önkényesen
nem döntök semmi felett.
Hargitai L.: – Mindenki tudja a dolgát.
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Hargitai–Kiss V.: – Mik a további terveitek a gazdasággal? Szeretnétek-e még tovább fejlõdni vagy pályázni?
Ifj. Forster J.: – Én már nem szeretnék fejlõdni, inkább megõrizni, amink van, csinosítani: muskátlit az istállóablakba, parkosítani az udvart. Lassan elérjük a határokat,
amit magunk átlátunk. Kellene embereket
felvenni. A szülõkre nem lehet már nagyon
számítani. Mire a gyerekek ideérnek, az
még pár év.
A legifjabb Józsika már most olyan terveket szövöget, hogy Kaposvárra megy állattenyésztést tanulni, hogy aztán hazajöhessen az apja mellé dolgozni a gazdaságba.
Idõsebb Forster Józsi hozzáteszi: – Itt
azért különben vagyunk, mint a Gagarin
utcában. A gépek megcsinálnak mindent.
Itt betonos az udvarunk, ott meg a sarat
dagasztottuk. Az kegyetlen volt. Most már
csak a villanypásztort csinálgatom, bûvölöm.
Zolival másnap reggel találkozom. A villás
targoncáról intem le egy pár szóra.
Hargitai L.: – Zoli, Te vagy a géppark gondozója, a mezõgazdasági zöldmunkák felelõse.
Zoli: – Igen, kisebb-nagyobb sikerrel.
Hargitai L.: – Nagy küzdelem ez, de majd
meglesz az eredménye!
Zoli: – Reméljük, ha másnak nem, akkor a
gyerekeinknek jobb lesz.
Az egyik állásban végig kisborjúk szállása
sorakozik. Anett, Józsi felesége halad végig a soron, és mindegyik kisborjú etetõjét
megtölti tejjel. A borjúk aztán mohón szív-
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ják a cumin keresztül a finom táplálékot.
Megszólítom:
Hargitai L.: – Anett! Hallottam, te vagy a
kisborjúk felelõse.
Anett: – Én reggeliztetem õket. Ezt csinálom minden nap.
Hargitai L.: – Anyjuk helyett anyjuk vagy.
Anett: – Nekik is kell a szeretet. Szívesen
csinálom.
A hagyományokat nem csak hivatásban viszi tovább a Forster család. A birtokon álló
gémeskutat meghúzzák olykor-olykor
nosztalgiából, a szántóversenyekre, szüretikre, egyéb eseményekre subába öltözve,
nemzeti szín szalagos kalapban érkezik ifj.
Forster Józsi szép fogatával, ahogy az egykori gumis kocsis versenyeken is megadta
a módját a részvételének. A pávakörben
pedig az édesanya, Juliska mellett ott énekelt lánya, Szilvi is sok éven át.
Szilvi a Videotonban kezdett dolgozni, aztán férjhez ment Paczona Rolandhoz, s két
szép lányuk született: Boglárka és Panna.
Bogit a miklósi iskola néptáncosai közt lehetett sokszor látni, Panna pedig ugyancsak a miklósi iskola egyik népdalosa. A lányok szinte Hadnagypusztán nõttek föl, hiszen Szilvi is kiveszi a részét a családi munkamegosztásból.
Szilvi: – A papírmunka mindig az enyém
volt. Többféle pályázat van, amiknek a dokumentációját, elszámolását én vezetem.
Hargitai L.: – De nem ezt tanultad?
Szilvi: – Nem, erre az élet tanított. A kicsi
gyerekek mellett erre volt jobban idõm.
Most már ez áttevõdik az „éjszakai mûszakra”.
Hargitai–Kiss V.: – Mivel foglalkoztál, mi
volt a hivatalos végzettséged eredetileg?
Szilvi: – Hivatalos végzettségem nincsen,
nyolc általános iskolai végzettségem van.
Tovább tanulni akkor nem láttuk értelmét,
bár jó tanuló voltam. Akkor remek lehetõség volt a Videotonban betanított munkásaként dolgozni, ami jobb fizetést adott,
mint a szüleimnek a gazdálkodás.
Hargitai–Kiss V.: – Tapasztalatnak is fontos volt.
Szilvi: – Ott is meg kellett tanulni, hogy aki
rendesen dolgozik, azt megbecsülik.
Hargitai L.: – Akkor az érettségit te az
élettõl szerezted meg.
Szilvi: – Levelezõn azt is megszereztem, de
értelmét nem látom. Szereztem bolti eladói végzettséget is. A gyakorlat szerintem
többet ér, mint egy jó bizonyítvány.

A család keresztje
Hargitai L.: – Ezt az interjút, a telep elõtt
álló kõkeresztnél kezdtük. Juliska éppen
virágot tett a kõvázába. Amikor a hadnagypusztai telepet vállaltátok, sokat jártál a kereszthez, ugye, Juliska?
Juliska: – Igen, azért, hogy a Jóisten legyen velünk, adjon erõt, egészséget és soksok kitartást, türelmet, hogy a munkánk
gyümölcse meglegyen.
Ezt kívánja a Forster családnak a Hargitai
család is!
Hargitai Lajos és Hargitai–Kiss Virág
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A tanító bácsi
Meghalt Salgóvári László, a pusztaegresi
iskola nyugalmazott igazgató tanítója. Közeli, baráti viszonyban voltam Salgóvári
Lászlóval, s ezért jó barátként kötelességemnek érzem, hogy róla méltató írást
adjak közre lapunkban.
Nagyra becsültem közéleti munkájáért, elszánt küzdelméért, amit a pusztaegresi iskoláért folytatott. Néptanító volt a szó legnemesebb értelmében. 1936. szeptember
27-én született Felcsúton. Édesapja községi írnok volt. Ott járt iskolába, s kiváló képességeit megismerve tanítója, Nemes
József tanító úr biztatta a továbbtanulásra.
1950-ben a család Sárkeresztúrra került.
Itt tanára, Tanka János volt rá nagy hatással. Az akkor alakuló sárbogárdi tanítóképzõ elsõ osztályának diákja lett, s maga
is részt vett az iskola építésében. Dr.
Ruttkai István igazgató, dr. Perlaky Ernõ
és felesége voltak rá nagy hatással, s tõlük
sajátította el az igazi néptanítói mentalitást.
Gyakorlóévét Sztálinvárosban egy nagy iskolában töltötte. Ezt követõen, 1957-ben
tette le a képesítõ vizsgát. Feleségével
együtt ekkor kerültek Szarvaspusztára az

összevont 2 tanerõs pusztai iskolába, ahol
se víz, se villany, se bolt nem volt. Volt viszont az itt élõ pusztai emberek meleg szeretete, tisztelete, s itt lehettek valódi néptanítók, a kis pusztai közösségben a lámpás. Itt született lányuk, Ágnes is 1958.
december 1-jén.
1959-ben az életüket katonai szolgálat is
nehezítette. Akkor még a tanítókat 3 hónapos katonai szolgálatra kötelezték.
1965-ben kerültek Pusztaegres önálló iskolájába, ahol Laci a két összevont felsõ
osztályban matematika, fizika, kémia, történelem tantárgyakat tanított, s lettek feleségével a falu közéletének mozgatói: színjátszás, tanulmányi versenyek, úttörõmunka, az önkéntes tûzoltó csapat megszervezése töltötte ki a tanítás mellett az életét.
Az Önkéntes Tûzoltó Egyesület elnöke
volt századosi rangban nyugdíjazásáig.
1967-ben lett tanácstag, 1970-tõl pedig a
városi tanács VB- és megyei tanácstag.
1980-ban az iskola önállóságát elvesztette,
a miklósi iskola tagiskolája lett. 1989-ben
beköltöztek Sárszentmiklósra, 2000-ben
végleg nyugdíjba vonult.

1988-tól a Petõfi Sándor Gimnázium
Öregdiák Egyesületének lett az elnöke.
Csak az utóbbi néhány évben, egészségi állapotának megromlása miatt mondott le.
Egy mondatával búcsúzunk Tõle:
„Egy percre se hagytam el az iskolát, hû
maradtam pedagógusi eskümhöz!”
Nyugodj békében!
Hargitai Lajos

Klára pillanatai
Horváth Klára Sárbogárdról elszármazott szerzõ Varázslatos pillanatok címû
könyvének bemutatójára kerül sor a
könyvtárban november 10-én este, 17 órakor egy író–olvasó találkozó keretében.
Kedvcsinálóként interneten keresztül
kérdeztem Klárit életének állomásairól,
melyek a könyv megírásáig vezették Õt.
– Kérlek, mutasd be magad pár szóban!
Meddig éltél Sárbogárdon? Mikor, merre
vitt innen tovább az utad?
– Sárbogárdi leány vagyok, ide köt az ifjúságom, a boldog gyerekkorom. Gimnáziumba Székesfehérváron jártam a Teleki
Blankába. Az orosz laktanya mellett laktunk, így már kislányként megtanultam
oroszul, s lett belõlem orosztanár. Óvónõként kezdtem a pedagógusi pályát, Töbörzsökön dolgoztam 1976-tól 1979-ig. Onnan Alapra kerültem, ahol szintén három
évet éltem. Oda születtek a fiaim, Máté és
Gergely, s a következõ állomás Dunaújváros lett az életemben 1983-ban.
– Mik voltak Sárbogárdon számodra meghatározó emlékek, élmények?
– Sárbogárd nekem a gyökereket jelenti, a
konyhakerti munkákat édesapámmal, a
mozgalmi életet az iskolában, a tanulmányi versenyeket, amiknek egy részét megnyertem, vers- és prózamondó versenyeket, ahol szintén ott voltam az elsõk között.
Sárbogárd nekem 14 évig a sikereket jelentette, a felhõtlen gyerekkort. Imádtam iskolába járni. Utána jöttek az elsõ igazi

megpróbáltatások a gimiben és az öntudatomra ébredés, majd 20 éves koromban –
kicsit megkésve – a lázadó idõszakom. Akkor dolgoztam a kultúrházban.
Immár több mint 30 éve élek Dunaújvárosban. Megszerettem a kisvárosi hangulatával, a sok-sok zöld parkjával, a gyönyörû Duna-partjával és a lakóival, akik közül
sokakat megismertem a munkáim során.
Voltam tanár, újságíró, helyi lapoknál a
kulturális oldalaknak dolgoztam. Vezettem 7 évig egészségvédõ egyesületet, dolgoztam MLM-üzletekben, elváltam, újra
férjhez mentem, majd megint egyedül maradtam a gyereknevelés gondjaival a harmadik gyermekem, Virág 3 és fél éves korában. Akkor volt egy mélyrepülés az életemben, 2 kemény évig depressziós voltam. Azt is túléltem. Megerõsített az az
idõszak.
– Milyen témájú és stílusú írások álltak,
állnak hozzád közel?
– A felépülésem után kezdtem publikálni.
Addig is naplók sokaságát írtam tele, s
hosszú leveleket fogalmaztam meg a barátaimnak. Írásban tudom kifejezni magam
a legpontosabban és legtisztábban. A benyomásaimat, érzésemet írom le, ahogy én
látom és érzékelem a világot, a természetet, az embereket, a történéseket. Megélt
és valós élmények ezek, a szépségekre figyelve. Igyekszem megláttatni a környezetünkben az örömteli és gyönyörködtetõ
részleteket.

– A bemutatásra kerülõ köteted konkrét és
lélekutazások élményeit fogja csokorba.
Hány év gyûjteménye ez? Mikor és miért
fogalmazódott meg benned az írásaid
könyvformába öntése?
– A könyvemben az elmúlt 5-6 évben megjelent és nyilvánosságot nem látott írásaim
kerültek be. Amikor a publicisztikáim
rendszeresen megjelentek a címlapon, az
olvasók arra biztattak, hogy legyen könyv.
Ha õk nem mondogatják, lehet, hogy
eszembe sem jut. Édesapám halála után
vettem egy nagy lendületet, s az õ emlékének adózva adtam ki az elsõt.
Hargitai–Kiss Virág
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Rontom-bontom

KÉK HÍREK
Sárbogárdi fosztogató

NEGATÍV A HÚS!
Múlt héten figyelemfelhívást tettünk közzé,
miszerint egy vevõ az egyik sárbogárdi áruházban sertéshúst vásárolt, ami nem tûnt
romlottnak, azonban a vevõ elmondása szerint fõzéskor kukacok fõttek ki a húsból.
A Járási Állat-egészségügyi és Élelmiszerellenõrzõ Hivatal elküldte vizsgálatra a
húst, mely a hatósági fõállatorvos tájékoztatása szerint negatív eredményt hozott, azaz
semmilyen élõsködõt vagy szennyezõdést
nem találtak a húsban; valószínûleg kötõszövetféleség fõtt ki belõle.

Teli árkok
Töbörzsökön a Katona utcából telefonált
október 24-én egy lakó, hogy az elõtte lévõ
árok tele van, befolyt a házához a víz. A
helyszínen látszott, hogy a Tüzér utca felé
lejt az árok, ám ott nincs se folytatás, se áteresz.

Dr. Sükösd Tamás polgármester érdeklõdésemre elmondta: az ároknak éppen az ellenkezõ irányba kéne lejtenie, amerre a lefolyása biztosított. Mindenképpen visszaállítják a helyes folyási irányt. Ám egyúttal
hangsúlyozta: a város lakóinak feladata az
elõttük illetve a telkükön lévõ árkok tisztán
tartása, de a helyes folyási irány szem elõtt
tartásával!
Töbörzsökön másutt a okozott problémát,
hogy valaki/valakik elszántottak egy fontos
árkot, aminek más lakók isszák a levét. Ez az
árok magánkerteken is keresztülmegy, ami
nehezíti az ügy megoldását.
A Tinódy út nyugati oldalán lévõ árokban is
meggyûlt a víz, és buzgárok keletkeztek néhány csatornafedélnél. Sárközi Rudolf és
szomszédjai segítették kerti szerszámokkal
a víz lefolyását. A Nagy Lajos utca sem úszta
meg szárazon – hogy csak néhányat emeljek
ki a problematikus helyek közül.
Figyelembe kell venni, hogy egy éjszaka
alatt hullott jelentõs csapadék. Az önkormányzat jelzésére lezárták a Nádor zsilipjét,
mert már a csatornából is kifolyt a víz. Ha
pedig a csatorna tele van, és a belvíz is magas, akkor a városból se tud hová folyni a víz,
még teljesen rendezett árokviszonyok mellett se.
Hargitai–Kiss Virág

A 20 éves gyanúsított két alkalommal indult „bûnözni”, kilenc ember látta kárát.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi
osztálya büntetõeljárást folytat M. Zoltán
elõszállási lakos ellen lopás bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.
A rendelkezésre álló adatok alapján a gyanúsított Sárbogárdon október 7-én és
21-én éjjel 4, illetve 5 családi házba és azok
melléképületébe tört be és kisgépeket,
egyéb értékeket tulajdonított el.
M. Zoltánt a sárbogárdi rendõrök 2014.
október 22-én elfogták, majd gyanúsítottként hallgatták ki, melynek során részletes
beismerõ vallomást tett. A férfivel szemben kezdeményezték a rendõrök az elõzetes letartóztatás indítványozását, amit az
illetékes ügyészség meg is tett.

A helyi rendõrkapitányságra Sárbogárdról
a László utcából érkezett bejelentés 2014.
október 20-án a reggeli órákban, miszerint
egy férfi elõzetes szóváltást követõen megrongálta egy 39 éves sértett mobiltelefonját. A 20 éves rongálót a járõrök a Jókai utcában igazoltatták, majd elõállították a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra. A rendõrök a helyi lakossal szemben szabálysértési eljárást indítottak.

Körözöttet fogtak
A sárbogárdi járõrök 2014. október 20-án
a reggeli órákban ellenõriztek egy 38 éves
cecei lakost. Az ellenõrzés során a rendõrök megállapították, hogy a férfit a Budapesti Rendõr-fõkapitányság V. Kerületi
Rendõrkapitánysága bûncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
körözi. G. A.-t az egyenruhások elfogták
és elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, majd átadták az illetékes rendõrkapitányságnak.

Zaklató élettárs

Zavart állapotban

Sárbogárdon a Tinódy úton kért rendõri
segítséget egy hölgy október 20-án este.
Bejelentése szerint volt élettársa lakásán
zaklatta õt. A kiérkezõ rendõrök megállapították, hogy a férfit a Sárbogárdi Járásbíróság arra kötelezte, hogy tartsa távol magát volt élettársától és annak otthonától,
de a férfi ennek ellenére a háznál tartózkodott. Az egyenruhások a férfit elfogták és a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra elõállították, ahol meghallgatását követõen szabálysértési õrizetbe vették.

A Sárbogárdi Rendõrkapitányságra 2014.
október 25-én este érkezett bejelentés arról, hogy egy 51 éves, zavart állapotban lévõ férfi sárosdi otthonából ismeretlen
helyre távozott. A Sárbogárdi Rendõrkapitányság járõrei a polgárõrség segítségével keresni kezdték az eltûntet, akit 2014.
október 26-án délután Sárosd belterületén, egy füves területen, a vizes földön fekve, magatehetetlen állapotban találtak
meg. A rendõrök a férfi kórházba szállításáról intézkedtek.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

MINDENSZENTEKKOR IS BIZTONSÁGBAN
Fokozott figyelmet és körültekintést kér a
rendõrség. Ajánlások a Fejér Megyei Rendõrfõkapitányság részérõl az ünnepekre.
A rendõrök Fejér megyében is segítik a biztonságos közlekedést a közutakon, illetve kiemelten
óvják a temetõk környékének biztonságát a mindenszentek és a halottak napja idõszakában.
A hétvégén jelentõs forgalomnövekedésre kell
számítani az ország, így Fejér megye útjain is.
2014. október 30-ától november 4-éig a közutakon (autópályákon, autóutakon, fõútvonalakon,
lakott területen belül) és a temetõk környékén
egyaránt fokozottabb rendõri jelenlétre számíthatnak a közlekedõk, amely elsõsorban a közúti
forgalom segítésére irányul, de a rendõrök a közlekedési szabályok megszegõivel szemben is fellépnek. A rendõrség munkáját az elõzõ évekhez
hasonlóan a polgárõrség segíti.
A közlekedési balesetek kockázata nagymértékben csökkenthetõ, ha a gépjármûvel közlekedõk
minden esetben az idõjárási, látási és útviszonyoknak megfelelõen közlekednek és fokozott figyelmet fordítanak a gyalogosokra.
A forgalomellenõrzés mellett a rendõrség közrendvédelmi és bûnügyi szolgálata is fokozott ellenõrzéseket tart, megelõzve illetve megakadályozva az ilyenkor gyakrabban elõforduló bûncse-

lekmények (gépkocsifeltörések, zseblopások, viráglopások, sírrongálások) elkövetését.
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság kéri a lakosságot, hogy a közlekedési eszközökön és a temetõk környékén fokozottan figyeljenek a zsebtolvajok, alkalmi tolvajok megjelenésére.
A gépjármûlopások, illetve a gépjármûvekbõl történõ lopások megelõzése érdekében minden
esetben zárják le a jármûveket, mielõtt az autót
elhagyják, még akkor is, ha rövid idõre távoznak,
illetve ne hagyjanak látható helyen semmilyen
iratot és értéket a gépkocsiban!
Az õrizetlenül hagyott vagyontárgyak, amelyeket
fizikai erõszak alkalmazása nélkül könnyedén eltulajdoníthatnak, mindig vonzóak a tolvajok számára.
Az ünnep méltóságának megõrzése érdekében
kérjük a közlekedõket, hogy a hétvége során legyenek körültekintõk, tartsák be a közúti elõírásokat. Lassabb haladás, valamint forgalmi torlódások esetén se veszítsék el türelmüket.
Amennyiben bûncselekmény elkövetését észlelik, haladéktalanul értesítsék a rendõrséget az ingyenesen hívható 107-es, vagy 112-es központi
segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
Sárbogárdi Rendõrkapitányság
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI

Súlyos sérült a
lakástûzben Nagylókon

HÍREK, ESEMÉNYEK / KULTÚRA

Újabb jól sikerült Titán-buli
Az áprilisi visszatérés után, amikor is több
éves közönségrekordot állított fel a Titán
zenekar, pihenõre kényszerült egyéb elfoglaltságok miatt a banda, de nyár végén
újra nekiálltak próbálni, hiszen meghívást
kaptak Budapestre, a WhiteFül nevû szórakozóhelyre, ahol szintén nagy sikereket
arattak.

Az éjszakai órákban érkezett a segélykérõ
hívás október 24-én, hogy Nagylókon, az
Ady Endre utca egyik lakóépületében valami izzik.

Nagy lendülettel készültek az október 24én, pénteken megrendezett koncertjükre.
A választások után kirakott plakátok mellett a facebookon invitálták a közönséget
koncertjükre. A bulira több mint 140 ember érkezett, akik nagyon jól érezhették
magukat a színvonalas rendezvényen.
Sokan hallhatták a próbák „zaját” vasárnaponként a mûvelõdési ház ajtaján vagy
ablakain kiszûrõdve. A srácok több próbát
tartottak Rigó Lacival is, hogy felpezsdítsék egy kis rock&rollal is a mûsort.

A sárbogárdi hivatásos tûzoltók kiérkezésekor a családi ház egyik szobájában ágymatrac izzott, a szobát és a közlekedõ-folyosót füst és korom töltötte meg. A magas
hõmérséklettõl számos berendezési tárgy
megolvadt. A tûzeset következtében egy
idõs nõ, akit a hozzátartozója talált meg az
épületben, súlyos, életveszélyes sérülést
szenvedett, helyszíni ellátását követõen a
mentõk kórházba szállították. A tûzoltók a
matracot kivitték az udvarra, ahol egy vízsugárral eloltották.
Fotó: Fejér MKI Katasztrófavédelmi Mûveleti Szolgálat
Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó százados,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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A péntek esti bulin a Titán mellett színpadra lépett Milosev Stela és Szabó Ádám
duója, a Bridge, akik több ismert jazz-dalt
dolgoztak fel. Duójuk újdonságot hozott a
rockkocsmák hangulatába; igazi pub-érzést sikerült varázsolniuk a mûvelõdési
ház falai közé.
Háromnegyed
órás
mûsoruk után a Titán
zenekar csapott a húrok közé, tánctérre csábítva a közönséget.
„Nem jöttél túl korán...” – kezdõdött a
Titán feldolgozásában
a Kispál és a borz zenekar dala. Majd ismert
elõadók rádiókból ismert zenéit hallhattuk a Titán zenekar elõadásában, átdolgozva,
kibõvítve, esetleg
más
köntösbe
bújtatva. Így hallgathattunk több
Eddát, Republicot, Kiscsillagot,
Tankcsapdát, táncolhattunk Hungáriára, de külföldi elõadók sokat hallott zenéibõl is találhattunk kedvünkre valót (Beatles, Chuck
Berry, John Newman, Bruno Mars).
Akinek nem lett volna elég egy egyórás
koncert, az most kitombolhatta magát, a
Titán ugyanis négy órán keresztül zenélt a
színpadon fáradhatatlanul, egészen hajnalig, három részre osztva az estet, középen a
rock&rollal és Rigó Lacival az élen.
Nagyon jól éreztük magunkat, nagyon jók
voltak a fellépõk! Várjuk, mikor lesz még
ilyen, vagy ehhez hasonló koncert.
Fotók: Kutassy Csaba
Tudósítónktól

Október 23-ai megemlékezés
a Mészölyben
Szerdán délelõtt tartottak megemlékezést
a Mészöly Géza Általános Iskola aulájában
az 1956-os eseményekrõl. Az elõadásban
diákok játszották el az 56-os eseményeket
nagy vonalakban, brutális részletekkel, harci jelenetekkel, valamint Nagy Imre utolsó
beszédét hallgathattuk meg, vetített képekkel illusztrálva. Talán a legkeményebb jelenet az volt számomra is, amikor az egyik diák bakancsban, bõrkabátban járkált a leültetett emberek közt és halálos ítéletet mondott fölöttük.
Hargitai Gergely
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2014. október 30. Bogárd és Vidéke

„Kisgimis” a gyermekem!
„A tavalyi tanévben, mint minden 4. osztályos szülõnek, nekünk is szembe kellett néznünk a választás lehetõségével: továbbra is
az általános iskola padjait koptassa a gyermekünk, vagy megpróbálja a tanulmányait a
kisgimiben folytatni? Annak ellenére, hogy
minden évben kitûnõ bizonyítvánnyal örvendeztetett meg bennünket, nem voltunk
teljesen biztosak abban, hogy átmenjen egy
másik iskolába. Természetesen tájékozódtunk, érdeklõdtünk szülõktõl, ott tanuló gyerekektõl.
A gimiben eltöltött nyílt nap után vált meggyõzõdéssé az intézményváltás melletti elhatározás. Ennek hatására gyermekünk is teljes lelkesedéssel készült mind a felvételire,
mind az új iskolai életre. A gimnáziumban
eltöltött hetek után nyugodt, kiegyensúlyozott, jókedvû, elégedett, a tõle eddig megszokott jegyeket hozza. Örülünk annak, hogy az
intézményváltás mellett döntöttünk.”
„Szülõként tudjuk, hogy gyermekeinkkel
kapcsolatban hozzuk meg a legnehezebb
döntéseinket.
4. osztályban válaszút elé kerültünk, és a
választás nem volt könnyû. Izgultunk a nagyobb elvárás miatt. Vajon bírja-e a korai
váltást és a magasabb követelményeket? A
sikeres felvételi után közösen döntöttük
el, hogy beiratkozunk a nyolcosztályos
gimnáziumba.
Két hónap van a hátunk mögött. Pozitívan
tapasztaltuk, hogy az óraszám nem magasabb, mint az általános iskolában. A csoportbontást nemcsak a nyelvi órákon, hanem más tantárgyaknál is alkalmazzák.
Úgy látjuk, hogy az oktatási módszerek és
a tanárok is igazodnak a 10-12 évesek életkori sajátosságaihoz. Az osztálytársaink
csupa tehetséges, tanulni akaró gyerek,
akiket családjuk is támogat.
Gyermekem sosem volt kitûnõ tanuló,
vannak erõsségei, van, ami kicsit gyengébben megy. De kitartása, szorgalma miatt
bízunk benne, hogy megállja a helyét.
A nyolcosztályos gimnázium eredményességét évek óta statisztikák bizonyítják.

Számunkra is az a cél, hogy gyermekünk jó
eredményekkel, nyelvvizsgával tudjon
majd egy általa kiválasztott egyetemen,
vagy fõiskolán továbbtanulni.”
„Családunk tágabb környezetébõl már több
gyermek koptatta a Petõfi Sándor Gimnázium padjait mint 8 évfolyamos kisgimnazista.
Õk voltak azok, akik hatására elgondolkodtam azon, hogy beadjam a felvételi kérelmet
gyermekünk számára. Azóta már több év eltelt, döntésemet nem bántam meg.

A második gyermekem már önként, több
mint két éve kijelentette, hogy mindenképp
ide szeretne járni. S nagy örömömre õ is felvételt nyert. A 2014-2015-ös tanévtõl immár
két gyermekem jár a kisgimibe. Nagy változás volt az elõzõ iskolához képest, hogy nincsenek a gyermekemnek konfliktusai más diákokkal, örömmel újságolja, hogy még a nagyobb, tizenkettedikes diákok is barátkoznak
velük. Bár nagyon féltettük, abszolút könynyedén vette az elsõ egy-két hónapot, köny-

Igaz, nehéz volt az elsõ pár hónap mind nekem, szülõnek, mind pedig a gyermekemnek.
Mások az elvárások, újak az osztálytársak,
újak a tanárok, minden idegen. Ennek ellenére gyermekem nem kívánkozott vissza a
régi iskolájába.
Az eltelt évek alatt azt tapasztaltam, hogy ebben az iskolában nem az számít, hogy ki honnan jött, vagy kinek a gyermeke, egyedül a tudásuk, szorgalmuk alapján osztályozzák a
diákokat.

nyebben, mint annak idején a testvére. Már
az elsõ pár nap alatt „belakták” az iskolát,
kicsit sem voltak megszeppenve. Boldogsággal töltötte el, hogy milyen sok új barátot
szerzett. Minden szünetben lehet akár tízóraizni, külön ebédelõs óra van. A szaktanárok
az elsõ hetekben pluszpontok, kisötösök tömegével bombázták õket, erõsítve az önbizalmukat.
Több szülõtõl hallottam már, hogy miért kell
túlterhelni a gyerekeket, miért kell „hajtani”
õket. Ezt én nem így érzem, több év tapasztalata után elmondhatom, hogy a gyerekek
amire szeretnének, mindenre tudnak idõt
szakítani, mindezt úgy, hogy a tanulmányi
eredményük sem romlik.
Sosem felejtem el az elsõ évnyitó után az osztályfõnökünk szavait, miszerint csak azért,
mert ide járnak a gyerekek, ne adjanak fel
semmit, amivel eddig a szabad idejüket töltötték, legyen az sport vagy bármi más, hisz
abból a gyerek is, az iskola is csak profitálhat.
Igaza volt. Azóta már megtapasztaltuk, hogy
az iskola rengeteg versenyen próbálja megmérettetni a diákokat, a lehetõ legszélesebb
palettán, legyen az sportvetélkedõ, diákolimpia, szavalóverseny, helyesíró verseny, színjátszó kör vagy bármi más, próbálva mindenkinek megtalálni az érdeklõdési köréhez
közel állót.

Felhívás a leendõ kisgimnazistákhoz
Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõ szülõt és diákot

a 2014. november 22-én megrendezésre kerülõ nyílt napunkra.
8–12 óráig az 5–8. évfolyamos diákok óráira látogathatnak el.
Közben 10 órától tájékoztatót tartunk a képzésrõl.
Látogasson el honlapunkra is: www.psg.hu.

Folytatás a következõ oldalon.

Bogárd és Vidéke 2014. október 30.

ISKOLA

Tény: mióta gyermekeim „kisgimisek” lettek,
tapasztalhatóan nõtt az önállóságuk, céltudatosakká, felelõsségteljesebbekké váltak.”
„A szeptemberi iskolakezdés mindig tartogat valami meglepetést, izgalmat gyermekek és szüleik számára.
Mi különösen így voltunk ezzel az idén, hiszen az 5. osztályt új helyen, a Sárbogárdi
Petõfi Sándor Gimnáziumban kezdtük.
Nem volt könnyû meghozni a döntést az iskolaváltásról, hiszen a szülõk mindig a legjobbat szeretnék gyermekük számára. De
most nem tudtuk, mi a legjobb. Hagytuk
érvényesülni a gyermeket is a döntésben,
aki határozottan „kisgimis” szeretett volna
lenni. Talán mert jól hangzik? Vagy mert a
testvére is ide járt? Persze, segítette a döntésben az is, hogy ellátogattunk az iskola
nyílt napjára, ahol betekintést kaphattunk
a gimnáziumi életbe, szokásokba, a tanításba. Feltehettük kérdéseinket, megbeszélhettük félelmeinket, aggodalmainkat.
Azt gondolom, ez a gyerekek számára sikerült is, de mi, szülõk valahogy mégsem
voltunk most olyan határozottak, nyugodtak. Megállja a helyét? Elég okos, ügyes
lesz? Nem lesz túlságosan leterhelt, fáradt? Sikerül társaival összebarátkozni?
Sok megválaszolatlan kérdés maradt bennünk, amikre csak most, hogy már benne
vagyunk, kapjuk meg a választ.
A gyermek minden nap jó kedvvel és sok új
élménnyel jön haza. A kedves tanár néni és
a szünetekben engedélyezett pingpongozás már az elsõ héten jól összekovácsolta a
gyerekeket még a felsõbb évesekkel is. A
gólyaavató mindenki számára szép emlék
marad. Az elsõ osztálykirándulás, a „Petõfi-túra” (Kiskõrös, Szalkszentmárton) sok
új információval gazdagította a gyermekek
ismereteit iskolájuk névadójáról, Petõfi
Sándorról. Az elsõ kirándulási naplók elkészülte jó bizonyítéka, emléke ennek.
Az életvitelórán közösen elkészített gyümölcssalátáról mindenki szívesen mesél.
Az informatikaóra teljesen lenyûgözi a
gyerekeket, különösen az erre fogékony fiúkat. Az énekelni szeretõ gyerekek is megmutathatták már tudásukat az énekkarral
fellépve. Részt vettünk az október 6-ai emlékfutáson, jó eredménnyel. A szülõi
szemmel nehéznek tûnõ, latin szövegû verset a gyerekeknek sikerült könnyedén
megtanulni s megkedvelni. A drámaóra a
szerepléseké, mindenki megmutathatja
önmagát különbözõ álarcok mögé bújva.
A szorgalmas tanulás eredményeként
megérkeztek a szép osztályzatok is.
A hétvégén, kihasználva a gyönyörû õszi
idõt, Csókakõre kirándult az osztály, szülõk kíséretében. A várnézés után közösen
tüzet raktunk, szalonnát, virslit sütöttünk,
s jót falatoztunk. Késõbb még túráztunk
egyet az erdõben. Kellemesen elfáradva,
szép nap emlékével indultunk haza.
Ilyen sokszínûen, vidáman telnek „kisgimis” napjaink.”
A legkisebb gimiseink szüleinek véleménye,
PSG
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Tökfesztivál
Alsószentivánon
Manapság a töklámpás készítését sokan az
angolszász és amerikai ünnephez, „Halloween”-hez kötik, pedig a tökfaragás Magyarországon is régi hagyomány. Olyannyira régi, hogy az elsõ errõl szóló történet egészen Salamon (Árpád-házi) királyunk idejébe nyúlik vissza, aki trónviszályban állt unokatestvéreivel: Gézával, illetve
annak halála után Lászlóval. 1081-ben Salamon ugyan elismerte Lászlót mint magyar királyt, cserében megtarthatta királyi
címét, és László udvartartást is rendelt
mellé, Salamon azonban a királyi udvarban is terveket szõtt a trón visszaszerzésére. Ezek után László biztonsági okokból a
visegrádi vár tornyába záratta. Az õröknek
parancsba adták, hogy sötétedés után töklámpásokkal világítsák ki a tornyot, hogy
éjszaka is szemmel tarthassák a rabot. A
különleges „fáklyák” azonban nemcsak a
vár foglyát világították meg, hanem a Dunán közlekedõ hajósoknak is támpontul
szolgáltak. Innen ered a mondás: „fénylik,
mint Salamon töke”. Az eredeti vár, ahol a
király egykor raboskodott, sajnos nem maradt fenn, viszont romjainak köveibõl építtetett új várat IV. Béla a tatárjárás után. A
jelenleg is meglévõ Salamon-torony egykori királyunk emlékét õrzi.
Feljegyezték a töklámpás hagyományát a
tatárjárás korabeli mondáink is. Benedek
Elek A halál anyja címmel dolgozott fel pl.
egy történetet, amikor a telekfalviakat egy
vénleány találós esze mentette meg:
„Ez a vénleány egy nagy disznótöknek szemet, orrot, szájat vágott, s a szájába retekbõl
szörnyû nagy fogakat. Akkor a tököt póznára
szúrta, a póznát pedig felöltöztette, s éjnek
idején kiment a barlangból, fel az Õr-hegyre,
õ meg szépen meglapult a szörnyeteg mögött.
Mert olyan volt az, mint egy szörnyeteg.
Rettentõ rémület szállotta meg a tatárokat.
Aki a legbátrabb volt köztük, az is fogvacogva kérdezte:
– Ki vagy?
– A halál anyja vagyok! – sipított a vénleány.
– Az élet fonalát nyújtom s szaggatom. Elszaggatom a tiéteket is, ha mindjárt el nem
takarodtok.
Hiszen a tatároknak sem kellett egyéb. Eszük
nélkül szaladtak, ki amerre látott, s többet feléje se néztek Telekfalvának.”
A nagydobosiak pedig az 1700-as évek végétõl lámpásokat vájtak maguknak farsang idején, és ezzel ijesztgették az épp arra járókat. Hosszú évszázadokon át a töktermelés is világhírû volt Magyarországon.
Sokrétû felhasználásának köszönhetõen a
tök napjainkban is népszerû növényünk.
Számos településen rendeznek évente,
szeptember–október tájékán tökfesztivált.
Nagydoboson, Rácalmáson, Zebegényben, Õriszentpéteren, Balatonalmádiban,

Balatonbogláron, Fertõszéplakon vagy
Kiskundorozsmán egyaránt élvezhetjük a
fesztiválok hangulatát. Részt vehetünk
gasztronómiai, kulturális vagy kézmûvesprogramokon, kóstolhatunk ismert és kevésbé ismert ételeket vagy megcsodálhatjuk a szebbnél szebb töklámpásokat.
Mindezek ismeretében iskolánkban úgy
gondoltuk, hogy az õszi szünetet az elmúlt
évekhez hasonlóan az idén is egy közös
tökfesztivál megrendezésével nyitjuk meg.
A Halloween mellett (amely az angolórákon megfelelõ téma e napokban az osztályok motiválására) célunk a magyar faragóhagyományok felélesztése is.

Két hete hangoltunk a mulatságra, iskolánk tantermeit és folyosóját ellepték a kísértetek, boszorkányok, macskák, pókok,
patkányok a Halloween jegyében. A szünet elõtti héten aztán a faragásra váró dísztökök is megérkeztek, amelyekkel kerestük a legügyesebb mûvészeket a tehetséges
és kreatív hajlamú diákok között.
Az osztályok mellett csoportos alkotások
és egyéniben a tanulók is indulhattak a
dísztök-faragó versenyen, ahol a legjobbakat nyereményekkel jutalmazzuk, hasonlóan a jellegzetes figurának beöltözött tanulóinkat is. De mindenki, aki faragott,
vagy beöltözött, egy-egy emléklapot biztosan kap majd.
Ezúton is köszönjük minden szülõ, tanár,
iskolai dolgozó segítségét, aki hozzájárult
a rendezvény lebonyolításához!
A tökfesztivál mellett természetesen nem
feledkezhettünk meg 1956 hõseirõl sem.
Hagyományaink szerint idén is megrendezésre került az október 23-ai ünnepségünk. Minden évben a mindenkori nyolcadik osztály tartja az emlékmûsort. Az
1956-os forradalmárok tiszteletére Kiss
Attila tanár úr mondott megemlékezõ beszédet, majd a nyolcadik osztályosok adták
tovább a kisebbeknek a forradalmi zászlót
és a forradalmi lángot. A rendezvényt közös gyertyagyújtás zárta, amelyhez a hangulati aláfestést Márai Sándornak a Kormorán együttes által megzenésített verse,
a Mennybõl az angyal adta meg.
Kiss Attila
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KÖZÖSSÉG / HITÉLET

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
meghívja Önt

„MIRE A LEVELEK
LEHULLANAK...”
címû,
AZ ELSÕ VILÁGHÁBORÚ
KITÖRÉSÉNEK CENTENÁRIUMA
ALKALMÁBÓL SZERVEZETT
KIÁLLÍTÁSRA.

A megnyitó

2014. november 7-én
(pénteken) 18 órakor
a mûvelõdési ház
kiállítótermében lesz.
A megnyitón közremûködik
a nagylóki Bakakórus.
Mindenkit szeretettel várunk!

Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

VÁMOSI FERENC
54 éves korában elhunyt.
Temetése 2014. november 1-jén,
11 órakor lesz
a sárszentmiklósi temetõben.
Egyben köszönetet mondunk
mindazoknak, akik utolsó útjára
elkísérik, gyászunkban velünk éreznek.
Gyászoló család
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

SALGÓVÁRI LÁSZLÓ
temetésén a sárszentágotai
temetõben részt vettek és
együttérzésüket
bármilyen formában kifejezték.
A gyászoló család

2014. október 30. Bogárd és Vidéke

A reformáció alaptételei élõben
A reformáció hetének kedd esti alkalmán
Komlósi Erzsébet volt a sárbogárdi református gyülekezet vendége. Elsõ alkalommal járt itt a református lelkész, a Szentírás Szövetség vezetõ munkatársa igét hirdetni, habár a nyár folyamán egy angolos
hittantábort tartottak itt gyermekeknek,
ami nagyon jól sikerült.
Komlósi Erzsébet a reformáció öt alapvetõ hittételét fejtette ki – sola Scriptura
(egyedül a Szentírás), sola fide (egyedül
hit által), sola gratia (egyedül kegyelembõl), solus Christus (egyedül Krisztus), soli
Deo gloria (egyedül Istené a dicsõség) – a
saját életérõl megvallott bizonyságtételen
keresztül. Mint mondta: õ egy átlagos ember, nem tud beszámolni arról, hogy micsoda mélységekbõl kellett re-formálódnia, újraépülnie. Ugyanakkor a sorokban
ülõ hozzá hasonló „átlagembereknek” szeretne rávilágítani arra, hogy a viszonylag
egyszerû életnek is megvannak a nehézségei, amikben irányt mutat a Szentíráson
keresztül az Isten és Krisztus példája. És
mindig van miben re-formálódnunk, megújulnunk, nem lehet kényelmesen hátradõlni a székben.
Hargitai–Kiss Virág

Könnyek közt is énekelhetünk
Ez az esemény úgy történt, ahogy itt leírom. Egy kicsi gyülekezetrõl van szó, aminek éppen mérete miatt kicsi énekkara
volt és egy kis nõi kántora. Ez az említett
hármas azonban nemcsak kicsi volt, hanem azonkívül tetterõs. Vagyis történetem
vonatkozásában erõs az éneklésben. (Mellesleg szólva még nagy gyülekezetek sem
énekelnek mindig lelkesen. Egyesek csak
merengenek az énekeskönyv felett, ha egyáltalán maguk elé teszik, és néha a versszak közepén méltóztatnak egy-egy sorral
„bekapcsolódni”. Pedig az éneklés is része
az istentiszteletnek!) De térjünk vissza a
történethez!
A kicsi gyülekezet elhatározta, hogy zeneestet rendez. A mûsor egyik száma Dietrich Buxtehude „Jézus vigasságom” címû
kantátája lett volna. A szomszéd nagyváros egyik zenekarának tagjai megígérték a
közremûködést. A kórus szorgalmasan,
örömmel gyakorolt. Némi szomorúságot
jelentett, hogy kevés volt a férfi énekes. De
a meglévõk mindent beleadtak. Szóval remény volt rá, hogy az est sikerülni fog.
Elérkezett a fõpróba napja. Csodálatosan
izgalmas volt már a hegedûk hangolását
hallani. Gyülekeztek a kórustagok. A kis
kántornõ meleget érzett a szíve táján. S akkor odalépett hozzá egy asszony és a fülébe
súgta: „Martin Schneider valószínûleg
nem jöhet.” A kántornõ elsápadt. „Hogyhogy?” – kérdezte. Megérthetjük a riadalmát: Martin a férfiszólam nélkülözhetetlen erõssége volt. „Meghalt az édesapja” –

mondta halkan az asszony. A kis kántornõ
jeges hideget érzett a szíve helyén. De
Martin megjelent. Odalépett a kántornõhöz. „Ne haragudjon” – mondta, és nyelt
egyet. – „Én most… az apám…” – „Tudom” – felelte a kis kántornõ és megszorította a fiatal férfi kezét. – „De szükségünk
van magára.” „Persze” – bólintott Schneider. – „De hogy leszek képes énekelni? És
mit fognak szólni az emberek? Apámat
még el sem temettük, én meg … énekelek.” „Martin!” – szólt a kántornõ. – „Mi
nem utcanótákat gajdolunk. Régi, megszentelt lelki énekeket. És ez nagy különbség, az emberek is tudják.” A férfi ismét
bólintott. Volt azonban még egy kérdése.
„De az apám! Mit szólna hozzá az apám?”
A kis kántornõ számára világos volt a felelet. „Hát létezik szebb ének szemtõl szemben a halállal, mint ez, Mártin? Énekelje a
Mennyei Atyának és saját édesapjának:
Jézus, vigasságom!” Schneider harmadszor is bólintott, aztán beállt a helyére az
énekkarba.
Kezdõdött a fõpróba. És amikor az esti
muzsika felcsendült a kis gyülekezetben,
amikor a színek és hangok csodálatos harmóniává olvadtak, a hangoknak és hangszereknek ujjongása közben hullott néhány könny. Nem tudom, ki sírt: Martin
Schneider, a kis kántornõ, az énekkar tagjai, vagy a gyülekezet. De egyet tudok:
azok a könnyek örömkönnyek voltak.
J. Sch.
Az Élet és Világosság c. lap nyomán
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk
a XXIII. alkalommal megrendezésre kerülõ

ILLYÉS GYULA
SZAVALÓVERSENYRE,
amelyet

2014. november 7-én
(pénteken) 9 órai
kezdettel tartunk
a felsõrácegresi
iskolamúzeumban.
A szavalóverseny megkezdése elõtt
a felújított iskolamúzeum átadására és az emléktábla
megkoszorúzására kerül sor.
Szülõföldünk Nagyjai Emlékbizottság, Horváth Imre polgármester

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
OLASZOS TÖLTÖTT OMLETT
Hozzávalók (2 adaghoz): 8 db tojás, 50 g vaj, 2 közepes fej vöröshagyma, 3
gerezd fokhagyma, 2 dkg sûrített paradicsom, 10 dkg darált sertéshús, 5
dkg parmezán sajt, só, chili, oregánó, rozmaring, kakukkfû, petrezselyem,
fûszerpaprika ízlés szerint.
A töltelék készítése: a kockára vágott hagymát, fokhagymát az olajon megdinszteljük, majd kevés pirospaprikával elkeverjük. A darált húst hozzáadjuk és
jól összepirítjuk. Hozzátesszük az egy evõkanálnyi sûrített paradicsomot, majd
fûszerezzük sóval, chilivel, oregánóval, rozmaringgal, kakukkfûvel ízlés szerint.
Ha túl sûrû lett, akkor kevés vízzel hígítjuk. Még 5 percig összemelegítjük, majd
félretesszük.
Az omlett készítése: személyenként 4 tojást felverünk, enyhén sózzuk és megszórjuk petrezselyemmel, majd ismét elkeverjük. Közepes lángon felolvasztjuk
a vaj felét egy (kb. 20 cm átmérõjû) serpenyõben. Tegyük bele a tojást, majd
óvatosan mozgassuk körbe a serpenyõt, hogy a tojás egyenletesen szétterüljön. Idõnként rázogassuk meg a serpenyõt. Ha az omlett alja megszilárdult, de a
teteje még egy kicsit lágy, akkor a töltelék felét halmozzuk hosszában a közepére. Hajtsuk az omlettet félbe, majd negyedbe. A serpenyõbõl a tányérra borítjuk.
Szórjuk meg a reszelt parmezán felével. Ugyanígy megsütjük a másik 4 tojást is.

„EZERSZIGET” CSIRKE
Hozzávalók: 2 db csirkemellfilé, 2 dl fõzõtejszín, 100 ml ketchup, 2 gerezd
fokhagyma, 5 dkg parmezán sajt, só ízlés szerint, 1 ek vaj (vagy margarin).
A csirkemelleket keresztben 2 szeletre vágjuk, kivajazott tálba tesszük és megsózzuk. Összekeverjük a tejszínt, a ketchupot, a zúzott fokhagymát és a parmezánt, majd a húsokra öntjük. Kb. 180 fokos sütõben 30-40 perc alatt lefedve puhára sütjük a húst, majd a fedõt/alufóliát levéve 10 perc alatt kicsit rápirítjuk a
szószt.

„COSTA RICA” BURGONYAPÜRÉ
Hozzávalók: 0,5 kg burgonya, 2 dl kókusztej (vagy tej), 1 kisebb chili apróra
vágva, 4 közepes szárított füge, vagy datolya, vagy aszalt gyümölcsök, 1 tk
õrölt fehér bors, 2 ek olívaolaj, só ízlés szerint.
A burgonyát apróra felkockázzuk és ráöntjük a kókusztejet, vagy tejet. Ha nem
lepi el, öntsünk még hozzá egy kevés vizet. Hozzátesszük a chilit, sózzuk, és kis
lángon fõzzük, amíg a burgonya megpuhul. Leszûrjük a burgonyát, a tejet félretesszük. Összetörjük, elkeverjük benne a borsot és az aprított szárított gyümölcsöt. A megmaradt tejet sûrûbbre forraljuk pár percig, majd az olajjal együtt a
burgonyához keverjük. Behûtve fogyasztjuk.

KINDER PINGUI SZELET
Hozzávalók a tésztához: 6 db tojás, 6 ek cukor, 6 ek meleg víz, 6 ek liszt, 2
ek keserû kakaópor, 1 cs sütõpor; a tejszínes krémhez: 5 dl tejszín, 1 ek
zselatin, 0,5 kk vaníliaaroma. Csokoládés krém: 10 dkg margarin, vagy vaj,
1 ek víz, 15 dkg csokoládé. Bevonat: 1 ek víz, 10 dkg margarin, vagy vaj, 20
dkg étcsokoládé.
A tészta hozzávalóiból 2 lapot süssünk ki külön-külön, mert vékony lapokat kapunk. Legjobb, ha a hozzávalókat elfelezve, külön keverjük ki a lapokhoz a
masszát. Ehhez a tojások sárgáit fehéredésig kikeverjük a cukorral, apránként
adjuk hozzá a vizet, és belekeverjük a sütõporos lisztet. A végén a kakaóport szitáljuk bele, és lassan elegyítsük el a masszával, mert így jó sötét színû tésztát
kapunk, majd a tojások keményre vert habját is óvatosan keverjük hozzá. Elõmelegített sütõben, 200 fokon süssük ki. Hamar elkészül, nem kell neki sok idõ.
A krém hozzávalóit felezzük el, és ezt is külön-külön készítsük el. A zselatint készítsük el a zacskón leírtak szerint. Közben verjük fel a tejszínt kemény habbá,
2-3 kanálnyit keverjünk a zseléhez, és így adjuk a teljes mennyiségû habhoz, így
biztos nem csomósodik meg. Verjük kemény habbá. Az alsó lapot visszatesszük
a tepsibe, egy adag krémet egyenletesen rásimítunk, és hûtõbe tesszük. Gõz fölött olvasszuk fel a csokoládét, amikor már felolvadt, adjuk hozzá a margarint és
az olajat, és jó alaposan keverjük el, míg egynemûvé válik. Ha kissé lehûlt, terítsük a tejszínes rétegre. Ismét tegyük hûtõbe dermedni! Amikor a csokis réteg
megdermed, keverjük ki a tejszín másik felét, és azt is kenjük rá. Erre kerül a másik lap, amit szintén csokoládéval vonunk be. A süteményt tegyük vissza a hûtõbe. Tálalásig tartsuk hûtõben. Könnyebb lesz szeletelni, ha már megdermedt
és a vékony kést meleg vízbe mártjuk.
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VÁLTOZUNK
Régen nagyon tudták az emberek, hogy mit kell tenni különbözõ kényes helyzetekben. Tehát például az esküvõ esetében
szinte szertartásrend létezett. Ahogy a võlegény házából elindult a menet a menyasszony házához, ahogy eljátszott trükközéssel elérték, hogy a leányt kiadja a családja, az valóságos
színház volt. Finoman fejezett ki ez egy mély tartalmat, a fiatal nõ félelmét, ódzkodását attól, hogy egy idegen férfi hatalma alá adja magát. És persze a család ellenkezését egy kedves
családtag kiválásával szemben.
Köteteket lehetne megtölteni a halállal, temetéssel kapcsolatos szabályok felidézésével. A halál érthetetlen, feldolgozhatatlan esemény, nem lehet azt felfogni, hogy valaki volt, és
egyszer csak nincs többé. A régi szokásokban reménytelen
erõfeszítés rejlett az elfogadhatatlan tény megszépítése, elfogadhatóvá tétele érdekében. A házaknál megállították az
órát, eltakarták a tükröt, a rokonoknak, jóakaróknak illett
meglátogatni a „szép szobában” felravatalozott elhunytat,
órákig, akár egész éjjel imádkoztak, énekeltek a ravatal mellett. Megszólták azt a hozzátartozót, aki a temetésen nem
sírt.
A temetõhöz kapcsolódó szokások vidékenként változtak.
Az elföldelt családtag koszorúiról általában szabályok szerint
vették le idõvel a feliratokat tartalmazó szalagokat, és otthon
gondosan elrakták. Már október utolsó napjain mindenfelé
elõkerült a kapa és a gereblye, elrendezték a sírokat és környéküket. Rendes családok mindkét gyásznapon, mindenszentek és a halottak napján is elmentek a sírokhoz, és például nem illett elmenni onnan, míg a saját gyertyájuk le nem ég.
Mondhatja valaki,
hogy ma sem mennek
lényegesen
másképp a dolgok.
A sírt ma is elrendezik az emberek,
eljárnak a temetõbe. A hagyományok ereje mégis
kipusztult valamiképp. A nagyanyánk még tudta,
az anyánk már bizonytalankodott, mi teljesen elfelejtettük.
Lassanként elhomályosultak más tradíciók is. A kenyérsütés,
ünnepek elõtti takarítás, disznóvágás, de akár az állatok kihajtásának szokásrendje már a múlté. Hetven évvel ezelõtt
vasárnaponként az egész falu a templomban szorongott, nõk,
férfiak ünneplõruhában zengték az énekeket. És délután az
öregek kiültek a ház elõtti kispadra, beszélgettek. A lányok
összekapaszkodva sétáltak az utcán, ringatták a sok szoknyát.
Bensõségesebb, családiasabb volt az élet. Manapság gázfûtéses, fürdõszobás lakásokban tévét néz a nép.
Törvény a világban, hogy minden változik. „Panta rhei” –
mondta a görög bölcs, azaz „Minden folyik”, csak a változás
állandó. Jó volna tudni, hogy a folyás iránya jó utakon jár-e,
vagy rosszakon.
L. A.

Heti idõjárás
A következõ napokban is folytatódik a csendes õszi idõ. Csütörtökön eleinte még sok lesz a felhõ hazánk felett, de a néhány helyen elõforduló szitálásokat leszámítva csapadék nem valószínû. Napközben aztán felszakadozik a felhõzet. A hét további részében várhatóan ismét a napsütés lesz
az úr, bár az éjszaka képzõdõ sûrû ködfoltok néhol csak lassan oszlanak
fel, illetve alacsony szintû rétegfelhõzet is képzõdhet belõlük. Az ország
nagyobb részén 2 méteren 0 fok felett maradhat a minimum, ám a talaj
mentén többfelé lehet gyenge fagy. Napközben kevéssel 10 fok feletti
maximumokra van kilátás a hét végéig.
www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 40.
A Naphercegnõ 1.
Isten háta mögötti falucska Kislókpuszta.
Sárbogárdtól nyolc kilométerre, a dombok
közt rejtõznek a házai. Se iskolája, se papja. A település kocsmája is csak pár évig
mûködött a rendszerváltás, azaz 1990
után, míg a kocsmáros végleg szögre nem
akasztotta a kulcsát. Páhi Lajos, a kocsmáros pedig mindent megpróbált, hogy a falu
egyetlen közösségi mûintézményét népszerûvé tegye. Rendezett Kislóki Napokat,
táncmulatságot, sörivó versenyt, kuglibajnokságot. A kocsma mögötti domboldalt
megtisztította a bokroktól, oda téli szánkópályát tervezett. Nagyra látó elképzelései voltak a bronzkori földvárral is büszkélkedõ, 1000 éves múltra visszatekintõ falu
felvirágoztatására. Botcsinálta helyi népmûvelõként idegenforgalmat is vonzó kulturális centrummá álmodta a kocsmáját. A
hozzá betérõ törzsvendégek segedelmével
összegyûjtötte a padlásokról a régi kacatokat, és azokból állandó kiállítást nyitott a
viszonylag nagy kocsmahelyiség hátsó részében.
– Ugyan, tekintse már meg a mi kis tárlatunkat, szerkesztõ úr, és kanyarítson belõle egy cikket az újságjában! – szólít meg
Páhi Lajos, amikor éppen a kocsma szomszédságában mûködõ boltban tartózkodom.
Minden csütörtökön hozom ide is az általam szerkesztett, nyomtatott, terjesztett
hetilapunkat, a Bogárd és Vidékét. Készséggel teszek eleget a meghívásnak. Legyen innen is hír. Örülnek majd a kislókiak, és több újság fogy a boltban.
Mit mondjak? Meglep, amit a kocsmaterembe lépve látok. A tárgyak, dokumentumok elrendezésében nincs semmiféle magasabb eszme, rendezõ elv, ami vezette
volna a tudásra – no, és egy jó hideg sörre –
szomjas betérõ vendégeket. Olyan ez a kiállítás, mint maga a kocsma: töredezett,
szétesett múlt, kilátástalan jövõ. Mégis, az
otthonosság szeretetteljes légköre sugározza be a naiv õszinteséggel elém táruló
látványt. Benne vibrál egy bizonytalan reménysugár, hogy egyszer talán, mint a mesében, mégis lesz itt szebb jövõ.
A legalább kétszáz éves boltívek valóban
egy boldogabb múlt emlékét õrzik. Ez volt
a hajdan virágzó kislóki uradalmi major
központja, amely kora hajnaltól késõ estig
zsongott, mint egy kaptár. A gazdag mezõföldi lösztalajban jó termést adott a búza,
kukorica, amit a helyi érdekeltségû kisvasút, a lóré vitt le a lóki dombról a sárbogárdi
vasútállomásra. No, és persze ezen a lóvontatású kisvasúton folyt a személyszállítás is. A csilleszerû alkotmányba 15-20 ember is bezsúfolódott állva, és a lovacskák
ezt vontatták a vasútállomásról a távoli
majorig.
A háború után szovjet mintára ebbõl az
uradalomból hozták létre a Vörös Hajnal
Termelõszövetkezetet. A téeszcsé szeren-

csére csak használta az épületet, nem javított, nem is rontott rajta semmit, így elaggott állapotában is szinte változatlan formában maradtak meg az ódon boltívek az
utókorra. A tömör, 18. századi falakon,
amelyeket hajdan talán az örökkévalóságnak építettek, bolthajtásos ajtók, ablakok
nyitnak utat a fénynek a nagy belmagasságú helyiségekbe. Ezek a falak az utóbbi ötven, vagy talán száz évben nem túl gyakran
láttak vakolókanalat. A világos türkizzöldre meszelt helyiségben a tessék-lássék javítgatások nyomait kályhaezüsttel végzett
gumihengeres mintázattal próbálta eltüntetni a festõ- és mázoló szakmát e célból
idõlegesen és a szebb jövõ reményében
lelkes amatõrként gyakorló kocsmáros.
A kocsma vendégei a hajdani uradalmi
cselédek leszármazottai. Mondhatnám azt
is, hogy e kiállítás élõ díszletei õk is valamennyien. Miként apáik, nagyapáik, õk se
voltak urai soha az életüknek. Velük a létezés, mint egy öntudatlan rémálom, csak
úgy megtörtént. A meggyötört arcokra a
kiszámíthatatlan cselédsors és az alkohol
szántott kacskaringós, mély barázdákat.
Olyanok ezek az arcok, mint maga a táj,
amelybe a legutolsó jégkorszak gleccserei
vájtak mély barázdákat. S a sors csapásait
õk is olyan egykedvû közönnyel viselik,
mint a föld, amelyen élnek.
Kiheverve a bronzkori földvár nyugati ormára, mintha a hajdan erre kanyargó ÕsDuna hömpölyögne alattam. Benne sok
évezreddel korábban még a mesevilág rettentõ sárkánygyíkjai tanyáztak. A hordalékkal feltöltõdött folyóvölgyben a földre
hajló horizonton sejlenek a porba, füstbe
temetkezõ mai falvak: Sárszentmihály,
Aba, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Sárbogárd, Sáregres, Cece, Vajta, Pálfa. A régi
vízi világra a gátak közé szorított Sárvíz
keskeny kék szalagja és a völgy alját Sárszentmihálytól Pálfáig végigkísérõ, madarak rikoltozásaitól hangos nádas, tocsogók, s a nagy kiterjedésû halastavak emlékeztetnek.
És ez a földvár is az õsidõre emlékeztet.
Árvalányhajas fennsíkjának szélén lógatom a semmibe a lábam. Hatezer éves
bronzkori tárgyakat, állati s emberi csontokat rejt, s emészt a gyomrában itt a föld.
A dombtetõn a legutóbbi, orosz hadi horda lõállásainak málló oldalából kifordul
egy-egy cseréptöredék. Díszes rajzolatain
elcsodálkozik az erre vetõdõ bámész idegen. Ki tudja, hányszor pusztult ki s népesedett be újra ez a vidék! A felszín maga is
gazdag flórájával, másutt már sok ezer éve
kipusztult növények védett rezervátumaként õrzi a múlt emlékét éppen úgy, mint
azok az emberek, akik itt ülnek Páhi Lajos
kocsmájában. Lepusztult állapotukban is
ennek a millió éves múltnak az örökösei, s
továbbvivõi valamennyien. Õrzõi s örökösei akkor is, ha igazából szinte semmit nem
tudnak minderrõl.

A hétköznapi ember tudatos emlékezete
rövid. Alig nyúlik vissza két emberöltõre.
A Bolondvár oldalából kikapart bronzkori
cserépedényrõl, amely a kocsmai kiállításon látható, nem sok mondanivalójuk van
az ivóhelyiségben tanyázó vendégeknek.
– Nagyon régi, úgy mondják – jegyzi meg
egy svájcisapkás, szikár férfi, amikor e cserepekbõl egyet a kezembe veszek.
De hogy ez 4-6 ezer éves lehet? Odáig nem
ér el a mai ember képzelete. Itt már az is a
történelmi emlékezet homályába vész,
amikor alig fél évszázada Kislókpusztán
uradalom volt, s hajnalonként munka elõtt
a kasznár igazította el az öregjeiket. S hol
vannak már azok a szájhagyományt õrzõ,
éneklõ, mesélõ öregek? Ott porladnak a
kislóki régi temetõben. Azt a régi temetõt
is felhagyták, dzsungel veszi körül. Évtizedek óta nem temetnek ide. A kórházból a
meghóttat inkább a bogárdi temetõbe viszi
– már csak praktikus okokból is – a halottszállító kocsi, mert ott van halotthûtõ, s akkor már ott, a városi temetõben temetteti
el szeretteit a család. Azt is csak hírbõl tudják a kocsma törzsvendégei, hogy volt itt
még vasút is. Igaz, hogy csak lóvontatású,
úgynevezett „lóré”, mint fentebb már említettem. Nincs tán ötven éve se, hogy elbontották a síneket. A kocsma ablakán
kitekintve még látni azt a megdõlt betontámfalat, ami ebbõl a gazdasági kisvasútból megmaradt.
Volt a falunak hajdan iskolája és helyben
lakó intelligenciája is: a tanító kisasszony.
Néhány éve azonban õ is meghalt. Az iskola léte e kiállításon egy törött palatáblában, s néhány régi osztályképben nyer bizonyságot.
A kiállítás fõ helyére egy megkapóan szép
nõi portré került. Ugyan, ki lehet ez a szép
nõ, akinek a szemébõl olyan erõvel sugárzik a tiszta hit, életigenlõ boldogság? Tán a
hajdani uraság asszonya? Éltek itt valaha
ilyen emberek is?
Folytatom.
Hargitai Lajos
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A Horfer Serleg csoport
eredményei és állása

Magabiztos gyõzelem
a hétvégén
VAX KE Sárbogárd–Martonvásári KSE 31-17 (15-8)
Veszprém Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 5. forduló
Vezette: Kiss–Pál.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 3,
Bodoki 6, Pluhár 3, Rehák 5, Kaló 2, Szilveszter 4.
Cserék: Sohár, Oláh 4, Suplicz 1, Iker 2,
Pordán.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Kiállítások: 8–8 perc. Hétméteresek: 3/2,
3/2.
Zsinórban a harmadik gyõzelmünkre készültünk a hétvégén. Az ellenfél a régrõl
jól ismert Martonvásár csapata volt. A
mérkõzésre nem a megszokott szombati
idõpontban, hanem vasárnap délután került sor, azonban a csarnok így is szép számú közönséggel volt megtöltve.
A mérkõzés elsõ pár perce tapogatózással
telt el, és 2-2-ig fej fej mellett haladtak a
csapatok. Majd szép lassan, a találkozó
elõre haladtával kezdtük leszakítani ellenfelünket. Védekezésünk tökéletesen mûködött az egész elsõ játékrészben, középen
a Pordán–Suplicz duó nagyszerûen végezte a munkáját, mögöttük pedig Németh
Tomi a kapuban kiváló formában védett.
A vendégek mindössze 8 gólra voltak képesek a szünetig. Támadásban voltak szép
akcióink, azonban a 15 lõtt gólunk az elsõ
félidõben még így is a vendégek számára
lehetett hízelgõ, hiszen hibáztunk ziccereket.
A második félidõben sem hagyott alább a
lendületünk és 7 perc játék után már megvolt a 10 gólos különbség. Ezután azonban
volt egy 6 perces gólcsendünk, amit a vendégek nem tudtak kihasználni, hiszen a védekezésünk továbbra is a helyén volt. A végére mindössze az volt az egyetlen kérdés,
hogy mekkora különbséggel sikerül abszolválnunk a mérkõzést.
A találkozó folyamán mindenki kapott
kellõ mennyiségû játéklehetõséget. A fiatalok közül Oláh Levente folytatta jó szereplését, és 4 góllal járult hozzá a sikerhez,

valamint Sohár Máté a kapuban nagyon
szép védésekkel vétette észre magát csereként beszállva.
Gyõzelmünknek és az elõttünk lévõ csapatok váratlan botlásának köszönhetõen már
az elõkelõ 4. helyen vagyunk a bajnokságban. Tehát kijelenthetjük: az 5. fordulónak
mi vagyunk az egyik nagy nyertesei!
Most hétvégén viszont szünet van a bajnokságban, nem rendeznek fordulót, így
következõ alkalommal november 8-án,
szombaton, 16 órakor lépünk pályára, újra
itthon. Az ellenfelünk a Veszprém megyei
Tapolca lesz. Várunk a mérkõzésre minden kézilabda- és sportszeretõt, szurkolót!
HAJRÁ, SÁRBOGÁRD!
Rehák Tamás

Az 5. forduló további eredményei:
Alsóörsi SE–Nemesvámos

22-22

Tapolca VSE–Rácalmás SE

30-30

Õsi Boys–Balatonfüredi KSE II.

35-36

Bicskei TC–Veszprémi
Egyetemi SC II.

20-28

Tabella
1. Rácalmás SE

5 4 1 0 160 137 23 9

2. Balatonfüredi
KSE II.

5 4 0 1 159 124 35 8

3. Veszprémi
Egyetemi SC II.

4 3 1 0 128 92 36 7

4. VAX KE
SÁRBOGÁRD

5 3 0 2 120 108 12 6

5. Õsi Boys

4 2 0 2 155 123 32 4

6. Nemesvámos

4 1 2 1 107 100

74

7. Martonvásári KSE 5 2 0 3 138 153 -15 4
8. Tapolca VSE

4 1 1 2 106 145 -39 3

9. Várpalotai BSK II. 4 1 0 3 121 139 -18 2
10. Bicskei TC

5 1 0 4 117 145 -28 2

11. Alsóörsi SE

5 0 1 4 112 157 -45 1

Pontrablás Ercsin
Sárszentmiklós gyõzelmi reményekkel
utazott Ercsire és gyûjtötte be a három
pontot. Bezerédi Ádám triplájának köszönhetõn a játékos egymaga számolt le a
hazaiakkal. Az elsõ találatot büntetõbõl
szerezte Gráczer B. buktatása után, ezután
Gyurkovics védett egy tizenegyest, így
megõrizve az elõnyt. A második találat egy
szóló után következett, a harmadik pedig
Krajcsovics balról való beadása után. Bezerédi tíz meccsen tizennégy gólnál jár. A

vendégek pontszámban beérték riválisukat a tabellán.
Az ifi 10-et vágott Ercsin.
Az U18 is hozta két elmaradott mérkõzését: hazai pályán verte Baracsot 3-0-ra és
Cecét 5-1-re.
Kisapostag DASE–Sárszentmiklós II. 2-5
U15 Sárszentmiklós–Lajoskomárom 3-7
Öregfiúk Sárszentmiklós–Szabadbattyán
3-0
Sárszentmiklósi SE

Rácalmás–Elõszállás
Kisapostag-DASE–Sárszentmiklós II.
Sárszentágota–Nagyvenyim
Vajta–Dég
Alap–Cece
Sárbogárd–Perkáta
1. Nagyvenyim
2. Sárszentmiklós II.
3. Cece
4. Kisapostag–DASE
5. Rácalmás
6. Sárbogárd
7. Dég
8. Alap
9. Vajta
10. Elõszállás
11. Perkáta
12. Sárszentágota

6-0
2-5
1-7
2-5
0-3
6-2

11 10 1 0 51 5 46 31
10 9 0 1 34 14 20 27
10 7 2 1 47 11 36 23
11 7 1 3 41 26 15 22
11 6 2 3 38 17 21 20
11 4 4 3 27 23
4 16
10 4 1 5 22 30 -8 13
10 2 3 5 21 36 -15 9
11 2 2 7 23 34 -11 8
11 1 3 7 19 36 -17 6
11 1 1 9 19 49 -30 4
11 0 2 9 14 75 -61 2

Az Agárdi Termál csoport
eredményei és állása
Szabadegyháza–Adony
Kulcs–Soponya
Sárosd–Enying
Nagykarácsony–LMSK Masita
Lajoskomárom–Nagylók
Aba-Sárvíz–Mezõszilas
Seregélyes–Pusztaszabolcs
Káloz–Baracs
1. Sárosd
2. Lajoskomárom
3. Aba–Sárvíz
4. Baracs
5. Pusztaszabolcs
6. Nagylók
7. Káloz
8. Soponya
9. LMSK Masita
10. Kulcs
11. Szabadegyháza
12. Enying
13. Adony
14. Nagykarácsony
15. Mezõszilas
16. Seregélyes
Seregélyes -3 pont.

3-1
2-4
7-3
0-3
3-1
7-0
1-4
1-0

11 11 0 0 69 10 59 33
11 8 2 1 43 12 31 26
10 8 1 1 37 11 26 25
11 8 1 2 28 11 17 25
11 6 2 3 30 17 13 20
10 5 0 5 30 25
5 15
10 5 0 5 22 22
0 15
11 5 0 6 18 34 -16 15
11 4 2 5 16 30 -14 14
11 4 1 6 24 26 -2 13
11 4 0 7 19 34 -15 12
11 3 1 7 24 33 -9 10
11 3 1 7 16 26 -10 10
11 3 0 8 17 50 -33 9
11 2 2 7 14 41 -27 8
10 0 1 9 6 31 -25 -2

A Viszló Trans csoport
eredményei és állása
Martonvásár–Kisláng
Ercsi–Sárszentmiklós
Mezõfalva–Velence Bericap
Mór–Dunafém-Maroshegy
Iváncsa–Bicske
Szár–Puskás FC Kft. II.
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ–Tordas
Dunaújváros PASE Kft. II– Polgárdi Vertikál

2-0
0-3
1-5
2-0
3-1
2-1
1-2
0-2

1. Iváncsa
10 10 0 0 34 9 25 30
2. Velence Bericap
11 7 1 3 26 10 16 22
3. Mór
10 5 4 1 18 9
9 19
4. Dunaújváros
10 5 3 2 23 11 12 18
5. Polgárdi Vertikál
10 5 2 3 14 14
0 17
6. Gárdony
Agárdi Gyógyfürdõ 11 4 4 3 17 14
3 16
7. Ercsi
11 5 0 6 24 21
3 15
8. Sárszentmiklós
10 4 3 3 25 16
9 15
9. Martonvásár
10 4 1 5 17 16
1 13
10. Tordas
10 4 1 5 20 28 -8 13
11. Szár
10 4 1 5 11 29 -18 13
12. Kisláng
11 3 4 4 14 14
0 13
13. Mezõfalva
11 3 2 6 15 25 -10 11
14. Puskás FC Kft. II. 10 2 2 6 9 27 -18 8
15. Bicske
11 2 1 8 16 25 -9 5
16. Dunafém–M.hegy 10 0 3 7 7 22 -15 3
Bicske -2 pont levonva
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Baseballszámvetés 2014
Név: Kottán Béla. Életkor: 15 év. Testmagasság: 183 cm. Testsúly:
70 kg. Válogatottság: 11-szeres. Magyar Bajnokság: 3-szoros.
Foglalkozás: középiskolai tanuló. Iskola: Atilla Király Gimnázium, Aba. Sportegyesület: Érd Baseball Egyesület.

– Most, hogy lezárult a 2014-es baseballszezon, hogyan foglalnád
össze az év legfontosabb eseményeit, amik veled történtek?
– Nyár elején Szerbiában vettem részt a magyar csapat tagjaival
egy nemzetközi tornán, ahol II. helyezést értünk el. Júliusban a 14
fõs válogatott kerettel részt vettünk Pozsonyban a regionális Európa-bajnoki tornán. Itt nagyon erõs csapatok között a 7. helyet
szereztük meg. A hazai baseball-bajnokság augusztus 27-én ért
véget, ahol a három elsõ csapat játszott osztályozót Érden. A saját
korosztályos csapatommal, a Giants-szel a tavalyi évhez hasonlóan megnyertük a magyar bajnokságot. Ezek után az a megtiszteltetés ért, hogy meghívást kaptam az eggyel magasabb osztály csapatába, akik egy nappal késõbb játszották az országos döntõt. Mivel ezzel a csapattal is bajnokok lettünk, az a hatalmas öröm ért,
hogy két nap alatt kettõ magyar bajnoki érmet szereztem.
– Ezzel vége is a 2014-es sikersorozatnak?
– Nálunk az a csodás, hogy minden évad végén szigorú statisztikai
adatok alapján értékelik a játékosokat. Az idén ez október 12-én
volt, amikor is megkaptam Az év legjobb ütõje érmet, 2012 után
másodszor.
– Ezek igazán szép eredmények, de hogyan telnek a civil napjaid?
– Szeptember óta az abai Atilla Király Gimnázium tanulója vagyok, és ebben a minõségemben nagyon jól érzem magam.
– Mi az oka, hogy tetszik az új iskolád?
– Az iskolám tanulóival, tanáraival olyan jó közösséget alkotunk,
hogy szinte már családias légkörben érezzük magunkat.
– Sport, tanulás?
– Az edzéseimhez, meccseimhez minden támogatást megkapok.
A tanulás meglepõen jól megy, néha azt veszem észre, hogy az eddig közömbös tantárgyak komolyan érdekelnek, és a délutáni szabadidõmet egyre gyakrabban töltöm felkészüléssel, gyakorlással.
– Terveid 2015-re?
– A magasabb korosztályban is szeretnék a válogatottban játszani,
erõben és ügyességben még tovább fejlõdni, és nem mellékesen
az Atilla gimnázium jó híréhez méltó diákká válni.
– Sok sikert!
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Október 31-én lejárnak az elõzõ
tanévi diákigazolvány-matricák
Csak érvényes diákigazolványra jár a kedvezmény
A MÁV-START vonataira 50 %-os kedvezménnyel válthatnak menetjegyet a diákok, míg a közoktatásban és a felsõoktatásban résztvevõ nappali és esti tagozatos tanulók 90 %-os havi-, félhavi-, valamint 30 napos bérletet vásárolhatnak a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük és az oktatási intézményük
székhelye illetve gyakorlati képzésük helyszíne között. A kedvezmények igénybe vételének azonban alapvetõ feltétele az
érvényes diákigazolvány, vagy az oktatási intézmény által kiállított, ideiglenes diákigazolványnak minõsülõ igazolás. Az elõzõ tanévben kapott diákigazolvány-matricák viszont már csak
október 31-éig használhatók. A MÁV-START arra kéri a diákkedvezménnyel utazókat: idõben gondoskodjanak diákigazolványuk érvényességének meghosszabbításáról.
A tanév kezdete óta a reggeli és a délutáni csúcsidõszakban országszerte újra diákok népesítik be a vonatokat – a vasúttársaság jelentõs díjkedvezményt biztosít az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezõk számára. A tanköteles tanulók diákigazolványa érvényesítõ matrica nélkül is használható azon tanévet követõ október 31-éig, amely tanévben a tanuló a tanköteles kor felsõ határát betölti, de a közoktatásban a 2013/2014.
évi, a felsõoktatásban pedig a 2013/2014. II. félévi matricával
érvényesített diákigazolványok érvényessége 2014. október
31-én lejár.
A tanulóknak, hallgatóknak nyújtott kedvezmények igénybevételének alapvetõ feltétele az érvényes diákigazolvány, vagy
az ideiglenes diákigazolványnak minõsülõ igazolás felmutatása. 2014. november 1-jétõl azonban a 2014/15-ös tanévi, illetve
a 2014/2015-ös tanév I. félévi matrica hiányában az igazolvány
érvénytelen. Az érvénytelen diákigazolvány, vagy a diákigazolványt helyettesítõ, sorszámozott igazolás nélkül használt kedvezményes tanulóbérlet pedig nem jogosít utazásra. A MÁVSTART felhívja a diákkedvezményt igénybe vevõ utasai figyelmét, hogy a kellemetlenségek elkerülése érdekében idõben
újítsák meg diákigazolványuk érvényességét. A megállapított
menetdíj vagy pótjegy árán felül ugyanis 8.000 Ft-os pótdíjat
kell fizetnie annak, aki érvénytelen kedvezményre jogosító igazolvánnyal, igazolással veszi igénybe a kedvezményt, illetve jogosultságát az elõírt módon igazolni nem tudja.

–

MÁV-START Zrt.

Az Alap Községi Sportegyesület

BÚCSÚBÁLT rendez
2014. november 8-án 20 órától
az alapi mûvelõdési házban.
Szeretettel várunk minden
kedves érdeklõdõt és mulatni vágyót!
Hangulatfelelõs: a cecei Boros zenekar.
BÜFÉ, TOMBOLA!

FELHÍVÁS TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁGRA
2014. november 3-án 19 órára meghívjuk a csapatok vezetõit
a József Attila Mûvelõdési Házban tartandó, teremlabdarúgó-bajnoksággal kapcsolatos megbeszélésre.
Témák: bajnokság kezdete, sorsolás elkészítése, nevezési díj.
Szervezõk
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TV-RÁDIÓMÛSOR

November 1., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 Történetek a
nagyvilágból 6.55 Család-barát Hétvége 9.05 Noé barátai 9.35 Zöld Tea 10.05
Vízitúra 10.35 Szeretettel, Jane 11.10 Aranymetszés 12.00 Hírek 12.05 Szabadság
tér ’89 12.50 Valamit virágzó Magyarország 13.15 Boxutca 13.50 Gyõri ETO
FC–DVTK labdarúgó-mérkõzés 16.05 Szeretettel Hollywoodból 16.35 Köd – Egy juhászkutya kölyök meséje 17.55 SzerencseSzombat 18.55 Híradó 19.05 Sporthírek
19.45 Forma-1 21.30 Holdfény királyság 23.05 Szent Pál
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.55 Kölyökklub 10.25 XXI. század – A legendák velünk
élnek 11.00 Házon kívül 11.30 Agymenõk 11.55 Kit Kittredge 13.55 Celeb vagyok,
ments ki innen! 15.30 Akit Buldózernek hívtak 18.00 Híradó 18.55 Celeb vagyok,
ments ki innen! 20.25 X-Faktor 23.20 Elsõ a szerelem 1.30 Téli varázslat 3.15 Vadmacskák 4.00 Észak és Dél 5.30 Ezel – Bosszú mindhalálig
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 7.45 Muppet-show az ûrbõl 9.15
ÁllatoZoo 9.45 Tûsarok 9.55 ÁllatoZOO 10.15 Én is tükörbe nézek 10.25
Asztro-világ 10.45 Falforgatók 11.30 Tûsarok 11.45 Airport ’79 – Concorde 12.00
Én is tükörbe nézek 12.30 Falforgatók 13.30 Apák gyesen 13.50 A kétszáz éves ember 14.30 Édes élet 16.10 Nyerj egy randit Tad Hamiltonnal! 17.00 Napló 18.00 Tények 19.00 A múmia – A sárkánycsászár sírja 21.05 Halálos iram 23.05 Eszeveszett küzdelem 1.10 Geronimo – Az amerikai legenda 2.10 Sportos 2.20 Sue
Thomas – FBI 3.45 Franklin és Bash 4.30 Briliáns elmék 4.35 Airplane 2. 5.15
Hazugságok gyûrûjében
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05
Boldogok és szentek 9.30 Szellem a fazékból 10.04 Római katolikus szentmise
közv. 11.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Horizont 13.05
Mindenszentek és a néphit 13.30 XX. századi vértanúk 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 Határok nélkül – A kultúráról 19.05 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Mese 19.50 Zene 20.05 Népzene határok nélkül
20.30 „Isa pur és homu 20.50 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 21.51 Zene
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Mindenszentek és a néphit 23.30 XX. századi vértanúk 0.10 Éjszaka

November 2., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szemmel 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Úton-útfélen 9.10 Katolikus krónika 9.50 Biblia
és képzõmûvészet 10.05 A Korál-sziget együttes 10.25 Ortodox örömhír 10.50 Református ifjúsági mûsor 11.00 Evangélikus istentisztelet közv. 12.00 Híradó 12.05
Hétköznapi kifutó 12.40 TS – Sport 7 13.20 Virágzó Magyarország 13.45 PentAtom
– A Fokusimai Kodály Kórus 14.50 Hacsi – A leghûségesebb barát 16.25 MTK Budapest–Újpest FC labdarúgó-mérkõzés 18.45 Ybl 200 18.55 Fapad 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 Forma-1 23.20 Vándorút 1.25 Szigorúan ellenõrzött
vonatok
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.55 Kölyökklub 9.45 Egészségkalauz 10.15 Teleshop
11.15 Kalandor 11.35 4ütem 12.10 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.40 Agymenõk 13.15 Tru Calling – Az õrangyal 14.15 Celeb vagyok, ments ki innen! 15.50 Jackie Chan, a szép fiú 18.00 Híradó 18.55 Taxi 19.55 Celeb vagyok,
ments ki innen! 21.20 Elrabolva 23.10 A meztelen dobos 1.15 Portré 1.50 Apa-csata 2.35 Vadmacskák 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.40 Segítség, bajban
vagyok!
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 9.00 Babavilág 9.30 Több mint
testÕr 10.00 Asztro-világ 11.05 Stílusvadász 11.35 Stahl konyhája 12.05 Édes élet
15.55 A múmia – A sárkánycsászár sírja 18.00 Tények 19.00 Rising Star 21.00 Zöld
zóna 23.15 Tea Mussolinivel 1.50 Sportos 2.00 Kasszasiker 2.45 Szellemdoktor
2.55 Békétlen békítõ 3.30 Monk – Flúgos nyomozó 4.15 Napló 4.30 Stahl konyhája
5.00 Csapdába csalva 5.20 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 XX. századi történelem 6.00 Vasárnapi újság 8.35 Európai idõ 9.05 Temetkezési szokásaink 9.30 Korkóstoló – Gasztro magazin 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 A létezés kérdései 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum
15.30 A Metró Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Égi segítõink 19.05 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40
Mese 19.50 Zene 20.05 Irodalmi újság 20.30 Rendszerváltók 1989. 20.50 Vers
napról napra 21.00 Formabontó 21.50 Krónika 23.00 Hírek 23.05 Rádiószínház
23.50 Zene 0.10 Éjszaka

November 3., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Vízitúra 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 10:00 Sophie szerint a világ 10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Napirend elõtt 12.55 Roma magazin 13.25 Domovina 14.00 Magyarlakta
– vidékek krónikája 14.35 Zorro 15.25 Charlie, majom a családban 16.15 Jövõ-idõben 16.25 Híradó+ 16.35 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj
talpon! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Kékfény 21.20 Római helyszínelõk
22.15 Az Este 22.50 Híradó 23.00 Sporthírek 23.10 Aranymetszés 0.00 Rex felügyelõ 0.50 Család-barát 2.10 Sophie szerint a világ
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.45 Reflektor 13.00 Fókusz 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Celeb vagyok, ments ki innen! 16.10 Segítség, bajban
vagyok! 17.25 Fókusz 18.00 Híradó 19.05 Éjjel-nappal Budapest 20.30 Barátok
közt 21.05 Celeb vagyok, ments ki innen! 22.35 Híradó 23.10 Reflektor 23.30 Döglött akták 1.30 Kung-fu 2.20 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.40
Segítség, bajban vagyok!
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
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gonosz álarca 16.00 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.20
Jóban-Rosszban 20.05 Bumm! 20.45 Családi titkok 21.45 Édes élet 23.05 A sakál
1.35 Tények 2.20 Aktív 2.40 Sportos 2.50 Zsaruvér 3.40 A macska 4.30 Aktív 5.00
Csapdába csalva 5.20 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.35 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Rendszerváltók – 1989 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.50 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

November 4., KEDD
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 10.05 Sophie szerint a világ 10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Budapesti bevetés 14.40
Zorro 15.30 Charlie, majom a családban 16.20 Híradó+ 16.35 Rex felügyelõ 17.25
Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 A
berni követ 21.45 Az Este 22.20 Híradó 22.30 Sporthírek 22.40 Elhallgatott történelem 23.35 Rex felügyelõ 0.30 Család-barát 1.50 Sophie szerint a világ
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.45 Reflektor 13.00 Fókusz 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Celeb vagyok, ments ki innen! 16.10 Segítség, bajban
vagyok! 17.25 Fókusz 18.00 Híradó 19.05 Éjjel-nappal Budapest 20.30 Barátok
közt 21.05 Celeb vagyok, ments ki innen! 22.35 Híradó 23.10 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.40 Reflektor 0.00 A fõnök 1.05 EgészségKalauz 1.40 A Muzsika
TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 2.05 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok
közt 4.40 Segítség, bajban vagyok!
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.20
Jóban-Rosszban 20.05 Bumm! 20.45 Családi titkok 21.45 Édes élet 23.05 Hirtelen
halál 1.15 Tények 2.00 Aktív 2.20 Sportos 2.30 Táncalak 3.40 A macska 4.30 Aktív
5.00 Csapdába csalva 5.20 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.20 100 éve történt 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ
15.00 Krónika 15.10 XX. századi történelem 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.50 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

November 5., SZERDA
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Sophie szerint a világ 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Hrvatska krónika 13.00 Ecranul nostru 13.30 Útravaló 13.45 Caruso másik hangja 14.40 Zorro 15.30 Charlie, majom a családban 16.15 Jövõ-idõben 16.25
Híradó+ 16.40 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 A muskétások 21.20 Szabadság tér ’89 22.05
Az Este 22.40 Híradó 22.50 Sporthírek 23.00 KorTárs 23.30 Summa 0.05 Rex felügyelõ 0.55 Család-barát 2.25 Sophie szerint a világ
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.45 Reflektor 13.00 Fókusz 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Celeb vagyok, ments ki innen! 16.10 Segítség, bajban
vagyok! 17.25 Fókusz 18.00 Híradó 19.05 Éjjel-nappal Budapest 20.30 Barátok
közt 21.05 Celeb vagyok, ments ki innen! 22.35 Híradó 23.10 Házon kívül 23.40
Reflektor 0.00 Hazudj, ha tudsz! 1.00 Kémpárbaj 1.55 Apa-csata 2.15 Az éden titkai
4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.40 Segítség, bajban vagyok!
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.20
Jóban-Rosszban 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.05 Bumm! 20.45 Családi titkok
21.45 Édes élet 23.00 Frizbi Hajdú Péterrel 0.00 Hawaii Five-0 1.00 Tények 1.45 Aktív 2.05 Sportos 2.15 Porontyjárat 3.45 A macska 4.35 Aktív 5.00 Csapdába csalva
5.20 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 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 Megújuló
értékeink 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.50 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka
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November 6., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Sophie szerint a világ 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Slovenski utrinki 13.00 Kvartett 13.30 Odüsszeusz nyomdokain 14.30
Zorro 15.20 Charlie, majom a családban 16.10 Híradó+ 16.25 Rex felügyelõ 17.15
Szerencse Híradó 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán 21.20 Munkaügyek 21.50 Az Este 22.25 Híradó 22.40 Sporthírek 22.45 A rejtélyes XX. század
23.20 Történetek a nagyvilágból 23.50 Rex felügyelõ 0.40 Család-barát 2.10
Sophie szerint a világ
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.45 Reflektor 13.00 Fókusz 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Celeb vagyok, ments ki innen! 16.10 Segítség, bajban
vagyok! 17.25 Fókusz 18.00 Híradó 19.05 Éjjel-nappal Budapest 20.30 Barátok
közt 21.05 Celeb vagyok, ments ki innen! 22.35 Híradó 23.10 Brandmánia 23.45
Reflektor 0.00 Odaát 1.05 A’la Car 1.35 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok
közt 4.40 Segítség, bajban vagyok!
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.20
Jóban-Rosszban 20.05 Bumm! 20.45 Családi titkok 21.45 Édes élet 23.05 NCIS
0.10 22-es körzet – A bûn utcái 1.10 Tények 1.55 Aktív 2.15 Sportos 2.25 Grimm
3.15 Hawaii Five-0 4.05 A macska 5.00 Csapdába csalva 5.20 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11. Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek 15.05 Alma és
fája 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház
21.50 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ
23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

November 7., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Sophie szerint a világ 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Roma kultúra 13.00 Esély 13.25 Verssor az utcazajban 13.35 A muskétások 14.30 Zorro 15.20 Charlie, majom a családban 16.10 Jövõ-Idõben 16.20 Híradó+ 16.30 Rex felügyelõ 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30
Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Virtuózok 21.45 Az Este 22.30 Híradó 22.40 Sporthírek 22.50 A temetésem szervezem 0.35 Rex felügyelõ 1.30 Család-barát 3.00
Sophie szerint a világ
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.45 Reflektor 13.00 Fókusz 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Celeb vagyok, ments ki innen! 16.10 Segítség, bajban
vagyok! 17.25 Fókusz 18.00 Híradó 19.05 Éjjel-nappal Budapest 20.30 Barátok
közt 21.05 Celeb vagyok, ments ki innen! 22.35 Híradó 23.10 Reflektor 23.25 Kemény motorosok 0.40 Kalandor 1.35 CSI: A helyszínelõk 2.00 4ütem 2.30 Apa-csata 2.55 Az éden titkai 4.00 Észak és Dél 5.30 Ezel – Bosszú mindhalálig
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.20
Jóban-Rosszban 20.05 Bumm! 20.45 Családi titkok 21.50 Pokolfajzat 0.10 Tények
0.55 Aktív 1.15 Sportos 1.25 Áldott jó nyomozó 2.15 A macska 3.05 A gonosz álarca 3.50 Családi titkok 4.40 Aktív 5.00 Babavilág 5.25 Super Car
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.20 100 éve történt 9.00 Napközben 10.50 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 baptista egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00
Krónika 15.10 Történet hangszerelve 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.50 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 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 31., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Jótékonysági koncert a Szent
László-templomban (ism. 75p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 A gördülõ
köveken nem nõ moha (portréfilm 53p), Megbízólevelek átadása és díszülés Sárbogárdon (59p), Zenevilágnapi hangverseny 1-2. rész 23.00 és
0.00 Lapszemle
November 1., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. o. kézilabda-mérkõzés (2x70p) 13.00 Lapszemle 14.00 A gördülõ köveken nem nõ moha
(portréfilm 53p), Megbízólevelek átadása és díszülés Sárbogárdon (59p),
Zenevilágnapi hangverseny 1-2. rész 18.00 Lapszemle 19.00 Mesedélelõtt
a könyvtárban (~30p), Sándor Anikó elõadása (67p), Alapi idõsek köszöntése (95p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 2., V: 7.00 Heti híradó 8.00 A gördülõ köveken nem nõ moha
(portréfilm 53p), Megbízólevelek átadása és díszülés Sárbogárdon (59p),
Zenevilágnapi hangverseny 1-2. rész 14.00 Mesedélelõtt a könyvtárban
(~30p), Sándor Anikó elõadása (67p), Alapi idõsek köszöntése (95p)
18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet: Komlósi Erzsébet (~48p) 23.00 és 0.00
Heti híradó
November 3., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Komlósi Erzsébet (~48p)
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Interjú Forsterékkal (~45p), Bridge duó
és a Titán zenekar közös koncertje 23.00 és 0.00 Heti híradó
November 4., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei I. o. kézilabda-mérkõzés (2x70p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Október 23-ai megemlékezés
a Mészölyben (16p), 1956-os megemlékezés Sárbogárdon (30p), A Titán
zenekar és Rigó Laci közös koncertje 23.00 és 0.00 Heti híradó
November 5., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Interjú Forsterékkal (~45p),
Bridge duó és a Titán zenekar közös koncertje 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Labdarúgó-mérkõzés (90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 6., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Labdarúgó-mérkõzés (90p)
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Komlósi Erzsébet (~48p) 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.bogar
ditv.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, Huszárné Kovács Márta, Horváthné Mikuli Erzsébet, Mágocsi Adrienn Laura, Huszár
Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, dr. Müller Viktória, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin, Pajor László,
Sallai Attila, Rehák Sándor, Zámbó Tibor és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss
Balázs. Elõkészítés és utómunka: Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden
csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és
a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a
felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig,
apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját
terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken.
Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4 hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44
Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu
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a Bogárdi TV-ben is látható!

Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)

FOGSORJAVÍTÁS.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

Tûzifa eladó, cser aprított: 2250/q, cser aprított akác3
3
cal: 2250/q, cser aprított m -ben: 12500/m , akác aprí3
3
tott m -ben: 13000/m . 06 (30) 2902 531

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása.
06 30 440 5790

Temetés kedvezõ áron. 06 (30) 435 9021
Munkatársat keresünk árukiszállítói munkakörbe. Elvárás C-kategóriás jogosítvány. Fényképes önéletrajzokat
várunk. Krencz Kft. Sárbogárd, Ady Endre út 50.

AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN, RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS.
06 70 5397882

Személy- és vagyonõr, temetéskor, lakodalmakkor stb.
ház õrzését vállalja éjjel-nappal. 1.000 Ft/óra Bíró Sándor, Sárbogárd Dobó u. 28. 06 (70) 290 7676 (6005037)

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS.
06 20 3426 091

Petõfi dûlõben 300 négyszögöl szõlõ, felújított présházzal, pincével, villannyal eladó. Kút a pince végénél. Érdeklõdni: 06 (30) 5777 772 (2174695)

Sárbogárdi Járási Hivatal

Albérlet kiadó Sárbogárdon 30.000 Ft + rezsi. 06 (20)
245 8848

Jogosult állatorvosi és betegellátási ügyelet

Aprított akác és vegyes tûzifa 2200 Ft/mázsa. Ingyen
szállítva eladó. 06 (30) 653 1103 (6005064)

2014. november

Sárbogárdi lakhellyel rendelkezõ férfi munkatársakat
keresünk gépkocsivezetõi munkakörbe, kisteherautóra.
Telefon: 06 (30) 382 4133. Önéletrajzokat a farmfeedkft
@gmail.com-ra várjuk.

A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza
2014. november 1-2.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság út 30/a, 06 (20) 355 7213;
2014. november 8-9.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06 (30) 939 8629;
2014. november 15-16.: dr. Csele István, Sárosd, Sport út 30., 06 (30) 993 9404;
2014. november 22-23.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szent I. út 3., 06 (20) 974 9065;
2014. november 29-30.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a, 06 (30) 639 3977.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti ügyelet a 06 (30) 956 3168-as számú telefonon érhetõ el.
Dr. Bögyös Gábor járási fõállatorvos, dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

Vágott krizantém eladó. Tósoki Nagyhörcsök, csütörtöktõl a sárbogárdi piacon is. Telefon: 06 (30) 464 0345
Multinacionális partnercégünk megbízásából operátor
munkakörbe keresünk munkavállalókat. Munkavégzés
helye: Sárbogárd. Jelentkezéseket fényképes önéletrajz
formájában várjuk az info@humannavigator.hu címre.
06 (22) 509 900
Kiskertek szántását, talajmarózását vállalom. 06 (70)
603 2094 (600504)

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

Bogárd és Vidéke 2014. október 30.

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Csanádi József háziorvos
a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 12-15.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 10.30-12.00.

Dr. Farkas János háziorvos
Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597: H-K: 8-12, Sze: 12-16,
Cs-P: 8-12.

Dr. Horváth Endre háziorvos
Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007, mobil: 06 (30)
2373-700. H: 8-15, K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.

Dr. Jarabin János háziorvos
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
11.30-15.30, P: 8-12.

Dr. Nemes Mária háziorvos
a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. H-P: 8-11.30. Csütörtökön terhestanácsadás: 12-13.

Dr. Oroszlány László háziorvos
a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 460 165. H-K-Sze: 8-12, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13-ig, P:
12-15.

Dr. Somogyvári Katalin háziorvos
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 12.30-15.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári
u. 95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489; Töbörzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.; 11.00–
12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96. Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda: 13.00–14.00, Ady E. út 126.

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573
4908. Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K:
9.30-10.30, tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

KÖZPONTI ÜGYELET MINDEN NAP 15.30 órától
Ady Endre út 79-83., 06 (22) 311 104
SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,
06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (22) 311 104.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.
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Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy azonnal
feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím, egy név, egy
telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet
menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta közreadjuk itt azokat a
legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet.
Hova forduljunk...?

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Éjjel-nappali ügyelet: 06(25)433-444, 06(80)205 020. Polgármesteri hivatal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020, ügyfélszolgálat: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-20.00). Honlap: eon-hungaria.com Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha nem ég a gáz...!
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(80)42-42-42. Ügyfélszolgálat: 06(40)220-022. (H-P: 7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha „süket” a telefon...!
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabejelentés: 1445.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a katasztrófavédelem a 105-ös telefonszámon hívhatók. A mentõk, a rendõrség, a katasztrófavédelem egyetlen
számon is elérhetõk még: 112.

Orvosi ügyelet:
Tel.: 06 (22) 311 104.

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,
hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség alábbi telefonszámait:
06(22) 514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Kéményseprés:
Kémény Zrt. 06(22)550-100

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:
Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanapokon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van:
Közév Kft.: 06(25)508-990, 06(25)508-991, 06(25)463-481.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126. Megyei utak esetén a 06(22)316-271, országos útinform: 06(1)3227-052, 06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés
Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).
Helyi buszjárat:
Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság:
06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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