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Ki kopog?
Kopog a dió a fa alá hullva. Kopogtatják a
varjak is, fönn a fán. Toppant a lábam, huss,
hitchcocki rémület támad a madarak közt,
és három dimenzióban keringenek a fejem
fölött károgva.

Kopog a kollégák ujjbegye a számítógépek
billentyûzetén, bele a minket körülölelõ elmerült csendbe. Ezen mosolyogva kapok
egy fülest – no, nem arcon csattanósat – egy
internetes felvételrõl, ahol „zene az írógéppel” címen egy szimfonikus zenekart írógéppel kísér a karnagy, kicsalogatva az íróeszközbõl minden zeneileg és ritmikailag
alkalmas hangot. Ebbõl is kitûnik, hogy bármi lehet játékra alkalmas (hang)szer, csak
találékonyság kérdése. És minél többet foglalkozik valaki zenével, annál talpra esettebb, kiegyensúlyozottabb.
Kevésbé felemelõ az az égi muzsika, aminek hangja hírek formájában Szíriából ide
hallatszik. Az arab világban dió helyett
bombák potyognak az égbõl.
Hargitai–Kiss Virág

A királyi
udvar
népe

Olasz térfélen

„Huncutkák”

2

KÖZÉLET

2015. október 1. Bogárd és Vidéke

Fejér Megyei Polgárõrnap Alapon
Idén nagy sikereket tudhat magáénak
Alap. Bátran mondhatom, hogy az egész
település, hiszen sokan munkálkodnak e
sikeren. Augusztusban nemcsak az alapi,
de a megyei vadásznapnak is otthont adott
a község, szeptemberben pedig a Fejér
Megyei Polgárõrnapot tartották a vadászháznál. S ne feledkezzünk meg a korábban
ugyancsak Alapon rendezett polgárõr-évértékelõrõl sem.
A XVI. Fejér Megyei Polgárõrnap szombaton délelõtt tíz órakor vette kezdetét a
hivatalos megnyitóval. Szabadosné Grósz
Mária köszöntötte a megjelenteket és a
vendégeket. Õt követte Méhes Lajosné,
Alap polgármestere, aki beszédében köszöntötte a polgárõrszervezetek és a rendõrség vezetõit, köszönetét nyilvánította ki
azért, hogy eme nagy volumenû rendezvénynek Alapon biztosíthat helyet.
Fejér megye számos településérõl érkeztek polgárõrök.
gárõr Érdemkereszt arany fokozatával
tüntették ki. Ezüst fokozatot kapott
Rompos Mihály, az Alapi Polgárõrség elnöke és Katona Attila alsószentiváni polgárõr, valamint bronz fokozattal jutalmazták Balog Sándornét, az alapi polgárõrség
titkárát.

Dr. Túrós András, az Országos Polgárõr
Szövetség elnöke beszédében kiemelte:
országos szinten is irigylésre méltónak
tartják a Fejér Megyei Polgárõrnapot, továbbá közölte: igaz, hogy a polgárõrség
még gyerekcipõben jár, mégis jövõre 25
éves fennállását ünnepli. Megemlítette azt
is, mennyire fontos a szervezet megújulása, fiatalítása, s örömmel nyugtázta a nemrégiben zászlót bontó fiatal polgárõrök beavatását. A frissen beavatott ifjú polgárõrök több mint húszan vettek részt a napon.
Dr. Túrós András beszéde után Fejér megye zászlajára kötöttek föl díszszalagokat a
megjelent szervezetek vezetõi, köztük az
Alapi Polgárõrség nevében Rompos Mihály és Méhes Lajosné polgármester aszszony. Majd dr. Varga Péter, Fejér megye
rendõrfõkapitánya rövid beszédében megköszönte a polgárõrség munkáját, különösképpen a rendkívüli menekülthelyzetre utalva. Továbbá úgy nyilatkozott a polgárõrség munkájáról, hogy anélkül nem
képzelhetõ el Fejér megye közbiztonsága,
a lakosság békéje, nyugalma.

Beszédet mondott Varga Gábor országgyûlési képviselõ is, aki az elérhetõ fejlesztésrõl és a polgárõrség fontosságáról beszélt.
A beszédeket követõen több kitüntetés és
elismerés került átadásra polgárõrök és
rendõrök részére. Méhes Lajosnét a Pol-

A megnyitó után többféle programon kapcsolódhattak ki a résztvevõk. Volt fõzõverseny, lehetett lovagolni, lovas kocsizni, valamint rengeteg kulturális programon tölthették el ezt a kellemes szombatot.
Hargitai Gergely
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Zsaruellátó gyûjtés
Sárbogárdon

Együtt a befogadó
intézményekért

Gerlai Zsolt, Sárbogárd egyik
önkormányzati képviselõje is
részt vesz a Zsaruellátó elnevezésû országos gyûjtési akcióban, mellyel a határon dolgozó rendõreinknek és honvédjeinknek élelmezésében
kívánnak segítséget nyújtani a
pártoktól független civil kezdeményezés szervezõi. Információik szerint ugyanis hiányos a rendvédelmi szolgálatot teljesítõk ellátása.
Az állampolgároktól a következõ felajánlásokat fogadják
köszönettel: higiéniai eszközök, nedves törlõ, fertõtlenítõ, gyorsan elfogyasztható
tartós élelmiszerek, keksz, kis
kiszerelésû ásványvíz.
Sárbogárdon október 3-án (szombaton) 9–11 óráig várják az adományokat a Tesco parkolójában.

A Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szerdán délután tartotta az „Együtt a befogadó intézményekért” elnevezésû,
TÁMOP 3.1.6.-11/2-2011-0016 azonosító számú pályázat záró
rendezvényét a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központban.

Hargitai–Kiss Virág

KÉK HÍREK
Ej, vej!
A rendõrségen egy sárkeresztúri hölgy tett bejelentést szeptember 21-én reggel, mely szerint a családi házának udvarán parkoltatott személyautójának szélvédõjét és a bal oldali elsõ ablaküvegét veje egy kõvel betörte. A 45 éves sárkeresztúri férfit a
rendõrök elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol
rongálás szabálysértés elkövetése miatt indítottak vele szemben
eljárást.

A pályázat a sajátos nevelési igényû tanulók együtt nevelését hivatott megcélozni támogató szolgáltatások létrehozása, fejlesztése,
hiányzó képzési programok megalkotása, korszerû eszközrendszer elterjesztése, pedagógusok felkészítése, kapcsolódó intézmények és személyek bevonása révén, innovatív módon.
Az eseményt a tanulók mûsora nyitotta: egy ritmusjáték poharakkal, zenei aláfestéssel, valamint egy táncos operettválogatás.
Majd a Fejér Megyei Gárdonyi Géza Általános Iskola és Speciális
Szakiskola intézményvezetõje, Surányi Gáborné mondta el személyes gondolatait a megvalósult pályázati projekt céljairól,
eredményeirõl.

Lopott, garázdálkodott, bántalmazott
A Sárbogárdi Rendõrkapitányságon szeptember 21-én este egy
44 éves perkátai lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki
a kora délutáni órákban Hantos külterületérõl eltulajdonította
horgásztáskáját és hátizsákját a benne lévõ készpénzével, személyes irataival és bankkártyájával. Az ismeretlen férfi ezt követõen
az esti órákban Hantoson, a Kossuth Lajos utcában bántalmazta a
sértettet. A rendõrök még aznap azonosították a bûncselekmény
elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 21 éves seregélyesi
lakost, akit a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra elõállítottak. A
nyomozók lopás, garázdaság és könnyû testi sértés vétségének
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki a férfit, majd bûnügyi õrizetbe vették.

Ittas nõ
A sárbogárdi járõrök szeptember 26-án az esti órákban Sárbogárdon, az Ady Endre úton igazoltattak egy 40 éves nõt, aki egy személyautóval közlekedett. Az ellenõrzés során alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott, ezért a sárbogárdi nõt a rendõrök elõállították a helyi rendõrkapitányságra, vele szemben ittas
jármûvezetés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
büntetõeljárást indítottak és vezetõi engedélyét bevonták.

A résztvevõk meghallgathatták Czeizel Barbara, a Budapesti Korai Fejlesztõ Központ EGYMI vezetõjének „A korai fejlesztéstõl
a családközpontú kora gyermekkori intervencióig” címû elõadását, valamint Demeter Gábornénak a gyógypedagógusok szerepérõl tartott és Bacsó Ágnes intézményvezetõnek (Tatabányai
Éltes Mátyás EGYMI, Ált. Isk. és Spec. Szakisk.) az együtt- vagy
különnevelés témakörét feszegetõ elõadását.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Hargitai–Kiss Virág
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Szabó Levente olasz térfélen
Szabó Levi futballcsatárral XXI. századi módon, interneten keresztül beszélgettünk. Szívem szerint személyesen találkoztam volna a sármos, szolgálatkész fiatalemberrel, s ehhez nyár eleje óta próbáltunk megfelelõ
idõpontot találni. De éppen akkor kellett meghoznia egy, az életét és pályafutását meghatározó döntést, aminek eredménye fizikai távolságban is
mérhetõ: 1000 kilométer választja el Levit szülõvárosától, Sárbogárdtól.
– Úgy hallottam, Olaszországba igazoltál.
Igaz a hír?
– Igen! Augusztus közepén igazoltam
Olaszországba az Atalanta csapatához.
– Milyen poszton játszol?
– Csatár vagyok, pontosabban középtámadó.
– Mi az elsõ emléked a labdával kapcsolatban?
– Az elsõ emlékem az, amikor Édesapám
elvitt Sárszentmiklósra egy edzésre, ami
eszméletlenül tetszett nekem. Akkor lettem szerelmes ebbe a sportba.

– Kérlek, részletezd sportpályafutásod
fõbb állomásait! Hogyan kötelezõdtél el
egyre inkább e sportág iránt, és hogyan kerültél a Gyõri ETO-hoz?
– Negyedik osztályos koromban elkerültem Székesfehérvárra a Fõnix-Gold utánpótlás-nevelõ egyesülethez, ahol nagyon
sok mindent tanultam, és ami nagyon jó
alap volt a karrieremhez. 2012-ben változásra és újabb kihívásokra vágytam, ezért a
Gyõri ETO-hoz igazoltam, ami akkor a
legjobb döntés volt. Három évet töltöttem
Gyõrben, ahol sok sikert tudtam elérni. Az
utolsó fél évben felkerültem az akkor még
NB I-es csapathoz, ahol nagyon sok tapasztalatot szereztem.
– Mik voltak eddig a számodra legfontosabb mérkõzések, bajnokságok?

– Számomra mindig a következõ mérkõzés
a legfontosabb! De ha ki kéne emelni egy
mérkõzést, akkor az 2013-ban a Benfica elleni meccsem volt, ahol a 98-as korosztállyal a harmadik helyért küzdöttünk a
Portugál csapat ellen, végül 1-0-ra gyõztünk az én gólommal.
– Voltak-e komolyabb sérüléseid vagy
olyan helyzet, amikor el kellett gondolkodnod azon, hogy folytatod-e a focizást, vagy
abbahagyod?
– Egyszer a külsõ bokaszalagjaim teljesen
elszakadtak, olyannyira, hogy 2 hónapot ki
kellett hagynom. Az orvosok azt mondták, hogy három hónapot kell kihagynom, de hittem magamban,
és a családom segítségével
hamarabb visszatérhettem
a pályára. Egyszer sem fordult meg a fejemben, hogy
abbahagyom a futballt, sõt,
még jobban tudatosult és
megerõsödött
bennem,
hogy mit is akarok igazán
elérni. Átértékeltem a dolgokat. Onnantól kezdve
tudtam, kikre számíthatok
igazán.
– Kit tartasz példaképednek?
– Példaképemnek nem neveznék senkit, nem szeretnék senkire sem hasonlítani, egyedi személyiség vagyok. Akit folyton figyelek
és akitõl tanulok, az Zlatan
Ibrahimovic – egyszerûen
lenyûgöz a játéka!
– Néztél-e felvételen régi
magyar meccseket (Puskásék idejébõl) az élmény
vagy tapasztalatszerzés kedvéért?
– Természetesen megnéztem az Aranycsapatról készült videókat Puskással az élen,
hogy hogyan is játszottak. Tény és való,
hogy abban az idõben nem volt náluk jobb.
– Meddig szeretnél eljutni a futballvilágban?
– A futballban a határ a csillagos ég. Mindig vannak újabb és újabb céljaim, sosem
elégszem meg magammal.
– Mi szeretnél lenni, ha már nem leszel
futballjátékos?
– Ha befejezem a futballt, nem szeretnék
eltávolodni a sportágtól. Vagy edzõként,
vagy pedig játékosmenedzserként folytatnám, ezért is fontos számomra a tanulás.

Bár addig még sok idõ van, ráérek rajta
gondolkozni, de a tervek megvannak.
– Mivel töltöd szívesen a rendelkezésedre
álló szabad idõt?
– Szabad idõmet az olasz nyelv tanulásával
töltöm, de alkalmanként a többiekkel el
szoktunk menni a városközpontba, vagy
éppen a szobában FIFA-zunk, ami egy focis játék.
– Végül egy kissé provokatív kérdést intézek feléd, kíváncsi vagyok, hogyan ütöd le
a labdát: Te hogyan vélekedsz a futballistákról alkotott elõítéletekrõl, miszerint
szeretik a szép nõket (és azok is õket), a jó
autókat, és inkább foglalkoznak a testi,
mintsem a szellemi fejlõdésükkel?
– Teljesen szubjektív dolog, hogy ki hogyan vélekedik a futballistákról. Én egyáltalán nem ítélem el õket, és ezt nem azért
mondom, mert én is focista vagyok. Sok
mindent meg kell tenniük azért, hogy sok
pénzt keressenek; nem egyszerû eljutni
odáig, rengeteg áldozattal jár és kemény
munkával. Persze, akik nem látnak bele a
futball ezen részébe, azok teljes magabiztossággal szidalmazzák a játékosokat,
mert csak a külsõségeket látják. Mindenki
csinálja azt, amiben a legjobb, én azt mondom. Azoknak az embereknek, akik ezt az
oldalt látják, csak annyit tudok mondani,
hogy tessék utánuk csinálni! Ne a másik
életével foglalkozzanak, ugyanis amíg a focistákkal vannak elfoglalva, nem lesznek
elõrébb a saját életükben. Hogy mit kezd
az a focista a pénzével, aki sokat keres, az
az õ dolga, õ dönti el, hogyan alakítja az
életét. Sokan itt buknak el, de legyenek az
ilyen focisták példák azok számára, akik
még nem tartanak ott, hogy milyenek NE
legyenek!
Hargitai–Kiss Virág
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Mesék világában felnõttként
„Csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy abban hiszel, hogy a világon semmi sem varázslat.
Vagy pedig abban, hogy a világon minden varázslat.”
Különleges és felemelõ rendezvényen vehettünk részt kedden este a könyvtárban.
Dr. Kádár Annamária pszichológus, tréner tartott elõadást „Mese, mint hamuban
sült pogácsa” címmel. A terem színültig
megtelt érdeklõdõkkel, sok pedagógus és
szülõ látogatott el a rendezvényre.

Kádár Annamária rendkívül nyitott, pozitív, humoros személyiségét hamar megismerhettük. Õszintén beszélt magáról,
hogy mennyire rajong a mesékért, hisz maga is meseíró. Elõadásában hallhattuk,
hogy a mese nem „csak” mese, abban minden benne van, ami az emberi élet folyamataiban, a felnõtté válás, a kapcsolatok
és a párkapcsolatok kialakulásának dinamikájában is. Beszélt arról, hogy a szerencsét próbáló vándor hamuban sült pogácsája mit is jelképez: az otthonról hozott,
illetve õsöktõl kapott áldásokat, jókívánságokat, történeteket, bölcsességeket, ami

fontos az ember életében, amit hordoz magával. Hangsúlyozta: fontos az életben a
komfortzónából való kimozdulás; ha egy
élethelyzetben megrekedtünk, a megszokott ritmusban már nem találjuk a boldogságot, el kell indulnunk az új felé, ezzel indul el a változás, fejlõdés, átalakulás. Ne-

héz az elindulás, mint a legénynek, aki
szembenéz a sárkánnyal. Az életünk folyamán a saját sárkányainkkal, démonainkkal
kell szembesülnünk. A mesék fontos részét képezik az életünknek, még akkor is,
ha elfelejtettük õket. Nemcsak pozitív, hanem negatív élményeket is meg kell
élnünk. Beszélnünk kell a negatív élményekrõl is, amire tökéletesen alkalmas a
mese nyelvezete, világa. Nem szabad görgetni az életfeladatokat, bele kell vágni!
Szó volt arról is, hogy a mai gyermekek sok
vizuális ingert kapnak mese- illetve rajzfilmek formájában, ami rendkívül gátolja a

NAGY KÖNYVTÁRI SHOW
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
2015. október 6–11.
2015-ben október 6-a és 11-e között kerül megrendezésre az országos könyvtári napok rendezvénysorozata, amelyhez a Madarász József Városi Könyvtár is csatlakozott.
Könyvtárunk idén is rendezvények sokaságával
igyekszik megszólítani kedves Olvasóit és leendõ
Olvasóit.
Az õszi országos könyvtári napok helyi – ingyenes – programjai igyekeznek a lakosság minden
korosztályának, érdeklõdési körének megfelelõ,
nívós elfoglaltságot biztosítani. Célunk az olvasáson, a könyveken kívül az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, milyen alapvetõ szerepe van a könyvtáraknak az emberek életében.
Alapvetõ célunk az is, hogy minden korosztály
számára bemutassuk új könyvtárunkat, a könyv-

tári szolgáltatásokat, megnyerve azokat is, akik
még nem fedezték fel a könyvtárat, az itt rejlõ lehetõségeket, az itt található kincseket.

belsõ képalkotási rendszert. Meséljünk,
énekeljünk minél többet, amennyire lehet,
kizárva a tévét, számítógépet!
Annamária igazi szakember a mesevilágában és pszichológiában, aki elõadásaival
járja az országot, valamint Európát, és
mindenhol vastapssal jutalmazzák, akárcsak Sárbogárdon.
A szerzõvel kötetlenül beszélgethettünk
az elõadás végén a hétköznapi csodákról, a
könyveirõl, a meseírásról, az önismeretrõl,
az „elég jó szülõvé” válás útjáról és még
sok minden másról.
A legnagyobb tanulsága az volt az elõadásnak, hogy mindig legyenek vágyaink, álmaink, és ne féljünk valóra váltani azokat.
Mágocsi Adrienn

A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és családját

2015. október 14-én, szerdán,
17 órára a

„Sárbogárdtól
a NASA-ig”

Október 5-e és 25-e között különféle kedvezményekkel állunk az érdeklõdõk rendelkezésére:

címû rendezvényére.

– ingyenes beiratkozás: ez idõ alatt beiratkozott, új, 16 éven felüli olvasóink 365 napra az érvényes tagdíj befizetése nélkül vehetik igénybe a
könyvtár szolgáltatásait;

Elõadó: dr. Schág Éva,
a NASA kutatómérnöke.

– a megbocsátás napjai: késedelmes olvasóink
mentesülnek a pótdíj kifizetése alól;

Közremûködik:
Bokor Gyula

– kedvezményes árusítás selejtezett könyvekbõl.

(az egykori Color együttes vezetõje).

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

A belépés ingyenes.

TALÁLKOZ(Z)UNK A KÖNYVTÁRBAN!

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Új külsõs tag az oktatási
bizottságban
Új külsõs tagot választottak a sárbogárdi képviselõ-testület oktatási, közmûvelõdési
és sportbizottságába szeptember 29-én, kedden, rendkívüli ülés keretében. Lovászné
Tóbel Katalin, a Petõfi Sándor Gimnázium tanára látja el ezután a külsõs bizottsági
tagsággal járó teendõket. Megválasztására azért volt szükség, mert a korábbi külsõs
tag, Sándor Levente református lelkész elköltözött Sárbogárdról.
Juhász János és Nedoba Károly nehezményezték, hogy az ellenzék (például a FÜBE) színeibõl egyik bizottságba sem kerülhetett külsõs tag illetve képviselõ.
Szilveszterné Nyuli Ilona üdvözölte, hogy az oktatási bizottságba pedagógus kerül.
Hargitai–Kiss Virág

HIRDETMÉNY

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete a 2015. szeptember 11-ei ülésén elfogadta:
– a 36/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendeletet a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésérõl szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 37/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendeletet a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
szóló 16/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 38/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendeletet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról;
– a 39/2015 (IX. 24.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és
értékesítésének egyes szabályairól szóló 18/2004. (IV. 9.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a polgármesteri hivatal szervezési csoportjánál.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a képviselõ-testület és szervei szervezeti
és mûködési szabályzatáról szóló többször módosított 10/2007. (III. 19.)
önkormányzati rendelet 55. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a képviselõ-testület rendes üléseit éves munkaterve alapján tartja. A munkaterv tervezetét a tárgyévet megelõzõ év december 31-éig kell a képviselõ-testület
elé terjeszteni.
Az 55. § (2) bekezdése szerint a munkaterv tervezetének elkészítéséhez javaslatot kell kérni a város lakosságától is olyan napirendi pontokra vonatkozóan, amelyek az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartoznak.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
– a napirend címét, elõadóját;
– a napirend tárgyalásának javasolt idõpontját;
– azoknak a bizottságoknak a megjelölését, amelyek az elõterjesztést elõzetesen megvitatják.
Kérem, amennyiben napirendi pont tárgyalására vonatkozó javaslata van,
azt 2015. október 20-áig szíveskedjen papíralapon, vagy a szervezes2@
invitel.hu e-mail címen a polgármesteri hivatal szervezési csoportjához eljuttatni.
Dr. Sükösd Tamás polgármester
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Mészöly-hírek
Elsõsök avatása
48 elsõs kisdiák készült izgalommal az avatásra. Tanítóik kíséretében érkeztek az iskola tornacsarnokába. Ott már jelentõs számú családtag várta õket. Egy rövid köszöntés és biztatás után a
mesék világába repülhettek Ircsi néni segítségével, aki ismertette

a hétpróba feladatait. Ezek leküzdéséhez ügyességre, figyelemre
volt szükségük. Az akadálypálya színessége, sokszínûsége felkeltette a nebulók érdeklõdését és alig várták, hogy elindulhassanak.
4. osztályos társaik segítették õket a feladatok pontos, biztonságos végrehajtásában.
A 7 próba kiállása után Simon Hanna 4. b osztályos tanuló vezetésével elmondták az eskü szövegét, amelyben megígérték, hogy
igazi mészölyös diákok lesznek. Az avatás végén minden elsõs iskolai pólót és emléklapot kapott. Befejezésül a lelkes kicsik újra
leküzdötték az érdekes akadályokat, immár az újdonsült pólókban. A büszke szülõk fotókkal örökítették meg ezt a jeles eseményt.
Sándorné Pál Brigitta

Hivatalosan is felsõsök
A hagyományokhoz híven ebben a tanévben is játékos vetélkedõvel köszöntöttük a felsõ tagozatban az ötödikeseket. Az osztályok
nagy izgalommal és lelkesedéssel várták a nagy eseményt.
Szeptember 25-én a hangulatos bemutatkozó mûsoruk után vidám vetélkedõn bizonyították be az ötödikes osztályok, hogy az
eltelt egy hónap alatt felkészültek a felsõs életre. A diákönkormányzat tagjai kreatív, érdekes és nevettetõ próbatétel elé állították a gyerekeket. Az osztályok csapatkiáltása egy rövidebb versi-

ke volt, humorral és rímekkel díszítve, amelyet reppesített változatban kellett elõadni. Nagy „kihívást” jelentett a népszerû gyerekdalok elõadása is, amelyet az activity szabályai szerint elõször
az osztályfõnököknek, Márti néninek és Marcsi néninek kellett
elmutogatni a lelkes osztálynak. Bátran állíthatjuk, hogy a megvalósítás sikert aratott.

Az avatás végén a diákok ünnepi keretek között fogadták el a Mészöly-eskü fogadalmi szövegét és büszkén vették át a mészölyös
pólót.
A fogadalmak betartásához sok sikert és kitartást kívánunk!
Diákönkormányzat – Toldi Lászlóné

Az OMÉK-on jártunk
Nagy megtiszteltetés érte a 6. a osztályt. Rétimajorból az Aranypont Zrt. hívott meg bennünket az OMÉK-ra, hogy részt vegyünk
a „Kapj rá!” kampányukban, aminek fõ célkitûzése a halfogyasztás népszerûsítése. Mivel iskolánk is egyik fontos feladatának tekinti az egészséges életmóddal, így az egészséges táplálkozással
való megismertetést, örömmel indultunk útnak szombaton reggel.
A „Kapj rá!” kampány standjánál nagy szeretettel fogadtak bennünket, megcsodáltuk a hatalmas akváriumot, amelyben a hazai
halfajták úszkáltak. A gyerekprogram csak késõbb kezdõdött, így
volt idõnk körülnézni a hatalmas pavilonban. Magyarország különbözõ régiói mutatták be legértékesebb élelmiszeripari termékeiket. Nagyon jól szórakoztunk: gyûjtöttünk pontokat, aminek
eredményeként finom tejet ihattunk. Megcsodáltunk csontból
készült ékszereket, szépen kidolgozott késeket, meseszép virágokat, láttunk néptáncbemutatót, és volt, ahol gyönyörû népviseletbe öltözött asszonyok árulták portékáikat. Játszottunk régi népi
játékokkal, sõt egy tereprali szimulátorában autóversenyzõnek is
érezhettük magunkat, gyûjtöttünk lufikat, karkötõt és sok szórólapot.
Az idõ nagyon hamar elrepült. Visszatértünk az Aranyponty Zrt.
standjához, ahol rajtunk kívül már sokan nézelõdtek. Az akvárium mindenkit lenyûgözött, sokan érdeklõdtek a halételek elkészítése iránt is. Mi játékokon keresztül szereztünk ismereteket a
halakról. Kitöltöttünk egy tesztfüzetet, ahol számot adhattunk
„halas” tudásunkról. A jól kitöltött füzetek részt vettek egy sorsoláson, ahol a nyertesek ajándékcsomagot vehettek át.
A sorsolás kezdetéig még volt egy kis idõnk, így az esõvel dacolva
kicsit nézelõdtünk a szabadban levõ állatok, illetve nagy gépek
között is.
Végül szerencsésen zártuk a napot, hiszen többen is hozzájutottak az ajándékcsomaghoz. Igen szórakoztató és hasznos volt számunkra ez a nap, köszönjük az Aranyponty Zrt.-nek!
A 6. a osztályosok nevében: Földi Lászlóné
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A magyar diáksport napja Alsószentivánon
A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) az
idei évben is meghirdette a magyar diáksport napját. A jelentkezõ iskolák számára
a hagyományos diáksportnapi futótávon
(ezúttal 2015 m) kívül nem volt semmilyen
kötöttség, hogy a kért 120 perces mozgás
keretei között milyen aktivitást végezzenek. A programhoz Alsószentivánon két
éve, 2013-ban csatlakoztunk.
Az immár hagyományos esemény 2015.
szeptember 25-én, pénteken került volna
megrendezésre. Nem véletlen a feltételes
mód használata, ugyanis a futás után kitörõ
felhõszakadás lehetetlenné tette a foci, kosárlabda, röplabda és egyéb mozgásos játékok megrendezését. Szerencsére az MDSZ
lehetõvé tette a rendezvény elnapolását, így
az elmaradt programokat a heti délutánokon pótolni tudtuk, mely által számos
sportélménnyel lehettünk gazdagabbak.
Kiss Attila

Szüreti volt Aprajafalván
Szeptember 25-én izgatottan érkeztünk az óvodába. Szüreti mulatságot tartottunk, így sokan a néphagyományoknak megfelelõ
ruhába öltöztek. Sajnos az idõ nem kedvezett nekünk, de nem keseredtünk el. Reggelizés után a csoportban õszi mondókákat, verseket mondogattunk, dalokat énekeltünk, dalos játékokat játszottunk. A táncolásba, mulatságba már a szülõket is bevontuk. Akinek kedve volt, õszi képeket készíthetett, barkácsolhatott. Közben ettünk, ittunk, buliztunk. Kellemes hangulatú délelõttöt töltöttünk együtt.
Köszönjük a szülõk részvételét a szervezésben, lebonyolításban!
A felvonulás ugyan elmaradt, de köszönjük a lovas kocsisoknak,
hogy jó idõ esetén rendelkezésünkre álltak volna. Jövõre is számítunk rájuk!
Köszönettel:
A Pillangó csoport óvodásai és dolgozói nevében:
Pál Ildikó óvodapedagógus

Huncutka-híradó
A Sárbogárdi Zengõ Óvoda Huncutka csoportja szeptember
18-án a takarítási világnap jegyében kirándulást szervezett a közeli vadászházba és a körülötte lévõ erdõkbe. Reggel a gyerekek a
szülõkkel együtt – az elõre megbeszéltek szerint – PET-palackokkal, újságpapírkötegekkel érkeztek az óvodába, amelyek újra
felhasználható hulladékok, közösen gyûjthetjük õket, ezzel is
csökkentve a természetbe jutó szemét mennyiségét.

A busz indulásáig széles körben feldolgoztuk a takarítási világnap
témáját, és a gyermekek kezdeményezésére eldramatizáltuk a
Nagytakarítás a napnál címû mesét.
A vadászházban nagy szeretettel fogadtak minket a szülõk, akik
étellel, itallal kínálták a gyermekeket. Az udvaron álló fáról diót
vertünk, amit összegyûjtöttünk a környéken élõ vaddisznók etetéséhez. Természetesen a gyermekek is megkóstolhatták a diót. Ezután 1500 fácánt nézhettünk meg a neveldében, és megfigyeltük,
hogyan gondoskodnak róluk az emberek. A gyerekek sok színes
fácántollat is begyûjtöttek. Alig várták már, hogy elinduljanak az
õszi erdõ kincseit felfedezni. Felhívtuk a gyermekek figyelmét
arra, hogy óvjuk a természetet, ne szemeteljünk az erdõben.
Nagy meglepetésünkre útközben az egyik apuka éppen arra jött a
kombájnnal. A gyerekek közelrõl megtekinthették az óriási mezõgazdasági gépet. Az apuka elõadásából új ismeretekre tettek
szert, mert nemcsak bemutatta, hanem el is mesélte a betakarítási
folyamatokat.
Az erdei séta végére mindenkinek megtelt a kis kosara, táskája a
különbözõ termésekkel, amelyeket közösen az óvodai életben
felhasználhatunk. Kissé elfáradva, de élményekben gazdagon, vidáman, énekelve utaztunk a buszon vissza az óvodába. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az egyik kislány következõ mondata: „Ez
volt a legjobb nap!”
Bõdiné Boros Csilla, Ács Andrea Mária óvodapedagógusok
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Benti szüret
Vigasztalhatatlanul esett az esõ pénteken, amikorra a cecei óvoda a szüreti mulatságát tervezte. Szerették volna ragyogó nap
alatt ropni a közös táncot, ám az idõjárás meghiúsította az elképzelésüket. Így hát a kultúrház adott menedéket és helyet az ünneplõknek, ahová a kistérségi busz vitte az óvodásokat, óvónõket,
dajkákat.
A Katica csoport készült mûsorral az alkalomra. Õszi illetve a szüreti idõszakhoz kötõdõ dalokat, táncokat mutattak be szép viseletben, megalapozva a vidám hangulatot az elõadásukat követõ
táncházhoz. Gula Miklós táncpedagógus vette át aztán az irányítást és a szót. Csendre intette a gyerekeket akképpen, hogy „Ne
beszéltessétek a felnõtteket!”, majd játékosan táncba vitte az aprónépet és a felnõtteket. Az állatutánzásnál a lurkók megmutatták rátermettségüket.
A kis tehenekbõl egy hirtelen ötlettõl vezérelve
kígyók lettek, és örömmel törölték föl hasukkal
a padlót. Gula Miklós nyelt egyet (az anyukák
szintúgy, a frissen mosott–vasalt ruhák sorsát
szemlélve), de nem volt rest, maga is csatlakozott a sok kicsi csúszómászóhoz. Csak annyit
kért a gyerekektõl, hogy legközelebb valami
lábon járó jószágot találjanak ki. No, így is lett.
A táncos mulatozást falatozás követte: zsíros
kenyér és innivaló.
A Katicákat és a közös táncot Varró János és
Cserta Balázs kísérte citerán és klarinéton.
Hargitai–Kiss Virág

FÉNY-szóró
Az idei évben a fény nemzetközi évének programjaihoz csatlakozva rendezték meg szeptember 28-án, hétfõn a hagyományos
akadályversenyt a cecei iskolában.
A megelõzõ héten szinte minden tantárgyból érintették a fény fogalmát, jellemzõit a közösség tagjai. Volt Mobil Planetárium Szegedrõl és interaktív elõadás a Paksi Energetikai Szakközépiskola
diákjai és pedagógusai jóvoltából, akik a folyékony nitrogént még
a lépcsõn is leöntötték! Emellett azonban sok érdekes kísérletet
mutattak be csoportforgóban a felsõs diákoknak, akik ezekkel a
technikákkal eddig nem találkoztak.

A programok megkoronázása az akadályverseny volt, ami Cece
külterületén valósult meg. A szokásokhoz híven a 3–8. évfolyamos diákok csapatokba rendezõdtek, nevet választottak maguknak – természetesen a fénnyel kapcsolatban – csatakiáltást, indulót tanultak, jelvényt, zászlót, menetlevelet készítettek.

Hétfõn reggel pedig elindultak, hogy egymással is megmérkõzzenek, akadályokat teljesítve. A kissé hûvös, de esõmentes idõben
igazán jól érezték magukat a diákok és pedagógusok egyaránt. Ez
az alkalom nem csupán a diákok tudásának gyarapítására és elmélyítésére volt jó, hanem közösségépítésre, beszélgetésre, egymás megismerésére is, egy kicsit kötetlenebb formában.
Míg a „nagyobb” diákok az akadályversenyen mérték össze tudásukat, az 1. és 2. évfolyamosok az iskolában „Fénylõ Családi Napot” tartottak, ahol a kicsik és nagyobbacskák a szülõkkel és családtagokkal együtt festettek, versenyeztek, és persze falatoztak a
szülõknek köszönhetõen, akik sok-sok finomsággal érkeztek az
ismerkedésre és „csapatépítésre”.
A projekt a pénteki napon záródik, amikor a Székesfehérvári
Csillagvizsgáló munkatársai érkeznek 20 órakor az iskola udvarára egy mobil távcsõvel és mutatják be az onnan jól követhetõ „égi
jelenségeket” az érdeklõdõknek.
Cecei iskola
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Okosabbak és boldogabbak a zenét tanuló gyerekek?
– a zene világnapja (október 1-je) okán –
Szakemberek szerint a zenetanulás kifejezetten jótékony hatással van a gyerekek testi–lelki egészségére. Megállapították
ugyanis, hogy azok a gyerekek, akik valamilyen hangszeren tanulnak játszani, sokkal gyorsabban fejlõdnek mentálisan, és
sokkal kiegyensúlyozottabbak lelkileg is.

A zene ugyanolyan fontos lehet, mint a beszéd
Bár nem kell feltétlenül zenészt nevelni a gyermekünkbõl, azért
jól tesszük, ha megtaníttatjuk valamilyen hangszeren játszani.
Vizsgálatok szerint ugyanis azok a gyerekek, akik zenét tanulnak,
az agyuknak olyan részét is használják, amelyet egyébként nem. A
két agyféltekénk ugyanis különbözõ képességek elsajátításához
és tevékenységek elvégzéséhez köthetõ. A nyelv és a zene esetében a látott vizuális jeleket alakítjuk át beszéddé és hangokká, az
elõbbinél a betûk révén, az utóbbinál a kottaolvasáskor. Ennek
ellenére e két tevékenységet külön agyfélteke végzi. A beszéd a
bal, a zenei képességek a jobb agyféltekéhez kapcsolhatók.
Sokan nem is tudják, de a kisgyermekek korai zenei fejlesztése a
kiegyensúlyozott és teljes személyiség kialakítása érdekében
ugyanolyan fontos, mint a beszédkészség fejlesztése. A kisgyerekek ráadásul nemcsak könnyebben és gyorsabban tanulnak meg
hangszeren játszani, mint a felnõttek, hanem e tevékenység nagyobb idegrendszeri rugalmasságot is eredményez számukra.

Magasan verik a mezõnyt
a hangszeren játszó gyerekek
Gottfried Schlaug agykutató azt igazolta vizsgálataival, hogy akik
hétéves koruk elõtt kezdenek el valamilyen hangszeren játszani,
azoknak általában megvastagodik az agy kéregteste, amely információs szupersztrádaként funkcionál a két agyfélteke között. A
hivatásos zenészek agyában több szürkeállomány van, mint azokéban, akik egyáltalán nem, vagy csupán kedvtelésbõl játszanak
valamilyen hangszeren.
A sokat gyakorló gyerekek esetében javul a kezek mozgáskoordinációja is. A kutatások szerint azok, akik legalább három éven keresztül tanulnak hangszeren játszani, értelmi képességeikben felülmúlják azokat a társaikat, akik nem tanulnak zenélni. Az eredmények annál jobbak, minél tovább és komolyabban foglalkoznak a zenével. A zenét tanuló gyermekek agya érzékenyebben reagál a beszéd hangmagasságában bekövetkezõ változásaira is,
mint azoké, akik nem tanulnak zenét, így képessé válnak jobban
megítélni mások érzelmeit. Emellett szélesebb szókinccsel rendelkeznek, jobban olvasnak, és gyorsabban tanulnak meg idegen
nyelveket, valamint kreatívvá, kitartóvá, fegyelmezetté is válnak.
Éppen ezért szinte érthetetlen, hogy a mai iskolai tanrendnek
miért nem része a hangszertanulás.

„MADARÁSZ ÉS KORA”
A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és családját

2015. október 7-én (szerdán) 17 órakor
tartandó rendezvényeire:

Bödõ István fõlevéltáros
elõadása könyvtárunk névadójáról.
Elõtte 16.30 órától kiállítás
a 100 éve elhunyt Madarász Józsefrõl.
A kiállítást megnyitja: Novák Kovács Zsolt középiskolai tanár.

Érzelmi anyanyelv a zene
A zene lélekre gyakorolt hatása sem elhanyagolható, ugyanis
stresszoldó tulajdonsága révén segít egyensúlyban tartani a pszichés állapotunkat és megakadályozni a depresszió kialakulását. A
zene különféle tulajdonságai révén különbözõ hatásokat ér el. A
klasszikus zene például az emberi méltóságot, az életbe vetett hitet erõsíti, a romantikus muzsika pedig álmodozásra, képzelõdésre késztet.
A gyerekek zenélés közben sokrétû és mély érzelmeket élnek át.
A zene úgynevezett második anyanyelvként funkcionál, amellyel
rendkívül érzelem gazdagon tudják kifejezni magukat, azaz a zenélés az önkifejezés egyik talán legjobb módszere.

Egy életen át profitálhatunk a zenetanulásból
A gyermekkori hangszeres zenélés hatása idõskorban is megmutatkozik – vélik amerikai kutatók, akik 70 egészséges, 63-83 év közötti felnõttet zenei tudásuk alapján osztottak csoportokra. Az
eredmények szerint a zenészek jobban teljesítettek a kognitív
teszteken, mint azok, akik soha nem játszottak hangszeren, és
nem tudnak kottát olvasni. Az életen át fenntartott zenei aktivitás
tehát olyan kognitív feladat, amely fittebbé teszi az agyat.
A zenélés ugyanis évekig tartó gyakorlást és tanulást jelent,
amelynek hatására olyan alternatív kapcsolatok jönnek létre az
agyban, amelyek kompenzálhatják a korral járó szellemi hanyatlást. Így a zeneterápiát a memória fejlesztésére is sikerrel alkalmazzák idõsebbeknél, de a demenciával küzdõ betegek, valamint
az Alzheimer-kórosok állapotán is javít.

A zeneterápia haszna
A zeneterápia a zenét használja fel fizikai, érzelmi, kognitív és
szociális téren a különféle egészségügyi panaszok kezelésében.
Két típusa van: az aktív és a passzív. Az elsõ verzió magában foglalja a hangszerek és énekhang használatát, az utóbbi pedig csak
simán zenehallgatást jelent.
A zeneterapeuták speciális zenei programokat hoznak létre egyének vagy csoportok számára, az érzelmi, fizikai, szociális és kognitív képességeiknek megfelelõen. A foglalkozások folyamán sor
kerülhet zenei improvizációkra, zenehallgatásra, zeneszerzésre
és elõadásra is.
A zeneterápia jótékony hatását számos vizsgálat bizonyította, de
a betegek maguk is azt tapasztalták, hogy e módszer javítja az életminõségüket, csökkenti a stresszt, a szorongást és a fájdalmat, javítja a mozgást és a légzést, a verbális és non-verbális kommunikációt, és a memóriát.
Írta: Kármán Nikola (www.almapatika.hu)
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Amikor a sas mormotát fogott... 8.
Georginával délután körbesétáltuk a kisvárost. Egyik oldalán a lecsendesedett
Pandzs folyó húzódott természetes határként, másik oldalát hirtelen hegy zárta.
Egyszer fölmásztunk rá Georginával, sajnos éppen akkor döntöttem úgy, hogy
fényképezõgép nélkül megyek. Rossz döntés volt! Fönt üldögéltünk a hegyoldalon,
alul a fákkal sûrûn benõtt városka, mögötte a vadul tomboló folyó, mögötte Afganisztán. Háromdimenziós mozi! A kopár
afgán hegyek mögül a semmibõl sárgás
porfelhõ kezdett el tekeregni, és lassanlassan végighúzódott a folyó mentén. A
látvány letepert minket.
Estére újabb vendéggel gazdagodott a
szállás. Azt hittem, egy alkalmazott szorgoskodik. Angolul szólalván meg rájöttem, hogy õ is vendég. A vacsorát együtt
költöttük el a hosszú ebédlõasztalnál. Hatvan év körüli ausztráliai volt. Londonból
Vlagyivosztokba tartott motoron, de az a
kirgiziai Osh városában tönkrement, ezért
sofõrt fogadott és lejött délre a Pamírt
megnézni. Sofõrje Murghabból való kedves kirgiz, akivel törökül beszélgettem.
Meghívott hozzájuk és telefonszámot cseréltünk.

Másnap reggel segítettem Hasimnak gyomot szedni a kertben. Panaszkodott, hogy
senki nem akar jönni hozzá dolgozni, mert
kevésnek találják a tadzsik fizetést. Minden családból dolgozik valaki Oroszországban, ahol sokkal többet keresnek.
„Aki a kicsit nem becsüli...” – gondoltam.
Még egyszer körbesétáltuk a városkát Georginával, lesétáltunk egészen a házaktól
egy kõdobásnyira fortyogó folyóig, közben
azon izgultunk, hogy mikor lõnek ránk a
nem látható határõrök. A folyóparton csak
szemetet találtunk. Visszakanyarodva a
helyi piacon dinnyét, cukorkákat és friss,
ropogós kenyeret vettünk. Rábukkantunk
egy érdekes étkezõre is, aminek a központi
termében egy alkohollal eléggé telített nõ
üldögélt. Nem dolgozott ott, csak naponta
beült egy csevejre. Elmesélte magáról,

hogy egyedül él, a szülei meghaltak, senkije és semmije, fõleg munkája nincs. Meleg
ételük már kifogyott, de valahonnan levest
kerítettek nekünk, közben salátát szeletelt
a tulajdonos felesége. Igazi tadzsik vendégszeretet, nem lehet betelni vele!

Másnap reggel a városka másik végében
három órát vártam a masrutka indulására
Langar irányába.
Langaron keresztül vezetett az az õsi kereskedelmi út Baktrián és Szogdián keresztül, ami Kínát Európával kötötte
össze. Ezt az utat rajtam kívül Ptolemaiosz
és Marco Polo is megemlíti. Gorno-Badahsan területén, 3800 m magasságban
olyan sziklarajzokat találtak 1971-ben,
amiket még vaskorban élõ emberek vésegettek a falakra ráérõ idejükben. Ezüstbányák már akkor is mûködtek. Évezredekkel késõbb, amikor a rubin nagyon keresett áru lett, rubinbányákat kezdtek ásni,
ami mostanra ürült ki. Éppen akkor, amikor arra járok!
Szorongtam a masrutkában, ami minden
lakott területen utasokat vett föl és tett le.

Öt utas helyett a duplája került az autóba.
Egyszer két falu közt kezemben egy hatalmas ajándékkosárral ültem, mert nem fért
el máshol, míg egy kisbaba a hátam mögötti ülésen a fülembe ordított egy órán keresztül. Egy másik helyen egy ijedt szemû,

zsemleszínû kecske lábait kötözték szorgalmasan a felszállni készülõ utasok. A
szép kecskét az autó tetejére szánták. Nem
tudtam kivenni a tulajdonost a kötözõk
csoportjából, ezért udvariasan megkértem
a csoportot, hogy a kecskét az autóba tegyék, a csomagjaikat pedig a kocsi tetejére,
mert az úgy logikus. A csomagoknak mindegy, hol vannak, a kecskének meg nem. Tanácsom és kérésem süket fülekre talált,
csak kötözték tovább a szegény ordító
kecskét, majd megpróbálták a fejét egy jutazsákkal letakarni. Ez lett nálam a döntõ
pont, azaz az utolsó csöpp a pohárban.
Nem elég a sok szorongó utas, az ordító
gyerekek, még a kecskét is terrorizálják!
Csípõre tettem a kezem, és elkezdtem teljes tüdõmbõl, grammatikailag nem egészen pontosan perzsául ordítani. Nem
ismertem magamra, de már belekezdtem
az ordításba, nem lehetett abbahagyni.
„Ha nem teszik ezt a szegény kecskét a kocsi hátsó részébe, lefényképezem ezt az
egészet és fölteszem az internetre, hogy a
világon mindenhol lássák, hogy milyen
szívtelenek itt az emberek! Az állatok is
Allah teremtményei! Képzeljék el magukat zsákba húzott fejjel a kocsi tetején
utazni, majd megtudják milyen az! Szégyen, gyalázat!!!!”
Kiolvastam a pillantásaikból, hogy teljesen
hülyének néznek. A kecske végül is bekerült két suhanc közé, az autó nyújtott, hátsó, csomag- és emberszállításra alkalmas
részébe, engem meg nem érdekelt, hogy
még egy óráig valakik hülyének néznek. Itt
a kecske volt a lényeg.
Folytatom.
Gulyás Ibolya
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ÜNNEP / A MI VILÁGUNK

Akikre nem volt méltó a világ
„Akikre nem volt méltó e világ, bujdosva pusztákon és hegyeken, meg
barlangokban és a földnek hasadékaiban.”(Zsidók 11,38.)
Október hatodika a magyar nemzet életében gyászünnep. Emlékezés az a nap az aradi 13 vértanúra.
Tizenhárom ember szenvedése és halála áll elõttünk, és abban
szemléljük nemzetünk szenvedésteljes, de mégis dicsõséges és diadalmas múltját.

Amikor a 13-ra gondolunk, akkor egyszerre megsokasodik ez a
szám, és már nemcsak a 13-at látjuk, hanem mindazokat, akik a
hazáért meghaltak, akik a hazáért élettel és vérrel fizettek.
Eszünkbe jutnak honszerzõ õseink, akik vér árán jöttek be erre a
földre. Eszünkbe jutnak azok, kik vérükkel és életükkel küzdöttek török és tatár ellen, hogy megtartsák ezt a nemzetet. Eszünkbe jutnak az idõk, amikor hazánkat el akarták adni a németeknek,
és voltak e nemzetnek hõs fiai, akik vérüket áldozva küzdöttek a
nemzet szabadságáért. Eszünkbe jut a világháború, eszünkbe jut
a gyászos Trianon.
Bizony, a 13 megnõ egy hatalmas, véres sereggé. A kihullott vér
patakokban ömlik és folyammá dagad a magyar történelem folyamán.
Amikor ezekrõl emlékezünk, azt mondhatjuk az Igével: Akikre
nem volt méltó ez a világ. A nemzet vértanúiban él. Jaj annak a
nemzetnek és vége annak az országnak, amelynek nincsenek vértanúi, mert ott megszûnt a haza szeretete, ott megszûnt az áldozat
és megszûnt a hõsiesség.
Hogy miért vannak ezek így, azzal ne foglalkozzunk. Ez nem a mi
dolgunk. Bizonyos, hogy a bûn miatt nincsen békesség ezen a földön. Viszont tegyük azt, amit reánk bízott Isten. Becsüljük meg
azoknak emlékét, becsüljük meg életét, vérét és halálát, akik népükért, hazájukért áldoztak oda mindent.
A vértanúk vére mag. A nemzet vértanúinak a vére is mag. Kikel
ez a mag, és újabb hõsök teremnek belõle.
Adjunk hálát Istennek azért, hogy ez a mag nem veszett ki a mi
magyar népünk fiainak életébõl. (Zsidók 11,32-40.)

2015. október 1. Bogárd és Vidéke

DIÓVERÉS ELÕTT
A családapa születésnapja alkalmából merészen megeresztette a
fantáziáját, és diótortát kért. Igen ám, de a tavalyi dió már elfogyott, idei még nincs. Menjünk el a boltba! Hát sajnos, mindennemû dió elfogyott. Mi lesz most? Szegény apu diótortára vágyik,
egyszer van szülinapja egy évben, ki kell találni valamit. Van szupermarket és hipermarket a városunkban elég, nézzünk körül! Az
egyik ilyen helyen az alkalmazott az ujjával ravaszul hívogató
mozdulatokat tesz, aztán egy polc alján rámutat egy csomó töretlen dióra. Hurrá, meg van mentve a haza! Tegyünk a zacskóba
néhány marékkal, és otthon elõ a kalapácsot!
A pénztárnál van egy kis ijedelem: a diónk vagy ötszáz forintot
kóstál. Mindegy, benne vagyunk, kissé fájó szívvel szurkoljuk le az
összeget!
A diótorta igen finomra sikerült, a születésnap egyéb körülményei is kiválóak lettek. Közben az udvaron levõ hatalmas diófa
termése néhány hét múlva elérte a kellõ érettségi fokot. A családapa a fû közül vagy egy tucatnyi diót szedett össze egy reggel.
Másnap megint.
E sorok írója abban a
helyzetben van, hogy teljes hûséggel fel tudja
idézni ennek az apának a
gondolatmenetét, mert
itt az ideje feltárni, hogy
a két személy egy és
ugyanaz. Tehát amikor
néhány nap múlva már
tekintélyes mennyiségû
dió gyûlt össze az e célra rendszeresített hálóban, a fotelban ülve
majdnem nevetséges gondolatmenet futott végig az agyamon.
A múltkor ötszáz forintot kellett fizetnem ugyanennyi dióért.
Most meg egyetlen fillér nélkül itt van a szatyromban a megfelelõ
mennyiség. Hogy jövök én ehhez? Mások, ugye, fizetnek érte, én
viszont ingyen elsajátítom. Nem igazságtalanság ez? Mi jogosít fel
engem erre a kivételezett helyzetre?
Tudom, és mindenki tudja. Van egy udvarom, s azon van egy darab diófa. Ennyi. A természet olyan képzõdmény, amely ad.
Ameddig hagyják. Nem kell ide pénz! Ennek jelentõségét nem
igazán fogjuk fel.
De a tudatomban játékosan megjelent az emberiség társadalmi
berendezkedésének alapvetõ igazságtalansága. Egyes emberek
birtokolnak udvart, rajta diófát, egyesek ragyogó jachtot a tengeren, szép kastélyt, finom falatokat, különleges, drága itókákat,
mások pedig nem. Ha egy gondolatmenet beindul, nem lehet leállítani. Nem hiszem, hogy polgári berendezkedésû országokban
van valami jogszabály arra, hogy egy társadalomban igenis legyenek szegények és gazdagok. A törvények képmutató módon inkább az egyenlõséget emlegetik. Egyenlõség! Az egyik leghazugabb szó. Szörnyû elgondolni, de a történelemben alighanem az
egyenlõség nevében ölték meg a legtöbb embert. Mennél nagyszerûbb egy eszme, annál többet ölnek miatta.
Jó messze keveredtem az én diótortámtól! Be is fejezem, kimegyek összeszedni a frissen hullott diót.
L. A.

Forrás: dr. Ecsedy Aladár, Mindennapi kenyér (1941-es kiadás)

MEGHÍVÓ
Tisztelt Cecei Polgárok!
Nagy szeretettel meghívjuk Önöket
a 2015. október 6-án, kedden, 11 órakor tartandó
OKTÓBER 6-AI ÜNNEPSÉGÜNKRE!
Helyszín: a Cecei Általános Iskola fõbejáratának lépcsõje.
Emlékezzünk együtt fõhajtással az aradi vértanúkra!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
A hónap folyamán a következõ pár kötötte össze hivatalosan is élete fonalát Sárbogárdon:

SZEPTEMBER 26-ÁN
26-ÁN
MÜLLER VIVIEN ZSUZSANNA SÁRBOGÁ
MÜLLER
SÁRBOGÁRDI
RDI ÉS
ÉS
GERGÁLY
GERGÁ
LY MILÁN
MILÁN LÁSZLÓ
LÁSZLÓ SZABADEGYHÁ
SZABADEGYHÁZAI
ZAI LAKOS.
A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házaspár hozzájárulásával
tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást, a nehézségekben
kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!
Szerkesztõség
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Tisztelgés egy
emlékhelynél
Lehet, hogy sokan nem is tudják: az 1960 és
2001 között Sárbogárdon szolgálatot teljesítõ légvédelmi rakétás és lokátoros honvédségi alakulatok katonáinak van egy emléktáblája a HEMO (Helyõrségi Mûvelõdési Otthon) homlokzatán. Ezt az emléktáblát 2011. június 25-én az egykori alakulatok nyugdíjas egyesületei állították. Idõrõl
idõre megemlékeznek itt a hajdani ezred
katonái.
Kedden Széni Mihály temetése után gyûltek össze itt a volt bajtársak, s helyeztek el
koszorút az emléktáblánál.
Hargitai Lajos

Misi bácsi
Katonai tiszteletadás mellett búcsúztunk a 83 éves korában elhunyt
Széni Mihály nyugállományú alezredestõl szeptember 29-én a sárbogárdi Huszár-temetõben.
Misi bácsival a rendszerváltás után ismerkedtem meg közelebbrõl,
amikor a helyi polgárõrséget szerveztük. Akkor már nyugdíjasként
egyik fõ oszlopa lett a helyi polgárõrségnek. Egy ideig az elnöki teendõket is ellátta. Türelme, szelíd, de határozott kitartása gyakran segítette át ezt a közösséget a nehezebb idõszakokon.
Szerénysége, elkötelezett ügyszeretete sokunk számára volt példa.
Nem ez volt az egyetlen társadalmi
tevékenysége. Aktív szervezõje
volt a honvéd nyugállományúak
klubjának is.
Ravatalánál búcsúztató beszédében katonai pályáját, társadalmi tevékenységét méltatta Gál Sándor,
a Honvéd Bajtársi Egyesület elnöke.
Sírjánál a család, barátok, ismerõsök mellett ott álltak a volt katonabajtársak, polgárõrtársak. Tisztelgett a ravatalnál az alakulat egykori
parancsnoka, Zopcsák László is.
Nyugodj békében, Misi bácsi!
Hargitai Lajos
„Búcsúztam volna tõletek, de erõm nem engedett,
Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek...”
Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

SÁRI MIHÁLYNÉ, Saci óvó néni,
mezõszilasi lakos, életének 78. évében türelemmel viselt szenvedés után
örökre megpihent.
Hamvait – saját kérését tiszteletben tartva – szûk családi körben
helyezzük örök nyugalomra a mezõszilasi temetõben.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk
mindazoknak,
akik szeretett édesapánk,

SZÉNI MIHÁLY
temetésén részt vettek,
gyászunkban
osztoztak.
Gyászoló család
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Fehérboros csirke
szõlõvel, barackkal
Hozzávalók: 12 csirkecomb (alsó-felsõ vegyesen), kevés olívaolaj, 2 dl fehérbor, 5 dl
húsleves, rozmaring, só, bors, 1 db vöröshagyma, 3 sárgarépa, 3 gerezd fokhagyma,
õszibarack (majdnem egy egész konzerv,
vagy befõtt friss gyümölcs hiányában), 1
fürt fehér szõlõ.
A csirkecombokat sózzuk, borsozzuk, és
felhevített serpenyõben egy kevés olajon
minden oldalukon megpirítjuk õket. Közben egy fej hagymát apróra vágunk, a répákat felkarikázzuk. Amikor a csirkecombok
megpirultak, kivesszük õket a serpenyõbõl, félretesszük. Ugyanabban a serpenyõben az olajon a hagymát megdinszteljük,
hozzáadjuk a sárgarépát, felaprított fokhagymát. A zöldségeket lepirítjuk, majd
felöntjük a fehérborral, erõs lángon elpárologtatjuk az alkoholt belõle, majd felöntjük alaplével, amit szintén erõs lángon
beforralunk, és hozzáadjuk a rozmaringot.
Egy tepsibe fektetjük a csirkecombokat,
ráhalmozzuk, elegyengetjük a zöldséges
mártást és a barackokat is a combok közé
helyezzük. A tepsit szorosan lefedjük alufóliával, és sütõben 190 fokon 30 percig pároljuk, majd az alufóliát eltávolítjuk, és
grillfokozaton 15 perc alatt megpirítjuk a
csirkéket. Amikor a csirke megpirult, a sütõbõl kivéve hozzáadjuk a felezett szõlõszemeket.

Medvesajtos–tojásos
burgonya
Hozzávalók: 3 nagyobb burgonya, 1 marék
finomliszt, 3 tojás, 1 doboz natúr kockasajt. A sütéshez: olaj.
A burgonyákat meghámozzuk, karikákra
vágjuk. Enyhén sós vízben megfõzzük,
majd leszûrjük a levét. Rászórjuk a maréknyi lisztet, a felvert tojást megsózzuk, ráöntjük a burgonyára és összekeverjük
(összetörjük). A felforrósított olajba kanalanként beleszaggatjuk, és amikor aranysárga a talpa, villával megfordítjuk. Amikor kész, hõálló tálra szedjük és a krumplis
figurák tetejére egy-egy szelet sajtot teszünk. 200 fokra elõmelegített sütõbe
tesszük, ahol a sajt kb. 5 perc alatt ráolvad.
Rögtön fogyasztható, finom étel.

Fahéjas fátyolkalács
Hozzávalók a kalácshoz: 3 bögre (2,5 dl)
liszt, 1 bögre 2,8 %-os tej, 1 cs szárított
élesztõ, 1 púpos ek cukor, 5 dkg vaj, 1 tojás,
1 kk só; a töltelékhez: 7 dkg vaj, 1/2 bögre
cukor, 2 csapott tk õrölt fahéj.
Egy tálban a tejet, vajat és a cukrot összemelegítjük. Ne legyen forró, csak langyos.
Beleöntjük a lisztet, sót, tojásokat, élesztõt
és a cukrot. Jól kidagasztjuk, majd 40 percet pihentetjük. 30x50 cm-es téglalappá
nyújtjuk, megkenjük vajjal és megszórjuk a
fahéjas cukorral. (Fahéj helyett tehetünk
rá kakaót, csokoládét, vagy lekvárt.) 6 csíkra vágjuk függõlegesen, egymásra tesszük
a csíkokat és úgy is 6 részre vágjuk. Vajazott püspökkenyérformába tesszük és 40
percig letakarva hagyjuk kelni. 175 fokra
elõmelegített sütõben 25-30 perc alatt
megsütjük.

Konyakmeggyes szelet
babapiskótával
Hozzávalók a tésztához: 30 dkg finomliszt,
1 ek cukrozatlan kakaópor, 5 dkg cukor,
0,5 cs sütõpor, 5 dkg margarin (vagy vaj), 2
db tojássárgája, 1 dl tej; a töltelékhez: 350
g meggybefõtt, 2 ek konyak (vagy bonbonmeggyaroma), 10 dkg babapiskóta; a
krémhez: 2 tasak tejszínízû pudingpor
(vagy vaníliás), 5 dl tej, 20 dkg cukor, 20
dkg margarin (vagy vaj); a mázhoz: 10 dkg
tortabevonó, 2 ek napraforgóolaj.
A lapokhoz a hozzávalókat összegyúrjuk,
majd kettévesszük, kisodorjuk, és lisztezett tepsi hátán 2 lapot sütünk. A meggyet
összekeverjük 2 ek aromával, egy kicsit állni hagyjuk, és alaposan lecsepegtetjük. A
pudingport 2 dl tejjel csomómentesre keverjük, és a maradék tejet felforraljuk.
Hozzáöntjük a pudingporral elkevert tejet, és folytonos keverés mellett sûrûre fõzzük. Még forrón belekeverjük a cukrot,
majd teljesen kihûtjük. Ha kihûlt, a szobahõmérsékletû margarinnal, vagy vajjal habosra keverjük. A babapiskótát feldaraboljuk, majd a lecsepegtetett meggyel
együtt belekeverjük a krémbe. Az alsó lapot megkenjük a krémmel, befedjük a másik lappal, és csokimázzal vonjuk be. A
mázhoz a csokit és az olajat összemelegítjük, és ha kihûlt, a sütire kenjük. Összeállítás után egy éjszakán át alufóliával lefedve
hagyjuk a hûtõben, és másnap szeleteljük.

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 2., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Varga Zsolt: Ruth könyve (ism. 73p) 13.00 és 18.00
Lapszemle 19.00 Mezõgazdasági bemutató
(ism. 40p), Lúdtojásból csipke (ism. 18p), A
Huszics Vendel Kórus burgenlandi kirándulása
(95p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Október 3., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport
13.00 Lapszemle 14.00 Mezõgazdasági bemutató (ism. 40p), Lúdtojásból csipke (ism. 18p), A
Huszics Vendel Kórus burgenlandi kirándulása
(95p) 18.00 Lapszemle 19.00 A lovak elvették az
eszemet (interjúk, 43p), Népdalkör-találkozó
Hantoson (ism. 108p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Október 4., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Mezõgazdasági bemutató (ism. 40p), Lúdtojásból csipke
(ism. 18p), A Huszics Vendel Kórus burgenlandi
kirándulása (95p) 14.00 A lovak elvették az
eszemet (interjúk, 43p), Népdalkör-találkozó
Hantoson (ism. 108p) 18.00 Heti híradó 19.00
Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
Október 5., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Interjú Németh
Róbert motorépítõvel (ism. 15p), Interjú Viasz
Zoltán furulyakészítõvel (ism. 53p), A mese pszichológiája (88p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Október 6., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Széni Mihály búcsúztatása (~18p), Fejér Megyei Polgárõrnap Alapon (50p), VI. Sárbogárdi Szántóverseny (ism.
80p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Október 7., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Interjú
Németh Róbert motorépítõvel (ism. 15p), Interjú
Viasz Zoltán furulyakészítõvel (ism. 53p), A mese pszichológiája (88p) 13.00 Heti híradó 18.00
Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00
Lapszemle
Október 8., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00
és 0.00 Lapszemle
***

Heti idõjárás

A következõ napokban egy anticiklon alakítja idõjárásunkat, így
többnyire csendes, napos idõ valószínû, eleinte hûvös hajnalokkal,
majd egy ciklon elõoldalán dél felõl melegebb levegõ áramlik hazánk fölé. Délutánonként általában 15 és 20 fok közé melegszik a levegõ, a hajnalok azonban többfelé meglehetõsen hidegek lesznek. Szombattól a Dunántúl fölé már több felhõ érkezhet, de csak egy-két gyenge
zápor alakulhat ki, az ország nagyobb részén még ekkor is a napsütés lesz túlsúlyban. Vasárnap és hétfõn
már valamivel több lesz a felhõ az ország felett, de csapadék továbbra is csak kevés helyen lehet. A szél fokozatosan délies irányba fordul és egyre többfelé megélénkül, ezzel pedig az eddigieknél melegebb levegõ
érkezik, a hétvégén már egyre több helyen eléri, vagy meghaladja a hõmérséklet a 20 fokot, néhol akár 25
fok is lehet. Hétfõn a szél északira fordul és megélénkül, gátat vetve az addig tartó melegedõ tendenciának. A hajnalok ugyanakkor eleinte többfelé párásak, többfelé sûrûn ködösek lehetnek. Hétfõtõl a nappali
felmelegedés is mérséklõdik néhány fokkal, de jelentõs lehûlésre nem kell számítanunk.
www.metnet.hu

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06
(25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó
megtekinthetõ
internetes
oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a
Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége).
Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000,
LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.
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KEZDÕDIK A KÉZILABDASZEZON
A hétvégén végre kezdetét veszi a 2015-16-os bajnoki szezon. Csapatunk ezúttal is a Veszprém–Fejér megyei, közös rendezésû kézilabda-bajnokságban szerepel. A tavalyihoz képest bõvült a kör, hiszen a Tolna megyei Simontornya KK
csapata is itt szerepel. Veszprém és Fejér megyét 5-5 csapat, míg Tolna megyét egy csapat fogja képviselni a bajnokságban.

vezzük, és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy minden kedden
és csütörtökön 18.30-tól edzést tartunk a Mészöly csarnokában. Aki úgy gondolja, jöjjön és próbálja ki magát, mindenkit szeretettel várunk!
Bodoki György vezetõ edzõ: – A két távozó játékosunk pótlása nehéz feladat
lesz. A megyei bajnoki címet szeretnénk megismételni idén is. A veszprémi riválisok közül az egyiket szeretnénk legalább magunk mögé utasítani, és felkerülni a dobogóra. Külön öröm számomra a fiatalok jelenléte a csapatban, rájuk
is szeretnék minél többször számítani a szezon során.
Ifj. Bodoki György játékos: – Idén mindenképpen szeretnénk odaérni a dobogóra, ami nem lesz könnyû. Hazai közönség elõtt szeretnénk az összes mérkõzésünket megnyerni. Csapatunkban örömteli, hogy egyre több a fiatal, a szezon folyamán õket is szeretnénk minél jobban beépíteni a játékba.
Rehák Tamás játékos: – Az elõzõhöz hasonlóan ismét egy nehéz szezon elõtt
állunk. Nehezebb feladatunk lesz a megyebajnoki cím megvédésénél, hiszen
Ercsi csapatával egy újabb rivális érkezett. Összességében a bajnokságban
szeretnénk az elsõ háromban végezni, ehhez elengedhetetlen lesz a hazai gyõzelmek begyûjtése. Mint a csapat irányító játékosa, örülnék, ha a játék szépségében és minõségében is sikerülne elõre lépni. Örülök, hogy a fiatalok is szorgalmasan látogatják az edzéseket, remélem, ez a továbbiakban is így marad.

Csapatunknál történtek változások: három fiatalt igazoltunk a helyi gimnáziumból, akik rendszeresen látogatják edzéseinket. A fiatalok közül Schvarcz Márkra kapusposzton számíthatunk, ami külön öröm. Sajnos egyik meghatározó játékosunk, Németh II. Tamás külföldön talált magának munkát, így rá valószínûleg nem számíthatunk a szezon folyamán. Problémát okozhat még Kaló Péter
idõszakos nélkülözése, aki jelenleg is a határon teljesít szolgálatot. Érkezõ játékosok terén még lehetnek változások, hiszen két új játékos igazolása még esélyes. Róluk többet egyelõre nem szeretnénk mondani, hiszen nem biztos.

A VAX KE Sárbogárd kerete a 2015/16-os szezonra:

NEHÉZ FELADAT ELÕTT
A tavalyi megyebajnoki címet megismételni nem lesz könnyû. A Rácalmás
mellett az Ercsi csapatával is meg kell küzdenünk, akik az NB II-bõl jöttek
vissza. A veszprémi csapatok közül ismét a Veszprémi Egyetem és a
Nemesvámos látszik a legerõsebbnek. Hazai mérkõzéseinket mindenképpen
szeretnénk megnyerni. Az elõbb említett meghatározó csapatok otthonából
pedig kisebb meglepetést okozva pontot, vagy pontokat szeretnénk elhozni.
Rehák Sándor, az egyesület elnöke: – Nekem személy szerint a hazai mérkõzések a szívügyeim. A legnagyobb öröm számomra, ha saját közönségünk
elõtt tudunk nyerni. Persze természetesen az idegenbeli megszerzett pontok
örömmel töltenek el. Amit mindenképpen elõrelépésnek tartok, hogy ismét sikerült fiatalokat bevonni a kézilabdázásba. Természetesen ezt a jövõben is ter-

kapusok – Németh I. Tamás, Sohár János Máté, Schvarcz Márk; mezõnyjátékosok – Aranyos Attila, Béndek Norbert, ifj. Bodoki György, Goldberger Marcell, Horváth István, Iker József, Kaló Péter, Németh II. Tamás, Pluhár Tamás,
Pordán István, Rehák Tamás, Oláh Levente (kettõs igazolással), Suplicz István,
Szabó József Zsolt, Szilveszter János, Várady–Szabó Márton, Tutuc Eric Joel.

Sorsolás
1. forduló
2. forduló
3. forduló
4. forduló
5. forduló
6. forduló
7. forduló
8. forduló
9. forduló
10. forduló
11. forduló

Alsóörsi SE–VAX KE
VAX KE–Bajnok DSE N.vámos
Tapolca VSE–VAX KE
VAX KE–Õsi Andreotti SE
Veszprémi Egy. SC–VAX KE
VAX KE–Bicskei TC
Martonvásári KSE–VAX KE
VAX KE–Rácalmás SE
Szabadnap
Ercsi SE–VAX KE
VAX KE–Simontornyai KK

2015. 10. 03., szombat, 18.00 óra
2015. 10. 10., szombat, 18.00 óra
2015. 10. 17-18., ??? óra,
2015. 10. 24., szombat, 18.00 óra
2015. 10. 31., szombat, 18.00 óra
2015. 11. 07., szombat, 18.00 óra
2015. 11. 14., szombat, 12.00 óra
2015. 11. 21., szombat, 18.00 óra
2015. 12. 05., szombat, 18.00 óra
2015. 12. 12., szombat, 18.00 óra

Rehák Tamás

Országos bajnok a Tüzescsajok–Simontornya ÖTE csapata
Az V. Országos Kismotorfecskendõ-szerelési Bajnokság nyolcadik, egyben záró
fordulóját szeptember 26-án (szombaton)
rendezték meg Zalaszentivánon. Az elõzõ
fordulókhoz hasonlóan a megmérettetésen hivatásos, önkormányzati és létesítményi tûzoltóságok, valamint önkéntes tûzoltó-egyesületek csapatai mérték össze
tudásukat „modern”, „retro” és „nõi retro” kategóriában.
A
TÜZESCSAJOK–SIMONTORNYA
ÖTE csapata „modern” kategóriában
34,07 másodperces idõeredménnyel teljesítette a feladatot, mellyel az ötödik helyezést érték el. „Retro” kategóriában nem
volt szerencséjük a lányoknak, mivel technikai problémák miatt a szerelésük érvénytelen lett. A „nõi retro” kategóriában
a nap végén a harmadik helyért járó bronzérem került a lányok nyakába. Idõeredményük 39,54 másodperc volt.
A nyolcadik forduló eredményhirdetése
után a 2015. évi bajnokság végeredmény-

ének kihirdetésére került sor. A versenysorozat eredményeinek összesítését követõen „nõi retro” kategóriában az országos
bajnok
a
TÜZESCSAJOK-SIMONTORNYA ÖTE
csapata lett. „Modern” kategóriában a lányok országos hetedik helyezést értek el.
„Retro” kategóriában (egy ponttal lema-

radva a harmadik helyrõl) a negyedikek
lettek az országos bajnokságban.
Az idei év versenysorozatának összesítését
tekintve az áprilistól szeptemberig tartó
bajnokságsorozatban a Tüzescsajok nyolc
fordulóban 24 alkalommal mérte össze tudását a többi versenycsapattal, melybõl 22
pontszerzõ szerelésük volt. „Nõi retro” kategóriában mind a nyolc fordulóban a
dobogó valamely fokára állhattak a lányok.
A Tüzescsajok–Simontornya ÖTE csapatának tagjai: Kiss Kitti, Kiss Nikolett, Krizsány Piroska, Németh Vanessza, Ország
Renáta – Sárosd, Zsichla Petra, Pálinkás
Anikó – Pusztaszabolcs, Dézsi Szilvia –
Sárbogárd.
A csapat felkészítõje és edzõje Polákovics
Tamás tû. zászlós (Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság), a csapat segítõje
Pálinkás József (Pusztaszabolcs).
Dézsi Szilvia

16

SPORT

2015. október 1. Bogárd és Vidéke

Csak a Miklós! Csak a Miklós! Csak a Miklós!
Sárszentmiklós–Tordas 5-0 (4-0)
Sárszentmiklós: Deák M. – Gráczer G., Kõkúti T., Tóth Zs., Hegedûs Gy., Nagy K., Lajtos A., Szabó Sz., Gráczer B., Demeter D.,
Nagy Á., Bezerédi Á.
Csere: Bérdi Z., Németh K., Gráczer B., Demeter D., Görög Á., Bíró
B., Leszkovszki Z.
Edzõ: Sárai György.
Tordas: Heim A. – Endrefalvi T., Németh J., Szép A., Kõszegi A.,
Bánhidszki M., Szmok G., Kerényi T., Farkas Zs., Vörös F., Madaras D.
Csere: Szabadi P., Hadnagy Cs., Lábas L., Fagyal B., Szabó T., Kõkuti R.
Edzõ: Csillag Szilveszter.
Ideális labdarúgóidõben, kissé mély talajú pályán a mérkõzését a
hazai csapat remekül kezdte. A 3. percben bal oldali szögletû rúgást végzett el Szabó Sz., és a hosszúról visszafejelt labdát Lajtos A.
3 méterrõl a kapuba passzolta, 1-0. A folyamatos miklósi támadások veszélyeztették a Tordas kapuját. A 15. percben az ellenfél térfelének jobb oldaláról Gráczer G. szabadrúgást végzett el. A beívelt labdát Gráczer Bence estében 5 méterrõl a kapu baloldalába
kotorta, 2-0. Továbbra is a hazaiak támadtak, és a 23. percben a
szép számú közönség már a harmadik gólnak tapsolt. Jobb oldali
bedobás után a labda Szabó Sz.-hez került, aki 18 méterrõl laposan
a kapuba bombázott, 3-0. A tordasi védelem a 35. percig tudta feltartóztatni a hazaiak rohamait. Szabó Sz. átadásával Bezerédi Á.
befordult és 14 méterrõl a kapu jobb oldalába helyezett, 4-0.
A kezdés utáni támadásból az elsõ veszélyes helyzet alakult ki a hazai kapu elõtt. Deák M. beadást kivetõdve biztosan védte. A félidõ
vége elõtt ismét a Tordas veszélyeztetett, de a balról visszagurított
labdát a hazaiak kapuba lábbal szögletre hárította. A második félidõben a Sárszentmiklós a biztos vezetés tudatában már kevésbé
veszélyeztették az ellenfél kapuját. A 64. percben bal oldalon futott
a támadás, a labda Nagy Á. elé került, aki kilépett a védõk között és
12 méterrõl a kapu közepébe hegyezett, 5-0. A mérkõzés további
részében békés játszadozás folyt, az eredmény már nem változott.
Sportszerû mérkõzésen megérdemelt hazai siker született.
Jók: Gráczer G., Nagy K., Gráczer B., ill. Németh J.

Nyolcas került a tordasi kerékbe
Sárszentmiklós U19–Tordas U19 8-0 (6-0)
Sárszentmiklós: Simon Cs. – Szúnyogh R., Németh K., Horváth I.,
Pajor T., Görög Á., Gráczer B., Demeter D., Sükösd G., Nagy Á.,
Rácz P.
Csere: Petõ A., Brúzsa S. P., Márkovics D., Varjas M., Húsvéth T.,
Molnár M., Vagyóczki P.
A kissé hûvös idõben és a szitáló esõben remekelt a hazai csapat.
Az elsõ félidõben potyogtak a gólok. A 8. percben a tordasi kapus
kirúgását Görög Á. mintegy 40 méterrõl visszaemelte, és a labda a
kapust átpattanva a hálóba kötött ki, 1-0. A 12. percben Gráczer
Bálint kiugratta a jobb oldalon Demeter D.-t, aki egy csel után 15
méterrõl a kapu alsó sarkába helyezett, 2-0. A 15. percben már a
harmadik gólnak örültek a hazaiak. Gráczer B. jobb oldalról belõtt
labdájára Sükösd G. futott, és a kapuban megelõzve a bal alsó sarokba fejelt, 3-0. A 25. percben ismét a jobb oldalon futott a hazaiak
támadása. Szúnyogh R. az alapvonalról visszagurított labdáját
Nagy Á. 8 méterrõl a bal alsó sarokba lõtte, 4-0.
A kezdés után gyorsan megszerezte a labdát a Sárszentmiklós, Demeter D. kiugratta Nagy Á.-t, aki a kapus mellett a hálóba helyezett, 5-0. A 37. percben szögletrúgást végzett el a miklósi csapat. A
beívelt labda átszállt a kapus felett és Görög Á. közelrõl a hálóba
helyezett, 6-0. A 60. perc ismét Nagy Á. alakítása miatt kerül a tudósításba: középen megkapott labdával átverekedte magát a
tordasi védelmen, és estében a kapuba gurított, 7-0. A 71. percben
bekerült a nyolcas a tordasi kerékbe, Horváth J. kiugratta Görög
Á.-t, aki az alapvonalról beadott, és az érkezõ Demeter D. közelrõl
a hálóba lõtt, 8-0.

A Sárszentmiklós U19-es csapata végig fölényben játszva ilyen
arányban is megérdemelten gyõzött.
Jók: Görög Á., Demeter D., Sükösd G.

Trónfosztás Abán
Aba-Sárvíz–Sárszentmiklós II. 0-1 (0-0)
Sárszentmiklós II.: Plézer N. – Somogyi L., Horváth I., Juhász G.,
Bartók D., Hegedûs J., Szabó Z., Krajkovics P., Majláth H., Kovács
D. D.
Csere: Bartók Z., Tóth G., Rigó L., Simon Á., Mádl L.
Edzõ: Pajor László.
Jó iramú, küzdelmes mérkõzésen a véghajrában szerzett góllal a
három pont a Sárszentmiklós csapatához került. Szép gyõzelem az
addigi listavezetõ otthonában.
Góllövõ: Krajcsovics P.

A Miklós csõs(z)tõl jön
Tác-Csõsz Ö. F.–Sárszentmiklós Ö. F. 1-4 (1-3)
Sárszentmiklós Ö. F.: Szilágyi B. – Emperger J., Palotás P., Németh A., Tóth A., Kelemen B., Killer G., Csendes I., Vereczkei J.,
Tóth Z.
Csere: Örkényi B., Már L., Sipõcz A., Derecskei J., Takács K. A.,
Böröndi G., Kassai N.
Ismét gyõztesen tértek haza az öregfiúk. Kelemen B. mesterhármasával magabiztos gyõzelem született.
Góllövõk: Örkényi B., Kelemen B. (3), illetve Almám Cs.

Egy erõs vasárnap délelõtt
Mezõfalva U16–Sárszentmiklós U16 1-6 (1-5)
Sárszentmiklós U16: Deák Z. – Juhász Gy., Ambrózi M., Killer G.,
Lukács Z., Vitéz–Móré G., Vagyóczki P., Bögyös B. G., Fekete A.,
Gyökér K., Lakatos K.
Csere: Emperger F., Kasza M., Erdélyi A., Bíró B., Gábris R., Brúzsa
T., Kovács F. I.
Edzõ: Bezerédi Ádám.
A múlt heti kisiklást feledtetve, Mezõfalván helyenként jó játékkal
sikerült kivívni a gyõzelmet. Az elsõ félidõben megszerzett négygólos elõnyt tovább növelte a csapat.
Góllövõk: Gombita D. G., illetve Vitéz–Móré G., Juhász Gy., Gyökér K. (2), Fekete A. (2).

A hétvége sportmûsora
2015. október 3., szombat: 10 óra Polgárdi Vertikál U19–Sárszentmiklós U19 (Polgárdi); 13 óra Sárszentmiklós Ö. F.–Cece Ö. F.; 15
óra Sárszentmiklós II.–Besnyõ;
2015. október 4., vasárnap: 10 óra Sárszentmiklós U16–Baracs
U16; 15 óra Polgárdi Vertikál–Sárszentmiklós (Polgárdi).
Szurkoljunk együtt csapatainknak!
Szántó Gáspár
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Rehabilitációs ügyfélszolgálat:
a kormányablakokban és az okmányirodákban

Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván,
Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza.

A megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival kapcsolatos beadványokat – pl. rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, illetve rehabilitációs kártya igénylése – október elsejétõl a kormányablakokban és okmányirodákban veszik át az ügyintézõk.
A Fejér Megyei Kormányhivatal tájékoztatja ügyfeleit, hogy a Családtámogatási és
Társadalombiztosítási Fõosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértõi Osztályának ügyfélszolgálati tevékenysége a megváltozott munkaképességû személyek ellátásait
érintõ ügyekben 2015. október 1-jétõl 2015. december 31-jéig a Székesfehérvár, József Attila utca 42. szám alatti épületben ideiglenesen szünetel.
Ebben az idõszakban az ügyfelektõl a megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival kapcsolatos beadványokat – pl. rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás
igénylése, rehabilitációs kártya igénylése – a Fejér megyei kormányablakokban és okmányirodákban veszik át az ügyintézõk.
Mint ismeretes, a megyében immár 9 kormányablak mûködik: Abán, Adonyban, Dunaújvárosban, Enyingen, Martonvásáron, Móron, Polgárdiban, Sárbogárdon és Székesfehérváron. Okmányiroda négy mûködik Fejérben: Bicskén, Ercsiben, Gárdonyban, és Székesfehérváron. Így összesen tizenhárom ügyfélszolgálaton adhatók át a
megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival kapcsolatos beadványok.

Dr. Szlávik Ferenc osztályvezetõ járási fõállatorvos

Fejér Megyei Kormányhivatal

Október 3-4.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szent István u.
3., 06 (20) 974 9065;
október 10-11.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd–Sárszentmiklós,
Rákóczi u. 62., 06 (30) 816 1370;
október 17-18.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a.,
06 (30) 639 3977;
október 23-24-25.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady E. u. 1., 06
(30) 816 1374;
október 31-november 1.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30.,
06 (30) 993 9404.

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

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: Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Virág,
Horváth István, Huszárné Kovács Márta, Horváthné Mikuli Erzsébet, Menyhárt Daniella, Mágocsi Adrienn, Hargitai Gergely, Jákob
Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs, dr. Müller Viktória, Tauzné Piroska, Leszkovszki Albin, Pajor László, Rehák Sándor, Szántó Gáspár és
még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Hargitai-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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KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
SZÉKESFEHÉRVÁRI
ÉS DUNAÚJVÁROSI
PARTNEREINK
BÕVÜLÕ CSAPATÁBA
BETANÍTOTT
MUNKÁSOKAT
KERESÜNK!
Elvárások:
8 általános iskolai végzettség
3 vagy folyamatos mûszakrend
vállalása

AZONNALI MUNKAKEZDÉS!
Amit kínálunk:
Fix alapbér + cafeteria juttatás
Ingyenes céges buszjáratok
Multinacionális közeg
Stabil hátterû vállalat

Tájékoztató és tesztírás:
2015. október 9.
Péntek 10:00 óra

Helyszín:
JÓZSEF ATTILA
MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
7000 Sárbogárd Hõsök tere 3.

www.prohuman.hu

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása.
06 30 440 5790
AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN,
RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA,
KÜLFÖLDRE IS.
06 70 539 7882
AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS
06 20 3426 091
SÁRBOGÁRD KÖZPONTJÁBAN,
négylakásos TÁRSASHÁZBAN,
FELÚJÍTOTT LAKÁS ELADÓ.
06 20 405 7366
Osztható TELEK ELADÓ
Sárbogárd központjában 4500 m2.
06 30 266 5234
200x180-as fejtámlás
Cardo FRANCIAÁGY Billerbeck
RUGÓS MATRACCAL
JÓ ÁLLAPOTBAN ELADÓ.
Érdeklõdni: 06 70 379 2012
AJÁNDÉKSZIGET ÉS DROGÉRIA
Sárszentmiklós, Köztársaság út 185.
Dr. Batz papucsok, cipõk,
SZUPINÁLT SZANDÁLOK SZÉLES
VÁLASZTÉKBAN.
GLUTÉNMENTES TERMÉKEK,
ÖKO TISZTÍTÓSZEREK.
KÖLTÖZTETÉST, ÁRUFUVAROZÁST,
EGYÉB SZÁLLÍTÁSI MUNKÁT
VÁLLALOK
magánszemélyeknek, közületeknek.
06 30 3398 958
SZAKÁCSOT, KONYHAI KISEGÍTÕT,
PULTOST KERESÜNK.
Cosa Nostra Pizzéria.
Jelentkezés a helyszínen.
MEGÚJULT
ÁRUKÉSZLETTEL BAZÁR!
Berzsenyi utca 7.
Október 10-11, 10-18 óráig.
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Redõnyös. 06 (30) 966 8446
Eladó egy antik Singer varrógép 12.000 Ft-ért.
06 (20) 405 7366
Nehéz fizikai munkára munkatársat keresek fafeldolgozásban, motorfûrész kezelésben jártas
személyek elõnyben. Érdeklõdni: 06 (20) 406
9267 (3261529)
Kislókon ház eladó 06 (30) 374 8648 (3261599)
Csirkevásár október 5-tõl! Tisztítva is, elõjegyeztethetõ Tinódy út 52. 06 (30) 384 2294
Családi ház kiadó 06 (70) 637 2874

Tájékoztató
szirénapróbáról
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság tájékoztatja a lakosságot,
hogy a Paksi Atomerõmû Zrt. 30 kilométeres körzetébe esõ településeken a
lakossági tájékoztató- és riasztórendszer mûködõképességének ellenõrzése
érdekében.
Alap, Alsószentiván, Cece, Elõszállás,
Nagykarácsony, Sáregres, Vajta településeken csökkentett üzemû (morgató)
szirénapróba végrehajtására kerül sor
2015. október 5-én, hétfõn, 13.00 órakor.
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

TINÓDI SZÜRETI
FELVONULÁS
2015. október 3-án
A felvonulás kezdete: 12 órakor a
tinódi focipályától.
Útvonal: Tinódy – MÁV-sportpálya –
Mátyás király u. – Kereszt u. – Bethlen
Gábor u. – Tinódy út – Hatvani u. – Lázár u. – Tinódy út – Posta sarok (tánc) –
Vágóhíd u. – Köztársaság út – Kinizsi u.
– Tinódy út – Nagy L. sarok (tánc) –
Nagy L. u. – Ady E. út – Petõfi u. – Kossuth L. u. – Dínom-Dánom kocsma
(tánc) – Tompa M. u. – Ifjúsági park –
Túry M. u. – Árpád út – Haladás út –
Ady E. út – Katona u. – Szent I. út. –
Imremajori u. – Dózsa Gy. u. – Esze T.
u. – Szent I. út – Jó barát mulató (tánc) –
Szent I. út – Tinódy út – MÁV-sportpálya.
20 órától szüreti bál
Zenél: az EFKA zenekar.
A belépõdíj 500 Ft.
A bál ideje alatt büfé üzemel,
éjfél után tombola.
Mindenkit szeretettel várnak
a szervezõk!

Bogárd és Vidéke 2015. október 1.

HÍREK, ESEMÉNYEK

19

Tûzlétrán át jutottak be
az égõ malomba
Fejér megye mindhárom hivatásos tûzoltó-parancsnoksága és a katasztrófavédelmi mûveleti szolgálat is részt vett azon az
ellenõrzõ gyakorlaton, amelyet a Fejér
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
tartott szeptember 24-én, csütörtökön,
délután Sárbogárd–Sárszentmiklóson, a
volt malom területén. A feltételezett veszélyhelyzet szerint egy üzemen kívüli malom tetõszerkezete villámcsapás miatt
lángra kapott.
A tûzoltók szakmai felkészültségét évente
többször gyakorlatokon ellenõrzi a Fejér
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A helyszín minden alkalommal olyan kiemelt létesítmény, amelynél a hivatásos
tûzoltó-parancsnokságok a beavatkozás
hatékonyságának növelésére tûzoltási és
mûszaki mentési tervet készítettek. A tûzoltóknak egy feltételezett, de valóságos
szituáció alapján kell végrehajtaniuk a feladatokat. Ezúttal egy használaton kívüli
élelmiszeripari malomban gyakorlatoztak
a tûzoltók. A feltételezés alapján a kétemeletes épület fa- és hullámpala-tetõhéjazatába villám csapott, és kigyulladt. A tetõ alatt födémszerkezet nincs, alatta közvetlenül a második emelet gépei és a liszt-

tartály található. A szinteket egymástól
fafödémszerkezet választja el, amely további veszélyforrás, és segíti a lángok terjedését.
Az ellenõrzõ gyakorlatok alkalmával a tûzoltók riasztása is olyan, mintha igazi káreset történt volna, azzal a különbséggel,
hogy mielõtt elindulnak a laktanyából, tájékoztatják õket, hogy gyakorlatról van
szó, ezért megkülönböztetõ jelzés nélkül
haladnak a megadott címre.
A sárbogárdi malomhoz elsõként Sárbogárd hivatásos tûzoltói értek ki két gépjármûfecskendõvel és a vízszállítóval, majd
nem sokkal késõbb a katasztrófavédelmi
mûveleti szolgálat is megérkezett és átvette a tûzoltás irányítását. A tûzoltók teljes
védõfelszerelésben, az épületen lévõ tûzlétrákon, majd az ablakokon és a homlokzati ajtókon át jutottak fel az „égõ” második emeletre, amely nem volt egyszerû, hiszen a hátukon a sûrített levegõs palackkal
többször elakadtak a létrafokokban. A
tûzoltáshoz szükséges tömlõket kötélen
húzták fel a magasabb szintekre. Idõközben megérkeztek a dunaújvárosi és a székesfehérvári hivatásos tûzoltók, valamint

egy létraszer is, amely a magasból vízágyúval vett részt a tûzoltásban. Az épületben
kék zászlóval jelezték a füst-, pirossal pedig a tûzhatárt.
Ahogy minden hasonló gyakorlaton, az ellenõrzést végzõk vizsgálják többek között
a tûzoltásvezetõ munkáját, az általa választott taktikát, hogy milyen feladatokat
határoz meg a beosztottak részére, alkalmazza-e az érvényes szakmai szabályzókat. Meggyõzõdnek arról, hogy a beavatkozó tûzoltók a kapott utasítást hogyan
hajtják végre, megfelelõen használják-e az
egyéni védõeszközöket. Értékelik a szervezhetõ beosztások szerinti feladatellátást
is, ilyen például a háttérparancsnok, aki az
oltóanyag ellátásért felelõs. A gyakorlatot
mindig az ellenõrzõ elöljárók értékelik, a
minõsítés kétfajta lehet: megfelelt és nem
megfelelt.
Sárbogárdon a feladatok végrehajtását
Geiger Zoltán tûzoltó alezredes, megyei
tûzoltósági fõfelügyelõ megfeleltre értékelte. A gyakorlaton szerzett tapasztalatok a késõbbiekben hasonló beavatkozások esetén mindenképpen hasznosak lesznek, elõsegítve a hatékony tûzoltást.
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Ellenõrizzük a vízelvezetõ árkokat, az ereszcsatornákat!
Az elmúlt idõszakban jellemzõen lokálisan, rövid idõ alatt hullott nagy mennyiségû csapadék Fejér megyében. Ezek az intenzív felhõszakadások jelentõs terhelést jelentek a települések felszíni vízelvezetõ rendszereire. Éppen ezért, a hatékony csapadékvíz-elvezetés és a belvízkárok megelõzése érdekében a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság javasolja a vízelvezetõ rendszerek
idõszakos tisztítását.
Az árkok, átereszek karbantartása egy-egy ingatlan elõtt a telek tulajdonosának a kötelezettsége. Kérjük, fordítsanak fokozott figyelmet az árkok, átereszek növényzettõl, falevelektõl és hordalékoktól történõ tisztítására, tisztán tartására! Nagy mennyiségû
csapadékot követõen is javasolt meggyõzõdni az árkok vízelvezetõ képességérõl, és amennyiben indokolt, biztosítsák az esõvíz
elfolyásának zavartalanságát.
Az ingatlanokon belül is fontos a csapadék megfelelõ elvezetése. Gyõzõdjenek meg, ellenõrizzék az épületek tetõhéjazatának, a
tûzfalaknak és az ereszcsatornáknak az állapotát! Utóbbiaknál fontos az õszi lombullás miatti falevelek eltávolítása.
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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BETANÍTOTT MUNKA
SZÉKESFEHÉRVÁRON.

06 (22) 510 230
„A legszebb dolog az életben megöregedni azzal, akit az ember szeret.”

Mikuli Béla
és

Bertalan Zsuzsanna
50. házassági évfordulótok
alkalmából sok szeretettel köszöntünk,
és jó egészséget kívánunk nektek!
Lányotok és családja
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