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MIÉRT?
A nép ugyebár fölvonult az utcákon. Nemcsak Budapesten a Bem-szoborhoz. Más
helyeken is, száz és száz helyen. Fölvonultak. Hétköznap délelõtt! Nem volt más
dolguk? Nem kellett bevásárolni, ebédet
fõzni, iskolában ülni, gyárban dolgozni?
Kedd van, rendes munkanap, közönséges
õszi délután, 1956. október 23. Ám a bevásárlószatyor üres maradt, a fõzõkanál a fiókban pihent, a boltokat legtöbb helyen be
is zárták. Fölvonulás volt.
Érdekes dolog a fölvonulás. A tömeg rendezett sorokban megy az utcán. Miért
megy? Hát például azért, mert kötelezõ. A
május elsejei tömegdemonstráción akkoriban muszáj volt részt venni, a gyárak, iskolák, irodák teljes személyzete ott vonult
a hangszórókból dörgõ ünnepélyes zene
hangjai mellett, az emelvényrõl integetõ
vezetõk mosolyában fürödve. Aki bátorságot vett magának és nem ment el, arra a fõnökség ferde szemmel nézett, annak a
munkahelyi jutalompénzek osztásakor
nemigen lehettek vérmes reményei. Bezzeg ez az októberi vonulás nemhogy nem
volt kötelezõ, egyenesen tilos volt, bár Budapesten a tiltást valami miatt visszavonták, de aztán mégis lõttek a népre. „Piros
vér a pesti utcán” – szólt a korabeli vers.
Szóval volt ebben az õszi menetben valami
elszántság. És volt még valami, amit nagyon nehéz megfogalmazni.

Ez az ország akkor egy lefojtott hely volt. A
nép nem is tudta, hogy létezik szabadság.
Beletörõdöttség uralkodott, megszokás,
sivárság. Néztem, ahogy disznóölés után a
nagymama egy nagy tálban felhalmoz öt
kiló zsírt. Mi ez? Hát ez megy beadásba.
Meg sem fordult a fejében, hogy esetleg
megtagadhatja. Ma furcsa felidézni, szinte
nem is hihetõ, de akkor csakis egy disznót
ölhetett egy család. Egyetlen egyet. Abból
is le kellett adni öt kilót. Józan ésszel teljesen érthetetlen tilalom. A kemény paraszti
munka energiaigényes tevékenység. Hajnaltól sötétedésig húzni a kaszát nem lehet
ványadt izmokkal. De újabb döbbenet: a
boltokban nem lehetett húst kapni! Ha néha végigszaladt a házak között egy riadólánc: lesz hús a boltban, mindent félredobva rohant valaki a szatyorral, de ott már
hosszú sort talált. A gazdának, azt hiszem,
ötven tojást is le kellett adnia. És képtelen
mennyiségû búzát. Sok parasztnak a jövõ
évi vetõmagot sem hagyták meg. Érti ezt
valaki? Kemény munkával felszántja õ a
földet, aztán vet, nyáron jön végül az aratás, a cséplés. Egyszer fegyveres kísérõvel
megérkeznek a behajtók, s van, akitõl az
utolsó szemig elveszik, amit megtermelt.
Padláslesöprés. Mit tehet? Az eszébe sem
jut szembeszállni. Betörték. Csikorgathatja a fogát. Százezrek ellen indult bírósági
eljárás semmiért, vertek és akasztottak.

És vannak órák, amikor az élet megmutatja az igazi arcát. Igen, igen, itt a fölvonuláson. Valami váratlan varázserõ hatalma
alá került az emberi lény. Megtudta, hogy
õ más, mint hitte. Megízlelte a méltóságát.
Tudta, hogy mindenki ezt érzi, aki ott van.
Mindenki mindenkinek a testvére lett.
Lángot vetett a lelkesedés. Csodálkozunk,
hogy kétezer tank és kétszázezer szovjet
katona kellett az eltaposáshoz?
L. A.
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NAPLÓ
Október 14-én, pénteken ült össze megtárgyalni a havi aktualitásokat a sárbogárdi
képviselõ-testület. Tóth Béla volt az egyetlen hiányzó, igazoltan.
A napirend megvitatását megelõzõen a városatyák egyperces néma fõhajtással adóztak Nagy Lajos, Alsószentiván elhunyt polgármesterének emléke elõtt.
Az ülés elsõ pontjaként dr. Sükösd Tamás
foglalta össze az elmúlt hónap történéseit.

Megszavazták a Zengõ óvoda nevelési évre
szóló munkatervét is.
Akárcsak a városi költségvetés szokásos
módosítását.
Az önkormányzat SZMSZ-ének módosítására, két függelék vonatkozásában, szintén sor került Szilveszterné Nyuli Ilona
egy hónappal ezelõtt elhangzott észrevétele alapján. A városban létezõ társadalmi
szervezetek listáját aktualizálták.

Bérleti díjak
Megtudhattuk, hogy már benyújthatók a
Bursa-pályázatok. Az összes házi- és gyermekorvos bevonásával egyeztetés zajlott,
mely ezúttal jóval konstruktívabb volt,
mint korábban. Szeptember 20-án és 23-án
egy-egy beruházói egyeztetésre került sor
lehetséges befektetésekkel kapcsolatban.
Szeptember 21-én az Országos Mentõszolgálat képviselõivel találkoztak, és
megtekintették azt a területet, melyet az
önkormányzat biztosítana a rendõrség és a
mentõk új épületei számára. Ugyanezen a
napon ismét Nagy Zsuzsannát nevezték ki
a könyvtár vezetõjének. Az Euresttel is leültek beszélgetni a gyermekétkeztetés jövõjérõl. Szeptember 28-án a polgármester
a palackozó felszámolójától kért tájékoztatást. A gépsor eladásra került, a meghirdetett területre mutatkozik érdeklõdés.
Az ÁNTSZ, OEP engedélyt adott, hogy a
pusztaegresi orvosi rendelõ tovább mûködhessen. Sárbogárd Település-fejlesztési Stratégiáját a Fejér Megyei Közgyûlés
is támogatja. Decemberre válnak jogerõssé a település-rendezési eszközök, aki utána kíván módosítani, annak viselnie kell az
ezzel járó mindennemû költséget, de nem
az önkormányzat, hanem az illetékes hatóságok felé. Az egyedi módosítás többmilliós tétel. Szeptember 30-án megtörtént a
szerzõdéskötés az orvosi ügyelet ellátásáról a korábban is szolgáltató céggel. A
WATT-ETA Kft.-vel pénzügyi és szakmai
egyeztetést folytattak a közvilágítással
kapcsolatban, amit még több is követ
majd, és a polgármester reményei szerint
hamarosan elõterjesztést hoznak a testület
elé. Czibere Károly államtitkárral munkamegbeszélést folytattak, és a gyermekjóléti pályázatot konzorciumban beadták ha-

táridõben. Az uszodánál néhány problémától eltekintve haladnak a dolgok. A város és a Nemzeti Sportközpontok által
megbízott vállalkozók között szükséges
egyeztetés. A Fejérvízzel és érintett szervezetekkel az uszoda szennyvízkezelése
tekintetében zajlott megbeszélés.

Mint a villám
A napirendi pontok fölött nem idõztek sokat a képviselõk, alig akadt észrevétel, hozzászólás, sebesen haladtak a határozati javaslatok elfogadásával. Köszönhetõ ez annak, hogy számos rutinjellegû döntést kellett meghozniuk.
Elfogadták a közmûvelõdési intézmények beszámolóit. Az intézmények képviselõi megtisztelték jelenlétükkel az ülést, Rigó László (Rétszilasért Egyesület) kivételével, aki
sajnos egészségügyi okok miatt nem tudott
eljönni.
Dr. Sükösd köszönetét fejezte ki mindannyiuknak, hogy érdemi munkát végeznek. Ahogy fogalmazott: szegényebb lenne nélkülük Sárbogárd.
Ugyancsak elfogadták az önkormányzati képviselõk tevékenységérõl szóló beszámolókat,
mely e ciklus jogszabályi „terméke”, kötelezettsége.
A Sárbogárdi Zengõ Óvoda szervezeti és
mûködési szabályzatának módosítását a köznevelésrõl szóló törvény változása indokolta. Érdekes momentumként, zárójelben jegyezte meg a polgármester azt a furcsa tényt, hogy a bölcsõdét a szociális területhez sorolja a törvény, az óvodát közvetlenül az önkormányzathoz, az iskolák meg,
ugyebár, állami fenntartásúak.

Az önkormányzati földterületek bérleti díja nincs elrugaszkodva a forgalmi átlagtól –
jegyezte meg dr. Sükösd a témában született pontnál. Azért sem emelnek bérleti díjat, mivel a zártkerti területek nem annyira
kapósak.
A nem lakáscélú önkormányzati helyiségek hasonló cipõben járnak; örülnek, ha
például egy önkormányzati garázst kivesz
valaki. Itt sincs az emelésnek létjogosultsága.

Vezetõi pályázatok
A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény, illetve a Sárbogárdi Hársfavirág
Bölcsõde vezetõinek kinevezése lejár,
ezért pályázatot írnak ki mindkettõre.

Jól állunk
Elhangzott az ülésen, hogy az elõirányzat
és a tartalék alakulása kiegyensúlyozott
alakul. A bölcsõdénél egy nem várt gázvisszatérítés miatt 119 %-os, a Zengõ óvodánál pedig egy áfa-visszatérítés miatt 100
%-os az állás.
Az Integrált Település-fejlesztési Stratégiát néhány technikai észrevétellel egészítették ki, s ezekkel együtt fogadták el. E
stratégia módosításáról (ha összeegyeztethetõ, bedolgozható javaslat érkezik) a testület dönt, nincsen eljárási díj.

Bejelentések
Juhász János az uszodáról érdeklõdött: A
tervezett 300 naphoz képest idõarányos a
teljesítés?
Dr. Sükösd: Idõarányosnak érzem, de volt
csúszás az alultervezett gépészet miatt a
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talajvíz tekintetében. Mára komoly betonszerkezetet kapott a medence. A ragasztott faszerkezet (amit az a cég készít, mely
a piachoz is legyártotta a „gombákat”)
szállítása is megtörténik hamarosan. Számottevõ csúszás így nem várható. A kivitelezõvel elég jól együtt tudunk mûködni. Az
önkormányzat a saját kötelezettségeit idõarányosan teljesítette.
Juhász: A kéményseprést ki ellenõrzi?
Felvonulnak a katasztrófavédõk?
Dr. Sükösd: A Kémény Zrt.-hez lehet fordulni.
Juhász: Megérkezett a hideg aszfalt?
Kocsis Dóra a mûszaki osztály részérõl:
Igen. Jövõ héten használjuk föl.
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Az idõsek tiszteletére
Az idõsek világnapja alkalmából idén is
köszöntötte az önkormányzat Sárbogárd
idõs polgárait egy kis vendégséggel és mûsorral.
Elsõként városunk polgármestere, dr.
Sükösd Tamás mondta el gondolatait az
idõskorról, a világnapról, tisztelettel köszöntve a szépkorú lakosokat.
Elsõként Törõ Lászlóné foglalta el a színpadot; kedvenc versét, a Himnuszt szavalta el Kölcsey Ferenctõl, majd a verselés
után átvette a város ajándékát.

Juhász ismét megjegyezte: Fel kellene
venni a kapcsolatot a zrt.-vel, mert egyértelmû a felelõsségük a Nagyhörcsök felé
vezetõ út állapotáért. Tegyék már rendbe,
lassan államtitkár is fog oda járni!
Horváth Ferencné igazgató és Kovács Zoltánné osztályfõnök voltak.
Városunk egyik legidõsebb polgára a református szeretetotthon legidõsebb lakója, Schönborn Józsefné Mária néni egy vidám, bohókás verssel örvendeztette meg a
közönséget: milyen is lenne az élet 100 év
felett.

Szilveszterné: Pályázatokról van-e hír?
Dr. Sükösd: Az adminisztratív kontrollon
mindenhol átmentünk, azaz nem találtak
sem tartalmi, sem formai hibát, a jogosultsági lehetõségünk megvan. Folyósításról
még nem születtet döntés az egész országban.
Szilveszterné: Remélem, hogy a miklósi
buszmegállónál lévõ járda folyamatban
van. A Magyar utcai járda miért kintrõl halad befelé? A központi részét többen használják, a fölújított részt kevesen.
Dr. Sükösd: Jövünk arra is.
Kocsis: Technológiai oka van a járdák sorrendjének. A Dunaújváros felõli rész monolitos, a másik meg járdalap. Amíg jó idõ
van, addig csináljuk a monolitost, a járdalapos nem fog elfagyni. Kész lesz idén
ütemterv szerint.
Aranyos József: A Tompa utcai rendelõnél
megoldható-e parkolóbõvítés?
Dr. Sükösd: Épületbontás nélkül ez nem
lehetséges, de megvizsgáljuk. A nyárfás részen lehet parkolni az Ifjúsági parkban.
Aranyos: A Salamon utcában a közvilágítás több helyen nem mûködik.
Dr. Sükösd: Ha ilyen van, akkor fel kell
hívnia az ingyenes számon az E.ON-t. Ha
csak egy-egy lámpa nem világít, akkor lehet szólni akár Békési Józsefnek is a mûszaki osztályon, de a legegyszerûbb, ha a
szolgáltatónak telefonálnak közvetlenül.
Adják meg az oszlopszámot, vagy legalább
a házszámot. 72 órán belül az E.ON-nak
lépni kell.
Erõs Ferenc: A Semmelweisben még mindig nincs változás.
Kocsis: Jövõ héten jön a cég újra.
Dr. Sükösd: Több állampolgári bejelentés
is volt, ami hatékony tudott lenni. A mûszaki osztályt lehet közvetlenül keresni,
próbálnak eleget tenni minden ilyen jellegû kötelezettségnek.
Hargitai–Kiss Virág

A Sárszentmiklósi Általános Iskola diákjai, a Kendermorzsa és Tücsökmadár népdaléneklõ csoport ajándékul népdalokat
hoztak. Csodálatos hangjuk megtöltötte a
színháztermet, zengett a mûvelõdési ház a
míves dallamoktól. Felkészítõ tanáraik

Utolsóként a Sárréti Csókavirág Néptáncegyüttes lépett a színpadra.
A megjelentek vastapssal köszönték meg a
mûsort, majd közös falatozással záródott
az idõsek köszöntése.
Mágocsi Adrienn
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Drog és
grog
Dr. Zacher Gábor toxikológus nagyszerû
elõadása volt a fénypontja a Fejér Megyei
Integrált Szociális Intézmény Alapi Telephelye október 13-ai szakmai napjának Alapon a mûvelõdési házban. A médiában
szakemberként gyakran nyilatkozó fõorvos korábban már Sárbogárdon is tartott
elõadást gyerekeknek és szülõknek, ami
nagy élmény volt hallgatósága számára.
Akárcsak most Alapon.

Dr. Zacher Gábor épp csak megérkezett, s
in medias res a függõségek témáját kezdte
boncolni. Sok személyes, érzékletes példán keresztül fejtette ki az ismert és sokat
szajkózott dependenciák fajtáit illetve azokat, amikrõl nem is gondolnánk, hogy függõségnek számítanak. Érdekes volt szembesülni azzal a ténnyel, hogy bizony a mobiltelefon is egyfajta „drog” – képtelenek
vagyunk létezni nélküle, katasztrófa-közeli helyzet áll elõ, ha meghibásodik a készülékünk és elvesznek a benne lévõ információk, adatok. A szakember zárójelben azt
is megjegyezte, hogy egy mai háború már
nem feltétlenül harctéren zajlik – az információs rendszer megbénításával nagyobb
csapást lehet mérni egy országra; gondoljunk csak bele, mi van, ha nincs áram, térerõ és internet.
Döbbenetes, elgondolkodtató számadatot
közölt a fõorvos arról, hogy az alkoholfüggõk száma többszörös a kábítószerfüggõkhöz képest, mégsem foglalkoznak ennek
megfelelõ súllyal ezzel a problémával a
törvényhozók. Magyarország az élbolyban
van alkoholfogyasztás tekintetében, és ez
az egészségügyre, ezáltal pedig az adófizetõkre is jelentõs kiadásokat mér. Kár, hogy
a magyar emberekbõl nem hiányzik az az
enzim, ami a japánok többségébõl, akik e
deficit miatt fizikailag nem bírnak alkoholt
fogyasztani.
Mindez csak néhány momentum, amiket
most kiemeltem – érdemes meghallgatni
dr. Zacher Gábort élõben mindenképpen,
de legalább a Bogárdi TV felvételén.
Hargitai–Kiss Virág
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Az egészség jegyében
Prevenció, táplálkozás, mozgás, lelki
egyensúly – ezek voltak a kulcsszavai a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény
Alapi Telephelye október 13-ai szakmai
napjának. A szakmai nap kitûzött célja az
volt, hogy az intézmény dolgozóinak olyan

okozta problémákban. 30 év alatti dolgozó
mindössze 4 fõ van. Az átlagéletkor 45 év.
E gondolatok tükrében döntöttek úgy,
hogy felhívják a figyelmet e szakmai nappal az egészség fontosságára, az életminõség javítására.

információkat nyújtsanak az egészséggel
kapcsolatban, melyek támogatást nyújthatnak akár a munkavégzéshez, akár a családi élethez, s egyúttal a kistérség más szociális, egészségügyi szervezeteivel szorosabb együttmûködés alakulhasson ki.

A köré épült fel az elõadások témája, hogy
mit tehetnek azért a szociális szférában
dolgozók is, hogy jó közérzetüket, lelki
egyensúlyukat megteremtsék, fenntartsák
például megfelelõ étrend, testmozgás, kikapcsolódási tevékenységek révén.

A bevezetõben elhangzott, hogy a szociális
és egészségügyi területen dolgozók nap
mint nap mentális és fizikai megterhelésnek vannak kitéve. A szakmát anyagi és erkölcsi megbecsülés hiánya övezi, a több
mûszakos munkarend, az állandó stressz, a
követelmények nem marasztaló körülmények e pályán. Akik mégis maradnak,
azoknak viszont a lakóhely közelében lévõ,
biztos megélhetést jelent, azok a szakma
iránti alázattal, elhivatottsággal végzik a
dolgukat. Az alapi intézmény alkalmazottainak 10 %-a már több mint 30 éve, 43,3
%-a több mint 10 éve dolgozik egy munkahelyen. 26,6 %-uknak ez az elsõ. Az utóbbi
hat évben 10 fõ vonult nyugdíjba; az elkövetkezõ idõszakban ez a szám emelkedni
fog. A dolgozók közül többen érintettek
szív- és érrendszeri, mozgásszervi, stressz

Minden nehézség ellenére teszik a dolgukat, gondozzák, ápolják az ellátottakat,
együtt készülnek az ünnepekre, különbözõ
programokkal színesítik a lakók hétköznapjait, akiktõl cserébe nagyon sok mosolyt, örömöt és pozitív visszajelzést kapnak.
A szakmai nap folyamán az egészséges
táplálkozással, tornával, mozgással kapcsolatban hangzottak el elõadások, a szünetekben pedig gyógytermékek, -lábbelik,
egészségügyi, higiéniai, kozmetikai termékek közül lehetett vásárolni, illetve látásszûrésre nyílt mód.
Az alapi vendéglátók természetesen gondoskodtak finom falatokról, frissítõrõl is.
Hargitai–Kiss Virág
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Pusztai György tanár úr
aranydiploma-átadó ünnepsége
2016. október 14-én, pénteken, 16 órától köszönthettük aranydiploma-átadása alkalmából azt a pedagógust, aki oktató–nevelõ
munkájával 38 évig járult hozzá a Cecei Általános Iskola és
jogelõdeinek sikereihez.
Pedagógusként cecei generációk sokaságát vezette be a természettudományok csodálatos világába, vagy tanítóként okította
õket szépre, jóra.
Pusztai György 1939. június 1-jén született a Gyõr melletti Péren.
Ifjúkorában került Fejér megyébe, és középiskolai tanulmányait a
sárbogárdi gimnáziumban kezdte el 1953-ban. Az akkori iskolarendszeri változások miatt 1955-tõl már Székesfehérváron folytatta a gimnáziumi éveit, és itt tett sikeres érettségi vizsgát
1957-ben. A korszakra jellemzõ jogszabályok alapján Szabadegyházára helyezték, ahol gyakornokként megkezdte pedagógusi pályáját. A gyakorlati év teljesítése után 1958-ban Székesfehérváron
sikeres tanítói vizsgát tett.
Cecére kerülése után, 1964-ben feleségével, Ildi nénivel elõször a
Milos-iskolában kialakított szolgálati lakásba költöztek, majd
évekkel késõbb itt, az iskola szomszédságában kezdték el felépíteni saját otthonukat, amelybe 1970-be költözhettek be.
Az 1962-ben a Pécsi Tanárképzõ Fõiskolán megkezdett tanulmányait 1966-ban fejezte be sikerrel és 1966. július 15. napján vehette át biológia–földrajz szakos tanári diplomáját.

Immár okleveles tanítóként folytatta munkáját Szabadegyházán,
közben teljesítve sorkatonai szolgálatát, amelyet 1959 novemberében egy nem túl vidám péntek 13-ai napon kezdett meg.
1961-ben szerelt le a honvédségtõl és tért vissza a katedrára a
szabadegyházai általános iskolába.
1962-ben érett meg benne az a gondolat, hogy tovább képezve
magát beiratkozzon a Pécsi Tanárképzõ Fõiskola biológia– földrajz szakos tanári képzésére.

Innentõl kezdve tanította az általa oly szeretett tantárgyak ismeretanyagát a cecei fiataloknak, egészen 2002-es nyugdíjba vonulásáig.
Szakmai munkája elismeréseként hosszú ideig szakfelügyelõként
is dolgozott, és megismerhette a környékbeli általános iskolákat,
ahol tanácsaival, észrevételivel járult hozzá a fiatalabb pedagógusok fejlõdéséhez.
Gyuri bácsi 45 évig állt a katedrán és rendületlenül nevelte–oktatta az ifjúságot, ebbõl 38 évet töltött el Cece település általános iskolájában. Nemcsak az iskolához, hanem a településhez is hû maradt, hiszen a családjával felépített ház igazi otthonnak bizonyult,
mivel azóta is itt töltik feleségével a jól megérdemelt nyugdíjaséveiket.
Ezután következett életében egy olyan döntés, amely, mint késõbb kiderült, döntõ és egy életre szóló változást eredményezett.
1964-ben áthelyezését kérte Cecére, amely kérelméhez hozzájárultak, és ez évben megkezdhette munkáját a Cecei Állami Általános Iskolában.

Az átadó ünnepség és baráti beszélgetés után ezúton is szeretnénk gratulálni Pusztai György tanár úrnak aranydiplomája átadásához, és egyben jó egészséget szeretnénk kívánni neki, feleségének és családjának egyaránt.
A Cecei Általános Iskola munkatársai és nyugdíjas pedagógusai
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Kérdezték
Ellenõrzik
a gázbekötéseket

Megszûnt a fülészet?
Egy páciens érdeklõdött szerkesztõségünkön keresztül, hogy mi van a fülészettel,
mert nincs rendelés.
A sárbogárdi rendelõintézetnél érdeklõdésünkre elmondták, hogy június óta beláthatatlan ideig szünetel a fülészet, mert a
rendelést tartó doktornõ elment a kórházból, és az osztályról egyelõre nem tudnak
kiküldeni helyette más orvost. A hétfõi reumatológiai rendelés is megszûnik orvoshiány miatt.

Fõgáz a postán
Hasznos információ lehet többeknek,
hogy a postán immár nem csak a levél- és
csekkfeladást lehet intézni – nem beszélve
a postabanki, biztosítási szolgáltatásokról,
sorsjegyekrõl, csokikról, könyvekrõl,
DVD-krõl és még hosszan folytathatnám a
sort. A Fõgáz ügyfélszolgálati feladatait is
ellátják bizonyos esetekben.
Hát gáz, az van a postán, ez kétségtelen.

Az új szolgáltatás részben üdvözlendõ, ám
én, e sorok írója személy szerint sajnálom
az ablakok mögött ülõ hölgyeket. Mert nekik ez már Dunára víz, és még a tömött sorokban kígyózó, az egyre hosszabb várakozás miatt zúgolódó ügyfelek kritikáit is nekik kell elszenvedniük azok helyett a postai vezetõk helyett, akik szatócsboltot csináltak a postából a még nagyobb bevétel
érdekében, a szolgáltatás színvonalának
rovására. Szerintem a fizikai, lelki teljesítõképességük határán mozognak a posta
alkalmazottai, hogy megfeleljenek a két
oldalról rájuk nehezedõ nyomásnak. Minden elismerésem az övék! Kitartást kívánok nekik!

Habár a Fõgáz vette át a gázszolgáltatást,
számos feladat mégis az E.ON-nál maradt,
mint például az óraleolvasás, gázbekötések ellenõrzése. A szerkesztõségünkbe befutó információk kapcsán arról érdeklõdtünk az E.ON illetékesénél: valóban minden egyes háztartást kötelezõ jelleggel végiglátogatnak a megbízott munkatársaik
leellenõrizni, hogy az E.ON birtokában lévõ tervrajz szerint van-e kialakítva a gázfûtés? Ha ez így van, akkor milyen idõintervallumban zajlik az ellenõrzés? Elõtte küldenek-e tájékoztatást írásban az ügyfeleknek? Mi biztosítja, hogy akit a lakók beengednek a lakóingatlanukba, az valóban az
E.ON szakembere? Milyen más fontos
tudnivalókat tartanak szükségesnek még
közölni ezzel kapcsolatban?
Varga Ivett, az E.ON Hungária Zrt. kommunikációs felelõse az alábbiakat küldte
válaszként szerkesztõségünknek:
„Amikor egy gázmérõ hitelesítési ideje hamarosan lejár, az E.ON automatikusan elindítja a mérõ cseréjét annak érdekében,
hogy a mérés és ezzel a számlázás pontos
legyen – ez közös érdek. 2017-ben Sárbogárdon 210 ügyfelünknél esedékes gázmérõcsere, errõl az érintettek az elõzõ hetekben kaptak elõzetes értesítést. (Maguk a
mérõcserék 2017-ben indulnak, ezek pontos idõpontjáról szintén levélben kapnak
majd elõzetes értesítést ügyfeleink.)
Egy miniszteri rendelet szerint egy további
tevékenység is kapcsolódik a mérõcseréhez, ez pedig a felhasználói berendezések
mûszaki–biztonsági felülvizsgálata. A felülvizsgálat célja, hogy a biztonságos üzemeltetés feltételeinek meglétét szakemberek ellenõrizzék – ezzel megelõzve esetleges késõbbi baleseteket. (Ez a törvény a
gázcsatlakozó vezetékek és felhasználói
berendezések mûszaki–biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.)
NGM-rendelet.)
A törvény elõírja, hogy a felülvizsgálatot a
tulajdonosnak írásban kell megrendelnie.
Ilyenkor a megrendelés alapján az E.ON a
gázmérõcserével egy idõben a mûszaki
biztonsági felülvizsgálatot is elvégezi. Fontos információ, hogy sem a mérõcseréért,

sem a felülvizsgálatért nem kell fizetni.
Amennyiben esetleg a mûszaki–biztonsági
felülvizsgálat hibát, vagy hiányosságot tár
fel a belsõ hálózaton, a javítás költsége –
mivel ingatlanon belüli, belsõ hálózatról
vagy készülékrõl van szó – az ingatlan tulajdonosát terheli. A Sárbogárdon és a megyében eddig már elvégzett felülvizsgálatok tapasztalatai egyébként pozitívak,
rendkívül ritkán volt szükség hiányosság
pótlására vagy javításra. (Jellemzõen karbantartás elvégzésére, vagy kisebb javítási
munkálatokra hívják fel ilyenkor a figyelmet a szakemberek annak érdekében,
hogy megelõzzenek egy esetleges késõbbi
balesetet.)

Részletesen a törvényrõl
Az ingatlan-tulajdonosokra vonatkozó
elõírás, hogy az 1981. január 1-je után
üzembe helyezett csatlakozó vezeték és a
felhasználói berendezés mûszaki–biztonsági felülvizsgálatát a mérésügyrõl szóló
törvény végrehajtásáról szóló 127/1991.
(X. 9.) korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott idõszakos gázmérõ-hitelesítéssel összefüggõ gázmérõcserével egyidejûleg köteles a tulajdonos elvégeztetni.
A mûszaki biztonsági felülvizsgálat idõpontjában az ingatlan-tulajdonosnak az
alábbi feltételeket, dokumentumokat kell
biztosítani:
– a gázfogyasztó készülékek karbantartását igazoló dokumentumok, amelyek a flexibilis csatlakozóelemre is kiterjednek;
– a kémény (ha van gázüzemû kéményes
készülék a felhasználó-berendezésben)
kéményseprõ-ipari közszolgáltató által elvégzett mûszaki felülvizsgálatát igazoló, 1
évnél nem régebbi dokumentum;
– ha a légellátást az eredeti állapothoz képest megváltoztatták, az új légellátás méretezése (pl. nyílászárócsere, szellõzõnyílások megváltoztatása, légrések leszigetelése, páraelszívó beépítése esetén);
– ha gázkészülék cserét hajtottak végre, s
az eredetihez képest megváltoztak a légellátási, füstgáz-elvezetési feltételek, annak
mûszaki átvételérõl szóló dokumentum.
A mûszaki–biztonsági felülvizsgálat során
az üzembe helyezéskor hatályos mûszaki–biztonsági szabályoknak való megfelelést, továbbá a biztonságos üzemeltetést
befolyásoló feltételeket ellenõrzik.
Fontos hangsúlyozni, hogy az eddig már
elvégzett felülvizsgálatok tapasztalatai pozitívak, rendkívül ritkán volt szükség hiányosság pótlására vagy javításra. Eddig
csak néhány olyan helyzettel találkoztak a
szakemberek, ahol közvetlen veszélyhelyzet miatt egy készüléket vagy a fogyasztási
helyet a szolgáltatásból ki kellett zárni.
Ezekben az esetekben az emberi élet megóvása az elsõdleges.”
Hargitai–Kiss Virág
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI

A szén-monoxid-mérgezés megelõzhetõ!
A téli idõszak sajnálatos velejárója, hogy mindennapossá válnak a szén-monoxid-mérgezéssel kapcsolatos hírek. A szén-monoxid jelenlétét nem érzékeljük, mivel színtelen, szagtalan, a szervezetre
gyakorolt hatásai (rosszullét, szédülés, hányinger, fáradtság) könnyen összetéveszthetõk egyéb
betegségek tüneteivel. Az akár halálos kimenetelû esetek néhány egyszerû és könnyen betartható
szabállyal megelõzhetõk.
A szén-monoxid-mérgezés elsõsorban valamely tüzelõberendezés nem megfelelõ üzemeltetése
miatt fordulhat elõ. A másik veszélyforrást a gépjármûvek zárt térben (garázs, mélygarázs, alagút)
történõ üzemeltetése jelenti; kerüljük az ilyen helyeken való huzamos tartózkodást, a jármûvet
csak a feltétlenül szükséges ideig járassuk, és ha van ilyen, figyeljük a szén-monoxid-érzékelõ jelzését. A tragédiák többsége a tüzelõberendezések használata során történik, és miután ez a problémakör összetettebb, ezzel részletesebben foglalkozunk.

Élettani hatásai
A sûrûsége közel áll a levegõéhez, ezért egyenletesen oszlik el a légtérben. Erõsen mérgezõ! Mérgezõ
hatása azzal magyarázható, hogy a vér hemoglobinjában található vasatomokkal stabil komplexet,
szén-monoxid-hemoglobint képez, ezzel a szervezet oxigénfelvételét és oxigénellátását akadályozza. A hemoglobin akkor is megköti a szén-monoxidot, ha a levegõ szénmonoxid-tartalma csekély,
250-szer nagyobb affinitással kötõdik a vér hemoglobinjához, mint az oxigén. Belégzése során azonnali hatás a fejfájás, szédülés, émelygés, a látás- és
hallásképesség csökkenése. A tünetek többsége
könnyen félreértelmezhetõ, gyakran egyéb más kiváltó okot sejtenek a mérgezést elszenvedõk.

Mi az a MAK-érték?
Célszerû minden gázfûtéssel rendelkezõ ingatlanba
a cirkó, vagy kazán közelébe szén-monoxid-érzékelõt telepíteni (veszélyes szén-monoxid-koncentráció esetén erõteljes hangjelzést ad), ami adott
esetben életet menthet. A szén-monoxid MAK-értéke 30 ppm (35 mg/m3). Röviden a MAK-érték
(Maximale Arbeitsplatz-Konzentration, Legnagyobb Megengedett Munkahelyi Koncentráció)
egy anyag legmagasabb megengedhetõ koncentrációja a munkahelyi környezetben, amely a jelenlegi ismeretek szerint nem káros az alkalmazottak
egészségére és nem jelent elfogadhatatlan kockázatot még ismételt és hosszas kitettség esetén
sem, abból kiindulva, hogy egy átlagos munkahét
40 órából és egy átlagos munkanap 8 órából áll.

Megelõzés
A balesetek megelõzését úgy alapozhatjuk meg
legjobban, hogy a tervezéssel, kivitelezéssel és az
üzembe helyezéssel megfelelõ szakembert bízunk
meg. Soha ne becsüljük alá ezeket a feladatokat, a
tervezõ, a tervek szerint eljáró kivitelezõ és az
üzembe helyezéshez szükséges szakemberek gondos munkája garancia lehet a mûszaki követelményeknek megfelelõ és biztonságos rendszerek mûködésére.

Kémények
A legtöbb tüzelõberendezésnek elengedhetetlen
része az égéstermék-elvezetõ, a kémény. Amenynyiben a kémény járata leszûkül (behulló tégla, vakolat, beköltözõ madarak, darazsak stb. miatt), úgy
a helyiség levegõjét használó, nyílt égésterû hõtermelõ berendezésbõl az égéstermék egy része vagy
egésze a helyiségbe áramlik vissza. Ha ez bekövetkezik, a lakásban lévõ levegõ szén-monoxid-koncentrációja drasztikusan megemelkedik.
A kémények fokozott igénybevételnek vannak kitéve (korrózió, fagy, dinamikus hõterhelés, lerakódá-

sok stb.), emiatt az említett keresztmetszet-szûkületek elõbb-utóbb óhatatlanul kialakulhatnak. Ezért
elengedhetetlen a kémények rendszeres ellenõrzése, ezek során ugyanis a hibák felderíthetõk, megszüntethetõk, a tragédia pedig megelõzhetõ. A saját érdekünk tehát, hogy ne akadályozzuk a rendszeres kéményseprõi ellenõrzést, felülvizsgálatot,
szükség szerint a kémény tisztítását, és fogadjuk
meg a szakember tanácsait.

Karbantartás, új készülékek
A helyiségekben lévõ szálló por és vízgõz szennyezi
a tüzelõberendezés hõcserélõ felületeit, ez gátolja
az égéstermék elvezetését, ami szintén kedvez a
szén-monoxid keletkezésének. Ajánlott a gázfogyasztó-berendezéseket szakemberrel felülvizsgáltatni minden fûtési szezon megkezdése elõtt,
amely egyébként a berendezések olcsóbb üzemeltetéséhez is hozzájárul.
Új tüzelõberendezések kiválasztása során célszerû
a külsõ levegõt közvetlenül használó, a helyiségek
légterétõl függetlenül üzemeltethetõ, zárt égésterû
berendezéseket elõtérbe helyezni. Ilyenek és szakszerû égéstermék-elvezetõk használata esetén
gyakorlatilag kizárhatjuk a szén-monoxid megjelenését.

Nyílászárók, oxigénellátás
A hõtermelõ-berendezések üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen az égéshez szükséges oxigén. Nyílt
égésterû (a helyiség légterével összeköttetésben
lévõ égésterû) tüzelõberendezések esetén az oxigén a helyiségek levegõjébõl származik, ami az
épületbe szellõzõ rácsokon és a hagyományos ajtók és ablakok légrésein keresztül jut be. A fûtési
költségek csökkentése miatt napjainkban igen
népszerû a nyílászárók cseréje. Számolni kell azonban azzal, hogy légáteresztõ képességük minimális, ezért jelentõsen csökken az épületbe bejutó oxigén mennyisége. Ha egyéb mód nincs a levegõ
pótlására, akkor a tüzelõberendezés gyorsan elhasználja az égéshez a helyiség oxigénjét, és a levegõ-utánpótlás hiánya miatt a kémény – még ha
jó állapotú, akkor sem – nem képes az égésterméket elszállítani. Egyre tökéletlenebb égés alakul ki,
és a szén-monoxid halálos mennyiségben való
megjelenése csak idõ kérdése.

Egyéb épületgépészeti
berendezések
Más épületgépészeti berendezések is jelentõsen
rontják a tüzelõberendezés levegõellátását és az
égéstermék elvezetését: konyhai páraelszívók,
mellékhelyiségek szagelszívói, különbözõ tüzelõanyaggal üzemeltetett kéményes, nyílt égésterû
tüzelõberendezések lakáson belüli együttes üze-

meltetése, központi porszívó, szárítós mosógép,
mobil klíma. Fõleg akkor, ha az épület minimális
légáteresztõ képességû nyílászárókkal van felszerelve, ezek a berendezések képesek megfordítani a
kéményekben az áramlás irányát, az égéstermék
tehát nem tud távozni, és a berendezés közelében
elindul a szén-monoxid dúsulása. A kandallók kéményei ugyanilyen hatást fejtenek ki a gázzal üzemelõ berendezések kéményeire (nem feltétlenül a
kandalló termeli a szén-monoxidot, hanem a kandalló üzemeltetése során a gáztüzelõ-berendezés
kéményében fordul meg az áramlás iránya).
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy gázüzemû,
vagy vegyes tüzelésû fûtési technikák esetén fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy az új típusú
nyílászárók megfelelõ szellõzõnyílással legyenek
ellátva. A szigetelés és a szellõzés hiteles szakemberek által történõ beszereltetése szükséges. Régebbi típusú nyílászárók esetén felülvizsgálatot, ellenõrzést érdemes elõirányozni. Ez fokozottan fontos azoknál az ingatlanoknál, ahol konyhai elszívó
berendezés mûködik, ugyanis az elszívó mûködése
alatt fellépõ depresszió miatt a kéménybõl az égéstermék visszaáramolhat a lakótérbe.

Javaslatok
Ismerje meg a szén-monoxid-mérgezés veszélyességét, a kockázatot ne becsülje alá csak azért, mert
„eddig is minden rendben volt”. Összegzésképpen
az alábbiakat tanácsoljuk:
– Gondoskodjon arról, hogy a kéményseprõk a
rendszeres ellenõrzést elvégezhessék, a feltárt hiányosságok megszüntetésével együtt járó költségeket ne tekintse feleslegesnek, az a biztonság
alapfeltétele!
– Rendszeres idõközönként vizsgáltassa meg,
hogy tüzelõberendezései megfelelõek!
– Körültekintõen üzemeltesse tüzelõberendezéseit,
mindig gondoskodjon megfelelõ levegõ-utánpótlásról!
– Használjon szén-monoxid-érzékelõt, válasszon
megfelelõ típust, és tartsa be a gyártó elõírásait!
A szén-monoxid-érzékelõk – a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által elvégzett laboratóriumi tesztek alapján összeállított – pozitív és negatív listája
megtalálható a http://fejer.katasztrofavedelem.hu
oldalon.
Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó alezredes,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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A magyar kazánok már oldtimerek
Szemléletformálás, állami ösztönzõ támogatások nélkül folyamatosan öregszik a fûtõkészülék-állomány
A tavalyi õsz komoly változásokat hozott a központi fûtésre és meleg víz elõállítására szolgáló, fõleg a gázkészülékek energia-megtakarítási, hatékonysági
követelményeiben. Általános fogalommá vált a kondenzációs kazán, a hagyományos, nyílt égésterû készülékek üzembe helyezésének moratóriuma június
végével megszûnt. A Magyar Energiahatékonysági Intézet körkérdést tett fel
az átállás évfordulóján partnereinek piaci tapasztalataikról.

Energiacímke
Tavaly õsszel a kazánokra, bojlerekre – a nagyobb háztartási eszközökrõl már
jól ismert – energiacímke került egy Magyarországon is közvetlenül hatályos
EU-rendelet alapján. A címke használata egyszerû: minél energiatakarékosabb
egy készülék, annál „zöldebb” a besorolása. A címke tartalmazza külön a fûtésre és használati meleg vízre vonatkozóan a hatásfokon túl a zajkibocsátás mértékét és a névleges teljesítményt is. A minél hatékonyabb készülék kiválasztásában nyújt tehát segítséget.

Szezonális hatásfok, kondenzációs kazán
Új fogalmakat is meg kellett tanulnia a fûtéskorszerûsítõknek. Tavaly szeptembertõl már csak olyan fûtõberendezések hozhatók forgalomba, melyek elérnek
egy adott szezonális hatásfokot és hangteljesítményszintet. Egy készülék szezonális hatásfoka – szemben a korábbi hatásfok-számítástól – annak valós mûködési értékét tükrözi a teljes fûtési idõszakban. Jellemzõen az új energiacímke szerinti „B” energiaosztályú, vagy annál jobb besorolású készülékek tudják
teljesíteni az új elvárásokat. Néhány kivételtõl eltekintve tehát csak azok a korábbinál jobb hatásfokú, halkabb berendezések forgalmazhatók, amelyek
„kondenzációs kazánként” váltak ismertté.

Nem volt zökkenõmentes az átállás
A legkomolyabb problémát a magyar törvényi értelmezés körüli problémák
okozták. A hazai törvényi adaptáció eltér az unióban alkalmazottól több válaszadó szerint, mely zavart és kárt okozott a piaci szereplõknek. A határnap után
ugyanis forgalomba hozni – néhány kivételtõl eltekintve – már csak a kondenzációs kazánokat lehetett, de a határnap elõtt forgalomba került készülékek értékesíthetõk maradtak azzal a megkötéssel, hogy ez év június 30-áig meg kellett történjen üzembe helyezésük (azaz a beszerelés). Az átállás a gyártók képviselõi kezdeményezésére került koordinálásra, az átállás idõszakában nehéz
volt sokszor még a megfelelõ hatóságot is megtalálni, válaszokat kapni.

Oldtimer fûtõkészülékek
A hazai fûtõkészülék-állomány átlagéletkora meghaladja a 20 évet. Ez nemcsak azért gond, mert az elavult készülékek nem hatékonyak, jóval több energiát használnak fel az azonos komfortérzet megteremtéséhez. Gond ez azért is,
mert a hagyományos, nyílt égésterû készülékek kevésbé biztonságosak (különösen, ha éves karbantartásuk sem történik meg), szén-monoxid-visszaáramlásból fakadó mérgezés veszélye állhat fenn – szemben a zárt égésterû kazánokkal.

Stagnál az eladott fûtõkészülékek száma
A piac méretét tekintve igen eltérõ becslések érkeztek, jellemzõen 50-80 ezer
darab között mozog az éves értékesítések darabszáma a fali és álló kazánokat
is beleértve. Ez nagyon kevés; a fenti ütem mellett nemhogy megújulni nem
tud, hanem még jobban kitolódik a hazai készülékállomány életkora, az üzemeltetési idõszak biztonságos határát feszegetve.
A kondenzációs készülékek értékesítési darabszáma nem tudta kompenzálni a
hagyományos készülékekét, illetve az átálláshoz köthetõ eladási hullámot, így
2016-ban a teljes falikazán-piac darabszáma nem növekedett, többen inkább
csökkenõ tendenciáról számoltak be.

Szürke beszerelés
Riasztóan magas a szürke beszerelések aránya, egyes gyártói becslések alapján a 40-45 százalékot is eléri. Az értékesített, de hivatalosan üzembe nem helyezett készülékek esetén a tulajdonosok valamelyik hatósági engedélyt „spórolják” meg, sokszor inkább a hivatalos készülékcsere – mint hatósági eljárás –
okozta adminisztrációs teher, mintsem a valós költségek miatt.
A magyar fogyasztó persze rendkívül árérzékeny is, a beruházási költség – beleértve a készülék árát – az egyik elsõdleges döntési szempont. Nehezíti a fûtõkészülék-piac fejlõdését és a készülékállomány megújulását a kapcsolt kéményrendszerek felújításának szükségessége, hiszen ez gyakran a készülék-beruházással azonos költséget jelent.

Végletekig javítgatott készülékek, egyre rosszabb
levegõminõség
A készülékcsere magyar átlagjövedelmekhez viszonyított magas költsége jellemzõen oda vezet, hogy vagy a meglévõ készüléket javítgatják a végletekig,
vagy visszalépnek a vegyes tüzelés irányába. Egy javítás borsos költsége is olcsóbb, mint az új, hatékony, modern készülékre való átállás. A mûködtetés
üzembiztonsága és gazdaságossága, az olcsóbb rezsi, környezetünk védelme
sajnos csak sokadlagos szempont.
A vegyes tüzelés egyre szélesebb körben való elterjedésére utal, hogy május
elején egy riasztó statisztika jelent meg a hazai légszennyezettségi adatokról.
Kína után Magyarországon a legmagasabb – millió lakosra számítva – a légszennyezettség miatti halálozások száma, beleértve a szállópor-kibocsátást
(PM2.5), melynek 77 %-a hazánkban a lakossági fûtés számlájára írható. Ha az
Egészségügy Világszervezet (WHO) adataiból indulunk ki, a légszennyezés
okozta kár évi 40 milliárd dollár, ami a hazai GDP 19 %-a.

A gázkonvektoroknak is energiatakarékossá,
környezetkímélõvé kell válniuk
A magyar háztartások döntõ többsége egyáltalán nem tud az energetikai követelmények elõttünk álló változásairól. A fûtõkészülékek energiahatékonyságát
ösztönzõ európai rendeletek nemcsak a gázüzemû kazánokat és melegvíz-elõállító készülékeket érintik, hanem valamennyi szilárd- és olajtüzelõ-berendezést is, köztük a Magyarországon az európai átlagnál tízszer gyakrabban használt gázkonvektorokat. Magyarország a maga 3,3 millió készülékével a mai napig konvektor-nagyhatalomnak számít az EU-n belül. A nálunk mûködõ konvektorok nagyon régiek, elavultak, gyakran környezetszennyezõk. Ezért is fontos
tudatosítani, hogy 2018 januárjától minden forgalomba kerülõ új konvektornak
sokkal szigorúbb elvárásokat kell majd teljesítenie az energiahatékonyság és a
károsanyag-kibocsátás tekintetében is, így a ma kapható gázkonvektormodellek többsége várhatóan nem lesz forgalomba hozható, üzembe helyezhetõ
2017. december vége után. Azokat a gázkonvektorokat pedig, amelyek megfelelnek a rendeleteknek, a mainál magasabb áron lehet majd csak beszerezni.

A szemléletformálás elengedhetetlen
Hiányoznak a széles körû tájékoztató kampányok, programok. A továbblépéshez erõs állami támogatási rendszer és szemléletformálás szükséges, mely az
energia-hatékony megoldásokra irányítja a figyelmet és növeli a fogyasztói tudatosságot.
„Meghatározó változások elõtt állunk, nagy szükség van a lakosság minél szélesebb körû felkészítésére és pontos tájékoztatására” – mondta Szalai Gabriella, a Magyar Energiahatékonysági Intézet munkatársa. – „A drágán elõállított
energiát még mindig pazarlóan használjuk. A magyar emberek többsége hagyományos téglából épült, szigetelés nélküli, igen elavult energetikai jellemzõkkel rendelkezõ lakásokban él. A lakások kétharmada szorul rezsicsökkentõ
felújításra, az ezredforduló óta sajnos alig javult a háztartások egy négyzetméterre jutó fûtési energiafelhasználása. Tudjuk azonban azt is, hogy az emberek
zöme számára minden plusz teher komoly kihívást jelent, még ha a változás neki is hasznos és elõremutató. Így még fontosabb, hogy egymásra épülõ, állami
ösztönzõ programok segítsék a lakossági energiahatékonysági beruházásokat.”
A rendszeres, éves karbantartás mértéke egyes gyártói visszajelzések alapján
20 % alatt marad hazánkban, szemben pl. a román fûtõkészülék-piac 39 %-os
értékétõl.
Forrás: mehi.hu
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AJÁNDÉK
Ajándék-e a SZABADSÁG – 1956. október 23-ával kapcsolatban is – nekünk?
Vagy kegy, alamizsna, „maradék”, „úri
passzió”, jutalom, konc, könyöradomány?
Egy „esetleg” adható dolog?
Miért gondoljuk, hisszük, érezzük még
mindig így és ezt? S meddig várjuk, reméljük, hogy majd „megkapjuk”, „megadják”,
„elérjük”, „létrehozzuk”?
Ajándék-e a SZABADSÁG, amely „Te
szülj nekem rendet!” (József Attila), s nem
fordítva?!
Nem és nem! A SZABADSÁG NEM
AJÁNDÉK, nem adható, hanem JÁR
MINDENKINEK, mióta csak az EMBER
megjelent a Földön. Alapvetõ és elidegeníthetetlen, a legfontosabb jog az ÉLETHEZ való jog után!
Készülünk-e, nevelünk-e, tanítunk-e a
SZABADSÁGRA? Értékeljük-e, tudunk-e élni, valóban ÉLNI a szabadságban?
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Aki oly áhítattal mondja ki,
Mint istenének szent nevét a jó pap.
Szabad csak az, kit nem rettent a holnap.

Vagy csak ismét, mint „A rozsdatemetõ”-ben, elvegetálunk… Elménk, lelkünk,
szívünk nyitott-e a szabadságra?
Egy kevésbé idézett író–költõ, Heltai Jenõ
így gondolkodik a SZABADSÁGRÓL:

Ínség, veszély, kín meg nem tántorít

„Tudd meg: szabad csak az, aki
Ha neve nincs is, mégis valaki,
Vagy forró, vagy hideg, de sose langyos,
Tüzet fölöslegesen nem harangoz,
Van mindene, ha nincs is semmije,
Mert nem szorul rá soha senkire.
Nem áll szemébe húzott vaskalappal,
Mindég kevélyen szembenéz a Nappal,
Vállalja azt, amit jó társa vállal,
És gyõzi szívvel, gyõzi vállal.
Helyét megállja mindég, mindenütt,
Többször cirógat, mint ahányszor üt,
De megmutatja olykor, hogy van ökle…
Szabad akar maradni mindörökre.
Szabadság! Ezt a megszentelt nevet
Könnyelmûen, ingyen ajkadra ne vedd!
Tudd meg: szabad csak az,

Az akkor is, ha koldus, nincstelen,

És lelki béklyó többé nem szorít.
Hiába õrzi porkoláb s lakat,
Az sose rab, ki lélekben szabad.
Gazdag, hatalmas, mert bilincstelen.
Ez nem ajándék. Ingyen ezt nem adják,
Hol áldozat nincs, nincs szabadság.
Ott van csupán, ahol szavát megértve
Meghalni tudnak s élni mernek érte.”
(Heltai Jenõ: Szabadság – részlet)
Együtt tegyünk meg mindent, hogy a szabadságért ne kelljen újból és újból gyertyát, koszorút, virágokat elhelyezni…
Tégy szabaddá, és „rabod” leszek!
Köszönet és tisztelet a SZABADSÁG kivívóinak, építõinek és megtartóinak!

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület meghívja Önt az

„1956 – hatvan év távlatából”
címû, az ’56-os forradalom 60. évfordulója alkalmából szervezett felolvasóestre,
mely 2016. október 24-én (hétfõn) 17 órakor a Madarász József Városi Könyvtárban lesz.
Mindenkit szeretettel várunk!

Protestáns estek
Október 31-e a reformáció emlékünnepe. Az ezt megelõzõ napokban, sõt hetekben egymást érik országosan a különféle rendezvények, istentiszteletek, fórumok, kiállítások, koncertek, melyek mind az ünnep gazdag üzenetébõl adnak ízelítõt.
Jóllehet a 16. századhoz köthetõ ennek a nagy szellemi, lelki ébredésnek a korszaka, tudjuk, hogy az elõtte és az utána lévõ idõszakokban is adott Isten Szent Lelke ébredést a világ különbözõ helyein. Ez legtöbbször nagy hullámokban, mozgalmakban öltött testet, mégis ez a megújulás, visszatérés Istenhez az egyének reformációjával, helyreállításával kezdõdik. Errõl mindig öröm hallani. Ezért is hívtunk olyan vendégeket estjeinkre, akik szívesen vállalták, hogy beszélnek arról, hogyan találkoztak életükben a
megváltással, és mit éltek át azóta a hit útján.
Így várjuk október 27-én, csütörtökön Vigh Bencét, a somogyországi Hetesen szolgáló metodista lelkészt, aki a sárbogárdi reformátusok vendége lesz a Tompa utcai gyülekezeti házban. A
következõ napon, pénteken, a Balaton-felvidéken található Mûvészetek Völgyének gyülekezeteit pásztorló Veress István evangélikus lelkészt hallhatjuk a bogárdi evangélikusok Baross utcai
gyülekezeti házában. A sorozat zárására a miklósi református
imaházban kerül sor. Itt dr. Szabó Gábor egyetemi tanár, a pécsi
református gyülekezet presbitere vall hitérõl. Az estek 6 órakor
kezdõdnek.
Mindenkit szeretettel várunk!
„Inkább gyönyörködöm a te bizonyságaidnak útjában, mint minden gazdagságban.” (Zsolt: 119,14)
(-b, -n)

Streng Ferenc
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Miklósi hírcsokor
Tanulmányi kirándulásaink tájak, városok,
nevezetességek nyomában...
Ópusztaszeren jártunk
2016. szeptember 16-án a 8. évfolyam Ópusztaszerre látogatott a
honfoglaló magyarok nyomában. Odafele megálltunk Kecskemét
belvárosában, ahol volt lehetõségünk meghallgatni a városháza
harangjátékát, majd tovább folytattuk utunkat. Odaérve megebédeltünk, és elindultunk a körképhez. Megcsodáltuk a Feszty Árpád és segítõi által hosszas munkával készített mûvet. A körképet
a budapesti Szépmûvészeti Múzeumban állították ki elõször, késõbb pedig a londoni világkiállításra szállították. Csak ezután került mostani helyére, az ópusztaszeri Rotundába.

eseményeirõl és csatáiról. Tudásunkat próbára téve érdekes
kérdésekre válaszolhattunk, megismerkedhettünk az õsmagyarok harci fegyvereivel is, mint például: szablya, íj, dárda, fokos,
kovakõ. Miután érdekes dolgokat tudtunk meg ezekrõl az eszközökrõl, kézbe is vehettük õket. Akinek kedve tartotta, felpróbálhatott egy akkor a harcosok védelmére szolgáló, bõrbõl készült
mellvértet.
Ezzel véget ért az Ópusztaszeri Parkban tett látogatásunk. Elindultunk a hosszú hazaútra. Ezután már meg sem álltunk hazáig.
Tatai Boglárka, Farkas Margit, Deák Réka, Reiter Csenge,
Ellenbruczk Erika, Németh–Nagy Tímea 8. évfolyam

A „Határtalanul” program
keretében
a Magyarság Házában
Egy szép kora õszi pénteken az iskolánk összes felsõ tagozatos tanulója kirándulni ment, mi hetedikesek Budapestre mentünk a
„Határtalanul” program keretében.
Elsõ utunk a Magyarság Házába vezetett, ahol bemutatták a világ
számára a magyarság által elért eredményeket, teljesítményeket,
sikereket. Láthattunk a hazai és határon túli hungarikumokat. A
kiállításon többek között megismertünk régi ruhadarabokat, az
olimpikonjaink sikereit, a Rubik-kockát, híres matematikusainkat illetve világhírû tudósaink találmányait. Itt elég sok idõt eltöltöttünk, hiszen sok érdekes dolgot láttunk, hallottunk.
A következõ úti célunk a budai vár volt, ahonnan gyönyörû kilátás
nyílt a városra, a Dunára. Sokat sétáltunk, mindenkinek nagyon
tetszett a vár.
Mindezek után fáradtan, de élményekkel telve ültünk a buszra és
indultunk hazafelé. Nagyon jól éreztem magam, remélem, sok
közös élményem lesz még az osztállyal.
Juhász Zsolt 7. a osztály

Utazás Veszprémbe és Herendre
A festményt terepasztallal egészítették ki. A látogatás alatt különbözõ hangeffekteket játszottak be, ami a honfoglaló magyarok
életmódjához kapcsolódott. Ezután a Rotunda épületében kiállításokat tekintettünk meg. Elõdeink használati és vadászati tárgyait, ékszereit csodálhattuk meg. Utána sétálni indultunk a parkba. Egy meseszép tó mellett elhaladva jutottunk el a Koronás jurtába, ahol egy hatalmas mamutfenyõ rönkje van elhelyezve, majd
meglátogattunk egy tanyasi iskolát. Megnéztük a termeket és a
felszereléseket. Az iskolával szemben egy állatfarm mûködik,
egyesek oda is bementek. Többek között tyúkokat, pulykákat,
disznókat, libákat is láttunk. Tovább haladva az egyik tájházban
hagymát szeletelhettünk és a kenyér sütését is megnézhettük, valamint egy igazi csendõrt is láttunk. A falu szatócsboltjában vásárolhattunk retro édességeket. Az út további részén láttunk egy
szélmalmot, majd egy jurtába érkeztünk egy honfoglalás kori elõadásra. Két történész megismertette velünk az õsmagyarok lakóhelyét, fegyvereit, eszközeit és öltözékét. A fegyvereket külön
megfoghattuk és tüzet is csiholhattunk. Az órán tanulhattunk
õseink nomád életmódjáról. Hallhattunk a honfoglalás nagyobb

Péntek reggel gyülekeztünk az iskolaudvarban, és utána elindultunk Herendre.
Út közben beszélgettünk, zenét hallgattunk, és „Felelsz, vagy
mersz”-t játszottunk. Mikor odaértünk, néhányan fényképeket
készítettek az épületek körül. Ezután elindultunk a múzeumba,
egy idegenvezetõ hölggyel jártuk körbe. Néhány teremben Erzsébet királynõrõl és férjérõl volt szó. Onnan átmentünk a minimanufaktúrába, ott megnézhettük, hogyan csinálják a tálakat, állatokat, kisebb részeket hogyan vágnak ki, és azt is megnézhettük,
hogyan készül egy rózsa porcelánból. Néhányan vásároltak is.
Visszaindultunk Veszprémbe, elsétáltunk a várba. Megnéztük
Gizella királyné templomát, I. István király és Gizella királyné
szobrát. Onnan elsétáltunk egy várrom helyére, és láttunk szökõkutat is a Séd pataknál. Visszaindultunk a buszra, és hamarosan
haza is értünk. Nekünk legjobban a gyár tetszett és a buszon lévõ
utazás. Máskor is elmennénk Herendre és Veszprémbe a családdal.
Horváth Bernadett, Kokas Réka 6. a
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Wosinsky Mór Megyei Múzeum

Emlékfutás

Az ötödik évfolyam elsõ közös kirándulása Szekszárdra vezetett.
Az elsõ helyszín a kilátó volt, ahonnan beláttuk az egész várost,
csoportkép is készült néhány gyerek telefonjával. Odaérve meg is
tízóraiztunk, majd gyalogtúráztunk egy erdõs lejtõn lefelé a városban. Ahogy leértünk, ott találtuk a Fabula zenekart, akiknek
végighallgattuk az énekét. Közben lehetett vásárolni jégkását is.
Onnan mentünk a Wosinsky Mór Megyei Múzeumba. Ott szétválasztották a csoportot két kisebb csoportra. Nagyon jó régi történeteket mesélt nekünk a tárlat vezetõje. Mutatott néhány régi
tárgyat is, és meg is foghattuk õket. Utána régészkedni, szõni lehetett, majd több dolgot kipróbálni. Azután helyet cseréltünk a
másik csoporttal. A múzeumban volt lehetõség karkötõt, nyakláncot, noteszt és ólomkatonákat venni. Mikor onnan kijöttünk,
meguzsonnáztunk, és elmentünk fagyit enni. Azután elmentünk
az állomáshoz, ahol várt bennünket a buszunk.

Mint az elmúlt években, idén is újra futóverseny helyszíne lett
Sárbogárd több utcája. A Honvéd Bajtársi Egyesület stafétafutóversenyt szervezett az aradi vértanúk emlékére. A verseny
13 helyszínbõl állt, minden állomást egy-egy aradi vértanú nevével és képével jelöltek. A lelkes futók reggel 9-kor már izgatottan
sorakoztak a rajt helyén. A Sárszentmiklósi Általános Iskola elsöprõ gyõzelemmel nyerte meg az alsó tagozatosok közti versenyt, ezzel elnyerve a kupát idén is. A verseny végeztével az egyesület megvendégelte a futókat, akik büszkén tértek haza aranyéremmel a nyakukban. Ezúttal is szeretnénk megköszönni a szülõknek a segítséget és a támogató részvételt.
A verseny részvevõi: Hollósi Géza, Dala Márk, Tatár Zoltán, Mészáros Martin, Németh Kíra, Korpos Balázs, Örkényi Benjamin,
Németh Nagy Gábor, Keszei Dávid, Baki Luca, Zádori Rebeka,
Pacai Levente, Horváth Richárd. Felkészítõ pedagógusok: Mezõ
Adrienn, Simon Anna, Mayer-Erhardt Mariann

Nagyon jól éreztük magunkat. Remélem, többször is lesz részünk
ilyen közös kirándulásban.

Mezõ Adrienn

Bartók Hanna, Szûcs Boglárka 5. b

A magyar népmese napja
Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, Sárbogárd
határán is túl, meg az üveghegyeken is túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egy általános iskola. Ebben az iskolában 2016. szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapjának emlékére mesemondó délutánt tartottak. A falu mesemondói összegyûltek, hogy
mesékkel tölthessék meg az érdeklõdõ ifjoncok képzeletbeli tarisznyáit. A csodaszõnyeg távoli, titokzatos és kalandokban gazdag helyszínekre repítette el õket. A mesemondók sok szép mesével érkeztek, a felsõ tagozat minden osztályából voltak mesélõk,
akiket társaik nagy szeretettel hallgattak. Betekintést nyertek
Mátyás király udvarába, hallhatunk több nyelven beszélõ álltokról is. Hol vidám, hol szomorú hangvételû meséket is hallhattak,
de minden szónak egy a vége, a jó mindig elnyeri jutalmát és a gonosz méltó büntetését. Ha a délután hosszabb lett volna, az én
mesém is tovább tartott volna.

Bolyai Matematika Csapatverseny
Idén október 14-én rendezték meg a Bolyai-matekverseny megyei fordulóját iskolánkban. Ebben a versenyben elengedhetetlen
a csapatmunka és az összedolgozás képessége. Idén 18 csapat 72
tanulója tapasztalhatta meg mindezt az iskolánkban. A verseny
elején hangosbemondón keresztül meghallgattuk a verseny szabályzatát és a Himnuszt. A kódlapon 13 feladat válaszjelét kellett
bejelölnünk. Elõfordult, hogy egy feladatban több válasz is helyes
volt. A 14. feladat külön kidolgozást igényelt. Különbözõ logikai
és számításos feladványok vártak megoldásra. A feladatsort 60
perc alatt kellett megírnunk. A verseny végeztével izgatottan vártuk az eredményeket. Az iskolából egy harmadik osztályos csapat,
a Matek királyok került be a megyei legjobb 10-be. A csapat
tagjai: Farkas Máté, Hollósi Géza, Lukács Ramóna és Nyikos
Barnabás, felkészítõ tanáruk: Kovácsné Rehák Judit.
Tatai Boglárka 8. b

Együtt szavalt az alsó tagozat

2016. október 6-án az aradi vértanúk kivégzésének napjára emlékeztünk a Sárszentmiklósi Általános Iskola alsó tagozatával. Az
esõs idõ miatt az iskolában tartottuk meg a megemlékezést. Minden osztály mécses köré közösen készített egy õszi dekorációt,
majd miután elkészültek, összegyûltünk a második emeleten. Kivetítõn megismerték a kivégzett tábornokokat, majd közösen katonadalokat énekeltünk. A megemlékezés alatt mindvégig a 13
mécses lángja világított nekünk.

Az iskola hagyományaihoz híven október 17-én idén is megrendezésre került az alsó tagozatban az osztályok közös versmondása.
Minden osztálynak egy ma élõ költõtõl kellett verset választani és
azt közösen elõadni. Változatos mûsorokat láthattunk és hallhattunk. Az 1. a osztályosok nyitották meg a délutánt Juhász Magda
„Gyümölcsérlelõ õsz” címû versével. Õket követték az 1. b osztályosok Kányádi Sándor „Jön az õsz” címû versével, majd az 1. c osztályosok K. László Szilvia „Kék pudding” címû mûvével zárták az
elsõ évfolyam produkcióit.
Ezután következett a második évfolyam. A 2. a osztályosok egy
Gyárfás Endre verssel léptek fel, melynek címe: „Bogyószüret”.
Utánuk jöttek a 2. b osztályosok, akik Bartos Erika „Sündisznócska” címû versével szórakoztattak minket. A harmadik évfolyamon ismét egy Kányádi Sándor vers került elõ „Madáretetõ”
címmel, amit a 3. a osztályosoktól hallhattunk. Ezt követõen Nagy
Bandó Andrástól két vers is elmondásra került. Az elsõ a 3. b osztályosok elõadásában „Madáretetõ” címmel, majd pedig a 3. c osztálytól a „Szilvalekvár”. Végül pedig a negyedik évfolyamosok léptek porondra. A 4. a osztály Galambos Bernadett „Hernyónóta” címû versével készült fel. Utánuk pedig a még soron lévõ 4. b osztály
Lackfi János „Bargit és az orrbefogás” címû versét szavalta el. Egy
változatos versekkel teli, színes délutánon vehettünk részt. Sok
verssel gazdagodtunk, köszönet ezért a felkészítõ tanító néniknek, hogy megtanították a gyerekeknek ezeket a költeményeket,
és köszönet mindenképpen a gyerekeknek, hiszen õk voltak azok,
akik megtanulták és elszavalták nekünk! Nélkülük nem sikerült
volna! Ügyesek voltatok!

Simon Anna

Roszkopf Nóra

Soóky Evelin

Szitakötõ képzési nap
Iskolánk is pályázott a Szitakötõ folyóirat elérhetõségére. Ennek
eredményeképpen negyedévente megkapja iskolai könyvtárunk
az újság számait egy osztálynyi példányban. Ezeket órákon és délutánonként is forgathatják tanulóink. Október 5-én Albert Judit,
a Szitakötõ munkatársa tartott foglalkozást az 5. béseknek és érdeklõdõ szüleiknek, majd a tantestület tagjainak délután. Már
várjuk a téli számot. A programról bõvebben lehet olvasni a következõ linken: http://szitakoto.com/

Megemlékezés az Aradi vértanúkra
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Videoton, veled az úton Alsószentivánon is
Aki közelebbrõl ismeri e sorok íróját, az
tudja, hogy gyermekkoromtól kezdve
(egészen pontosan az 1984-85-ös UEFAmenetelés óta) Videoton-szurkoló vagyok. Nem volt kérdés, hogy amikor lehetõségünk nyílik arra, hogy a Videoton FC
minden tanulónknak és pedagógusunknak
küld ajándékba órarendet, azt igyekszünk
a magunk módján meghálálni. A 20162017-es tanév elején, amikor meghozta a
posta a klub ajándékát, ki is hirdettem egy
iskolai szintû alkotópályázatot. Egy kikötésem volt, hogy az elkészült mûvek a Videotonnal kapcsolatosak legyenek. Lehetett beadni rajzot, Paint-alkotást, vagy
fényképet, dolgozhattak a gyerekek önállóan, vagy párban, semmiféle elõírás nem
volt.

ragasztott címer és róka követelte meg, ennek elkészülésére vagyok talán a legbüszkébb. Jólesõ érzéssel szeretném azt is megköszönni a klubnak, hogy a pályamûvekrõl
készült egyéni okleveleinket is aláírják, így
minden alkotónk gazdagabb lesz a Videoton FC részérõl egy írásos elismeréssel.
Az alkotásokat a klubnak is felajánlottam,
amennyiben igénylik, s nagy örömmel olvastam a Videoton FC válaszát, amelyben
megdicsérték a tanulókat, és az alkotások
kiállítására is megkereshetjük még késõbb
a lehetõséget.

(Emiatt is) megõrizzük a munkákat, és bízva a Sóstói Stadion mihamarabbi újjáépítésében, nagyon szívesen eljuttatjuk a
klubnak a mûveket egy jövõbeni tárlathoz.
Addig sem fogunk azonban Vidi-meccs
nélkül maradni, mivel a rajzpályázat legjobbjai a klub jóvoltából meghívást kaptak
az október 22-ei, Paks elleni mérkõzésre.
Utazásunk jelenleg még szervezés alatt
van, de mindenképpen ott leszünk, mivel:
Videoton, veled az úton, veled a gondban,
veled a jóban, veled a bánatban!
Kiss Attila

Meg kell vallanom, megdolgoztak a tanulók rendesen az órarendekért. Legtöbben
a Vidi-címert, vagy Stopli rókát vetették
papírra, de született pár fénykép is, valamint nagyon jó lett a Painttel kidolgozott
Stopli is. A legtöbb munkát azonban vitathatatlanul a krepp-papírgalacsinokból fel-

Szelektív szemétgyûjtés Töbörzsökön
Szeptember 27-én a verõfényes délutáni napsütésben elindultunk
osztályfõnökünkkel, Zita nénivel, hogy városrészünk utcáit megtisztítsuk az eldobált mûanyag flakonoktól, sörösdobozoktól, újságpapírtól, reklámújság-maradványoktól és egyéb hulladékoktól. Célunk az volt, hogy Töbörzsök utcáiról eltûnjön minden
szemét!
Az iskola – pályázaton nyert – kerékpárjaival hamar bejártuk a területet, és rövid idõ alatt hét utcát tudtunk megtisztítani: az eldobált csokipapíroktól kezdve az üdítõsflakonokig minden a szemeteszsákokba került. Bizony, sokat hajolgattunk, elfáradtunk, mire
tiszták lettek az árkok, útszélek, járdák. Munka közben az lebegett a szemünk elõtt, hogy kezünk munkája nyomán milyen szép
tiszta lesz környezetünk!
Fontosnak tartjuk, hogy példánkat követve minél többen vegyenek részt hasonló akcióban – de még jobban szeretnénk, ha a szemétmentes területeket látva senki nem dobná el ezután a különféle hulladékot.

Köszönjük osztályfõnökünknek, Domjánné Dodonka Zita tanár
néninek, hogy kedvet csinált nekünk ehhez a programhoz, és
mindvégig velünk tartott, segített a munkában. Köszönjük Fülöpné Nemes Ildikó igazgató néninek, hogy örült az ötletünknek
és támogatta programunkat.
Ezzel a délutáni foglalatossággal is igyekeztünk bizonyítani, hogy
az ÖKO-iskola cím elnyerése és megtartása szívügyünk, és igazi,
lelkes tevékenység eredménye.
A délután végére 6 nagy zsák szemét gyûlt össze. Szeretnénk, ha a
többi osztály tagjai is példát vennének rólunk, és néha szemétgyûjtõ akcióba kezdenének városrészünkön és az iskola környékén; de még jobb lenne, ha senki nem dobná el az éppen kezében
lévõ, feleslegessé váló hulladékot az utcákon!
Szent István Tagiskola, 7. osztály
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Cecei sulibörze
Boldogságórák
Az idei tanévben szeretnénk csatlakozni a két 4. osztályunkkal a
Boldogságóra programhoz, amit a Jobb Veled a Világ Alapítvány
támogatásával valósítunk meg. Az alapítvány kidolgozott forgatókönyvekkel, képzésekkel, kiadványokkal támogatja a programba lépõket, kicsiket és nagyokat egyaránt.

Író–olvasó találkozó
Az Országos Könyvtári Napok keretében író–olvasó találkozóra
került sor a cecei községi könyvtárban 2016. október 5-én, melynek meghívott vendége Nógrádi Gábor író volt. A cecei általános
iskola 25 diákja csillogó szemmel hallgatta az író szavait életrõl,
írásról, munkáról, az irodalmi alkotás rejtelmeirõl.
Hamar elröpült ez az óra, a kérdések megsokasodtak, mert a jelenlévõ diákok, bizony, kíváncsi olvasók. Élmény volt a javából,
melynek megvalósulásához hozzájárult a Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár is. Köszönet érte! Remélhetõleg beivódik
a gyermeklelkekbe ez az októberi délelõtt, és minél többen
emelik le a polcokról Nógrádi Gábor könyveit.
A betû ünnepe volt, magvas gondolatok délelõttje, mert olvasó
gyerekbõl lesz gondolkodó felnõtt.
Sárvári Ilona könyvtáros

Megemlékezés az aradi vértanúkról
A diákokkal megbeszéltük a szükséges tudnivalókat és hogy
mennyire érdekli õket a program. Nagy örömünkre nagyon tetszett nekik az elképzelés, nagyon szeretnek beszélgetni, csoportokban dolgozni, elõadni, énekelni, táncolni stb. Megtörtént a
boldogság megfogalmazása, és személyenkénti prezentálása is.

Ezután kezdõdött a szeptember havi témánk, a hála feldolgozása,
ami kicsit több idõt vett igénybe, mint gondoltuk, ezért azt a megállapítást tettük, hogy már a hónap elején el kell kezdeni a téma
feldolgozását a forgatókönyv szerint, és több órán keresztül még
„éltetni” kell, ugyanis olyan nagy az utóélete, hogy nem lehet a témát lezárni egy óra után. Elkészült a hála-tabló, és a hála-kupon
is, amit szintén nagyon élveztek és át is adták a „címzettnek”.
Úgy gondoljuk, hogy a program nagyon sikeres lehet a mi iskolánkban is, együtt tanuljuk a diákjainkkal, együtt formálódunk,
nyitunk egymás felé. A tervezett témákat beépítettük a munkatervünkbe is, amit a nevelõtestület támogatott.
További információk a programról a www.boldogsagora.hu honlapon érhetõk el – nemcsak diákoknak és szülõknek, hanem minden érdeklõdõnek.
Földi Józsefné és Szabóné Várady Katalin tanítók

Az elmúlt évek hagyományát követve 2016. október 6-án, a nemzeti gyásznapon emlékeztünk meg az 1848-49-es forradalom mártírjairól. Délelõtt 11 órától szerveztük meg a Cecei Általános Iskola tornatermében a megemlékezést, tekintettel a rossz idõjárási viszonyokra. Mint minden évben, idén is a mindenkori 5. évfolyam feladata volt, hogy egy megemlékezõ mûsor keretében elevenítsék fel a szomorú évfordulót. Az 5. a és b osztályosok Tornócziné Bondor Csilla és Horváthné Sohár Eszter osztályfõnökök
vezetésével idézték fel a korszak hangulatát, az események szomorú sorozatát. Mûsorukban a diákok méltóképpen mutatták be
az életüket feláldozó tábornokok és katonai vezetõk Aradig vezetõ sorsát, a megtorlás szörnyûségeit.

Tökfejek
A Cecei Általános Iskolában nagyon büszkék vagyunk arra, hogy
a nevelõk – kreativitásukat kihasználva – szép és inspiráló környezetet teremtenek a diákok és az itt dolgozók számára. Azt is nagyon köszönjük, ha a szülõk gondolják úgy, hogy segítenek a termek és a közösségi terek díszítésében. Jelen esetben az egyik takarítónk, Mérei Lajosné Zsuzsa örvendeztetett meg bennünket a
„tökházaspárral”, „akik” mosolyogva figyelik az intézménybe érkezõket és távozókat.
Köszönjük neki!
Cecei iskola
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Állatok világnapja a miklósi óvodában
Október 4-e, az állatszeretetérõl ismert Assisi Szent Ferenc ünnepe. Ekkor tartjuk az állatok világnapját. Az állatvédõk ez alkalomból
felhívják az emberek figyelmét a házi és vadon élõ állatok helyzetére. Mi is így tettünk ezen a napon. Zöld Óvodások révén nagy hangsúlyt fektetünk a bennünket körülvevõ környezet megóvására, ezért a hét folyamán minden csoportban az állatok játszották a fõszerepet. A csoportok sokat beszélgettek az állatokról, utánozták a hangjukat, állatos verseket, meséket hallgattak, a faliújságokat pedig állatos munkák díszítették. A Napsugár
csoportosok ellátogattak Faragó Lauráékhoz, akiknél háziállatokat néztek meg. Pátkai Dóriék pedig egy kis nyuszit
vittek a csoportba, aki erre a napra Napsugár csoportossá
vált. Ebbõl az alkalomból október 11-én a Dog Plusz Egyesület jóvoltából élményekben gazdag kutyás bemutató részesei lehettünk. A gyermekek nagyon élvezték, hogy aktívan részt tudtak venni a bemutatóban, megsimogathatták,
akadályokon át vezethették, jutalomfalatokkal kínálhatták a barátságos kutyusokat. Mivel az egyesület adományokból tartja fent magát, a szülõknek köszönhetõen rengetek kutyaeledelt, játékot, plédet adhattunk át.
Fekete Gáborné óvodapedagógus

Könyvajánló
Joan Steiner: Idesüss

Filmajánló
Paul O’Grady és kutyái

Minél többet nézed, annál többet látsz!

Idesüss országot minél többet nézed, annál többet látsz! Joan
Steiner, a mûvész mindenfélét felhasznált – a rágógumitól a cipzárig –, hogy új világot teremtsen. Többszörösen díjazott, szenzációsan ötletes, szellemes képeskönyv.

Pascale de Bourgoing: A kutya
Kis felfedezõ zsebkönyvek 5.
A kutya hûséges társ, akár rövid a szõre, akár nagy a bundája. Figyeld meg, hogyan növekszik, mivel játszik, mikor morog, és melyikük igazi segítõtársa az embernek!
A Móra Kiadó új, interaktív ismeretterjesztõ sorozata 4 éven felülieknek A KIS FELFEDEZÕ ZSEBKÖNYVEK interaktív
módon keltik fel a gyermek érdeklõdését az élõlények, a természet, a történelem és a technika világa
iránt. Csodálatosan szép, valósághû rajzok segítenek abban, hogy a gyerekek
jobban megismerjék a környezetüket! A
rajzos fóliák felfedik a szem elõl rejtett világot. A sorozat elsõ négy darabja: A virág, A katicabogár, Az autó, A kalózok.
A könyvecskéket összegyûjtve minienciklopédia kerül a gyerekek könyvespolcára.

Paul O’Grady mûsorvezetõ és humorista imádja a kutyákat,
ezért beleegyezett, hogy hét hetet tölt a gondozókkal és állatokkal egy világhírû kutya- és macskamenhelyen. Legyen tanúja,
ahogy Paul gondoskodik a kutyákról és figyelemmel kíséri sorsukat érkezésüktõl egészen addig, amíg örökbe nem adják õket
egy új családnak!
A sorozat a Viasat Nature életmódcsatornán látható a hét minden
napján, vasárnap kivételével.

Két éhes olasz
A TV Paprika sorozatában a
nemzetközi hírnevû séfpáros
és régi jóbarát, Antonio Carluccio és Gennaro Contaldo –
Jamie Oliver mentora – viszszatérnek hazájukba, Olaszországba, amit több mint 40
éve hagytak el, hogy megvizsgálják, hogyan változott az
olasz kultúra az elmúlt fél évszázadban, és ez hogyan befolyásolta azt, amit az olaszok
ma az asztalra tesznek. Közben megcsodálhatjuk Olaszország csodálatos tájait és az
ott lakó embereket.

Bogárd és Vidéke 2016. október 20.
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NAGYMAMA RECEPTJEI
KÖRTÉS SÜTÕTÖKKRÉM-LEVES
Hozzávalók: 2 db érett körte, 1,5 kg sütõtök, 2 db paradicsom, 1 db nagyobb póréhagyma, 2 gerezd fokhagyma, 0,5 kk õrölt
szegfûszeg, 0,5 kk só, frissen õrölt bors, 2
ek extra szûz olívaolaj, olívaolaj, 1 liter
zöldség-, vagy csirkealaplé, 15 dkg rokfort
(márványsajt, vagy más kéksajt).

A meghámozott, kimagozott és négyfelé
vágott körtét, a meghámozott és felkockázott sütõtököt, a félbevágott és kimagozott
paradicsomot, valamint a félbevágott pórét és az összezúzott fokhagymát összeforgatjuk a szegfûszeggel, a só felével, egy kevés borssal és az olajjal. A keveréket egy
tepsibe terítjük és 180 fokra elõmelegített
sütõben 40-55 perc alatt készre sütjük. Az
alaplével kisebb adagokban simára turmixoljuk, majd hozzáadjuk a maradék sót,
és állandó kevergetés mellett felforrósítjuk. Csészékbe merjük, rámorzsoljuk a sajtot, és snidlinggel megszórva, kevés olívaolajjal meglocsolva tálaljuk.

RUSZTIKUS, DIÓS PANÍRBAN
SÜTÖTT MÉZES RÁNTOTT HÚS

látát kínálunk hozzá. Tipp: csirkemelltekercset is készíthetünk ezzel a panírral. A
hús közepére egy csík márványsajtot helyezünk és diós panírba forgatva aranybarnára sütjük a tekercseket.
SÜTÕTÖKÖS CSIRKERAGU
Hozzávalók: 2 db csirkemellfilé, 50 dkg
sütõtök, 1 kis fej hagyma, 1,5 dl fehérbor, 3
ek olaj, só, bors, curry, 25 dkg szõlõ, 1 dl
tejszín.

basban az olajon megpirítjuk. Amikor pirul, hozzáadjuk a gombaszeleteket, és még
öt percig pirítjuk. Ekkor hozzáöntjük a leszûrt gombalevet és felforraljuk. A dióbelet ledaráljuk, a zöldfûszereket apróra vágjuk, a dióbélhez keverjük. A gomba levébõl egy kevéssel hígítjuk. Sóval, borssal,
apróra tört fokhagymával ízesítjük. Végül
a gombához keverjük.
SÜTÕTÖKÖS GOLYÓ

A sütõtök húsát 1 cm-es kockákra vágjuk.
A hagymát felaprítjuk és egy kevés olajon
megfuttatjuk. Rádobjuk a tököt, gyengén
megsózzuk, a bort ráöntjük és lefedve
megpároljuk. A csirkemellet szintén kockára vágjuk, sóval, borssal, curryvel összekeverjük és kevés olajon kevergetve megsütjük. Hozzáadjuk a tököt meg a szõlõt, a
tejszínt hozzáöntjük, és egy-két percig forraljuk.

Hozzávalók: 50 dkg sütõtök, 20 dkg háztartási keksz (darált), 10 dkg porcukor, 15
dkg darált dió, 1 ek lekvár/dzsem, 5 dkg
kókuszreszelék.

EGYSZERÛ SÜTÕTÖKÖS KEVERT
SÜTI DIÓVAL ÉS VANÍLIÁVAL
Hozzávalók: 4 tojás, 25 dkg cukor, 2 dl
olaj, 28 dkg liszt, 10 dkg durvára vágott
dió, 40 dkg sült sütõtök héj és mag nélkül
(tehát tisztán mérve), 1 cs sütõpor, fél vaníliarúd kikapart magja, 2 csipet só.

A tököt megsütjük, pürésítjük. A kókuszreszelék kivételével összegyúrjuk az összes
többi hozzávalóval, golyókat formázunk,
és meghempergetjük a kókuszreszelékben.

HETI IDÕJÁRÁS
Ez a különleges rántott hús hasonlóan
gyorsan elkészíthetõ, mint a hagyományos
társa, de mégis más! Akár egy ünnepi alkalmat is fel lehet dobni ezzel a nem átlagos ötlettel.
Hozzávalók: 40 dkg csirkemell, 10 dkg
durvára zúzott dió, 25 dkg liszt, 20 dkg
házi zsemlemorzsa, 4 db tojás, csipet só,
olaj a sütéshez, 6 ek méz a csorgatáshoz.
A húst megmossuk, felszeljük, kiklopfoljuk és vékonyan megsózzuk. A tojást felverjük egy csipet sóval, a lisztet külön tányérba tesszük. A diót egy nyújtófával durvára zúzzuk, majd összekeverjük a zsemlemorzsával. Liszt–tojás–diós zsemlemorzsa
hármasba panírozzuk a szeleteket. Olajat
hevítünk egy nagy serpenyõben, és körülbelül oldalanként 3-3 perc alatt közepes
lángon aranybarnára sütjük a csirkét. Tálaláskor a diós bundába burkolt húsokat
vékonyan mézzel csorgatjuk le, és friss sa-

A sült tököt botmixerrel pürésítjük. A sütõt elõmelegítjük 180 fokosra. Egy nagyobb edényben gépi habverõvel felverjük
jó habosra a tojást a cukorral, hozzáadjuk
az olajat, a lisztet, a sütõport, majd belekeverjük a tököt, a diót, a vaníliát és a sót. A
masszát vajazott, lisztezett közepes tepsibe öntjük és 180 fokon kb. 30 perc alatt
megsütjük.
DIÓS GOMBA
Hozzávalók: 0,5 kg friss gomba, 3 kg dióbél, 2-3 fej vöröshagyma, 1-2 gerezd fokhagyma, 3 ek étolaj, kapor, petrezselyem,
bors, só.
A gombát kevés vízben megpároljuk, majd
vékony szeletekre vágjuk. A levét leszûrjük. A hagymát karikákra vágjuk, egy lá-

A következõ idõszak nagyobb részében
térségünk idõjárását a Közép-Európa feletti, helyét napokig alig változtató sekély
ciklon alakítja. Hatására országunkban
csütörtök reggeltõl szombat estig többfelé és több alkalommal lesz esõ, záporesõ.
Helyenként kiadós csapadékhullás várható. A hét legvégére az említett sekély
ciklon feltöltõdik, idõjárásunkra gyakorolt hatása megszûnik. Emiatt vasárnap
és hétfõn változóan felhõs idõre van kilátás, számottevõ csapadék akkor már nem
valószínû. A legmagasabb nappali hõmérsékletek az idõszak során 10 és 15 fok
között alakulnak, de a tartósan esõs helyeken helyenként a 10 fokot sem érik el.
Az éjszakák eleinte viszonylag enyhék
lesznek a sok felhõ miatt. Vasárnap és
hétfõ hajnalban azonban már kevés lesz a
felhõ felettünk, ekkor sokfelé 5 fok alá
hûl majd a levegõ.
www.metnet.hu
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FOCIBÖRZE
A figyelmetlenség ára
Aba-Sárvíz–Sárbogárd 2-2 (1-0)
Aba–Sárvíz: Szabó N. – Tóth R., Lakk P.,
Nyitrai D., Esze T., Csuti D., Penczer Zs.,
Kovács P., Madácsi M., Gyuricza K., Kovács M.
Csere: Réti G., Glócz Z., Buffás Cs., Sereg
Z., Sallai I.
Edzõ: Bór József Dezsõ.
Sárbogárd: Deák G. – Gráczer G., Tóth
Zs., Gráczer B., Varga T., Vámosi D., Lajtos A., Laták B., Rauf R., Boros B., Nagy
Á.
Csere: Horváth Á., Kõkuti T., Horváth I.,
Demeter D., Brúzsa S. P., Hegedûs Gy.
Edzõ: Gracza Tibor.
A mérkõzés megkezdése után azonnal támadólag lépett fel a vendégcsapat. Nagy
Á. beadásszerû lövését Szabó N. szögletre
ütötte, majd Rauf R. 15 m-rõl leadott lövése a kapufáról hagyta el a játékteret. A 9.
percben váratlanul vezetést szereztek a
hazaiak. Gyuricza K. jobb oldalon átjátszotta védõjét, átadását Penczer Zs. 17
m-rõl a jobb alsó sarokba lõtte, 1-0. A bekapott gól után a Sárbogárd védekezésre
kényszerítette az abaiakat, ám csak helyzetekig jutottak.
A második félidõ 5. percében a fellazult
sárbogárdi védelem hibáját Gyuricza K.
használta ki. Saját térfelérõl indulva faképnél hagyott mindenkit, és éles szögbõl
a bal alsó sarokba lõtt, 2-0. A lelkes hazai
csapat szervezett védekezését nehezen
tudták feltörni a vendégek. A 65. percben
Demeter D. remek átadásával Gráczer B.
középen kilépett, és a kimozduló kapus
mellett a jobb alsó sarokba helyezte a labdát, 1-2. A szépítõ gól után még nagyobb
nyomást kellett a hazai védelemnek „átélnie”. A 82. percig a védelem és Szabó N.
kapus sikeresen hárította a vendégek próbálkozását. Ekkor a Tóth Zs.–Varga T.–
Horváth I. által bal oldalon vezetett támadás után Horváth I. beadását Laték B.
visszagurította Gráczer D. elé, aki 5 m-rõl
a kapuba lõtt, 2-2. Az utolsó perceket a
vendégek kapuja elõtt kimaradt helyzet és
Gráczer B. szorongatott helyzetben leadott lövése zárta.
Jók: Szabó N., Gyuricza K., illetve Gráczer
B., Laték B.

A gyõzelem szárnyakat ad
Sárbogárd II.–Rácalmás 2-0 (2-0)
Sárbogárd II.: Brúzsa S. P. – Nagy T., Hegedûs Gy., Nagy Á., Juhász G., Halasi G.,
Vámosi G., Lajtos A., Gráczer B., Krajcsovics P., Szabó Z.
Csere: Huszár D., Pajor L., Gazsó D., Rigó
R., Bartók Z., Somogyi L., Dombi Z.
Edzõ: Pajor László.
Rácalmás: Papp S. – Hír O., Szeitz F., Juhos B. B., Molnár Z., Domak P. R., Szabó
I., Happi S. W., Godó T., Nagy B., Szabó Z.
Csere: Csernus G., Mondovics Z.

Edzõ: Horváth Zoltán.
Az alsóházi „rangadón” a hazai csapat
megerõsített összeállításban lépett pályára. Az elsõ negyedóra: lagymatag játék és
erõtlen próbálkozások mindkét csapat részérõl. A sárbogárdiak ritmusváltását a
vendégek a 25. percig tudták gól nélkül átvészelni. Lajtos A. átadását Krajcsovics P.
szép mozdulattal átvette, a labda átvételével együtt átjátszotta védõjét, és 12 m-rõl a
kapu bal oldalába lõtt, 1-0. Négy perc múlva ismét Krajcsovics P.: a bal oldalon vezetett támadást góllal fejezte be. 10 m-rõl a
jobb alsó sarokba lõtte a labdát, 2-0.
A második félidõben tovább tartott a hazai
fölény, de a további gólokkal adósak maradtak a csatárok. A vendégek egy kapura
tartó lövéssel „veszélyeztettek”. Alacsony
színvonalú mérkõzésen a hazaiak gyõzelme a csapatot a tabellán a 12. helyre „repítette”.
Jók: Krajcsovics P., Gráczer B., illetve Hír
O., Happi S. W.

Deák Géza négy góljával
Sárbogárd Öregfiúk–
Soponya Öregfiúk 5-2 (3-1)
Sárbogárd Ö. F.: Takács K. A. – Nedoba
M., Kiss J., Tóth A., Deák G., Németh A.,
Kelemen B., Tóth I., Killer G., Vereczkei
J., Hegedûs J.
Csere: Berta J., Derecskei J., Lakatos Gy.,
Csendes I.
Soponya Ö. F.: Huszti J. – Polczer Z., Szabó L., Csór T., Szõke L., Huszti N., dr.
Gyenis J., Nagy K., Tóth Sz., Huszár L., Bíró M.
Már a 3. percben Deák G. góljával vezetést
szerzett a hazai csapat, 1-0. A 12. percben
újabb Deák G. által lõtt góllal megnyugtató vezetéshez jutott a Sárbogárd Öregfiúk
csapata, 2-0. Továbbra is támadásban maradtak a hazaiak, a vendégek önfeláldozóan védekeztek. A 32. percben ismét Deák
G. volt eredményes, 3-0. A 35. percben váratlan vendéggól született. Huszár L. vette
be a hazaiak kapuját, szépítve az eredményen, 3-1. Az 55. percben Huszti N. kihasználta a védelem hibáját, és 3-2-re módosította az eredményt. A 68. percben Tóth A.
jobb oldali beadása Deák G.-hez került,
aki két csel után a kapu bal oldalába lõtt,
4-2. A kétgólos elõny birtokában bátran támadtak a csak védekezõ vendégek ellen.
Az utolsó percben Killer G. ellen elkövetett szabálytalanságért a játékvezetõ büntetõt ítélt. Tóth I. a 11-est a kapu jobb oldalába lõtte, 5-2.

Elfogyott a góllövõtudomány
Sárbogárd U16–Elõszállás U16 3-0 (3-0)
Sárbogárd U16: Deák Z. – Sohonyai Gy.,
Bíró B., Ambrózi M., Horváth B., Horváth
Á. M., Lengyel Sz., Suhajda M., Gábris Z.,
Gábris R., Brúzsa T.
Csere: Nagy Cs., Nagy I.

2016. október 20. Bogárd és Vidéke
Elõszállás U16: Bukor B. – Vitális G. D.,
Fülöp A., Sonkoly B., Pénzes B., Szenczi
Á., Bíró D., Horváth G., Ujcz A. A., Kvárik
R., Kálmán K.
Csere: Papp J., Bóka Z. R.
Már az elsõ félidõben kialakult a végeredmény, ami miatt nem jár dicséret a hazaiaknak. Gábris R. a 6. percben vezetést
szerzett a Sárbogárdnak. A vendégek szórványos támadásai nem jelentettek veszélyt
Deák Z. kapujára. A 23. percben Suhajda
M. góljaival kétgólos elõnyre módosította
az eredményt. A félidõ befejezése elõtt a
42. percben Sohonyai Gy., az elmúlt hét hibáit javítva, 3-0-ra növelte az elõnyt.
A második félidõt végigtámadták a sárbogárdi fiúk, de az eredmény már nem változott.

A fegyelmezett játék
kevés a sikerhez
Felcsút U19–Sárbogárd U19 3-0 (2-0)
Felcsút U19: Hufnágel K. M. – Pats A. P.
Gyõrfy R., Szatlmayer K. K., Boros F., Kovács J., Kocsis R., Tóth G., Buzár M. F.,
Dömsödi B., Márton S. P.
Csere: Gyõrfy Cs., Kasziba Cs., Birton G. A.,
Nagy I.
Edzõ: Szabó Dániel.
Sárbogárd U19: Brúzsa S. P. – Ambrózi
M., Horváth I., Vagyóczki P., Márkovics
D., Sükösd G., Simon Cs., Molnár M.,
Gyökér K., Petõ A., Fekete A.
Csere: Húsvéth T., Bögyös B. G., Jákob G.
Edzõ: Pajor László.
Az elsõ félidõ 20. percéig tudta feltartóztatni a vendégvédelem a hazaiak támadásait. Kocsis R. megszerezte a Felcsútnak a
vezetést, 1-0. Fiatal csapatunk fegyelmezett játéka a 39. percig állta a sarat a fizikailag és technikailag is erõsebb, képzettebb
akadémisták ellen. Tóth G. góljával kétgólos elõnnyel vonultak pihenõre a csapatok,
2-0.
A második játékrész 3. percében Pats A. P.
gyors góljával a mérkõzés eldõlt, 3-0. A
sárbogárdi fiatalok a játékrész további részében igyekeztek elkerülni a további gólokat, és szervezett védekezés mellett több
gólhelyzet kialakítására is volt erõ. A gólszerzési lehetõségek kihasználatlanul maradtak, és nem várt vereséget szenvedett a
Sárbogárd U19-es csapata.

A hétvége sportmûsora
2016. október 22., szombat
14.30 óra: Sárbogárd–Iváncsa (Sárszentmiklóson)
14.30 óra: Pusztaszabolcs–Sárbogárd II.
(Pusztaszabolcson)
14.30 óra: Sárszentágota Ö. F.–Sárbogárd
Ö. F. (Sárszentágotán)
2016. november 2., szerda
10.00 óra: Cece U16–Sárbogárd U16 (Cecén)
14.00 óra: Sárbogárd U19–Iváncsa U19
(Sárszentmiklóson)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!
Szántó Gáspár

Bogárd és Vidéke 2016. október 20.
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Bogárd és Vidéke városi
teremlabdarúgó-bajnokság
Õszi sorsolás
I. forduló: 2016. november 6.
9.00–9.40
9.45–10.25
10.30–11.10
11.15–11.55

Légió 2000, Agronatúr–Extrém
Bogárdi Junior–Dream Team
LSC Sárbogárd–Sárkeresztúr Kike
Twister Galaxy–Spuri

II. forduló: 2016. november 13.
9.00–9.40
9.45–10.25
10.30–11.10
11.15–11.55

Spuri–LSC Sárbogárd
Sárkeresztúr Kike–Bogárdi Junior
Dream Team–Légió 2000, Agronatúr
Twister Galaxy–Extrém

III. forduló: 2016. november 20.
2016. október 9-én a sárbogárdi sportpályán került lebonyolításra
a Bozsik-program újabb fordulója az U11 és az U13 korosztály részére. A csapatvezetõk megnevezték a legjobbakat.
U11
U13
Mezõfalva
Németh Balázs
Kolompár Martin
LSC Sárbogárd Szabó Dominik Zalán Varga Miklós
Sárosd
Vései Bence
Vatzler Barnabás
Sárbogárd SE
Kuti József
Brúzsa Balázs
Szabadegyháza
Németh Bence
Paksi Patrik
2016. október 16-án a sárszentmiklósi pályán az U7 és az U9 korosztály részére fesztivál megrendezésére került sor.
A csapatok legjobbjai:
U7
U9
Mezõfalva
Krebsz Zalán
Németh István
Nagylók
Szabó Áron
Balogh Krisztofer
Sárbogárd LSC Horváth Kornéla
Szakács Máté
Sárosd
Rottmann Máté
Ország Patrik
Sárbogárd SE
Tóth Dávid Zoltán
Papp Zoltán Noel
Szabadegyháza
Lengyel Gábor
Mogyorósi Ádám
A fesztivált és a tornát a Sárbogárd SE utánpótlásedzõi, a Bozsik-program csoportvezetõi, körzeti szervezõi, felkészítõ edzõk
irányításával az egyesület fiatal focistáinak segítségével bonyolították el.
Pajor László, Lajtos András, Sallai Attila utánpótlásedzõk a Bozsik-program tornáinak és a fesztiváloknak a szervezõi. Ambrózi
Miklós, Bíró Bence, Gráczer Bence, Nagy Ármin, Nagy Krisztián
a lebonyolításban segítõ labdarúgók.

9.00–9.40
9.45–10.25
10.30–11.10
11.15–11.55

Bogárdi Junior–Spuri
Légió 2000, Agronatúr–Sárkeresztúr Kike
LSC Sárbogárd–Twister Galaxy
Extrém–Dream Team

IV. forduló: 2016. november 27.
9.00–9.40
9.45–10.25
10.30–11.10
11.15–11.55

Extrém–Sárkeresztúr Kike
Légió 2000, Agronatúr–Twister Galaxy
Bogárdi Junior–LSC Sárbogárd
Dream Team–Spuri

V. forduló: 2016. december 4.
9.00–9.40
9.45–10.25
10.30–11.10
11.15–11.55

Twister Galaxy–Bogárdi Junior
Sárkeresztúr Kike–Dream Team
Spuri–Légió 2000, Agronatúr
LSC Sárbogárd–Extrém

VI. forduló: 2016. december 11.
9.00–9.40
9.45–10.25
10.30–11.10
11.15–11.55

Sárkeresztúr Kike–Twister Galaxy
Légió 2000, Agronatúr–Bogárdi Junior
Dream Team–LSC Sárbogárd
Extrém–Spuri

VII. forduló: 2016.december 18.
9.00–9.40
9.45–10.25
10.30–11.10
11.15–11.55

Spuri–Sárkeresztúr Kike
Twister Galaxy–Dream Team
LSC Sárbogárd–Légió 2000, Agronatúr
Bogárdi Junior–Extrém
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Gróf Ferenc
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Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44
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Fölényes gyõzelem Pápán
Somló Hús KK Pápa–VAX KE Sárbogárd
19-36 (8-17)
Veszprém–Fejér–Tolna Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 4.
forduló
Vezette: Antal–Antalné. Nézõszám: 40 fõ.
Pápa: Horváth – Farkas 2, Kozma 6, Bali 1, Sarus 1, Kapcsándi 5,
Orbán 5.
Cserék: Pitzer – Kis, Koncz, Vasváry.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 2, ifj. Bodoki 7, Pluhár 4,
Rehák 7, Horváth 6, Tutuc 5.
Cserék: Schvarcz – Aranyos, Suplicz 1, Várady–Szabó 4.
Edzõ: Bodoki György.
Hétméteresek: 3/3, ill. 2/1. Kiállítások: 10, ill. 6 perc.
A hétvégén második idegenbeli mérkõzését is lejátszotta csapatunk. Ezúttal vasárnap korán, délelõtt 10 órakor kellett pályára
lépnünk a gyönyörû pápai sportcsarnokban. Ellenfelünkrõl sok
mindent nem tudtunk, mivel most találkoztunk elõször velük.
Már a mérkõzés elején nagyon bekezdtünk, és rögtön megléptünk 5 találattal. Védekezésünk tökéletesen mûködött, támadásban pedig nagyon könnyedén jutottunk el tiszta helyzetekig. Lendületünk nem hagyott alább, az elsõ félidõ feléhez érve már 7 gól
volt a különbség. A félidõ végéig csak annak köszönhetõen nem
lett meg a 10, hogy ismét elhibáztunk pár ziccerhelyzetet. Azonban így sem férhetett semmilyen kétség a magabiztos
vezetésünkhöz a szünetben.
A folytatásban is hasonló mederben folyt a találkozó. A hazaiak
nem igazán találták a kulcsát, hogy milyen eszközökkel törjék fel a
védekezésünket. Többször labdát sikerült szereznünk, amibõl indítás- és gyorslerohanás-gólokat tudtunk lõni. A meccs háromnegyedénél egy gólgazdag periódusnak köszönhetõen már 15 góllal
vezettünk. Az utolsó 15 percben már voltak könnyelmûségek és
hibák, de a hazaiak ezt egyáltalán nem tudták kihasználni. Fölényes, kétszámjegyû siker a vége, amellyel megszereztük az elsõ
idegenbeli gyõzelmünket is.
Jó volt tapasztalni, hogy mindenki ki tudta venni a részét a gyõzelembõl, ami a gólok megoszlásán is észlelhetõ. Védekezésünk feszes volt, amibõl könnyû gólokat sikerült szerezni. Ellenfelünket
nem becsültük le, és azzal próbáltuk megtisztelni, hogy minél
több góllal legyõzzük õket saját pályájukon. Javarészt elégedettek
lehetünk a mérkõzéssel. Folytatás két hét múlva Rácalmás ellen.
Október 29., szombat, 18 óra: Rácalmás SE–VAX KE Sárbogárd
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7. KK Ajka II.
8. Bicskei TC
9. Ercsi SE
10. Martonvásári KSE
11. Simontornyai KK
12. Alsóörsi SE
13. Somló Hús KK Pápa
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Nemesvámos–Martonvásár 27-18 (13-9)
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Alsóörs–Bicske 27-26 (12-15)
Rehák Tamás
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KÉK HÍREK
Diótörõ másképp
A rendõrségre 2016. október 16-án délután érkezett bejelentés
arról, hogy Alsószentiván külterületén, a fõút mellett található
dióültetvényen ismeretlen személyek engedély nélkül diót szednek. A bejelentés kapcsán a kiérkezõ járõrök öt alapi lakost ellenõriztek a helyszínen, akik ellen – elõállításukat követõen – tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt indult eljárás.

Családját bántalmazta
A sárbogárdi járõrök Sárkeresztúron intézkedtek egy 41 éves férfivel szemben 2016. október 16-án este, aki családját bántalmazta.
Az erõszakos férfi volt élettársát bántalmazta, mert nem akarta
beengedni a házba, majd 17 éves közös gyereküket is többször
megütötte, aki anyja védelmére kelt. A férfit a rendõrök elfogták,
majd elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki, majd bûnügyi õrizetbe vették. Ellene
könnyû testi sértés és magánlaksértés vétség elkövetése miatt
indult büntetõeljárás.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Halál a síneken
Nem jártak a vonatok Rétszilas és Sárbogárd között gázolás miatt
október 17-én, hétfõn, este – olvashattuk a Mávinformtól származó hírt több internetes híroldalon. Egy férfit gázolt halálra a
Dombóvárról Pusztaszabolcsra tartó személyvonat az egyik vasúti átjáróban. Az eddigi vizsgálatok szerint a fél- és fénysorompó
jól mûködött, pirosat jelzett.
Egy facebookos bejegyzés alapján az eset a sárszentmiklósi átjárónál történt. Ahogy a posztoló írja: „Letámasztotta a biciklijét és
az érkezõ vonat elé vetette magát. 35 éves volt.”
A történteket a Sárbogárdi Rendõrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretei között vizsgálja.
Hargitai–Kiss Virág

Október 31-éig érvényesíteni kell
a diákigazolványokat
A vasúti utazási diákkedvezmény igénybevételének feltétele az érvényes
diákigazolvány, amelyet az oktatási intézmény állít ki. A MÁV-START felhívja a vonattal utazó diákok figyelmét, hogy az elõzõ félévben kiadott diákigazolvány-matricák október 31-éig használhatók fel kedvezményes utazásra.
A vasúttársaság arra kéri a diákkedvezménnyel utazókat, hogy idõben gondoskodjanak diákigazolványuk érvényesítésérõl. A megállapított menetdíj,
vagy pótjegy árán felül további 8 ezer forint pótdíjat kell fizetnie annak, aki
érvénytelen kedvezményre jogosító igazolvánnyal, vagy érvénytelen igazolással veszi igénybe a kedvezményt, illetve jogosultságát nem tudja az elõírt módon igazolni.
Az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezõ diákok a MÁV-START vonataira
50 százalékos kedvezménnyel válthatnak menetjegyet. A közoktatásban
és a felsõoktatásban résztvevõ nappali és esti tagozatos tanulók 90 százalékos havi, félhavi, illetve 30 napos bérletet is vásárolhatnak lakóhelyük,
vagy tartózkodási helyük és oktatási intézményük székhelye, illetve gyakorlati képzésük helyszíne között.
MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
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HIRDETÉSEK

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA
06 30 440 5790
KASZÁLÁST, KERTI MUNKÁT VÁLLALUNK.
06 30 623 3681, 06 30 522 9504
Sárbogárdon, Asztalos utcában
CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
06 30 347 3767
CECÉN, FÕ ÚT MELLETT, háromszobás,
összkomfortos PARASZTHÁZ ELADÓ.
Irányár: 3.500.000 Ft.
06 30 418 7854
FIATAL JÉRCÉK
– SAJÁT NEVELÉSÛEK – ELADÓK.
Farkasék, Sárszentmiklós.
06 30 685 3772
AUTÓBUSZVEZETÕKET KERESÜNK
hosszú távú FEJÉR MEGYEI MUNKÁRA Sárbogárd
és 30 kilométeres körzetébõl. Jelentkezés
önéletrajzzal: tibor@buszrent.hu
GARÁZSBAZÁR! BERZSENYI u. 7.
NOVEMBER 12-13.
VAGYONÕRI MUNKA SÁRBOGÁRDON.
06 70 421 3900

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Tisztelt lakosok!
Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt Lakosságot, hogy 2016. november 1-jétõl a KÖZPONTI
ORVOSI ÜGYELET MÛKÖDÉSI RENDJE ÉS HÍVÓSZÁMA megváltozik!

Az új hívószám: 06 (70) 370 3104
Mentõszolgálat / mentési hívószám: 104
Az ügyeleti idõszak 2016. november 1-jétõl az alábbiak szerint
változik:
hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00 óráig,
pénteken 12.00 órától másnap 7.00 óráig,
hétvégén és ünnepnapokon 7.00 órától másnap 7.00 óráig.
Az ügyelet címe: 7000 Sárbogárd, Ady E. út 79-83.
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APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös. 06 (30) 966 8446
Kétszemélyes kihúzható kanapé két fotellal újszerû állapotban eladó.
06 (20) 405 7366
Otthoni munka! Apró tárgyak összeállítása stb. Érdeklõdni: 06 (90) 60
39 05 (audiopress.iwk.hu 635 Ft/min, 06 (1) 222 8397, 06 (20) 496
3980
Sárbogárdi telephellyel rendelkezõ építõipari vállalkozás munkatársakat keres teherautó-vezetõ, gépkezelõ, kõmûves, ács-állványozó, lakatos, festõ munkakörbe. Önéletrajzokat czeiner.erzsebet@szegletkogeneral.hu címre várjuk.
Eladó heverõk, fotelágyak, étkezõasztalok, székek, dohányzóasztalok,
Garzon szekrénysor és hûtõszekrény. 06 (20) 201 1314
Eladó kályha kétaknás zománcos; famázsa; üstház. Telefon: 06 (25)
461 754 (0044878)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
BÖLCSÕDEVEZETÕI
BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., tel.: 06 /25/ 520 260) pályázatot
hirdet bölcsõdevezetõi beosztás ellátására határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszonyban, 3 hónap próbaidõ kikötésével,
5 évre szóló, határozott idejû vezetõi megbízással.
Ellátandó feladatok
A városi bölcsõde (7000 Sárbogárd, Ady Endre út 126.) vezetése, a szakmai munka elõkészítése, megszervezése, a szakszerû
és törvényes mûködtetés biztosítása.
Az állással kapcsolatos további információk a www.kozigallas.gov.hu, illetve a www.sarbogard.hu honlapon találhatók.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
INTÉZMÉNYVEZETÕI
BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA
Sárbogárd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézményében intézményvezetõi
beosztás ellátására határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyban, határozott idejû vezetõi megbízatással.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 18.
A munkakör 2016. december 9-étõl tölthetõ be.
A munkavégzés helye: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Az állással kapcsolatos további információk a www.kozigallas.gov.hu, illetve a www.sarbogard.hu honlapon találhatók.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és segítségkérések
a polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:
06 (30) 6210 651,
e-mail: polgarorseg@indamail.hu
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Budapesten kirándultunk
A Mészöly Géza Általános Iskola 5. b osztályos tanulói izgatottan várták az elsõ közös
osztálykirándulást.
Október 12-én korán reggel a vasútállomáson
gyülekeztünk. A Déli pályaudvarról gyalog indultunk fel a várba. A sok lépcsõ megmászása
után megcsodáltuk a Mátyás-templomot,
megnéztük a várban lévõ szobrokat, épületeket. A Halászbástyáról gyönyörû kilátás nyílt a
városra. A Parlament, a bazilika, a Dunán átívelõ hidak panorámáját szelfikkel is megörökítettük. Elsétáltunk a Sándor-palotához, a királyi palotához, majd egy kis pihenõ után elindultunk a várból, le, a Lánchídon át a Kossuth
térre. Az idõjárás is kedvezett a túrához, sokat
nézelõdtünk. A Parlamenthez érkezve a beléptetés után kis fülhallgatót kaptunk, melyen
keresztül az idegenvezetõ az országházzal
kapcsolatban nagyon sok információt mondott el nekünk. Megnéztük a fõlépcsõt, a koronázási ékszereket, de sajnos konferencia miatt
az ülésterembe nem tudtunk bemenni. Az õrségváltást is láttuk. A következõ programunk
a Néprajzi Múzeumban folytatódott. Elõzetes
feladatot kaptunk honismeretórán, melyet
mindenki figyelmesen megoldott. A nap utolsó programja a bazilika és a Szent Jobb megtekintése volt.
Mindenki nagyon fáradtan, de sok-sok élménnyel gazdagodva tért haza.
Az 5. b osztály tanulói

