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Vihartánc

Tanítani
Tanítani sokféleképpen lehet. Hivatásosként és nem hivatásosként.
Akikben valódi tanítói véna csörgedez, azok folyamatos késztetést éreznek arra, hogy megosszák tudásukat, tapasztalatukat. Lelkületük, lelkesedésük vezérli õket. Akár szavak nélkül, mozdulatokkal, tekintettel, érzésekkel is képesek közvetíteni. Ha tehetnék, kiállnának egy hegycsúcsra,
és onnan hirdetnék a világnak a közös munka, a tánc okozta öröm élményét, a hit átformáló csodáját, a matematika, betûvetés, verselés varázslatát. Tanítónak lenni 24 órás folyamatos „mûszak”, élethosszig tartó elhivatottság. Aki erre született, az képtelen nem ezt csinálni.
E szerep felelõsség is egyben, amihez a kellõ alázatot csak úgy érheti el a
tanító, ha maga is folyamatosan csiszolódik.
Valamilyen módon mindenki tanítója a körülötte élõknek, akkor is, ha
ennek nincs tudatában.
Hargitai–Kiss Virág

Tökszépségverseny

...a kis angyalokért
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Virágba szökkent kereszt
Látványosan kezd kivirágozni Sárkeresztúr – a szó szoros értelmében is. Csutiné Turi Ibolya polgármester
asszony elõdje, Virág Miklós erõs alapokat fektetett le; az építkezést, úgy vélem, méltóképpen folytatja a település közössége. Nemcsak nevében hordoz keresztet a község. Ám az általuk járt út büszke felvállalásának szép szimbóluma, hirdetõje a nemrég fölavatott kálvária.
Csutiné Turi Ibolya a tanári pályáról került Sárkeresztúr élére, úgy is mondhatnánk, hogy az alma materbõl
egy másfajta „anyai” szerepbe. Polgár is, mester is, asszony is.
– Miben tudtad kamatoztatni a pedagógusi vért a településen? Hasznodra vált-e a
tanári hivatás?
– Amikor idekerültem, mottóként azt
mondtam valakinek: mindig mindenki nevelhetõ. Ez alapelvem, és az elmúlt öt év
engem igazol. Nem mondom, hogy tudatosan minden tevékenységbe sikerült bevonni a pedagógiát, de ott van a zsigereimben,
és bármit tettem vagy bármit mondok, abban mindig ott van a jobbító, nevelõ szándék, amit kicsi, nagy, mindenki kap tõlem.
– Hogyan fogadják ezt a felnõttek?
– Nem hallottam negatív visszajelzést. A
pedagógus és a vezetõ összemosódott bennem.
– Vezetésben szereztél már tapasztalatot
az iskolában?
– 10 tanévig igazgatóhelyettes voltam, és
mindenfélét kellett tanulnom tárgyalástechnikában, megszólításokban. Hiszem
és vallom, hogy nem szabad visszaélni semmiféle beosztással. Én nagy alázattal fogadom a munka mindenféle válfaját. Kellemes állapot, hogy pedagógusként kiáll az
ember a gyerekek elé és õ mondja meg,
hogy mit csinálunk; helyettesként az igazgatóságban sokszor kell dönteni, ahogy
most is. Úgy érzem, a polgármesteri feladat nekem való. Diákkoromban sosem éltem meg, hogy vezetõ típus lennék, sokkal
csendesebb, visszahúzódóbb voltam. Aztán az évek így hozták.
– Én egy karakán asszonyt látok, aki rendet tesz, nem bármi áron, hanem mert szereti a rendet. Ez látszik a településen.
Gyönyörû lett a kálváriadomb, egy utcasarok téglákból szépült meg, gumikból épült
játszótér, járdák épülnek, intézmények
újulnak meg, lett lovaspálya. Anyai énedet
viszed a településbe.
– Sokfelé járok nyitott füllel. Ha elhangzik
valahol egy ötlet, kívánság, én jó csapatjátékosként igyekszem megoldani. Ez érvényes a magánéletemre is: a családban sem
elsõsorban én határozom meg, hogy mit
csinálunk, hanem az ügyek elrendezésében igyekszem hasznosulni. A határozottságom családi örökség, édesapám lánytestvérei ilyen karakán nõszemélyek.
– Lehet, hogy ebbe a pozícióba kellett kerülnöd, hogy elõjöjjön ez a genetikai adottság.
– Úgy érzem, a helyemre kerültem, ebben
vagyok otthon, amit most csinálok.

– Milyen csapat vesz téged körül? Sikerült-e olyan embereket magad köré vonzanod, akikkel jól együtt tudtok mûködni?
– Szerencsés vagyok, nagyon sok segítõm
van. Nagyon jó képviselõ-testülettel vagyok körülvéve. 6 képviselõ van, 3-an már
az elõzõ ciklusban is tevékenykedtek. Egy
irányba húzzuk a szekeret. Hasonló gondolkodású emberek vagyunk, és mindenki
azt tartja szem elõtt, hogy mi a település
érdeke. Nem jellemzõek a nagy szócsaták.
Abban is szerencsés vagyok, hogy sok szabad kezet kapok.
– Le tudod adni a feladatot, vagy hajlamos
arra, hogy „majd én elintézem”?
– Az utóbbi idõben igyekszem leadni. Sokáig nem jól csináltam, az elõzõ ciklusban
sokkal több mindent ragadtam magamhoz. Igyekszem ezen tudatosan változtatni, és most már egyre jobban sikerül. De
annyi feladat van, hogy ettõl nem könynyebbültem meg. A képviselõkön kívül nagyon sok segítõ van a faluban. Az egyik fõ
lábunk a közmunka. Sikerült egy nagyon jó
vezetõt találni; napjainkban 150 ember
van állományban, az õ munkájukat napi
szinten koordinálja. Nagyon jó munkatársak vannak az önkormányzati dolgozók és
a civilek között is. Nagyon sok jó ember él
ebben a faluban, és ez meg is mutatkozik.
– Jól látom, hogy a közmunka fegyelmezetten zajlik? Viszonylag jól tudjátok motiválni azokat, akik részt vesznek ebben a
programban?

– Jólesik, ha a külsõ szemlélõ is azt látja,
hogy rendezetten zajlik a közmunkaprogram. Persze, a kánaán még nem ért ide,
nem tudtunk mindenkit megváltoztatni,
mert nincs varázspálcám nekem sem. Az
biztos, hogy óriási változáson mentek át az
emberek. Ezek a dolgok fejben dõlnek el.
Azt szoktam mondani, hogy hiába akarunk
valakit korbáccsal meg szabályrendszerrel
odakényszeríteni, ha nem sikerül a gondolkodást a fejekben rendezni. Sokan hálásak, hogy itt lehetnek, ezt egy lépcsõfokkal jobb létnek élik meg, ami a motiválásukban hasznosul. Egyrészt óriási léptékváltás, hogy jövedelem van, ami háromszorosa annak, amit segélyként lehet kapni.
Annyi dolgot valósítottunk meg a saját
környezetünkben, hogy mindenki a saját
magára tett jótékony hatását éli meg ennek. Büszke rá, hogy elõtte a járda, a virágágyás az övé is. Mindig úgy kezdem, amikor kint járok az emberek között, hogy ez
milyen szép, ez tegnap még nem volt, most
meg már van.
– Tehát pozitív megerõsítést adsz.
– Igen, akkor is, ha azért tartunk munkásgyûlést, mert összeveszett két ember. Mindig azzal kezdjük, hogy mi történt az elmúlt idõszakban, és utána beszéljük meg,
hogy mit kellene másképp csinálni. Soha
nem szoktam ledorongolni senkit. Megszokták az emberek, hogy idõre kell jönni.
Sokszor vért izzadva kellett ezt megszoktatni az emberekkel. Akik régen, vagy soha
nem dolgoztak, azoknál a kitartás hiánya
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gyorsan jelentkezik, és nem lehet elvárni
tõlük, hogy a monoton munkában hatékonyak legyenek. Ezért 2-3 hét után a brigádok helyet cserélnek, hogy ne unjanak bele
egy munkába.
– Sokat kell beszélgetni az emberekkel,
erõsíteni õket?
– Azt nem mondom, hogy elvárják az emberek, de nagyon jólesik nekik. Nem szoktam átesni a ló másik oldalára, nem járok
ki napi szinten és nem mindenkit dicsérgetek. De ha tehetem és új munkafázis kezdõdik, akkor egészséges módon én is ott
vagyok az emberek között.
– Miket csináltatok a közmunkaprogram
keretén belül?
– Amikor idekerültem, azt mondtuk, hogy
legyen élhetõbb a település. Mert úgy éltem meg magam is, hogy ez egy szürke kis
falu, ahol csordogál az élet. Voltak bajok,
amiket igyekeztünk megoldani. És azon
voltunk, hogy a látvány is kezdjen szebbé
alakulni.
– Hogy ne csak kivilágított Las Vegas legyen.
– Így van, hogy az interneten Sárkeresztúrra rákeresve ne a színes házak ugorjanak elõ elõször. Nekiugrottunk erõteljesen átalakítani a faluképet. Ahol fûcsomók meg nagy gazok voltak az utcavégeken, szabad tereken, oda virágokat ültettünk. A református templom melletti ligetet, gyerekkorom bújócskázóhelyét átalakítottuk, kis játszótér lett, oda került a trianoni emlékmûvünk. A cigánysoron színes
gumikból lett játszótér és virágágyás. Közösen festettük, az utcabeliek jöttek segíteni, mindenki kapott egy kis mûanyag
edényt egy ecsettel. A mai napig a virágokat rendezik benne, gazolják. A játékokat
mi csináltuk, nem uniós, de a mi kutyánk
kölyke. Elültettünk több száz facsemetét.
Tavalyelõtt 6 kilométernyi járdát gyártottunk oda, ahol soha nem volt járda, vagy
volt, csak már mindenki elfelejtette. Büszkék vagyunk arra, hogy az óvodát sikerült
felújítani, kibõvíteni. Sok mindent tettünk
a sportcentrum kialakításában: az épület
pályázatos támogatásból van, a tereprendezés, a kerti padok gyártása és kihelyezése, az árok kibetonozása a mi kezünk munkája. A kálváriadomb Leader-pályázatból
valósult meg. Ahhoz, hogy a dzsungelbõl
elõkerüljenek a sírkövek és méltó módon
nézzen ki a hely, rengeteget kellett dolgozni. A volt plébániát (a kultúrház mellett)
sikerült megvenni az egyháztól, azt is elkezdtük szépen felújítani.
– Említést kell tennünk azokról a házakról
is, amik a kálváriadomb közelében épültek.
– Tavaly egy megkeresés révén, a Belügyminisztérium által, lakhatási problémák
kezelésére egy mintaprojektben vehettünk részt. Építettünk 5 házat, amiknek a
vályogtégláit helyben gyártottuk. Fecskeháznak szánjuk ezeket az épületeket, fiatal
családok laknak bennük gyerekkel, gyerek
nélkül, pályázati úton, bérlakásként. A
családlátogatásoknál azt tapasztaltuk,
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hogy pedáns rend uralkodik a házakban.
Sok rossz tapasztalat van, természetesen
igyekszünk ebben is üdítõ kivétel lenni.
– Mi a terv a 63-as melletti nagy területtel,
amit folyamatosan töltötök fel?
– Egy közparkot alakítunk ki ott. Régen az
egy szeméttelep volt a falu kellõs közepén,
ami sokat üzent a településrõl. Most már
színfölddel töltjük meg elsõsorban, és ha
eléri a kívánt magasságot, befüvesítjük, fásítjuk. Építési teleknek egy darabig még
biztosan nem lesz alkalmas; el kell telni jó
pár évnek, hogy leülepedjék.
– Gondolom, a közmunkában sok roma
ember vesz részt. Az új szemlélettel lett-e
változás a közbiztonságban, az õ faluhoz
való hozzáállásukban? Mert régen más
hangulat uralkodott a településen.
– Nagyon finoman fogalmazol. Nagyon
sok változás történt. Azt tudjuk, hogy a társadalmi folyamatok nagyon hosszúak. Azt
nem tudjuk elérni 1-2-5 év alatt sem, hogy
mindenkit jóvá tegyünk. A fejekben érzékelhetõen történt változás. Az iskolában a
gyerekek máshogy viselkednek, máshogy
érkeznek. Teljesen megdöbbentem, amikor beszéltünk igazgató úrral, és azt a megjegyzést hallottam tõle – pedig õ kritikus
ember –, hogy a gyerekek idõben érkezésében nagymértékben szerepet játszik a családok szoktatása a közmunkán keresztül,
mert mindenkinek muszáj fölkelni idõben.
Kevesebb a hiányzás és a késés. Ha valaki
hármat köhint, nem marad otthon, mert
akkor nincsen aznap fizetés.
– És magatartásban?
– Köszönnek az emberek az utcán. Nemcsak a régi öregek, hanem a gyerekek is. És
nemcsak nekem, polgármesternek köszönnek, hanem másoknak is. A dolgok
megbecsülése nagymértékben megváltozott – minden mindennel összefügg.
– Mert benne van az anya munkája, apa
munkája. A munka által megbecsülést
kapnak az emberek, saját magukat is megtanulják becsülni.
– Az önbecsülésben nagyon sokat léptek
elõre az emberek. Sokszor azt érzem, hogy
azért is van nagy jövés-menés a faluban,
mert nem tudnak mit kezdeni magukkal
néhányan. Tipikus jelenség, hogy egy család az összes gyerekkel, kiskutyával, babakocsival a falu egyik végérõl elzarándokol
a másikig meg vissza, napi szinten akár
3-4-szer is. Mert nincsen elfoglaltságuk.
Aki nem dolgozott sosem, annak azért
meg kell tanítani, hogy a munka nem egy
mumus, nem egy rangon aluli dolog.
Polgármester asszonnyal arról is beszélgettünk, hogy nemcsak levendulaültetvény révén
keresnek új utakat és teremtenek munkát, értéket, hanem fûzültetvénnyel is, amit aztán
feldolgoznak.
– Még vannak kosárfonáshoz értõ emberek. Immár negyedik éve, hogy az elsõ kosarakat megfontuk, eleinte árokszéli fûzbokorról gyûjtött, aztán sárosdi vesszõbõl.
Késõbb a Szent István utcában lett egy
olyan terület, amivel nem tudtunk mit kezdeni, így hát kosárfüzet dugványoztunk
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oda. Aztán addig préseltük a közmunkaprojektben, hogy a következõ évben már
egy egyhektáros területet ültettünk be
szép bordós, amerikai fûzzel, ami hajlékonyabb, nem törik. Akkora kereslet lett a
termékeinkre, hogy ha tonnaszám lenne
vesszõnk, akkor tonnaszám tudnánk eladni. Idén egy újabb egy hektárnyi területet
próbáltunk meg dugvánnyal ellátni. Az önkormányzatnak nincsen földterület a birtokában, viszont 10 hektárnyi a belsõ kertek összessége, amit nem mûvelnek. Hallgatólagos meg írásbeli megállapodást kötöttünk a településen lakókkal, hogy a
rendben tartás fejében használhatjuk a telküket. A volt téesziroda épülete a kosárfonóközpont. A Városligetben, Budapesten október elsõ hétvégéjén 110 település
mutathatta be a közmunkatermékeit. Mi a
kosárfonással mentünk, vittünk két kosárfonót is, és óriási sikerünk volt. Emellett a
volt rendõrõrs épületét felújítottuk, és varrótanfolyamot indítottunk ott.
– A pályázatokhoz a forrást honnan teremtitek elõ?
– A nagy projektekhez az önkormányzat
költségvetésében megvoltak a források. A
legnagyobb projekt az óvodabõvítés volt,
amihez 30 milliónál is több pénzt kellett
hozzátenni. A saját bevételeink ugyan minimálisak, de a pályázati projektekhez elegendõk. Az utóbbi idõben olyan támogatási formákat céloztunk meg, amik nem igényelnek önrészt.
– A rendõrõrs létrejötte milyen hatással
volt a település közbiztonságára?
– Nem csak a rendõrõrs létének tudom be
azt, hogy nagymértékben csökkent a bûnesetek száma. A településen térfigyelõ kamerák vannak felszerelve. A középületeink szintén kamerarendszerrel vannak ellátva. Nagy szívfájdalmam, hogy az idei évben elfelezõdött a rendõrõrs állománya a
járásokhoz való igazodás miatt, így jelentõs szolgálati idõ marad ki. A rendõrök beosztása igyekszik ezt nem éreztetni velünk,
de attól mi még érezzük, hogy nagyon sokat nincsenek rendõrök.
– Másabb-e egy nõ által vezetett település?
– Amikor polgármester lettem, egy helyen
megjegyezték: „Ó, te szegény! Te vagy
Sárkeresztúr polgármestere? Hogy lehet
ott élni, mit lehet ott csinálni?” Azt éreztem, mintha végítéletet mondtak volna ki
rám. Most már egészen másképp fogadnak. Sokan tudják, mi mindent tettünk, és
hogy jól szervezzük az életünket. A sajnálkozás helyett sokszor látom megcsillanni a
szemekben az elismerést. Nehezen viselem az életemben a negatív embereket. A
„hogy nem lehet megoldani” helyett inkább az érdekel, hogy hogyan lehet megoldani. Nagyra értékelem azt, aki akar megoldani feladatot, és abban ügyes. Mindegy,
hogy nõ-e, vagy férfi, nagyon kedvelem a
segítõkész, dolgozni akaró embereket, és
szerencsére sok ilyennel találkozom.
Hargitai–Kiss Virág
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Vihartánc
fütyörészve
Szõke Fannit és Radnai Zoltánt számtalanszor lehet látni
sárbogárdi és környékbeli színpadokon. Nem azért szerepelnek annyiszor, hogy mutogassák magukat, hanem
azért, mert jó táncolni, megmutatni a kemény munka
eredményét, népszerûsíteni a rumbát, salsát. Lendületes,
mosolygós örömtáncuk viharként söpör végig a színpadon, nem hagyva hidegen a közönséget sem.
– Mennyit gyakoroltok egy héten?
Radnai Zoltán: – Próbáljuk a heti két edzést összehozni, hogy 2-3
órát próbáljunk. Szerencsére mázlisták vagyunk, mert partner ebben Horváth István, a mûvelõdési ház vezetõje, és a leglehetetlenebb idõpontokban is próbál nekünk termet biztosítani, hogy készülhessünk a versenyekre, bemutatókra.
– Mielõtt párba álltatok, volt egy hosszabb kihagyásod, Zoli, mert
nehéz volt megfelelõ partnert találni korban, szintben.
Zoli: – Egy táncpartner kiválasztásánál nem elég az, hogy tud táncolni. A táncok érzésekrõl szólnak, hangulatokat mutatnak be, és
egy páros között kell, hogy legyen összhang, türelem. Össze kell
csiszolódni, érezni egymást, hogy vissza tudjuk adni azt, amit szeretnénk. Nem mondanám, hogy hosszú kihagyások voltak, Fanni
elõtt is voltak partnereim. De Fannival sikerült úgy összeállnunk,
hogy megvalósíthattuk az álmainkat. Nagy segítség volt, hogy elkerültem Budapestre és Fannit is odavittem a Fenomén TSE-hez,
ahol olyan szintû szakmai képzést kapunk, ami belendítette a karrierünket. Több mint 10 évig voltam Székesfehérváron, és kiemelkedõ eredményeim nem voltak. Amint fölkerültünk Budapestre,
egy éven belül, a második versenyünkön megvolt az ezüstérem.
Ebbõl látszik, hogy hatalmas különbség van az iskolák között.
– Hogyan találtatok rá erre a Fenomén táncstúdióra?
Zoli: – Égi áldás, szerencse volt. Úgy volt, hogy körülnézünk Budapesten. Ez volt az elsõ hely, ahova bementünk, és úgy éreztük: az
egyik legjobb választás. A tánctanárunk, Lemákné Szabó Etelka
(Etus) temperamentuma, tudása vonzott minket.
Fanni: – Õ régebben a táncmûvészeti fõiskolán tanított, és most a
testnevelési egyetemen fog tanítani.
Zoli: – Elkerültem egyetemre, hogy végre táncedzõ legyek, és kiderült, hogy Etus lesz a gyakorlati tánctanárom, ami szintén meglepõ, pozitív fordulat az élettõl. Álmomban nem gondoltam, hogy
a tánctanárom lesz a tánctanárom. Amikor jelentkeztem, akkor
még nem tudtam, meg õ sem, hogy õ fog tanítani.
– 40 éves kor környékén jutottál el oda, hogy tánctanárrá képezd
magad, pedig már tizenéves korod óta táncolsz.
Zoli: – Sokba kerülnek ezek a képzések, és eddig nem volt lehetõségem rá.
– Eredetileg informatikusnak képezted magad, de a tánc felé mutatott minden irány.
Zoli: – Most már elmondhatjuk, hogy az életem felét tánccal töltöttem, úgyhogy eléggé erre vezet minden irány. De továbbra is azt
mondom: nem tudni, mit hoz a jövõ. Én úgy érzem, hogy nyugdíjasként is táncolni fogok, maximum botolózok.
Szõke Fanni: – Annyira bele lehet szeretni a táncba, hogy sodorja
magával az embert. Legalábbis én így voltam. A sport mindig része
volt az életemnek valamilyen szinten. Kiskorom óta táncoltam,
mindig pörögtem a kis szoknyámban. Elkezdtem hiphopot táncolni, de iszonyatosan lámpalázas voltam, akár egy versmondásnál.
– Most is lámpalázas vagy?
Fanni: – Nem. Valahogy elmúlt. Szereplés elõtt szoktam izgulni,
de ahogy fellépek a parkettre, megszûnik minden, csak a tánc és
zene számít. Úgy gondolom, ez látszik rajtunk, és próbáljuk magunkból a legtöbbet adni.
Zoli: – Amikor Fannit a legelsõ alkalommal hozták el hozzám a
tánciskolába…

Fanni: – Apa nem árulta el nekem, hova megyünk. Egyszer csak
megálltunk a mûvelõdési ház mellett. Kérdeztem, hogy miért jöttünk ide. „Táncórára jöttél” – mondta apa és betolt az ajtón.
– Hány éves voltál akkor?
Fanni: – 10 éves.
Zoli: – A legviccesebb az egészben, a mai napig felemlegetjük,
hogy az elsõ óra végén mondtam a szüleinek meg Fanninak, hogy
ha szépen igyekszik, egy napon versenyezni fog, táncos, bajnok
lesz.
– Már akkor láttad benne a tehetséget?
Zoli: – Nyilván nem tudhattam, hogy majd az én oldalamon fog
táncolni, de látszott, hogy van érzéke a tánchoz. Szerencsére most
már több olyan táncossal is rendelkezem, akiken látszik, hogy van
jövõképük a tánc világát illetõen.
Fanni: – Megvan az akaraterõ, szorgalom, látszik, hogy akarják
csinálni.
– Mi vezetett titeket éppen a társastáncokhoz? Annyi területe van
a táncnak!
Zoli: – Két ágra osztjuk a társastáncokat. Az egyik a standard, a
másik a latin-amerikai. Mi a standard tánccal annyira nem foglalkozunk, mert ugyanannyit kellene próbálni, mint a többire, és erre
nincs idõ.
Fanni: – Zoli régen standarddal kezdett, és abban versenyzett, de
aztán áttértünk a latinra. Ez az igazi szerelem.
Zoli: – Ez összeegyeztethetõ a habitusunkkal. A latin táncok életvidámságról, udvarlásról szólnak, egy olyan dinamikus, felszabadult világ, ami a legtöbb embert jobban megragadja, mint egy standard tánc visszafogott, hûvös eleganciája. Hozzáteszem, az is egy
gyönyörû világ, csak hozzánk inkább a latin-amerikai táncok állnak közelebb. Mindkét ágat tanítjuk, természetesen, mert döntsék
el a táncosok maguk, hogy melyiket szeretik.
– Sok tanítványotok van. Az alapiak voltak az elsõk, akiket csoportban kiskortól kezdve neveltetek és tanítottatok.
Zoli: – Az Alapi Ten Dance csoport a szülõk kezdeményezésére
jött létre. Addig gyerekekkel nem foglalkoztam, így nagyon féltem. De a szülõk maximálisan bíztak bennem. Most már hatodik
éve vannak meg az alapi táncosaim. Néhányan elballagtak, lemorzsolódtak, de akik megmaradtak, gyönyörûen fejlõdtek. Most már
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kamaszok, versenyre járunk velük, nemzetközi versenyen is voltak
eredményesek, büszke vagyok rájuk.
Fanni: – Most indult egy új csoport Alapon 6-7 éves gyerekekkel.
– A sárbogárdi felnõttcsoport is kitartó, hiszen már több éve táncolnak.
Zoli: – Most tízen vagyunk. Többen jönnek-mennek, de most már
vannak fix párjaink. Tavaly már láthatta a közönség is õket.
Fanni: – A tánckavalkádon.
Zoli: – Pályafutásunk során kapcsolatba kerültünk, összebarátkoztunk több nagy táncossal és egy profi táncospárral.
Fanni: – A lány a Fenomén táncstúdióban kezdett, ott ismerkedtünk meg.
Zoli: – Gellai Tamás és Vorobchenko Darya magyar párosról van
szó. Dása Ukrajnából érkezett annak idején Magyarországra. Õk
segítenek a munkában Alapon és Sárbogárdon.
Fanni: – Mi is nagyon sok tudást kapunk tõlük.
Zoli: – És mint kiderült, még osztálytársak is leszünk. Ez is a sors
keze.
– Õk milyen gyakran jönnek oktatni?
Zoli: – Általában havonta egyszer. Csepeliek, a Dance Express
Tánciskola vezetõi. Nem is nagyon tudnának sûrûbben jönni, mert
sokat vannak külföldön. Most is Rómában vannak edzõtáborozni.
Fanni: – Világbajnokságra próbálnak.
Zoli: – Profi magyar showtáncbajnokok. Mi amatõr versenyzõk vagyunk. Nagyon tetszik nekik a csoportunk, örömmel vállalták fel,
hogy segítik a fejlõdésüket, hogy minél jobb eredményt érjünk el
és büszkévé tehessük mind a sárbogárdiakat, mind az alapiakat,
hogy a települések hírnevét messzebbre is elvigyük.
– Milyen szintet szeretnétek elérni?
Fanni: – Mindenképpen még magasabb osztályba szeretnénk kerülni.
– Szeretnétek profi kategóriát elérni?
Zoli: – A profi kategóriába úgy lehet felkerülni, ha nem amatõrként, hanem pénzért versenyzel, támogatásokból, és ebbõl élsz.
Fanni: – És meghívásos versenyekre jársz. A profi párosok általában már saját magukat képezik, külföldi tanárokhoz járnak. Magyarországon ez még nincs annyira elterjedve. Egy-két profi párosunk van. Ha át szeretnénk lépni, az azt jelentené, hogy folyamatosan külföldre kellene járnunk versenyre.
– És sok anyagi befektetést is igényelne.
Zoli: – Léteznek a hobbi osztályok, ahol annyira még nem nézik a
koreográfiát, nincs szigorúan felépítve, mit kell táncolni. Utána
jön az „E” osztály, ahol három latin és három standard táncot kell
bemutatni. Itt csak a lábakat nézik fõleg. Utána jön a „D” osztály,
ahol meghatározott figurakatalógusból kell építkezni, meg van
adva, hogy mennyit kell együtt táncolni, mennyit külön. Ezután
következik a „C” osztály, amiben mi is vagyunk, ez a kapu a csúcsosztályokhoz, és versenyfüggõ, hogy feljebb léphess. Utána jönnek
a B-A-s nyílt osztályok. Itt már nincs figurakatalógus, csak a technikát nézik, a táncok sajátosságait kell tükrözni. Ha jól fel tudjuk
építeni a dolgokat, akkor szerintem egy-másfél éven belül fent vagyunk ebben az osztályban. Ez a nagy álom.
– Eddig is nagyon szép eredményeitek vannak, amire bizonyíték ez
a „néhány” kupa és arany-, bronz-, ezüstérem.
Zoli: – A legnagyobb büszkeségünk talán az Európa-kupa 2012ben, amit Szlovákiában 2. helyezéssel zártunk.
Fanni: – Nagy élmény volt nekünk, hogy az elsõ külföldi versenyünkön döntõsök lettünk.
Zoli: – És csak egy kicsin múlt, hogy nem elsõk lettünk.
Fanni: – Kétnapos verseny volt, és mindkét nap sikerült az ezüstérmet megszereznünk. A párokkal egymásnak szurkoltunk. A táncban ilyen szinten már nincs furkálódás.
Zoli: – Egy táncosnak elõ kell adni a magabiztosságot, határozottságot. Esztétikai sportról beszélünk. Azon kívül, hogy nézik a
technikát, az értékelést befolyásolja a külsõ, a szépség. Mi elõadásban nagyon erõsek vagyunk. Sokan irigylik, hogy nemcsak szigorúan a technikát csináljuk, hanem a tánc mondanivalója is tükrözõdik az elõadásmódban.
Fanni: – A visszajelzésekbõl is látszik, hogy úgymond felrobbanunk a színpadon.
– Gyakran koptatjátok el a tánccipõtöket?
Zoli: – Nem bír ki a tánccipõ egy évet. Szarvasbõr a talpa és szatén
a teteje a nõi cipõnek.
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Fanni: – A szatén nagyon szépen csillog, de egy kicsi kopástól már
elszakad. Nekem jelenleg is két magas sarkú latin cipõm van és egy
tanítócipõm, abban szoktam gyakorolni. Egyszer verseny közben
jött szét a cipõm, ráadásul jive-ot táncoltuk, ami az egyik legdinamikusabb tánc. Nem szabad ilyenkor megállni. Lerúgtam a lábamról a szétszakadt cipõt, és fél pár cipõben, félig mezítláb táncoltam
tovább.
Zoli: – Az egyik legpechesebb dolog egy országos bajnokságon
történt velünk. Fanni cipõjének a csatja beakadt az én nadrágomba.
Fanni: – Ahogy kipörgetett Zoli, vitte magával a lábamat. Hatalmasat estem.
– Az ilyen történéseket a bírák méltányolják?
Zoli: – A pontozók nem azt nézik, mit rontasz el, hanem hogy a
többihez képest ki hogyan táncol. Maximum idõt veszítünk egy
ilyen malõrrel, és addig nem tudunk megnyilvánulni a parkettán.
Nagyon szimpatikus volt, hogy amikor egyszer egy bécsi keringõnél rosszul lett egy lány, a többi pár megállt, kikényszerítve, hogy
megszakítsák és újraindítsák a versenyt. Volt olyan eset is, hogy
szétment a térde egy fiúnak, és a parketten kénytelen volt végigállni a versenyt; így nem lehetett azt mondani, hogy nem vesz részt a
versenyben. A pontozók tudták, milyen kaliberû a páros, és így is 3.
helyezést értek el. Mi szerencsére még soha nem sérültünk.
– Fanni, te most egyetemre jársz már. Hosszú távon hogyan gondolkozol? Lehet, hogy te is tánctanár leszel?
Fanni: – Én nagyon szeretek tanulni. Mondták anyáék, hogy szívesen támogatnak abban, ha csak a táncot szeretném folytatni, de én
úgy voltam vele, hogy szeretnék mindenképpen csinálni valami
mást is, úgyhogy jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetemen
vagyok az Állam- és Jogtudományi Kar nemzetközi tanulmányok
szakán, mert nagyon szeretem a nyelveket és a történelmet. De
mindenképpen szeretném megcsinálni én is a testnevelési egyetemes szakot, esetleg ötvözve fitneszedzõivel, mert az is érdekel.
– Zoli, te fotózni is szeretsz, egyre magasabb szinten.
Zoli: – Igen, a tánc mellett a másik nagy hobbim a fotózás. Sikerült
szerencsére eljutnom továbbképzésekre, amik nagy segítséget adtak abban, hogy minél jobb lehessek. Egyre többen keresnek meg,
hogy fotózzam õket, esetleg az esküvõjüket megörökítsem. E téren a legnagyobb eredményem, hogy már 5. éve a Fehérvár Szépe
rendezvénysorozat hivatalos fotósa vagyok. A táncosok is nagyon
szeretik, amikor fotózom õket, mert én tudom, mit kell fotózni. A
legnagyobb bajnokok is használják a képeimet, plakátok készülnek belõlük, amire szintén büszke vagyok.
– Akkor el lehet rólatok mondani, hogy a táncparketten is meg a
magánéletben is több lábon álltok.
Zoli: – Muszáj.
– Van „nem szeretem” táncotok?
Mindketten: – Nincs.
Zoli: – Van, hogy a jive-ot már nem kívánod, miután a nyelved kilóg. Nagyon kell rá edzeni. Ilyen téren is szerencsések vagyunk,
mert Horváth Tibi felajánlotta, hogy edzhetünk a Delta Testépítõklubban, mert a tánc hatalmas erõnléti megterhelés. Tisztelem azokat a párosokat, akik senior ezüstérmesek lettek az országos bajnokságon.
– Másoknak a tánc kikapcsolódás, nektek hivatás. Számotokra
akkor mi a pihenés?
Fanni: – Az egyetemen rengeteget kell tanulni, és jó érzés, hogy
délután, este elmegyek próbálni. Nekem kiszellõzteti a fejemet,
egy öröm.
Zoli: – Ha én pihenek, akkor pihenek. Ha tehetem, elmegyek kirándulni, a barátokkal találkozni. De bennem nincs az a táncedzéseket követõen, hogy le kell állnom, el kell feküdnöm és hagyjanak
békén, mert ugyan rengeteg erõt kivesz, de olyan felszabadult állapotba kerülsz, hogy utána fütyörészve, felszabadultan sétálsz.
Fanni: – Nagy élmény gyerekekkel foglalkozni, átadni ilyen fiatalon az én kis tudásomat, viszontlátni a mozdulataimat, amit én tanítottam nekik.
Zoli: – Nincs felemelõbb érzés, amikor látod azt, hogy a tanítványaid kiállnak, megcsinálják, amit kell, legyen ez tablóbál, vagy
verseny, és látod rajtuk a felszabadultságot. Az õ sikerük egyrészt a
mi sikerünk, másrészt – hallva a közönség lelkesedését, látva a tanítványok boldogságát – kárpótol az esetleges idegeskedésért, ami
a felkészítéssel jár.
Hargitai–Kiss Virág
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Vasdiploma-átadás Sárbogárdon
Vasdiploma, vasdiploma… Mit is jelenthet ez a szó? 65 éve átadott diplomát jelent, ismételten átadva.
Volt egyszer egy tanítónõ Vajtán. Huszár
Antalné Erzsike néninek hívják. 67 éve
kezdte a pályáját, miután elvégezte a Székesfehérvári Ferenc József Nõnevelõ Inté-

zet Római Katolikus Leánylíceum és Népiskola Tanítóképzõ Intézetét. Sok-sok
éven át nevelte szeretettel, kitartással a diákokat, nebulókat. Ma is emlegetik, szíve-

sen gondolnak rá szeretett községében. Jelenleg a Sárbogárdi Református Egyházközség Idõsek Otthonában nagy szeretettel éli mindennapjait férjével együtt. Jó
egészségnek örvendenek.
Nagy meghatódottsággal fogadták a kis
küldöttséget: Csákvári Györgyöt, az egykori kisdiákot, majd kollégát, Térmeg
György polgármestert, dr. Marinka Nikolett jegyzõt és Szabóné Várady Katalin
igazgatóhelyettes asszonyt, akik átadták a
Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai
Csere János Kara mint jogutód által kiadott vasdiplomát. A köszöntés után kedvesen elbeszélgettek a fiatalos Erzsike nénivel, aki nagy szeretettel emlékezett viszsza kedves falujára és az ott élõ diákjaira, a
falubeliekre. Szeretettel üdvözli õket a
sárbogárdi otthonból, minden jót kívánva
az otthoniaknak.
Mi pedig, otthoniak, nagyon gratulálunk
Erzsike néninek vasdiplomája átadásának
alkalmából és jó egészséget kívánunk neki!
Király László

Közlekedjünk figyelmesebben!
Levelemmel autóstársaim figyelmét szeretném felhívni, hiszen ez mindannyiunk
érdeke szerintem.
Heti rendszerességgel járok a sárbogárdi
Tesco áruházba vásárolni. Jó ideje figyelem az autós közlekedési morált és a tapasztalataim elkeserítõek!
A 63-as fõútról bekanyarodva, az áruház
felé haladva kint van egy közlekedési figyelmeztetõ tábla kiegészítõ táblával, ami
arra hívja fel a figyelmet, hogy a parkoló
egész területén egyenrangú útkeresztezõdések vannak. Ilyen esetekben, ugyebár, az
úgynevezett jobbkéz-szabály érvényes, vagyis az útvonal irányától függetlenül mindig a jobbról érkezõnek van elsõbbsége.
Tehát aki az áruházzal szembeni parkolókból jön kifelé, elsõbbsége van azzal
szemben, aki az áruházzal párhuzamos
úton halad a parkolóktól a 63-as fõút felé.
Egyetlen egyszer nem kaptam meg az elsõbbségemet, mert mindenki azt hiszi,
hogy aki egyenesen közlekedik, annak van
elsõbbsége. Több esetben csak rajtam múlott, hogy nem történt koccanás, vagy komolyabb baleset.
Õszintén remélem, hogy levelemet közlésre érdemesnek tartják, és talán lesz pár autós, aki ezentúl jobban figyel erre a szituációra. Egy kis odafigyeléssel sok gond megelõzhetõ mindenki számára!
Tisztelettel:
Kiss Ferenc, Sáregres, Erkel Ferenc u. 41.

Más olvasónk is panaszolta a problémát,
ezért a helyszínen fényképet készítettünk a
tábláról annak megerõsítéseként, hogy a
Tesco-parkoló területén valóban egyenrangú útkeresztezõdések vannak és a
jobbkéz-szabály érvényes. A rendõrség lapunknak adott tájékoztatása is alátámasztja ezt: a sárbogárdi Tesco áruház parkolója

közforgalom elõl el nem zárt magánút. A
közúti közlekedés szabályai a közútra és a
közforgalom elõl el nem zárt magánútra
egyaránt vonatkoznak, ezért a parkolóban
a KRESZ szabályai érvényesek a kihelyezett táblák szerint.
Hargitai–Kiss Virág
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HÍREK, ESEMÉNYEK

Új, szuper traffipax
Fejér, Pest, Komárom–-Esztergom és Nógrád megyében, valamint a fõvárosi autópálya-szakaszokon már eldõlt, hogy hova kerültek a fix kamerák, ezért ezeket a helyszíneket most közzétette a rendõrség.
Fejér megye: Aba, 63-as út, 75+023 km-szelvény, Balatonbozsok, 64-es út, 35+449
km-szelvény, Baracska, 7-es út, 37+365 km-szelvény, Dunaújváros, 6-os út, 75+747
km-szelvény, Söréd, 81-es út, 18+174 km-szelvény, Székesfehérvár, M7-es, jobb
60+064 km-szelvény, bal 60+090 km-szelvény, Székesfehérvár, 7-es út, 65+818
km-szelvény.
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KÉK
HÍREK
Egy év alatt 569
alkalommal kereste
A rendõrök vádemelést javasolnak egy
sárbogárdi férfivel szemben, aki egy éven
át próbált kapcsolatba lépni egy nõvel.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság zaklatás
vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást egy 61
éves helyi férfivel szemben.
A rendõrkapitányságon 2015 szeptemberében tett feljelentést egy nõ, mely szerint
egy férfi – akivel egy közösségi oldalon ismerkedett meg és mindösszesen egy alkalommal találkozott – egy éven keresztül
rendszeresen hívta telefonon annak ellenére, hogy többször kérte arra, hogy ezt ne
tegye.
A rendõrök a feljelentést követõen megállapították, hogy a férfi 364 nap leforgása
alatt 569 alkalommal próbált telefonon
kapcsolatba lépni a sértettel, annak ellenére, hogy a nõ 26 alkalommal kérte smsben, hogy ne keresse.
A 61 éves férfit azonosítását követõen gyanúsítottként hallgatták ki a rendõrök. Kihallgatása során arra hivatkozott, hogy egy
rokoni kapcsolat tisztázása érdekében kereste a nõt. A rendõrök a napokban befejezték az ügyben folytatott nyomozást, és
az illetékes ügyészségen vádemelést javasoltak.

Motorba tolatott

A kamerák a sebességmérés mellett alkalmasak forgalomszámlálásra, rendszámfelismerésre, a forgalomtorlódás felismerésére és a biztonsági öv használatának ellenõrzésére,
valamint többféle szabályszegés felismerésére és dokumentálására. A Véda rendszer fix
kamerái üzemszerûen még nem mûködnek, a rendszer indításának idõpontját nem
árulta el a rendõrség.

Sárbogárdon a Köztársaság úton egy helyi
33 éves nõ okozott közlekedési balesetet
személygépkocsijával 2015. november
3-án. A rendelkezésre álló adatok alapján
a hölgy egy utcában szeretett volna leparkolni és ráhajtani egy kapubejáróra, de
manõvere során nem észlelte a vele szembõl motorjával közlekedõ 38 éves férfit és
nekiütközött. A motoros az ütközés hatására árokba hajtott és elesett, a baleset következtében megsérült. A baleset körülményeit a Sárbogárdi Rendõrkapitányság
vizsgálja.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Forrás: origo.hu, police.hu

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és segítségkérések
a polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651,
e-mail: polgarorseg@indamail.hu

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

Szitakötõ

Bolyai Matematika Csapatverseny

A Szitakötõ címû országos gyermekfolyóirat beköszöntött az iskolánkba.
Nagylóki Tagiskolánk október 14-én egy érdekes foglalkozáson
vett részt a közösségi házban. A 90 perc tele volt élménnyel.
Iskolánk részt vesz a Liget Mûhely Alapítvány Szitakötõ Oktatási
Programjában a 2015/2016-os tanévben, pályázat keretében. A
támogató vállalja, hogy a Szitakötõ Program 124.940 Ft értékû
oktatási csomagját térítésmentesen a rendelkezésünkre bocsátja.
Ennek tartalma: 23 db 2015/õsz, 2015/tél, 2016/tavasz és 2016/
nyár Szitakötõ folyóirat, valamint a 90 perces Varázsjogar játékos
gyerekjogi foglalkozás.
A Szitakötõ újság a kíváncsi gyermekek folyóirata. Nagyon sok
hasznos dolgot lehet belõle megtudni, megtanulni.
Foglalkozásunkat a Szitakötõ munkatársa koordinálta. A játékos
foglalkozásra meghívtunk szülõket, pedagógusokat, középiskolásokat, akik örömmel jöttek teljesíteni közösségi szolgálatuk egy
részét. Nyugdíjas pedagógusaink és a szülõk is nagyon jól érezték
magukat a gyermekeikkel, hiszen közösen kellett megoldaniuk a
feladatokat, együtt kellett gondolkodni a jó megoldásokon. Mi,
osztályfõnökök is aktívan játszottunk a gyermekekkel együtt, és
kis idõre gyermeknek érezhettük magunkat.

Október 16-án az iskolánkban került megrendezésre a Bolyai
Matematika Csapatverseny, melyben 20 csapat vett részt. Hatodik óra után 2 órakor minden csapat beült a megfelelõ tanterembe. A bevezetõ zene és szöveg után elkezdõdött a verseny. 13 kódlapos és egy kidolgozós feladat várt megoldásra. A feladatok nehezek voltak, de megoldhatók. Hosszú gondolkodás után mindenki meg tudta oldani a feladatokat. A verseny végén kaptunk
banánt és emléklapot. A feladatmegoldásra kijelölt maximális
idõt mindenki kihasználta. Vasárnap reggel a verseny honlapján
megjelentették az eredményeket. A mi iskolánkban két kiemelkedõ eredmény született. A 8. évfolyam Kiellá nevû (Bogárdi Richárd, Erlich Dávid, Fekete Márk) csapata 9. helyen végzett, a 7.
évfolyam vegyese Matekkommandó néven (Szántó Milán, Szûcs
Norbert Zoltán, Tatai Boglárka, Téglás Kata) pedig a legjobb 6
csapat közé került. A november 2-ai eredményhirdetésen, a székesfehérvári Telekiben kiderült, hogy megyei negyedik helyezést
értünk el.
Téglás Kata, Szücs Norbert 7. a, Tatai Boglárka, Farkas Margit 7. b

Október 23.
Az elõzõ évek hagyományai szerint az idei tanévben is a nyolcadik
évfolyam készült ünnepi mûsorral október 23-ára. Mi, nyolcadikosok rengeteget készültünk az elõadásra. A 8. a osztály kezdte a
mûsort és a 8. b fejezte be; ünneplõbe öltözve ünnepeltük az 1956.
október 23-ai forradalmat. A mûsorra, melynek során versek, idézetek és egy ének hangzottak el, melyet az énekkarosok adtak elõ,
összegyûlt az iskola összes diákja. A méltó megemlékezés után
Erzsike néni beszédében összefoglalta az idei tanévben történt
versenyeket és kihirdette az eredményeket. A mûsor végén kimentünk megkoszorúzni az emlékmûvet.
„MiSulink” újságíró szakkör

Versel az alsó tagozat
Az õsz jegyében zajlott az alsósok összejövetele a második emeleten. Legutóbb „zeneórán”, most „verselõórán” vettünk részt.
Elõzetesen a tanító nénik verset választottak az osztályuknak
(szinte mindegyik Kányádi Sándor költeménye), amit együtt meg
is tanultak a gyerekekkel, és sorban elõadták az osztályok elsõtõl
negyedikig haladva. Nagyon jó volt egymást nézni, hallani. Mindegyik elõadás nagyszerûen sikerült, együtt, lelkesen mutatták be a
maguk versét. Kik összeöltözve, kik kis kellékekkel, a vers témájához kapcsolódóan adták elõ a többieknek. Nagyon jó hangulatban, hamar eltelt az idõ. Rózsa néni, a program megálmodója
végül összefoglalta: „Együtt verselni jó!” S ebben mindannyian
egyetértettünk.
Palatinus Rozália

A Szitakötõ õszi száma foglalkozik a gyermekjogokkal. A foglalkozáson elõadást hallottunk ebbõl. Végig kellett gondolniuk a
gyermekeknek, hogy kinek is fogadnak szót, mi a káros, hogyan
lehet ezen változtatni, a rendet hogyan lehet megtartani. Judit néni azt is elmondta, hogy a gyermeknek joga van ahhoz, hogy a felnõttek meghallgassák s kikérjék a véleményét is. Joga van információt szerezni a felnõttektõl. Ehhez kapcsolódott egy érdekes
feladat, ahol információtöredékekbõl kellett egy történetet
összerakni logikai sorrendben. A felnõttek és a nebulók is nagyon
figyeltek és sikeresen megoldották a feladatot. Nagyon tanulságos volt a történet. A felnõtteknek nem szabad lebecsülniük a
gyermekek tudását, hanem bízni kell bennük, kérni kell a segítségüket. Így lehetnek együtt sikeresek a felnõttek és gyermekek.
Az utolsó feladat tetszett legjobban mindenkinek. Ez arra utalt,
hogy sokfélék vagyunk. A másságot is el kell fogadni. Vegyük észre másokban, hogy mi a jó, s örüljünk neki. Tiszteljük a másságot!
Egy nagy csomagolópapírra rá kellett feküdni egy gyerkõcnek, s a
feladat az volt, hogy rajzolják körbe. A csoport tagjainak jellemzõ
tulajdonságait ezen a rajzon meg kellett jeleníteniük. Utána
egyenként bemutatták a rajzokat, s nekünk, közönségnek fel kellett ismerni a személyt. Szenzációsan jól sikerültek az ember
nagyságú „mûvek”. Azt a jókedvet, kacagást hallani és látni kellett volna! Többen utána azt kérték, hogy erkölcstanórákon mi is
játsszunk ilyet, találjunk ki együtt hasonló jó feladatokat.
Mielõtt mindenki hazament volna, a játékosok szendvicseket és
üdítõt fogyaszthattak el. Jó kis gondolatébresztés volt a tanulóknak, hogy érdeklõdve olvassák a Szitakötõ folyóiratot, mert játékosan sokat lehet belõle tanulni.
Tauzné Piroska
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Kossuth-morzsák
Intézményünkben az októberi hónap sem telt el eseménytelenül.
Ebben a hónapban az állatok világnapja alkalmából a gyerekek
rajzoltak, színeztek állatokat és beszélgettek tanáraikkal kedvenc
háziállataik fontosságáról, azok gondozásáról.
Az október 6-ai megemlékezés az aradi vértanúk emléknapjáról
az osztályfõnöki óra keretein belül az interaktív táblák használatával vált felejthetetlen élménnyé és méltó megemlékezéssé.

Az október 7-én Székesfehérváron 9.00-kor kezdõdött megyei
labdarúgótorna õszi fordulóján, melyet az Arany János iskola
sportpályáján rendeztek, a következõ tanulók vettek részt: Bolvári Dávid, Jakab Ferenc, Sipos László, Baranyai Gábor, Németh
Gergõ, Sohonyai Dávid, Tóth László, Vinis Gergõ.
Pályázati rendezvények miatt október 9-én emlékeztünk meg a
népmese napjáról egy aktív délutánon, Vámosi János szervezésében. A 7. osztály tanulói mesét olvastak fel. Az 5-6. osztály mesét
dramatizált, nagy sikerrel. Majd egy János bácsi által összeállított
teszten kellett a gyerekeknek bemutatni tudásukat. Ezután nép-

mesékhez kapcsolódóan illusztrációkat készítettek, egyénileg
vagy csoportosan. Közben, hogy fokozódjon a munkakedv, az 5-6.
osztály által készített és kínált „hamuban” sült pogácsából lehetett bõséggel falatozni.
Október 20-át az iskolánk tanulói már nagyon várták, mert az
egyik kedvenc, egészségnaphoz kapcsolódó elfoglaltságukra, a
tökfaragásra került sor dr. Szénási Károlyné Ibolya néni szervezésében. Az iskolába érkeztek a szebbnél szebb faragható és dísztökök. A kedvezõtlen idõjárás miatt a faragásra az iskola folyosóján
került sor. Nagyon érdekes, ijesztõ és szép alkotások születtek.
Faragás után tökszépségverseny keretében legszebb tököt választottak a diákok. Majd a konyhában fogyaszthattak a gyerekek és
felnõttek sült almát, sütõtököt, valamint mézes diót.
1956. október 23-ára emlékeztünk október 22-én, csütörtökön.
Az ünnepi mûsoron a 9. a osztály dolgozott, osztályfõnökük, Plájerné Kolozsvári Tünde segítségével, és bemutatta az iskola ünneplõbe öltözött nézõseregének. Mûsorukban felidézték a háború után Magyarországon kialakult politikai helyzetet, az 1945 utáni budapesti és vidéki életet. Megemlékeztek 1956 legfontosabb
eseményeirõl korhû fényképek, szép versek, archív felvételek és
kellemes zene segítségével.
Az eseménydúsan eltelt hetek után tanulóink örömmel vették a
szünetet, és azt mindenki feltöltõdésre felhasználva tölti el, hogy
újult erõvel folytathassuk a tanévet.
Honlap: www.kossuthsuli.hu
WJ

Október utolsó hete
a Cecei Óvodában
Óvodánkban az elõzõ évek hagyományait követve tökös témahetet tartottunk október utolsó napjaiban, melynek méltó lezárása
volt a töklámpás-felvonulás. Ez a rendezvény kedvelt a gyermekek és szüleik körében is.
Sötétedés elõtt a falu központjában gyülekeztünk. A sok kis imbolygó fény együtt indult az óvoda felé. Nagyon szép látványt
nyújtott a sötétben vonuló, lámpásokkal világító menet. Az óvoda
már tárt kapukkal, világító töklámpásokkal fogadta az érkezõket.

Hatalmas tábortüzet nyújtottunk, mely bevilágította az egész udvart. Körbetáncoltuk a tüzet, énekeltünk, végül pedig finom sült
tököt majszolgattunk. Ahogy a tûz leégett, úgy ürült ki az óvoda
udvara és borult újra minden sötétségbe.
A tehetséggondozás ennek a nevelési évnek kiemelt feladata. Sikeresen elindítottuk foglalkozásainkat, ahol a különbözõ területeken tehetségjegyeket mutató gyermekek fejlesztését valósítjuk
meg. Ez a téma még nagyon gyerekcipõben jár, ezért mindent
megteszünk annak érdekében, hogy ismereteink bõvüljenek. Továbbképzést szerveztünk nevelõtestületünk számára, ahol Hargitai Enikõ, a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi
Tagintézményének vezetõje tartott elõadást a kiemelt figyelmet
igénylõ gyermekek nevelésével kapcsolatban. Nagyon tartalmas,
jó hangulatú délelõttöt töltöttünk együtt, ahol hasznos tudásra
tettünk szert.
Cecei óvoda
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Megemlékezés a kis angyalokért
„Õrizze e kis láng azok emlékét, akiket oly zordan elrabolt az Ég.
Fesse meg e kis láng azok árnyékát, Akiket a szem nem, csak szívünk lát.”

November elsején délután három órától a
sárszentmiklósi temetõben az angyalsétány emlékmûvénél papírdarvak elhelyezésével és mécsesek gyújtásával emlékeztek a meg nem született csecsemõkre és
korán eltávozott gyermekekre. Mivel a papírdaru a béke szimbóluma, ezért választották ezt a madarat.
A megemlékezés során a gyászoló családok, testvérek 68 papírdarut és mécseseket tettek le a sétány mellé. Az origamikra
azoknak a nevét írták rá a hozzátartozók,
akik túl korán mentek el. Szívszorító látvány volt, ahogy a megemlékezõ szülõk
mellett a gyerekek is lelkesen részt véve a
tennivalókban emlékeztek meg a kistestvérükrõl. Külön érdekessége a sétánynak,
hogy szitakötõk és lepkék is ellátogatnak
az emlékmûhöz, ahogy vasárnap is tették.
A hagyományos liturgikus körmenet végén Varga László katolikus hitoktató vezetésével közös imára és énekléssel emlékeztek meg azokról a gyermekekrõl, akik már
nem lehetnek a szüleikkel.
Ez a kezdeményezés 10 évvel ezelõtt indult
el országosan, azóta többen is csatlakoztak
már hozzá, ebben az évben településünk is,
hogy közösen osztozzanak a gyászban.
Mágocsi Adrienn

A papírdaru története
A papírdaru a béke szimbóluma. A leghíresebb origami-papírfigura legendája egy japán kislány történetéhez kapcsolódik. Sadako Sasaki mindössze kétéves volt, amikor 1945. augusztus 6-án atombombát dobtak
Hirosimára. Ahogy növekedett, erõs, bátor és sportos lánnyá vált. Tizenegy éves korában, amikor egy kerékpárversenyre gyakorolt, hirtelen megszédült és összeesett. Orvosai megállapították, hogy az atombomba utóhatása miatt gyógyíthatatlan betegségben szenved. Sadako legjobb barátja vigasztalásul egy japán
legendát osztott meg a leukémiás kislánnyal. A legenda szerint, ha valaki ezer darumadarat hajtogat, akkor
kívánhat valamit és a vágya teljesülni fog. Sadako bízott benne, hogy az istenek teljesítik kívánságát és
meggyógyul, ezért elkezdte elkészíteni a darvakat, de csak 644 darabot sikerült halála elõtt befejeznie. Barátai és iskolatársai folytatták az origamik készítését és az ezer darut Sadako sírjába helyezték.
Sadako élete végéig nem adta fel a reményt. Barátai halála után sem feledkeztek el róla. Összegyûjtötték leveleit és könyv formájában kiadták õket. Az álmuk egy olyan szobor elkészítése volt, amely Sadakónak és a
hozzá hasonló sorsú, az atombombának áldozatul esett gyerekeknek állít emléket. Japánban minden fiatal
gyerek segített összegyûjteni a pénzt a terv megvalósításához. 1958-ban adták át a Hirosimai Béke Parkban azt az emlékmûvet, mely Sadakót ábrázolja, darumadárral a kezében. Az emlékmû talapzatán három rövid mondat áll: This is our cry. This is our prayer. Peace in the world. (Ez a siralmunk. Ez az imádságunk. Legyen béke a világon.)
Forrás: internet
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A reformáció hetén
Tartalmas hetet zárt a sárbogárdi református gyülekezet. Október utolsó napjaiban
került sor a reformációs estekre. A hagyományokhoz híven több vendégszolgáló is
megfordul ilyenkor a református közösségben. Vasárnap délután Gyõri János
pesterzsébeti evangélikus lelkész jött el
gyülekezete néhány tagjával, hogy Ad
Fontes, azaz vissza a forráshoz címmel zenében és szóban tegyenek bizonyságot Jézus Krisztusról, a feltámadott Úrról. A további alkalmakon egy-egy ige kapcsán
mondták el Istentõl kapott meglátásukat
Oláh László sárbogárdi helyettes lelkész és
Sztupkai Mihály szegedi metodista lelkész.

Õ emellett dióhéjban mutatta be a szegedi
gyülekezetet, egyházának médiamunkáját
és az általa végzett börtönmissziót.
Fontos része volt a hétnek a személyes bizonyságtétel. Így mesélt az életében megtapasztalt kegyelemrõl Váraljainé Melis
Orsolya helyi evangélikus lelkész és a Sárbogárdról elszármazott Ellenbruckné Kiss
Aranka hitoktató–lelkész. Aranka sem
akármilyen bizonyságtétellel készült,
ugyanis nem saját életét mutatta be, hanem az élõ Istentõl kapott ajándékát, hitének erõsségét és az Úr oltalmazó kezeit
életének fontos szakaszaiban. Aranka
megszólította közönségét bizonyságtételével, s szavaiból érzõdött hitének ereje,
amilyen tisztelettel beszélt Istenrõl. Elmondta továbbá, kik segítették az Úrhoz
való útját, amiért a hitoktató–lelkészi
pályát választotta. Elõadása után áldást
küldött a gyülekezetre.
Jó volt hallani, ahogy gyermekkoruktól
fogva, a gyökerektõl indulva beszámoltak
arról, hogyan vezette õket Isten, hogy kapták meg a hit ajándékát. Szombaton délelõtt ünnepi istentiszteleten vehettek részt
a hívek, délután pedig a konfirmandusok
mûsora következett, mely a keresztyén jelképek (kereszt, csillag, kehely stb.) világába kalauzolta a jelenlévõket. Vasárnap
úrvacsorai közösséggel zárult a sorozat.
Jákob Zoltán és Hargitai Gergely

A halál ellentéte nem az élet, hanem a szeretet
Négy-, vagy ötéves lehettem, amikor megõrzésre nálunk lakott egy fekete
macska, akit Mefisztónak hívtak. Egy nap eltûnt és nem is került elõ többé. Akkor éltem át elõször, milyen elveszíteni valakit, akit ismertél. Aztán egy évre rá
el kellett veszítenem a testvéreimet, akiket visszavittek szüleim a nevelõotthonba, mert nem bírták tovább ellátni a nevelõszülõi teendõket. Nem sokkal
ezután halt meg elõször az egyik, majd a másik nagyapám. Az anyai nagypapa
temetésérõl csak annyi emlékem van – mint egy igazi, felnõttszerepbe állított
gyereknek –, hogy nem sírhatom el magam, erõsnek kell lennem.
Mindenszentek és halottak napja környékén mindig ambivalens érzések és kusza gondolatok kavarognak bennem. Nem tudok elfogulatlan tisztelettel tekinteni azokra, akiknek ilyenkor fontos szeretteik sírjának meglátogatása, a síremlékek virággal és mécsesekkel való feldíszítése, mert folyamatosan arra
kell gondolnom, hogy ez is egy iparággá vált – a kegyeleti giccsek fogyasztói
azok az élõk, akik ebbe a játszmába beszállnak. Másrészt tudok sok olyan emberrõl, aki szándékosan feledkezik meg a halottairól, hogy ne kelljen a saját halandóságának gondolatával szembenéznie.
Vajon én melyik csoporthoz állok közelebb? Én magam is elfojtom és tabuként
kezelem a halál gondolatát? Esetleg éppen ellenkezõleg: túl sokat beszélek róla, hiszen az egész kereszténység semmi más, mint egyfajta halálkultusz?
Vagy olcsó vigaszt árusítok azoknak, akik gyászolnak, az igehirdetéseim maguk sem jobbak a középkori búcsúcéduláknál, amellyel a régiek megpróbáltak
szeretteik számára bocsánatot és mennyországot vásárolni?
Már a teológiára jártam, amikor azt álmodtam, hogy el vagyok temetve. A koporsómban feküdtem, a földben, és azt láttam, hogy a bogarak és férgek eszik
a testemet. A bizarr kép ellenére az álomban egyáltalán nem volt semmiféle
rossz érzés bennem. Ellenkezõleg, természetesnek éltem meg a helyzetet, tudtam, hogy ennek így kell történnie, és mindez rendben van. Aztán harmadéves
koromban meghalt apám, és eltemettük. Az egész szertartás alatt zokogtam,
ugyanakkor ellenállhatatlan eufória borított el. A csúcsélmény az volt, amikor
azokat a sorokat mondtuk a Hitvallásból, amelyeket már nagyon sokszor kimondtam hangosan, még latinul is megtanultam, de addig a pillanatig nem hit-

tem igazán: „Hiszem a bûnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet”.
Mit hiszek, amikor ezeket a sorokat kimondom? Nem hiszem, hogy apám és elhunyt õseim lelke valamilyen távoli helyrõl figyelné az én mostani életemet.
Azt sem gondolom, hogy õket kéne kérdezgetnem a saját életem döntéseirõl.
Nem hiszem azt sem, hogy beajánlhatnám õket valahogyan Istenhez, írhatnék
nekik az imáimból valamilyen ajánlólevélfélét, hogy Isten biztosabban befogadja õket. Nem hiszem, hogy bármilyen szempontból segíthetnénk egymásnak. Azt gondolom róluk, amit Luther és Dévai Bíró Mátyás: alszanak. Nem fogom felrázni õket álmukból, csakhogy valamit elintézzenek nekem.
Hiszem azonban, hogy a szeretet nem szûnik meg. De nem az a szeretet, ami
engem összekötött az eltûnt macskával, a nagyszüleimmel, apámmal vagy a
testvéreimmel. Ha van Isten, és az Isten szeret, akkor ez az a szeretet, amely
nem szûnik meg. Ez az, amely legyõzi a halált.
Apám nagy bûnös volt. Én magam azért nem mentem haza arra a hétvégére,
amikor meghalt, mert nagyon haragudtam rá egy olyan bûn miatt, amiért soha
nem kért bocsánatot. Hiszem viszont azt, hogy Isten nagyobb az én szívemnél.
Én nem bocsátottam meg, de Isten attól még megbocsáthatott. Merthogy egy
olyan Istenrõl beszélek, aki maga is végigjárta a halandó útját. Emberré lett,
emberarcú Istenrõl beszélek. Aki Jézusban testté lett, aki sebezhetõvé vált, aki
kereszthalált halt, és aki feltámadt a halálból. Jézus miatt hiszem a test feltámadását. Jézus miatt hiszem az örök életet, aki szerint Isten úgy mutatkozik be
nekünk, mint apáink Istene, mint az élõk Istene.
Én nem a halottakat meglátogatni megyek a temetõbe, ha megyek, nem pusztán emlékezem. Az élõ Istent ünneplem, aki számára mindenki él, hiszen az õ
keze a halálba is utánunk tud nyúlni. Ezért nem kell görcsösen kapaszkodnom
az elhunytak emlékébe, még akkor sem, ha maradtak elrendezetlen ügyek. Rábízhatom õket Istenre, a halott és az élõ – bár halandó – szeretteimet egyaránt.
Mert Õ sokkal jobban szereti õket, mint amennyire én szeretem.
Szerzõ: Seben Glória, iskolalelkész–pszichológus
Forrás internet: Kötõszó Evangéliumi Közéleti Blog
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Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és családját,
valamint kedves ismerõseit

november 16-án, hétfõn, 17 órára
a sárbogárdi polgármesteri hivatal dísztermébe

Hargitai Lajos
TÉGLÁK A FALBAN
Mindenki szem a láncban
címû könyvének bemutatójára

2015. november 5. Bogárd és Vidéke

VÉRES GYÉMÁNT
Ez egy film címe, a múltkor láttuk a tévében. Szörnyû film, némelyik része alig nézhetõ, a feleségem az egyik jelenetsornál ténylegesen elmenekült a képernyõ elõl, képtelen volt a képsorból
áramló borzalom befogadására. Afrikában vagyunk, egy gyémántlelõhely körzetében. Fegyveresek lövik, kaszálják az embertömeget, mindenki pánikban van, üvölt, egymást taposva összevissza rohannak a népek, torkolattüzek villognak, golyók luggatják a lemezeket, füst lepi el a vidéket, halottak nyögnek, átvágott
torkokból ömlik a vér. A filmben nem lehet tudni, hogy mindez
miért történik, maguk a gyilkos sorozatokat durrogtatók sem tudják, fanatizálták õket. Az ölés öncélúvá válik, minden ember abban a tudatban él, hogy akármikor megölhetik. Félelmetes világ.
Valahogy kinagyítódik az emberi léthelyzet általános vonása,
szimbolikusan maga az Élet áll elõttünk, mert hiszen minden
ember tudja, hogy akármikor meghalhat.

(A könyv a Bogárd és Vidéke hetilapban
folytatásokban megjelent, „Oly korban éltünk” címû
sorozat alapján készült.)
A könyvet ismerteti a szerzõ hajdani egyetemi
évfolyamtársa, népmûvelõ kollégája:

Péterfi Ferenc közösségfejlesztõ
A könyvvel a Bogárd és Vidéke Hírház alapításának
25 éves évfordulójára emlékezünk.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Madarász József Városi Könyvtár
Bogárd és Vidéke Hírház

Téglák a falban
A nyolcvanas évek közepén fû alatt terjedõ kalózmásolatban
láttuk elõször a Pink Floyd együttes „A fal” címû filmjét. A magyar mozikban 1989 októberében vetítették elõször. Hányszor
néztük meg fiammal, Balázzsal! Szívünk legmélyéig fölkavart
bennünket. Énekeltük angolul: „All in all it was just a brick in
the wall”. Aztán próbáltuk magyarra fordítani:
„Tégla lett minden, ezekbõl épül a fal!
Téglák lettünk mind, belõlünk épül a fal!”
Lázadást szítanak, a régi rend lerombolására biztatnak ezek a
szavak. Az arcunkba kiáltják, hogy agymosott téglává nyomorított bennünket ez a kor.
Törtük, amivel lehetett, s ha más eszközünk már nem volt, fejjel mentünk a körénk épült falaknak. Így érkezett el 1989, s akkor szinte varázsütésre leomlott a világokat elválasztó berlini
fal is. S mégsem lettünk igazán szabadok, mert minden hiába,
ha múltunk betonnál keményebb tégláiból a szívünk köré épült
falak ott állnak rendületlenül.
Ezek lebontásához nem elég se dózer, se légkalapács, még a
kemény fejünk is kevés…

A Sárbogárd–Sárszentmiklósi Borbarát Kör tisztelettel meghívja

2015. november 21-én 10.00 órára
Sárszentmiklósra, a Rádi-dûlõbe, a Márkovics Lajos
pincéjénél tartandó

BORSZENTELÉSRE.
Az áldásra várjuk a szõlõsgazdákat boraikkal együtt. Ezt követõen pincelátogatások, borok kóstolása várja az érdeklõdõket.
Szíveskedjenek a jelentkezést a 06 (30) 237 5658-as (Szilveszter János elnök), vagy a 06 (30) 301 6321-es (Gróf Ferenc titkár) telefonszámon jelezni 2015. november 15-éig.

Kap azonban elmélyítést a szimbólum: a cselekmény egy nagy
gyémánt körül forog. Ezt hajszolják a szereplõk, hiszen szinte elképzelhetetlen értéket jelent, egy bõröndnyi dollárt ajánlanak fel
a film legszimpatikusabb szereplõjének, az éjfekete bõrû családapának. Õt egy rajtaütés során foglyul ejtették és gyémántmosásra kényszerítették. Térdig vízben állva egy csomó kiszipolyozott
ember kerek szitát rázogat bele-belemártva azt a folyóba, mert a
fenék homokja nem kevés fel-felcsillanó drágakövet rejt. Vadállatias felügyelõk figyelik a rabokat. Az emberünk látja, ahogy az
egyik társa megpróbál elrejteni magának egy aprócska gyémántot, és a smasszer habozás nélkül belelövi õt a tócsába. És mit hoz
a sors? Egy hüvelykujjnyi drágakõ akad fönn épp az õ szitáján. A
lábujjai közé rejtve csempészi ki a munkahelyrõl, s elkaparja egy
bokor alá. És itt elkezdõdik a pokoli színjáték: a gyémánt szinte
fantommá válik, megtestesíti a torzult emberi sóvárgást, a mindenkit letaposni kész pénzvágyat, a nagy Mohóságot, amely emberi világunk szörnyû mozgatójává vált, mióta pénz létezik. Autócsorda indul, helikopterek ereszkednek le, suhog a géppuskák kaszája. Menekülés hegyek közt, õserdõben, az apa nyomában embertársaik lemészárlására mindig kész egyenruhásokkal. S mindez a gyémántért.
A film közvetlen közelrõl mutatja meg az afrikai embermészárszéket, százezrek meggyilkolásának gépezetét, amely ma is mûködik tõlünk délre. Amikor ezt az alkotást forgatták, még nem indult meg az ijesztõ bevándorlás Európába, de mintha a jóslatszerû elõrelátás képessége lepte volna meg a tehetséges alkotókat.
Abból a világból, ahol ez van, el kell menni. Én is elmennék, ha ott
lennék. Akárhová, de el. Inkább fulladjak meg a Földközi-tenger
jeges vizében, de ezt nem.
A sok felejthetõ (és felejtendõ) film között néha akad egy-egy,
amelyik szól is valamirõl.
L. A.
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Amikor a sas mormotát fogott... 13.
Ismét szép látványra vadászgattam, amikor hirtelen megint megjelent fölöttem a
sas. Valami nagyobb dolgot fogott a karmai között. Könyörtelenül ráfókuszáltam
a fényképezõgépet, és a látványtól majdnem leestem a szikláról. Jé! Hú! Azta! Egy
hatalmas, Micikével rokon színezetû és
szépségû mormotát fogott, biztos hozta
nekem megmutatni, hogy elijesszen!
Lassan-lassan leereszkedett egy sziklafokra, nem messze tõlem, és körbenézett.
(Tõlem tanulhatta.) Magabiztosan állítottam rá és a halott mormotára a gépet, és
hangtalanul csattogtattam, amíg csak
megint el nem szállt. A sasok nagyon hamar megunják magukat – állapítottam
meg zoológusi bölcsességgel. Hiába vártam még hosszú percekig, nem jött többé
vissza. Ezt a rövid idõt is szép ajándéknak
vettem tõle. Már megérte minden szenvedés ide fölmászni!
Le is értem két óra múlva Bakirhoz, aki egy
patak partján horkolt a füvön, akár János
vitéz. Még egy órába telt, amíg a völgyben
odaértünk egy másik jurtához. Ott aránylag sok jakot tartottak, éppen fejéshez készülõdött egy fiú és egy lány. Elõször nem
értettem, miért fogják farkon és cipelik el a
visítozó, elefánt nagyságú jakgyereket az
anyjától. Aztán rájöttem, hogy azért, mert
elõbb megfejik az anyukát, aztán egész éjjel szophat a gyerek eleget. Napi kétszer
kell fejni, ami nehéz fizikai munkával jár,
fõleg a hatalmas jakokkal. Imádom a jakokat, ezeket a hosszú szõrû, selymes bundájú példányokat!
A jurtában kedvesen teával és különbözõ
jaktejtermékekkel kínáltak. Ízleltem jaktejfölt, jakkefírt, jakvajat és kenõs jaksajtot. Mind finom volt. Nemsokára hazafelé
indultunk, mielõtt besötétedett volna. Az
orosz dzsip árkon-bokron, patakmedren
keresztül vitt minket a nagyobb fõútig. Hihetetlen látvány zárta le a napi eseményeket. A körülöttünk magasodó, távoli csúcsok némelyike tûzben égett. A lemenõ
nap világította meg úgy õket, hogy lángba
borultnak gondolná õket az ember. Fényképeztem, akár egy õrült. Sötétre értünk
vissza a városba.
Másnap reggel masrutkába szálltam és
megkezdõdött a tizenöt órás, nehéz utazás
vissza Dusanbéba. Útitársaim nõk. Egyik
egyfolytában a fogát szívogatta, a másik
pedig nem használt dezodort, a harmadik
állandóan a családomról kérdezõsködött.
Idegesítettek. Sofõrünk egy apró szemû fiatalember volt, aki felelõtlenül végigralizta a visszautat. A legveszélyesebb részeken
70-80 km-es sebességgel száguldott, úgyhogy nem álltam meg szó nélkül. Lehet,
hogy neki már nincs veszítenivalója az életben, de talán az utasoknak igen. Kompenzálásként zenét tett föl. Nem pamíri népdalokat, hanem valami szörnyû iráni borzalmat, ami vetekszik az orosz popborzalmakkal. Az iszonyú zenétõl azonnal iszonyú fejfájást kapok.

Éjjelre értünk vissza Dusanbéba. Másnap
kezdõdött a muszlimok böjthónapja, a
Ramadán. Érdekes volt azt egy családban
megélni. Egész nap nem esznek és nem isznak. Miután a nap lemegy, látnak csak hozzá az étkezéshez. Betegek, idõsek, gyerekek és úton lévõk késõbb hozzák be a lemaradást, nekik nem kell böjtölni. A vendégnek sem.

visszaküldtem õket haza, én pedig bevettem magam a zöldpiac sûrûjébe. Málnát
eszegetve nézelõdtem. Vettem különféle
ízesítésû savanyúkat gombával és egyéb
zöldségekkel, pirogot és cseresznyét. Leültem egy padra egy közeli parkban, és fölhívtam Bakirt, hogy elbúcsúzzak tõle. Kiderült, hogy éppen Dusanbéban volt, nem
messze a piactól, turistákkal ment másnap

Népes családom az „iftar” (az elsõ étkezés
naplemente után) elõtt a leterített szõnyegen elõbb imádkozott, aztán álltak neki az
evésnek.
Egyik nap múzeumba vittem két lányt és a
kis Mohammedet a családból. Tavaly felavatták a szép, nagy múzeum épületét a
központban egy parkban, ahol több kormányépület is található. Senki nem tudta
megmondani a családban, hogy melyik napokon tart nyitva a múzeum. Robiyának
volt ugyan laptopja, de az internetes kapcsolathoz föl kellett volna töltenie valamit,
ami pénzbe került. Nem adtam neki.
Negyvenfokos melegben indultunk el.
Bahsona zárt cipõt húzott, amit fél óra
után már erõsen meg is bánt, mert persze a
cipõ feltörte a sarkát. Mégis hûségesen jött
velünk. Sukronának az új divatú, zöld lencse miatt begyulladt a szeme, ráadásul egyfolytában ásítozott. Mohammed állandóan vizet keresett és összevissza futkosott,
mint egy neveletlen kutyakölyök. A múzeumot zárva találtuk. A parkjában hinták
lógtak és kertészek locsolták a szomjas virágokat. Mohammed aláállt, aztán vissza a
hintához, nem lehetett levakarni onnan.
Fújhattam a múzeumot. Nagy nehezen rávettem õket, hogy sétáljunk el az operáig,
ott leülünk a parkba fagyizni. A fagyi után

vissza Murghabba. Nemsokára jött is, és
még beszélgettünk egy jót utoljára a padon.
Gyalog mentem vissza a város másik végébe, a nyolc kilométerre levõ Vadanaszosz
taxiállomáshoz. Útközben egy jó könyvesboltot fedeztem föl, ahol tadzsik–orosz
nagyszótárt és perzsául írt könyveket vásároltam.
Hazaérve a családomhoz beszélgetés közben ismét pénzre terelõdött a szó. Nevetve
kérték, hogy járuljak hozzá anyuka fogsorának a megcsináltatásához, egy új varrógép beszerzéséhez, másik telefont akart
valaki és így tovább. Mindenki abban a
hiszemben él, hogy én gazdag vagyok, mert
nyugaton élek. Hiába magyarázom, hogy
az nem egészen így van, nem értik. Az égbõl kell, hogy leszálljon nekik a pénz, és ehhez csak mosolyogniuk kell. Várják a sült
kolbászt a szájukba. Fogalmuk sincs, hogy
mit kéne jobban csinálniuk, hogy ne kelljen kérniük. Sosem tanulták, mert nem
kellett nekik megtanulni. Nem tehetnek
róla, nem az õ hibájuk. A szovjet rendszer
hirtelen omlott össze, és hatalmas ûrt hagyott maga után.
Vége
Gulyás Ibolya
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Gesztenyés–aszalt szilvás
pulykamell
Hozzávalók: 30 dkg pulykamell, 1 ek finomliszt, 15 dkg sült, vagy konyhakész
gesztenye, 10 dkg magozott aszalt szilva, 1
dl száraz vörösbor, 5 db újhagyma, 1 gerezd fokhagyma, 5 dkg vaj, 2 ek olívaolaj,
1,5 dl habtejszín, 0,5 evõkanál étkezési keményítõ, 3 szál kakukkfû, só és bors ízlés
szerint.
Az aszalt szilvát a vörösborral épphogy felforraljuk. Félrehúzzuk hûlni. A pulykamellfilét kis kockákra vágjuk, sózzuk, borsozzuk és meghintjük a liszttel. Vastag falú
serpenyõben felforrósítjuk a vaj felét az
olívaolajjal és pár perc alatt világos színûre
pirítjuk a húskockákat. Tálra szedjük. A
serpenyõbe tesszük a maradék vajat és
megdinszteljük benne a kétféle hagymát.
Visszaköltöztetjük a pulykahúst is, hozzáadjuk a vörösborban puhult szilvát, a sült
gesztenyét és a kakukkfûágakról lecsipkedett leveleket. Felforraljuk, majd kissé
mérsékeljük a lángot, és lefedve kb. 15-20
perc alatt puhára fõzzük a húst. Ha szükséges, utóízesítjük. A tejszínben elvegyítjük a
keményítõt és a gesztenyés–szilvás pulykához keverjük. Egyet forralunk rajta és kész
is.

Túróval és póréval
rakott polenta (puliszka)
Hozzávalók a rakott polentához: 100 g kukoricadara, só ízlés szerint, 1 dl habtejszín, 1,5 dl olívaolaj, 20 dkg tehéntúró, 1
közepes póréhagyma, 5 dkg vaj; a tálaláshoz: 0,5 dl olívaolaj, 5 dkg bacon.
A pórét karikákra vágjuk. A túrót villával
összetörjük. A vizet a sóval és egy kiskanálnyi kukoricadarával (így megelõzhetõ a
csomósodás) felforraljuk. A hõmérsékletet lejjebb vesszük és a kukoricadarát lassan beleöntjük a gyöngyözõ vízbe, közben
folyamatosan keverjük. 15-20 percig fõzzük, folyamatos keverés mellett. Ahogy sûrûsödik a polenta, egyre nagyobb erõkifejtéssel kell keverni. Még melegen hozzákeverjük a tejszínt és 1 dl olívaolajat. Fél deci
olívaolajat öntünk egy tûzálló tálba. Rászórjuk a póré felét. Rámerjük a kikevert
polenta felét, majd a túrót. Aztán a póré és
a polenta másik felét. Lenyomkodjuk, for-

ró sütõbe tesszük. Amikor átforrósodott,
rákockázzuk a vajat. Jól átsütjük. Közben
olívaolajon megsütjük a bacont. A sütõbõl
kivett polentát 10 percig pihentetjük. Késsel körülvágjuk, tálra borítjuk. A sült szalonnával tálaljuk.

Mákos sajttorta
karamellizált szilvával
Hozzávalók az alaphoz: 15 dkg zabkeksz, 5
dkg vaj, 5 g mandula; a krémhez: 10 g mák,
80 dkg mascarpone krémsajt, 20 dkg
tejföl, 15 dkg porcukor, 1 db vanília, 4 db
tojás, 4 dkg étkezési keményítõ; a szilvához: 5 közepes szilva, 2 ek barna cukor, 2
ek olívaolaj.

A sütõt 180 fokra elõmelegítjük. A tortaformát sütõpapírral kibéleljük. A kekszet
darálógépben apróra törjük. Hozzáadjuk
a puha vajat és a mandulát, még további
pár percig keverjük. A masszát a tortaforma aljába tesszük és laposra nyomkodjuk.
A sütõben 180 fokon 5 percig sütjük. Közben a krémsajtot, a tejfölt, a porcukrot, a
mákot és a vaníliát simára keverjük.
Egyenként hozzádolgozzuk a tojásokat, és
belekeverjük a keményítõt. A krémet a süteményalapra kenjük és a sütõben 180 fokon 1 órát sütjük. 40 és 50 percnél azért
nézzünk rá, nehogy odaégjen. Ha a közepe
picit remegõs, de a széle már barna, akkor
grillezõ, vagy hõlégkeveréses funkcióval 5
perc már elég neki. A tortát késsel elválasztjuk a forma oldalától és hûlni hagyjuk.
Jó, ha egy éjszakát áll, hogy az ízek összeérjenek. Fogyasztás elõtt a szilvát kis kockákra vágjuk. Serpenyõbe 2 ek olívaolajat teszünk, hozzá 2 ek cukrot, és egy picit megolvasztjuk. Majd hozzátesszük a szilvákat
és megforgatjuk a cukorban. Pár perc alatt
kész is van a karamellizált szilva.

A hét legvégéig továbbra is anticiklon alakítja idõjárásunkat, így folytatódik a csendes õszi idõ. Az éjszakai
órákban képzõdött köd, illetve alacsony szintû rétegfelhõzet azonban egyre többfelé és
egyre tovább megmaradhat a nappali órákban is, akár megemelkedett szürke rétegfelhõzetként. Néhol kisebb szitálás, ködszitálás is elõfordulhat, különösen a hétvégén. Éjszakánként eleinte fagypont körül alakulnak a hõmérsékletek, majd egyre többfelé megszûnnek a fagyok. Napközben a naposabb tájakon 10-15, míg a tartósan ködös, rétegfelhõs helyeken mindössze 5 és 10 fok között alakul a legmagasabb hõmérséklet. Hétfõ délután várhatóan egy gyenge hidegfront súrolja hazánkat, hatására északnyugatira, nyugatira fordul és az északi országrészben megerõsödik a szél, a frontot néhol kevés csapadék
is kísérheti, egyúttal mindenütt megszûnnek a ködfoltok, és a hõmérsékletek is emelkednek. A jövõ hét elsõ napjaiban lehetnek területek, ahol éjjel 10 fok felett marad a hõmérséklet, nappal pedig meghaladja a 15 fokot.

Heti idõjárás

www.metnet.hu

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián,
valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
November 6., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Október 23-ai
megemlékezés Sárbogárdon (32p), Sárhatvanban jártak a borbarátok (20p), Vendégjárás a Mezõföldön (ism. 111p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 7., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport:
VAX KE Sárbogárd kézilabda-mérkõzés (70p)
13.00 Lapszemle 14.00 Október 23-ai megemlékezés Sárbogárdon (32p), Sárhatvanban jártak a
borbarátok (20p), Vendégjárás a Mezõföldön
(ism. 111p) 18.00 Lapszemle 19.00 A dégi kastélypark átadója (50p), A mese pszichológiája
(ism. 88p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 8., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Október
23-ai megemlékezés Sárbogárdon (32p), Sárhatvanban jártak a borbarátok (20p), Vendégjárás a
Mezõföldön (ism. 111p) 14.00 A dégi kastélypark átadója (50p), A mese pszichológiája (ism.
88p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet: Titokzatos
Erdély (55p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
November 9., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet:
Titokzatos Erdély (55p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Lengyelországi képeslap (~10p), Interjú Radnai Zoltán és Szõke Fanni versenytáncosokkal (50p), Interjú Csutiné Turi Ibolyával,
Sárkeresztúr polgármesterével (45p) 23.00 és
0.00 Heti híradó
November 10., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport:
VAX KE Sárbogárd kézilabda-mérkõzés (70p)
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Borbarátok a
Móri Bornapokon (~10p), Megemlékezés az angyalsétánynál (20p), Református hét: Ellenbruckné Kiss Aranka bizonyságtétele (50p)
23.00 és 0.00 Heti híradó
November 11., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Lengyelországi képeslap (~10p), Interjú Radnai Zoltán és Szõke Fanni versenytáncosokkal (50p), Interjú Csutiné Turi Ibolyával, Sárkeresztúr polgármesterével (45p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: VAX KE Sárbogárd
kézilabda-mérkõzés (70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 12., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport:
VAX KE Sárbogárd kézilabda-mérkõzés (70p)
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Titokzatos Erdély (55p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06
(25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó
megtekinthetõ internetes oldalunkon: www.
bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl
és mûsorváltozásról a képújság futószövegében
adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás
jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban
(Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha gondjuk
van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat:
TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06
(40) 811 911.
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Nem volt esély
Veszprémi Egyetemi SC–VAX KE Sárbogárd 42-29 (21-11)
Veszprém Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 5. forduló
Vezette: Antal–Antalné, nézõszám: 50 fõ.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 9, Bodoki 3, Pluhár 1, Rehák
4, Oláh 3, Horváth 1.
Cserék: Schvarcz – Várady–Szabó 2, Szabó J. Zs. 1, Kaló 5, Aranyos,
Suplicz.
Edzõ: Bodoki György.
Hétméteresek: 2/2, ill. 3/3. Kiállítások: 4, ill. 2 perc.
A bajnokság egyik toronymagas esélyeséhez látogattunk szombaton. A veszprémiek keretéhez jó pár olyan játékos csatlakozott,
aki tavaly még NB II-es bajnoki címet ünnepelhetett.
A hazaiak nagy lendülettel kezdték a mérkõzést. Támadásban elkövetett pontatlanságainkat könyörtelenül, indításgólokkal büntették meg. Az elsõ 10 perc után már 5 gólos hátrányban voltunk.
A folytatásban pedig tovább nõtt a differencia a két csapat közt. A
veszprémieknél a belsõ posztokon technikás és rutinos játékosok
szerepeltek, akik egymaguk képesek voltak futószalagon szállítani a gólokat. Az elsõ félidõben már eldõlt a mérkõzés érdemi része, hiszen 10 gólos hátrányban mehettünk a szünetre.
A második játékrészben megpróbáltuk elkerülni a kiütéses vereséget. A 45. percig jól tartottuk a már kialakult különbséget, köszönhetõen a pontosabb helyzetkihasználásunknak. Az utolsó 15
percre a hazaiak frissebbek voltak és padról beszálló játékosaik
még tudtak közé tenni 3 gólt pluszban. Sajnos 13 gólos vereség lett
a vége, reális esélyünk nem volt a pontszerzésre.
Egyértelmûen kijött a mérkõzésen a tudáskülönbség a hazaiak javára. Meglátszott, hogy a játékosaik nagy része NB-s szinten nevelkedett. Sajnos, sok hibát vétettünk támadásban, amibõl könynyû gólokat kaptunk. Ezek egy része könnyen elkerülhetõ lett volna. Védekezésben sokszor teljesen tehetetlenek voltunk. A gyors
lábú irányítójuk egy az egyben vert meg minket, amiket vagy õ ma-

ga fejezett be, vagy az átlövõket hozta ziccerhelyzetbe. A második
félidõben voltak jó megmozdulásaink támadásban. Találtunk egy
ideális felállást, ami jól mûködött és eredményes is tudott lenni.
18 gólt lõttünk az utolsó fél órában, erre lehet alapozni.
A hétvégén a tabella hátsó felében található Bicske csapata érkezik hozzánk. Szeretnénk javítani, és itt az ideje megszerezni az elsõ hazai gyõzelmet a szezonban.
2015. november 7., szombat, 18.00 óra, a Mészöly iskola csarnoka: VAX KE Sárbogárd–Bicske TC

Tabella:
1. Bajnok DSE Nemesvámos
2. Ercsi SE
3. Veszprémi Egyetemi SC
4. Õsi Andreotti SE
5. VAX KE Sárbogárd
6. Simontornyai KK
7. Tapolca VSE
8. Martonvásári KSE
9. Bicskei TC
10. Rácalmás SE
11. Alsóörsi SE

5
5
4
4
5
4
5
3
4
5
4

5
4
4
2
2
2
1
1
1
0
0

0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0

0
1
0
1
2
2
3
2
3
4
4

142
162
138
121
140
118
132
71
85
121
89

120 22 10
124 38 8
103 35 8
109 12 5
148 -8 5
114
4 4
161 -29 3
74 -3 2
94 -9 2
158 -37 1
114 -25 0

Az 5. forduló további mérkõzései:
Simontornya–Tapolca 41-27, Nemesvámos–Alsóörs 29-25, Bicske–Rácalmás 23-16, Õsi – Ercsi 27-31.
Rehák Tamás

EGÉSZSÉGNAP

MEGHÍVÓ

2015. november 12.,
13.00–16.00 óra

VI. Nagylók Kupa

Sárszentmiklósi
Közösségi Ház
Ingyenes
szûrõvizsgálatok:

A verseny házigazdája: Tauz Józsefné.
A verseny célja: sakkozni szeretõ gyerekeknek versenyzési, sikerélmény-szerzési lehetõség biztosítása. Fejér megye amatõr sakkéletének népszerûsítése, új sakktehetségek felfedezése.
Rendezõk: Nagylók Önkormányzata, Nagylóki Közösségi Ház, Fejér Megyei Sakkszövetség, Királysakk SE, Dunaújváros.
Ideje: 2015. november 7. 9.00 óra (regisztráció: 8.30–8.55).
Helye: Nagylóki Közösségi Ház, Nagylók Kossuth L. u. 1.

vércukorszintmérés, vérnyomásmérés,
testzsír- és testsúlymérés, számítógépes
látásvizsgálat, hallásvizsgálat, anyajegyszûrés.
Kézmûvesvásár: biopatika, termelõi
méz, gyöngybõl készült termékek, fonott áruk széles választéka.

Programok:
14.00–14.15 karatebemutató;
15.00–16.00 jógabemutató.
Sok szeretettel várunk mindenkit!

Versenybírók: Katona Ferenc, Szabó Anna.
Résztvevõk: a verseny négy korcsoportban kerül megrendezésre: I. csoport – 2007. január 1-je után születettek, II. csoport – 2004. január 1-je után születettek, III. csoport
– 2000. január 1-je után születettek, IV. csoport – korhatár nélkül.
Lebonyolítás: a fiúk és a lányok a korosztályuknak megfelelõen egy csoportban játszanak. 6 fordulós, svájci rendszerû verseny, 20-20 perc gondolkodási idõvel, órahasználattal, a FIDE rapid szabályai szerint.
Díjazás: a verseny gyõztese mindegyik csoportban elnyeri a Nagylók Kupát. A fiúk és
lányok külön lesznek értékelve. Az 1–3. helyezettek éremdíjazásban részesülnek.
Nevezés: fkatona@hdsnet.hu, legalább egy nappal a versenyt megelõzõen 20 óráig. A
nevezésnek a résztvevõ nevét, pontos születési dátumát, ha van, egyesületét kell tartalmazni. További információ a +36 (30) 868 0069-es telefonszámon Katona
Ferenctõl kérhetõ.
Nevezési díj: 400 Ft.
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Miklósi focidömping
Pont nélküli szombat
délutáni láz
Velence FQL System–
Sárszentmiklós 1-0 (0-0)
Velence: Puhnyák J. – Totsche G., Kanyó
R., Fésû G., Dukon G., Kovács K., Szalai
P., Schaffer A., Varga Z., Bognár I. Király
J.
Csere: Király P., Tóth A., Kamocsa P., Csikesz J., Sikos Sz. Cs. Barsch G., Gulyás-Kovács G.
Edzõ: Pavlik József.
Sárszentmiklós: Deák M. – Gráczer G.,
Kõkuti T., Tóth Zs., Lajtos A., Hegedûs
Gy., Nagy K., Gráczer B., Gráczer B., Bezerédi Á., Nagy Á.
Csere: Demeter D., Sükösd G., Lieszkovszky
Z., Németh K., Bíró B.
Edzõ: Sárai György.
Góllövõ: Kanyó R.
A mérkõzés elsõ perceiben mindkét csapat
a biztos védekezésre összpontosított. Az
erõfelmérés után a két tizenhatos között
folyt a játék, helyzetek nélkül. A félidõben
a küzdelem dominált, változatos játék
mellett. Az egyenrangú ellenfelek jó iramú
45 percet produkáltak. Említésre méltó
helyzet a Velence elõtt adódott a 30. percben, de Király J. közelrõl a bal kapufát találta el. A második félidõben folytatódott a
küzdelmes, változatos mérkõzés, kevés
helyzettel. A Velence támadásai szögletekben végzõdtek. A 75. percben baloldalról elvégzett sarokrúgásból a Velence gólt
ért el. Varga Z. belõtt labdájára Kanyó R.
berobbant és 3 méterrõl a jobb sarokba
gyötörte a labdát, 1-0. A mérkõzés hátralévõ idejében a Sárszentmiklós többet támadott, helyzeteket dolgozott ki, de gólt nem
sikerült szerezni. Szerencsés gyõzelmet
aratott a hazai csapat a szervezetten játszó
vendégek ellen. A döntetlen igazságosabb
lett volna.
Jók: Velence egész csapata illetve Gráczer
G., Lajtos A., Gráczer Bence és Bálint.
A bajnokság állása:
1. Iváncsa
2. Velence FQL
System
3. Mór
4. Gárdony–Agárd
Gyógyfürdõ
5. Ercsi
6. Sárszentmiklós

12

0

1

49-11

36p

12
9

0
2

1
2

48-11
39-13

36p
29p

9
8
7

1
1
3

3
4
3

40-18
44-25
37-8

28p
25p
24p

Hétrõl hétre új zakó
Szabadegyháza–
Sárszentmiklós II. 3-1 (0-1)
Sárszentmiklós: Plézer N. – Juhász G.,
Bartók D., Fülöp T., Juhász I., Bartók Z.,

Görög Á., Szabó Z., Somogyi L., Majláth
H., Kovács D. D.
Csere: Fekete J., Rigó L., Pajor T., Mádi Z.
Edzõ: Pajor László.
Góllövõk: Horváth T. (2), Billig J., ill. Majláth H.
Ismét a „ruhatárat” gyarapította a csapat.
A félidõben vezetést nem sikerült megtartani és pont nélkül tért haza az együttes.
A bajnokság állása:
1. Baracs
13
2. Aba–Sárvíz
12
3. Kisláng
11
4. Nagylók
7
5. Szabadegyháza
7
6. Sárszentmiklós II. 7

0
0
0
1
0
0

0
1
2
5
6
6

47-12
65-7
48-14
41-31
39-32
27-23

39p
36p
33p
22p
21p
21p

Vasárnapi matiné
Velence FQL System U19–
Sárszentmiklós U19 1-3 (1-2)
Sárszentmiklós U19: Simon Cs. – Szúnyogh R., Németh K., Demeter D., Molnár M., Horváth I., Pajor T., Márkovics D.,
Sükösd G., Petõ A., Nagy Á.
Csere: Húsvéth T., Brúzsa S. P., Kovács M.
Edzõ: Pajor László.
Egy kicsi gyógyír a szombati vereségért,
amelyet a felnõttcsapat szenvedett el. Fegyelmezett játékkal biztos siker, és továbbra is versenyben a bajnoki címért.
Góllövõk: Sikos Sz. Cs. ill. Sükösd G., Demeter D., Petõ A.
A bajnokság állása:
1. Iváncsa
2. Mezõfalva
3. Sárszentmiklós
4. Ercsi
5. Felcsút

11
10
9
9
8

1
0
1
0
1

0
2
2
3
4

57-10
60-17
71-14
68-27
53-26

34p
30p
28p
27p
25p

Ki fog itt gólt lõni?
Aba-Sárvíz U16–
Sárszentmiklós U16 4–0 (3–0)
Sárszentmiklós U16: Deák Z.–Juhász Gy.,
Ambrózi M., Bögyös B. G., Lukács Z., Fekete A., Lakatos K., Erdélyi A., Vitéz–Móré G., Gyökér K. Gábris R.
Csere: Kasza M., Emperger F., Brúzsa T.,
Nagy F.
Edzõ: Bezerédi Ádám.
Góllövõk: Galóch H. (2), Kiss A. M., Ambrózi M. (öngól).
Az elsõ 15 percben gólhelyzetek sokaságát
hibázták el a vendégek. A 4. percben Erdélyi A. indította Gyökér K.-t, aki egyedül
tört a kapura. Lövését szögletre mentették
a védõk. A 8. percben Vitéz–Móré G. lefutotta a védelmet, 14 méterrõl leadott lövését a kapus kiütötte, a védõk felszabadítottak. Az ellentámadás a jobb oldalon futott
végig, és Galóch H. 12 méterrõl a hosszú

sarokba lõtte a labdát, 1-0. A 38. percben
ismét egy elõre vágott labdával Galóch H.
lefutotta a védelmet és a kapust is kicselezte, közelrõl a hálóba lõtt, 2-0. Három perc
múlva egy bal oldali bedobást végeztek el a
hazaiak, Kiss A. M. befordult és 18 méterrõl kilõtte a bal sarkot, 3-0. A második félidõre feljavult a Sárszentmiklós védekezése. Ismét a helyzetek kihagyásában jeleskedtek a fiúk. Az abaiak egy bal oldali
szögletrúgás után megszerezték a negyediket is. Kavarodás után a labda Ambrózi
M.-rõl a gólvonalon túlra jutott, 4-0. A
mérkõzés további részében Aba csapata a
biztos vezetés tudtában már az eredmény
tartására törekedett sikerrel.
A bajnokság állása:
1. Baracs
2. Szár
3. Ercsi
4. Mustang
5. Iváncsa
6. Aba–Sárvíz
7. Mór
8. Sárszentmiklós

7
7
7
5
5
4
4
3

2
1
1
1
1
0
0
1

0
1
1
2
3
5
4
5

33-13
47-8
44-13
35-8
44-27
36-25
29-22
28-28

23p
22p
22p
16p
16p
12p
12p
10p

Nincs megállás!
Sárszentmiklós Ö. F.–
Kisláng Ö. F. 6-2 (4-1)
Sárszentmiklós Ö. F.: Szilágyi B. – Mikuli
B., Palotás P., Németh A., Tóth A., Örkényi B., Killer G., Deák G., Kelemen B.,
Csendes I., Vereczkei J.
Csere: Emperger J., Sipõcz A., Börödi G.,
Csuti Z., Takács K. A., Tóth I., Derecskei J.
Góllövõk: Deák G. (3), Kelemen B. (2),
Emperger J., ill. dr. Katona Gy. Zs., Durányi Z.
Biztos hazai siker a jó erõket felvonultató
kislángi öregek ellen. A helyzetek alapján
a gyõzelem nagyobb arányú is lehetett volna.
A bajnokság állása:
1. Sárszentmiklós
2. Enying
3. Szabadbattyán
4. Polgárdi Vertikál
5. Káloz

9
7
7
5
5

1
1
1
1
0

0
2
1
3
4

44-9
46-17
31-15
16-12
25-25

28p
22p
22p
16p
15p

A hétvége sportmûsora:
2015. november 7. (szombat)
13.30 Ercsi–Sárszentmiklós (Ercsi)
13.30 Sárszentmiklós II.–Rácalmás
13.30 Mezõszilas Ö. F.–Sárszentmiklós
Ö. F. (Mezõszilas)
2015. november 8. (vasárnap)
10.00 Sárszentmiklós U16–Szár U16
10.00 Ercsi U19–Sárszentmiklós U19
(Ercsi)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!
Szántó Gáspár
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Gyõzelemmel a 2. helyen telel a Sárbogárd

Sárbogárd–Alap 5-0 (3-0)
Fejér Megyei Labdarúgó-bajnokság, III.
osztály, Horfer Serleg csoport, 13. forduló
Sárbogárd: Tóth – Bognár Zs., Lakatos, K.
Szabó, Csizmadia, Szabó, Sebestyén, Pásztor, Parnicsán, Czinka, ifj. Simon J.
Cserék: ifj. Mondovics Z. – Csizmadia helyett (55.), Bognár T. – Czinka helyett (87.)
Gólszerzõ: Pásztor (28., 41. utóbbi 11-esbõl), Parnicsán (44., 78.), ifj. Simon (51.).
Meglepetésre a vendégek kezdték jobban
a találkozót. A kezdésnél kicsit az öltözõben maradtak a bogárdi fiúk, és az elsõ 1-2
lehetõség is az alapiak elõtt adódott.
Azonban az elsõ gólt szerencsére mi szereztük a 28. percben. A jobb oldalról Parnicsán ívelt be egy szabadrúgást, amelyre
Pásztor érkezett a rövid oldalon és a kapuba csúsztatta a labdát. A vezetés megszerzése után is támadásban maradtunk. Pár
perccel a szünet elõtt Czinkát buktatták a
védõk a 16-oson belül, a játékvezetõ pedig
megítélte a büntetõt. A labda mögé Pásztor állt oda és higgadtan, a kapufa érintésével jobb felsõbe lõtte a labdát. 3 perccel
késõbb Czinka tört be újra, 16-oson belül-

re, lövése még kijött a kapufáról, az ismétlést viszont Parnicsán már nem hibázta el.
A szünetre 3-0-ás elõnnyel mehetünk pihenni.
A folytatásban már csak az volt a kérdés,
mekkora lesz a különbség. Az 51. percben
ismét Czinka volt a fõszereplõ, 2 jó csel
után az üresen érkezõ Simon elé tálalt, aki
11 méterrõl magabiztosan lõtt a kapuba. A
gól után a vendégek elõtt is adódott egy
nagy lehetõség, de Tóth jól helyezkedett a
lövésénél és bravúrral hárított. A 78. percben Parnicsán tette fel az i-re a pontot. A
jobb oldalról az alapvonaltól pár méterre
végezhetett el szabadrúgást. Tökéletesen
vette észre, hogy a vendégek hálóõre beadásra számít és a rövid felsõbe csavarta a
labdát. Gyönyörû találat volt! A folytatásban további találat már nem született, magabiztosan és teljesen megérdemelten tartották itthon a 3 pontot Mondovics Zoltán
fiai.
Csapatunk eredményes õszt zárt, 12 mérkõzésbõl 29 pontot gyûjtve, csak a roszszabb gólkülönbségének köszönhetõen a

tabella második helyén áll. Tavasszal is bízunk a hasonlóan jó folytatásban, hiszen a
cél a magasabb osztályba jutás kivívása.
Reméljük, a holtszezon alatt sikerül egy kicsit erõsödni és bõvíteni a keretet. Márciusban újra találkozunk!

Tabella:
1. Nagyvenyim

12

9 2 1 54 17 37 29

2. Sárbogárd

12

9 2 1 43 11 32 29

3. Iváncsa II.–
Beloiannisz

12

8 4 0 71 17 54 28

4. Cece

12

8 1 3 35 26

9 25

5. Mezõszilas

12

7 1 4 31 23

8 22

6. Mezõfalva II.

12

7 1 4 35 31

4 22

7. Vajta

12

6 0 6 30 23

7 18

8. Dég

12

6 0 6 26 43 -17 18

9. Elõszállás

12

4 1 7 19 33 -14 13

10. Alap

12

2 2 8 20 35 -15

8

11. Sárszentágota 12

2 1 9 25 55 -30

7

12. Kisapostag

12

1 2 9 20 55 -35

2

13. Perkáta

12

0 1 11 21 61 -40 -3

Kisapostagtól -3, Perkáta -4 pont.
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Rehák Tamás
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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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HIRDETÉSEK

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása
06 30 440 5790
AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN,
RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA,
KÜLFÖLDRE IS.
06 70 539 7882
AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS
06 20 3426 091
AUTÓMENTÉS, AUTÓBÉRLÉS,
KÉSZPÉNZES
AUTÓFELVÁSÁRLÁS
06 20 424 7728 SEBAFER KFT.

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös. 06 (30) 966 8446
Alapon szántóföldet vennék vagy bérelnék. 06
(30) 520 6292
Eladó! Román kályha, hastok, famázsa, katlan.
06 (25) 461 754 (3261973)
Családi ház eladó! Gagarin utca 13. 06 (20) 968
7406 (3261971)
Tetoválás Székesfehérváron. 06 (20) 488 9111,
06 (30) 296 9932 ANCHOR TATTOO (3261907)
Földszinti, kétszobás, jó állapotú lakás József
A. utcában eladó. 06 (20) 937 6156 (3261976)

Nõi aranyszínû órát találtak az Ady-lakótelepen
átvehetõ a szerkesztõségben.
Nagysúlyú hízók eladók 450 Ft/kg. 06 (30) 439
1657
Pizzafutárt felveszünk Amadeus Étterem. 06
(25) 463 286 (3261731)
Albérlet kiadó Sárbogárd központjában 1 fõ részére. 15.000 Ft + rezsi. Telefon: 06 (30) 482
1727, 16 óra után.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamû
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
Tájékoztatjuk érintett fogyasztóinkat, hogy az alábbi idõpontokban és településeken a megadott idõpontokban munkatársaink elõretervezett karbantartási munkákat végeznek. Ezeken a napokon az adott
településen a megszokottnál kisebb víznyomás, idõszakos vízhiány várható, ezért kérjük, hogy a kellemetlenségekre készüljenek fel, gondoskodjanak háztartásukhoz elegendõ vízmennyiség vételérõl.
A munkálatok miatt a szolgáltatott ivóvíz kissé opálossá válhat, mely az egészségre nem ártalmas.
Az ezt okozó anyagok kiülepítése után a víz fogyasztható.
További információ a kihelyezett plakátokon, vagy helyi munkatársainktól.
Az okozott kényelmetlenség miatt kérjük felhasználóink türelmét és megértését.
Fejérvíz Zrt.

200x180-as fejtámlás
Cardo FRANCIAÁGY Billerbeck
RUGÓS MATRACCAL
JÓ ÁLLAPOTBAN ELADÓ.
Érdeklõdni: 06 70 379 2012
SZÉKESFEHÉRVÁRON
ALBÉRLETET KERESEK!
06 20 405 7366
M6-os autópályán
Dunaújvárosnál
az OMV TÖLTÕÁLLOMÁS
NÕI MUNKATÁRSAT KERES.
Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal
a sárbogárdi OMV-nél.
JOGOSÍTVÁNY!
Tanfolyam indul
2015. november 6-án és
december 4-én
pénteken, 18 órakor
a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Diákkedvezmény, részletfizetés!
Jelentkezni:
Fûrész József – 06 30 290 3744

Tinódy úton találtak egy kulcscsomót, átvehetõ
a szerkesztõségben.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl
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November hónapban az alábbi idõpontokban
kerül sor a térítési díjak beszedésére

December hónapban az alábbi idõpontokban
kerül sor a térítési díjak beszedésére

Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola:
november 9. (hétfõ) 7.45–16.30
november 16. (hétfõ) 7.45–11.30
Sárszentmiklósi Általános Iskola:
november 10. (kedd) 7.45–16.30
november 17. (kedd) 7.45–11.30
Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium:
november 11. (szerda) 7.45–16.00
november 18. (szerda) 7.45–11.30
Szent István Általános Iskola:
november 12. (csütörtök) 7.45–9.30
november 19. (csütörtök) 9.00–10.00
Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola
november 12. (csütörtök) 10.00–11.30
november 19. (csütörtök) 7.45–8.30
Pótbefizetés:
November 23-án, hétfõn a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
fsz. 13. számú irodájában.

Felhívom a tisztelt Szülõk/Gondviselõk figyelmét arra, hogy
2015. december hónapban a téli szünet miatt iskolánként egy alkalommal kerül sor a térítési díjak helyben történõ beszedésére!
Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola:
december 16. (szerda) 7.45–16.30
Sárszentmiklósi Általános Iskola:
december 14. (hétfõ) 7.45–16.30
Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium:
december 17. (csütörtök) 7.45–16.00
Szent István Általános Iskola:
december 15. (kedd) 7.45–9.30
Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola
december 15. (kedd) 10.00–11.30
Pótbefizetés:
Decemberben az alábbi napokon lehet a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal fsz. 13. számú irodájában befizetni a térítési díjakat:
december 7., 8., 9., 10., 11., 12., 21.

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI
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Csatornához jutottak a háztartások Enyingen
Teljes egészében elkészült a szinte valamennyi háztartás számára hozzáférhetõ csatornahálózat
Enyingen és Balatonbozsokon, és bõvítették, korszerûsítették a hozzá tartozó szennyvíztisztító mûvet is.
A beruházás az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg, összesen több mint 2,5 milliárd forintért.
A kivitelezést a közbeszerzésen nyertes Enying 2013 nevû konzorcium végezte, amelynek tagjai a KÉSZ Építõ és Szerelõ Zrt., a Signum Alfa Team Kft. és a Bau Team Kft. voltak. A konzorcium vezetõ társasága a KÉSZ Építõ és Szerelõ Zrt.
volt. A munkák 2014 tavaszán kezdõdtek és a próbaüzemek idõtartamát is beszámítva ez év õszére fejezõdtek be.
A hosszú elõkészületek után megvalósult környezetvédelmi fejlesztésnek köszönhetõen mintegy 2.300 ingatlant kapcsoltak rá a csatornázási rendszerre (ez Enying háztartásainak gyakorlatilag 100 %-a),
amihez közel 50 kilométer hosszúságú, úgynevezett gravitációs gerincvezetéket,
12 kilométernyi nyomóvezetéket fektettek le, kiépítettek nagyjából 50
házi átemelõt, valamint 800 köbméter/nap kapacitásúra bõvítették,
korszerûsítették a szennyvíztisztítót.
Ez a kapacitás elegendõ valamennyi helyben keletkezõ kommunális szennyvíz biztonságos megtisztítására, így mostantól a
környék felszíni és felszín alatti vizeit nem terheli többé az
enyingi háztartásokban keletkezõ szennyezés.
További információk:
www.enyingcsatornazas.eu
KEOP-azonosító: 1-2-0/B/10-2010-0006

