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FIATAL, DE TAPASZTALT
A Sárbogárdi Nevelési Tanácsadó fennállásának 30., az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapításának 10 éves fenn-
állását ünnepelték hétfõn, a szakszolgálat heti programsorozatának nyitányaként. Mindkét intézmény – melyek ma
már szerves egységet alkotnak – viszonylag fiatal, de az emberpalánták testi–lelki fejlõdését megismerõ, ismerõ, segítõ
tudomány az 1800-1900-as évek fordulójáig nyúlik vissza.

Hargitai Enikõ, a sárbogárdi szakszolgálat
vezetõje egy buddhista tanmesével kezdte
gondolatainak sorát: „Az istenek megterem-
tették a világot, már csak az volt hátra, hogy
az erõt is belehelyezzék. Tanakodtak, hová
tegyék, hogy az ember meg ne találja. Egyikõ-
jük azt mondta:
– Tegyük a föld alá.
– Az nem jó – mondta egy bölcsebb isten –,
mert az ember elõbb-utóbb feltúrja a földet és
megtalálja. Tegyük a hegy tetejére!
Végül a legbölcsebb, legöregebb isten szólalt
meg:
– Nem tehetjük a hegy tetejére, az ember
elõbb-utóbb megmássza a hegyeket. Tegyük
magába az emberbe, ott sose fogja keresni!”

E tanmese akár mottója is lehetne intézmé-
nyünknek, mert hiszem, hogy ha az istenek
nem tették volna belénk és elõdeinkbe az
erõt, ez az intézmény ma nem ilyen lenne,
nem lennénk ma itt ilyen várakozással,
örömmel telítõdve. Egy olyan intézmény
évfordulós ünnepségére invitáltuk Önöket,
amelyik fiatalnak mondható a többi oktatá-
si, nevelési intézmény mellett a járás terü-
letén. Nemcsak azért fiatal, mert késõbb
jött létre, hanem azért is, mert azok a szol-
gáltatások, amelyeket nyújt, jellemzõen
nem rendelkeznek évezredes, évszázados
múlttal. Fiatalok vagyunk, csak harminc- és
tízévesek. A Sárbogárdi Nevelési Tanács-
adó Intézet 1986 decemberében alakult és
1987 januárjában kezdte meg a szakmai
munkát. Az ÁMK Egységes Pedagógiai
Szakszolgálatot pedig 2007 szeptember el-
sejével alapította Sárbogárd Város Önkor-
mányzata.

Dr. Sükösd Tamás polgármester ekképp
szólt: – Vitán felül áll, hogy ezekre az intéz-
ményekre szükség van. Ha csak arra gon-
dolunk, hogy hányan hiszik azt a mai napig
is tévesen, hogy a gyermeküket az iskolá-
ban a pedagógusnak kell nevelni, illetve

hányszor tapasztaljuk azt, hogy egy gyer-
mek sajátos nevelési igényû.
Felidézte egyúttal a nevelési tanácsadás
történetét is röviden melynek azakmai hát-
terét az alkalmazott pszichológia jelenti,
ezért az intézményhálózat kialakulása en-
nek a tudományágnak a fejlõdésével köthe-
tõ össze. A gyermeklélektani tanácsadás
történetében az elsõ lépés a Ranschburg
Pál által egy elmeklinikán 1899-ben meg-
szervezett pszichofizikai laboratórium volt.
Majd a polgármester így folytatta:
– Gyermekeink impulzusokra nyitott elmé-
vel, kiforratlan személyiséggel érkeznek a
világra, és a szülõk felelõssége, hogy ember
váljék belõlük. Ezt a feladatot a szülõk nem
tudják hibátlanul megoldani, ebben hiva-
tott segíteni a két intézmény. Csendben, de
következetesen végzik a dolgukat, felmér-
nek, fejlesztenek, tanácsot adnak, segíte-
nek. Teszik a dolgukat annak ellenére,
hogy a körülmények számos kívánnivalót
hagynak maguk után. Bízom benne, hogy
az elvégzett munkájukért hálánkat egy
eredményes pályázat nyomán meginduló
fejlesztéssel tudjuk kifejezni. Szent-Györ-
gyi Alberttõl idézve: ha bárki összehason-
lítja magát egy vad emberevõvel, beláthat-
ja, hogy az egyetlen lényegbe vágó különb-
ség kettejük között az eltérõ nevelési prog-
ramban van. Ebbõl következik, hogy a ne-
velés az emberiség egyik legfontosabb tevé-
kenysége. Csodálatos lehetõségek felé
nyithatunk, ugyanakkor szörnyû veszedel-
meknek teszi ki az emberiséget.
Mile Anikó, a Fejér Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat fõigazgatója, aki minden te-
kintetben támogatja a sárbogárdi tagintéz-
mény törekvéseit, kijelentette: – A sárbo-

gárdi tagintézmény 2013-as megalakulása
során nem a semmibõl jött létre. Volt egy
erõs alap, hiszen már 30 éve mûködik itt
szakszolgálati ellátás, köszönhetõen a kol-
légáknak, akiknek szakmai elkötelezettsé-
ge révén létrejöhetett. Nehezített körülmé-
nyek között kellett gyakran végezni a mun-
kát. A pedagógiai szakszolgálat a közneve-
lés rendszerében mindig különleges csoda-
bogárnak számított. Megtapasztaltuk,
hogy nekünk meg kell küzdenünk azokért a
jogosultságokért, amik egy iskolában, óvo-
dában dolgozó pedagógus számára termé-
szetes juttatásnak számítanak (ilyen a pe-
dagógusszabadság, az életpályamodellbe
való bekapcsolódás). Mindenki egyetért
abban, hogy a pedagógiai szakszolgálatok
tevékenységére szükség van, mégis kevés
az információ a tevékenységünkrõl. Az ok-
tatáspolitika is keresi a helyünket, több át-
szervezésnek voltak tanúi a kollégák, akik
régóta dolgoznak az ellátásban. A kollégák
pedagógiai munkája, lelkesedése, kitartása
tartotta fenn és teremtette meg a feltétele-
ket, amire a pedagógiai szakszolgálat sár-
bogárdi tagintézménye építkezni tudott.
Az építkezés jó úton halad, folyamatosan
látjuk és örömmel tapasztaljuk az eredmé-
nyeit. Múlt héten pénteken volt egy nyitó-
konferenciája a szakszolgálatok hetének
Székesfehérváron, ahol jelen volt Balog
Zoltán miniszter is, aki azt mondta, hogy a
pedagógiai szakszolgálatok erõsödése a
köznevelési rendszer sikerességének egyik
kulcsa. Azt kívánom mindannyiunknak,
hogy ez a mondat értelmet nyerjen. Köszö-
nöm a hajdani és jelenlegi kollégáknak, ve-
zetõknek, hogy hozzásegítenek bennünket
ehhez.
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Fehér Katalin, a nevelési tanácsadó elsõ
vezetõje sok-sok érdekes személyes él-
ménnyel fûszerezve elevenítette fel a kez-
deti idõket. Számára nagyon meghatáro-
zóak voltak, pozitív értelemben, az itt töl-
tött évek.
Dr. Laczkó Ildikó volt az intézmény elsõ
pszichológusa, aki a Sárbogárdhoz fûzõdõ
emlékei mellett tágabb kitekintést adott a
nevelési tanácsadók megalakulásáról, mû-
ködésérõl.
Hargitai Enikõ fotókkal illusztrálva mu-
tatta be a szakszolgálat 10 évének állomá-
sait.
Az intézmény második igazgatója Berze-
viczy Istvánné Ilus volt, aki hosszú évekig,
igen nehéz körülmények között vezette a
tanácsadót, ahol a dolgozói létszám nem
sokat változott. A kollégák – Ilus, Marika,
Anikó, Gabi – busszal járták a járás telepü-
léseinek intézményeit. Ilus nyugdíjazását
követõen új vezetõ került az intézmény
élére Móricz Julianna személyében, aki
egy kicsit felforgatta a nevelési tanácsadó
életét. A változás szükséges volt, mert a
körülmények, az elvárások megkövetel-
ték. Ekkor már féléves volt az Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat, ami egy ablak
nélküli irodában kezdte meg mûködését
két állandó dolgozóval, Illés Györgyivel és
Hargitai Enikõvel. Három szakfeladatot
láttak el: logopédia, korai fejlesztés,
gyógytestnevelés. Az akkori kistérség terü-
letén minden intézményben volt logopédi-
ai ellátás, sok helyen gyógytestnevelés, és
ahol igény volt rá, korai fejlesztés.
2007/2008-ban az ellátottak száma a kö-
vetkezõképpen alakult: logopédia 203 fõ,
gyógytestnevelés 370 fõ, korai fejlesztés 9
fõ.
Akik akkor ellátták a feladatokat, nagy-
részt ma is ebben az intézményben dolgoz-
nak, csak már nem megbízással, hanem fõ-
állásban. Az intézmény az eltelt 10 év alatt
több változáson, átalakuláson is keresztül-
ment, mire megérkezett a jelenlegi épület-
be (József Attila utca, volt zeneiskola), és
kiszélesedett a feladatköre.
Egy pici fejlesztõszobával kezdtek Sár-
szentmiklóson. Fejlesztettek más intézmé-
nyek tornaszobájában, tornatermében, ci-
pelve magukkal az eszközeiket. Aztán ki-
alakítottak egy kicsit nagyobb helyet a
miklósi könyvtár helyén, ahol már volt na-
gyobb iroda és két fejlesztõszoba is (a fo-
lyosóval együtt három). Ekkor már öt fõál-
lású dolgozójuk volt és még egyszer ennyi
megbízási jogviszonyban foglalkoztatott.
Ekkor kezdett kiteljesedni a korai fejlesz-
tés, és belsõ fejlesztések kezdõdtek a logo-
pédiai szakmai munkában is.
2013-ban, amikor a nevelési tanácsadót és
a szakszolgálatot a jogszabály szerint egye-
sítették, eleinte két helyen mûködtek, de
2014 tavaszán végre birtokba vették a je-
lenlegi épületet. Költöztek, padlót ragasz-
tottak, falat javítottak (hogy mibõl és ho-
gyan, azt fedje el a múlt). Igazgatói érte-
kezletnek adtak helyet elsõként a megyei
tagintézmények közül. A hideg, fûtetlen,
de számukra kellemes épületben szakmai

napot tartottak a megyei korai fejlesztõs
kollégáknak. Náluk volt az elsõ közös in-
tézményi karácsony, amikor közel 150-en
voltak az épületben. 2015-ben országos
konferenciát rendeztek ebben az épület-
ben, amit megismételtek 2016-ban, de már
egy nagyobb helyszínen, a díszteremben.
Az idén nemzetközivé növi ki magát ez a
rendezvény, amit szintén Sárbogárdon
rendeznek meg.
Jelenleg 15 szakalkalmazott és három nem
pedagógus munkakört betöltõ dolgozik az
intézményben, ahol kilenc szakszolgálati
feladatot látnak el. Ezekbõl nyolcat tény-
legesen is. 2015/2016-ban az ellátott gyer-
mekek száma meghaladta az 1300-at, ami
több mint kétszerese a 2007/2008-ban ellá-
tottaknak.
– Az itt dolgozók csapatot alkotnak. Olyan
közösség vagyunk, amiben a nehézségeket
és az örömöket is együtt éljük át, képesek
vagyunk olyan együttmûködésre, mint egy
szinkronúszó csapat – fogalmazott Hargi-
tai Enikõ, aki mellé felsorakoztak a szak-
szolgálat munkatársai: Böröcz Lászlóné
konduktor, gyógytestnevelõ, Csatáriné So-
mogyvári Erzsébet gyógytestnevelõ tanár,
Farkasné Sobor Ágnes gyógypedagógus,
Fekti Ildikó gyógypedagógus, Hortiné
Sepsi Mónika gyógypedagógus, Huszárné
Karnis Eszter gyógytestnevelõ, Illés Györ-
gyi Terézia logopédus, Molnárné Koncz
Éva logopédus, Móricz Julianna gyógype-
dagógus, igazgató helyettes, Németh Ani-
kó gyógypedagógus, Orsós Dóra logopé-
dus, Sepsi-Fejes Tünde konduktor, Sza-
bó-Láposi Helga pszichológus, Takácsné
Koncz Zsuzsanna gyógypedagógus, Szige-
ti Kitti adminisztrátor, Simon Zoltán kar-
bantartó, Türei János Andrásné takarító.
A volt és jelenlegi vezetõk egy-egy ajándé-
kot vehettek át, és minden jelenlévõ ka-
pott egy egyedileg készült mézeskalácsot.
Az eseményt énekes, gitáros, verses elõ-
adásukkal Adrián Zsuzsanna, Máté Anna
és Gyarmati Ágnes tették még szebbé.
A megnyitót vendéglátással egybekötött
baráti beszélgetés követte.

Hargitai–Kiss Virág

Piros busz
Sárbogárd útjain

A Sárbogárdon a helyi közlekedést mû-
ködtetõ Régió 2007 Kft. egy új, piros, ala-
csony padlós busszal frissítette jármûpark-
ját. Lics Zoltán, a cég vezetõje elmondta:
– 2017. március 1-jétõl jár a busz a telepü-
lésen, bevezetõ jelleggel futja próbaköreit.

Úgy tûnik, bevált a szerkezet, és itt fog a te-
lepülésen dolgozni a továbbiakban is. A
polgármester úrral már évek óta beszélge-
tünk a gépjármûpark fiatalításáról, most
adódott egy egyedi, kedvezõ kamatozású
hitel nyújtotta lehetõség, aminek révén
meg tudtuk oldani, hogy a gépjármûpark-
ból egy buszt egy alacsony padlós gépjár-
mûre cseréljünk. Az új busz 12 éves, koráb-
ban Svájcban és Németországban dolgo-
zott, onnan került a cégünkhöz.
Lics Zoltán arról is tájékoztatta lapunkat,
hogy változás van a helyi buszmenetrend-
ben: március 1-jétõl három hónapon át kí-
sérleti jelleggel szombatonként a külsõ te-
lepülésrészeket egyedi menetrend alapján
járják az autóbuszok. Az elsõ hétvége ta-
pasztalatai kedvezõek, viszont ahhoz, hogy
ez a járat a késõbbiekben is megmaradjon,
szükséges, hogy minél többen vegyék
igénybe, nehogy megszüntetésre kerüljön
nem kellõ kihasználtság miatt.

Hargitai–Kiss Virág

Példaértékû útegyengetés
Sárszentmiklóson a Vörösmarty utca nyu-
gati szakasza már nincs leaszfaltozva, ezért
az ott közlekedõ nehéz jármûvek okozta vá-
lyúk, kátyúk miatt a gépkocsik, gyalogosok,
biciklisek számára nehezen járható, fõleg
nedves idõben. Sokszor kell kerülniük a
Vasút utca felé, ami nem kis távolság. Vá-
mosi István, aki a László utca és Vörösmar-
ty utca sarkán lakik, most úgy döntött, hogy
elegyengeti a maga lehetõségeivel, eszkö-
zeivel az utat. Bizonyára a végleges megol-
dást az út murvázása, vagy aszfaltozása je-
lentené, de az ember abból fõz, amije van. E
lakossági, önkéntes igyekezet dicséretes és
példaértékû!

Hargitai–Kiss Virág
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Pusztaegres, Sárhatvan új orvosa
DR. PRÁGER PÉTER kezdte meg háziorvosi rendelését a pusztaegresi és
sárhatvani körzetben néhány hónapja, betöltve a dr. Horváth Endre tavaly au-
gusztusi nyugdíjba vonulása után keletkezett ûrt. Az újdonsült orvos Zala-
egerszegen született, és már több évtizede gyakorolja hivatását.

– Mivel apám is orvos volt, egy darabig vál-
tozott a lakóhelyünk. Az általános iskolát
Lengyeltótiban végeztem, Pécsett pedig a
Nagy Lajosban érettségiztem. 1979-ben
végeztem a Pécsi Orvostudományi Egyete-
men.
– Említette, hogy édesapja orvos volt – mi-
lyen orvos?
– Közegészségtan-szakorvos, és körzeti or-
vosként tevékenykedett sokat késõbb. 40
éves kora körül fogorvosi szakvizsgát is
tett, utána fogorvosként mûködött. Fel-
menõim között öt generáción keresztül
mindenki fogorvos volt.
– Ez nem motiválta Önt, hogy esetleg a fog-
orvosi pályát válassza?
– Soha nem szimpatizáltam a fogorvosi pá-
lyával.
– Volt-e olyan szakterület, amit vonzónak
talált volna még a háziorvosi mellett?
– Foglalkozás-egészségügyi szakorvos va-
gyok és háziorvostan-, családorvostan-
szakorvos. Szimpatizáltam pszichiátriával.
Amikor Tamásiban voltam körzeti orvos,
az ideggondozós kolléganõvel nagyon so-
kat volt szerencsém együttmûködni és be-
leástam magam a pszichiátriába, de aztán
eljöttem onnan. Késõbb belgyógyászatból
és reumatológiából készültem szakvizs-
gázni, de akkor egy rendeleti háttér miatt a
kórházigazgató azt kérte, hogy ne belgyó-
gyászatból menjek vizsgázni, hanem gyor-
san nyergeljek át a foglalkozás-egészség-
ügyre.
– Egy picit visszatérve még a pályavá-
lasztásához: mennyire volt erõs a család
részérõl a motiválás, hogy az orvosi pályát
válassza? Volt-e más, ami vonzotta?
– Volt más terület, ami szintén érdekelt
volna, de én pragmatikus okokból kifolyó-
lag döntöttem így. Pécsett az orvostudo-
mányi egyetem volt az egyetlen, ami hoz-
zám közel állt.
– Elárulná, mi volt az a másik szakma?
– Számítástechnika. Gyermekkoromban
számítógépet terveztem és csináltam.
– Viszont a számítástechnikai érdeklõ-
désnek a mai világban komoly hasznát ve-
szi, hiszen erre épül minden rendszer. Az
egyetem elvégzése után hol sikerült meg-
kezdenie a tényleges munkát?
– Az egyetemen dolgoztam, másodéves
koromtól kezdve oktattam az elsõs diáko-
kat mint demonstrátor. Kutatómunkát is
végeztem, és az egyetemen rövid ideig
bent is maradtam. 65 tudományos közle-
ményem jelent meg, de aztán kimentem
gyógyító vonalra anyagi okokból kifolyó-
lag. Gyönkön kezdtem elõször a körzeti
orvosi munkát, onnan áthívtak a járási
székhelyre, Tamásiba. Ott elég rögös utat
kellett bejárnom pár hónap alatt, annak el-

lenére, hogy úgy hívtak oda. Volt egy kollé-
ga, akivel meg kellett küzdenem, de végül
a mai napig is visszajárok oda ügyelni, és
nagy szeretettel fogadnak a betegek. Ott
sztárorvos kategóriába soroltak annak ide-
jén.
– Tamásit követõen merre vezetett az
útja?
– Kunhegyesre költöztem, Szolnok megyé-
be, ahol egy foglalkozás-egészségügyi szol-
gálatot vezettem. Ebbõl a szolgálatból Ma-
gyarország referenciaközpontja lett. Ezzel
párhuzamosan a karcagi kórház fõorvosi
bizottságának voltam a tagja. Ott rehabili-
tációval, illetve leszázalékolási véleménye-
zéssel foglalkoztunk. A rendszerváltás
után a magánszférában dolgoztam külön-
bözõ kollégákkal. Mezõkomárom, Sza-
badhídvég volt az, ahol visszatértem a há-
ziorvosi tevékenységhez.
– Ott, úgy tudom, 2013-2014-tõl prakti-
zált.
– Valahogy úgy, igen. A mezõkomáromi
polgármester rendkívül pozitív személyi-
ség a szememben, õ támogatta az egész-
ségügyi munka tevékenységét. Sok jó ba-
rátság alakult ki ott a lakosság és köztem.
De voltak negatív élményeim is, amit nem
szeretnék részletezni. Emiatt augusztustól
kezdve otthagytam ezt a területet és fõállá-
sú ügyeletes orvosként tevékenykedtem.
– Az ügyeleten keresztül ismerkedett meg
Sárbogárddal?
– Korábban már sokat ügyeltem itt, és
megtetszett a város.
– Mi tetszett meg a városunkban?
– Jól éreztem itt magam. Falun szeretek
lakni. Pusztaegresen különösen jól érzem
magam. Nyilván ebben Sükösd Tamásnak
oroszlánrésze van, akivel egyszer találkoz-
tam az ügyeleten, és akkor történt a szemé-
lyes meghívás, hogy jöjjek ide dolgozni. Õ
sokat tett annak érdekében, hogy itt jól
érezzük magunkat a feleségemmel együtt,
de igyekszünk mi is megtenni a magunkét
ez ügyben.
– Úgy tudom, volt a horgászatnak is szere-
pe abban, hogy végül Sárbogárdon kötött
ki.
– Itt nagyon kellemes horgászvizek van-
nak, de Lajoskomáromban vagyok tovább-
ra is horgászegyesületi tag. Nem ez az ide-
jövetelem alapvetõ oka. Az, hogy a polgár-
mester vallásos egyéniség, vaskosan benne
volt az idejövetelemben. És nagyon kelle-
mes meglepetés volt számomra az embe-
rek hozzáállása, kedvessége, amikor el-
kezdtem itt rendelni. Rendkívül rugalma-
sak itt az emberek, nem úgy, mint az elõzõ
településeken. Teljesen másképp érzem itt
magam. Hamar megszoktam itt.

– Hogyan vélekedik a rendelõrõl, lakás-
ról?
– A lakásban sok mindent megcsináltak,
ami lakhatóvá tette az ingatlant. A rendelõ
elfogadható színvonalú, van egy-két hiá-
nyosság, amit meg kell még oldani. Az
asszisztensnõm is jól képzett, precíz kollé-
ganõ. Az utóbbi idõben egyre több beteg
van, akik visszajönnek a körzetbe.
– Mert bizonytalan volt, mikor lesz, lesz-e
orvos.
– A sárhatvani betegek ellátásával kapcso-
latban: azokon a napokon, amikor 10 óra-
kor kezdem a rendelést, ha bejön a sár-
hatvani busz, akkor a sárhatvaniakat soron
kívül ellátom, hogy a 10 órakor menõ
busszal el tudjanak távozni. Ily módon õk
sem esnek ki az ellátásból.
– A rendelési idõ hogyan alakul?
– Hétfõn 10–13 óráig, kedden 13–16 óráig,
szerdán 10–12 óráig (13 óráig csecsemõ- és
gyermektanácsadás), csütörtökön 10–13
óráig, pénteken 9–12 óráig tart. Elõtte,
utána betegellátás háznál.
– Részt vesz a sárbogárdi ügyeletben?
– Korábban sokat ügyeltem itt, de jelenleg
nem ügyelek. Tamásiba, Abára járok má-
sik ügyeleti cégen keresztül.
– Az orvosi munkájával kapcsolatban azt
olvastam, hogy nagyon fontos az Ön szá-
mára a prevenció, hogy lehetõleg ne jussa-
nak el a betegségig a páciensek.
– Igen, Mezõkomáromban is fontos volt ez
számomra, és ott próbáltam ki azt, hogy ha
egy kicsit agresszívabban próbálom a vér-
nyomást kordában tartani, a vércukor-,
vérzsírparamétereket korrigálni, akkor
sokkal kevesebb a stroke-os, illetve infark-
tusos beteg. Az utolsó években ilyen bete-
günk nem volt azok között a betegek kö-
zött, akik szedték a gyógyszereket. Ugyan-
ezt szeretném itt elérni, hogy a betegek
fontos paraméterei a normál biológiai tar-
tományban legyenek. Nagyon sok olyan
beteget találtam, akik olyan gyógyszereket
szednek, amik például a vesemûködést te-
szik tönkre. Ezekkel is próbálok foglalkoz-
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ni, picit visszanyúlva a korábbi kutatási
munkáimhoz, és van egy program, amibe
bevettem õket. A vesemûködést próbáljuk
picit megjavítani. Van pár ember, akiknél
ez némi ellenállásba ütközik. De azt látom,
hogy egyre szívesebben jönnek a betegek,
ami elõremutató. Megszokták az embe-
rek, hogy évtizedeken keresztül gondos
háziorvosuk volt Horváth Endre doktor
kollégám személyében, és nyilvánvaló,
hogy amikor nyugdíjba ment, ûr támadt,
ami miatt páran elmentek a körzetbõl,
ugyanakkor vártak orvosra.
– Reméljük, hogy a kapcsolat hosszú távon
is jól alakul.
– Hosszú távra, sok évre tervezem az itt
tartózkodást, fiatalos lendülettel próbá-
lom a feladatot végezni.
– Említette, hogy feleségével költöztek ide.
Van gyermekük?
– Volt ugyan két korábbi házasságom, de
az igazi nagy szerelem a jelenlegi felesé-
gemmel ért el. Õ gyógypedagógus, a Kos-
suth iskolában tanít. Fantasztikus társam.
Van két nagy fiunk, az egyik közgazdász
Pesten, másik fogorvos Bonyhádon. Van
egy kisunokánk is, egy 5 hónapos kisbaba,
és van még egy nagymamánk is, a felesé-
gem anyukája.
– Sok sikert, kitartást és jó egészséget kí-
vánok a munkájához, remélem, a betegek
továbbra is nyitottan fogadják!

Hargitai–Kiss Virág

Arany János emlékére
Sok szeretettel vártak minden érdeklõdõt március 4-én, szombaton a Madarász József Városi Könyvtárba,
ahol felolvasást tartottak diákok közremûködésével az érdeklõdõknek. A rendezvényt Arany János tiszte-
letére szervezték, hiszen születésének 200 éves évfordulóját ünnepeljük az idén. Ezt az esztendõt az Or-
szággyûlés és a Magyar Tudományos Akadémia Arany János-emlékévnek nyilvánította.
Arany a magyar irodalom egyik legismertebb és legjelentõsebb alakja. A Toldi-trilógia, a Walesi bárdok
mellett sok különleges balladával, Shakespeare-fordítással, elbeszélõ költeménnyel és eposszal ajándé-
kozta meg a magyar irodalmat. Õ volt nyelvünk egyik legnagyobb ismerõje, rendkívül gazdag szókinccsel
rendelkezett. Az õ tiszteletére délelõtt 10 órától az általános iskolásoktól, délután a Petõfi Sándor Gimná-
zium diákjaitól hallhattunk részleteket a Toldiból.
A felolvasás végén a diákokat oklevéllel, valamint egy kis pogácsával vendégelte meg a könyvtár.

Mágocsi Adrienn

Kodály-verseny a gimnáziumban
Nagy szeretettel invitálták a közeli iskolák zeneszeretõ diákjait a Sárbogárdi Petõfi Gim-
náziumba március 2-ára az iskola aulájába. Elsõként a gimnázium kórusa köszöntött
mindenkit egy énekkel, csengõ hanggal megtöltve az iskola auláját. A közösen meghall-
gatott dallomok után az esemény nyitányaként a iskola énektanára, Bereczk Hedvig
köszöntötte a lelkes diákokat a megmérettetésen.

Idén kettõs Kodály-évfordulót jegyzünk, hiszen a nagy zeneszerzõ, népzenekutató 135
éve született, valamint pontosan 50 éve, 1967. március 6-án halt meg. Az eseményt ennek
tiszteletére szervezte meg a gimnázium.
A versenyre érkeztek a mezõszilasi iskolából, a sárszentmiklósi iskolából, a Mészölybõl,
és a gimnázium is három csapattal képviseltette magát.
A jó hangulatú versenyen könnyebb és nehezebb kérdések is felvetõdtek, de nem a ver-
sengés volt lényeg, hanem az, hogy minél többet tanuljanak egymástól a diákok ennek a
versenynek a keretein belül is.

Mágocsi Adrienn

Toldi-felolvasás a könyvtárban
Arany János születésének évfordulójára emlékezve március 24-én hiva-
talosak voltunk a városi könyvtárba. Az ott dolgozókkal és kollégáim-
mal elõzetes egyeztetést követõen Arany leghíresebb mûvének, a Toldi
elsõ hat énekének bemutatását vállaltuk el. Elõzõleg le kellett rövidíte-
nünk, figyelve, hogy érthetõ maradjon, a cselekmény fõ vonala kitelje-
sedjen, de az adott idõkeretet ne lépjük túl. A felkészülés során nagy
hangsúlyt kapott a kifejezõ olvasás begyakorlása is.
Egy rövid bevezetõt követõen – amelyben Zsuzsa néni kedvesen üdvö-
zölt bennünket – Ilonka néni olvasta fel nekünk a Toldi elõszavát. Az
elõadást a töbörzsöki diákok kezdték. Habár mindenki nagyon izgult,
minden elõadó teljesítményén érezhettük, hogy lelkiismeretesen és
odaadóan készültek erre a feladatra.
A hangulat végig nagyszerû volt. A felolvasás végén pogácsával és ás-
ványvízzel vendégeltek meg mindenkit. Köszönjük, hogy részt vehet-
tünk ezen az élvezetes délutáni rendezvényen!

Domjánné Dodonka Zita magyartanár
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Teremfoci – díjátadó és bál
Negyedik éve, hogy útjára indult közös
szervezésben a BOGÁRD és VIDÉKE vá-
rosi teremlabdarúgó-bajnokság.
A hagyományokhoz híven 2017. március
4-én került sor a József Attila Mûvelõdési
Központban sportbálra és az oklevelek, ér-
mek, kupák, különdíjak átadására. A ren-
dezvény a Himnusz eléneklésével vette
kezdetét – Balogh István, a Huszics Ven-
del Kórus tenorja, a Twister Galaxy csa-
patkapitánya vezetésével közösen tettünk
eleget hazafias kötelességünknek.
Bereczki Tamás köszöntötte a megjelent
hölgyeket, urakat. Röviden értékelte a
2016/2017. évi városi teremlabdarúgó-baj-
noksággal kapcsolatos eseményeket. Kö-
szönetet mondott a csapatoknak, játéko-
soknak a nyújtott teljesítményért. Nélkü-
lük nem jöhetett volna létre a szabadidõ
eme hasznos eltöltése. Bereczki Tamás ez-
után átadta a szót Gróf Ferencnek, aki –
nem ünneprontásként – véleményét a
„nem tetszett” és „tetszett” kategóriákban
fejtette ki. Külön megemlítette, hogy a 14
fordulóban 448 gól született, ami mérkõ-
zésenként 32 gólos átlagnak felel meg.
Nem feledkezett meg a nemzetközi nõ-
napról sem – verssel köszöntötte a lányo-
kat, asszonyokat.

Eredmények

A Groupama Biztosító által felajánlott kü-
löndíjat Bor József, az LSC Sárbogárd csa-
patkapitánya kapta, aki a góllövõlistán az
utolsó pillanatig versenyben volt, nem
utolsó sorban az éves teljesítményéért.
A bajnokság legidõsebb játékosa címet ok-
levél és pezsgõ kíséretében Derecskei Jó-
zsef, a Légió 2000, Agro Natur játékosa ér-
demelte ki. Ezúton is köszöntünk, Józsi
„bácsi”, hosszú, boldog, sportos életet kí-
vánva!
Emléklap és díszkosár kíséretében Farkas
István címzetes fõszakácsnak mondtak kö-
szönetet a vacsora elkészítésében nyújtott
teljesítményéért a szervezõk.
Nagy gondban voltak viszont a különdíjak
odaítélésében. Több szempontot figye-
lembe véve a következõ véleményt alakí-
tották ki:
A bajnokság legsportszerûbb csapata díjat
a piros, sárga lapok figyelembevételével a
Spuri csapata érdemelte ki, melyet Huszár
Lajos csapatkapitány vett át.
A bajnokság legjobb kapusa Horváth Ist-
ván, a Légió 2000, Agro Natur játékosa
lett.
A bajnokság legjobb játékosa Dévényi
Zsolt, az Extrém játékosa, csapatkapitá-
nya lett, aki 16 góllal járult hozzá – hátvéd
létére – csapata sikeréhez.
A bajnokság gólkirálya Horváth Tamás, az
Extrém játékosa lett 32 góllal. Egy mérkõ-
zésen az utolsó fordulóban 12 találatával
került az élre.

Az okleveleket és különdíjakat Bereczki
Tamás és Gróf Ferenc adta át.
Következett az est fénypontja! A szerve-
zõk felkérték Hargitai–Kiss Virágot, a
Bogárd és Vidéke hetilap felelõs szerkesz-
tõjét, hogy a helyezett csapatoknak az ok-
leveleket, érmeket, kupákat adja át, ter-
mészetesen egy-egy puszi kíséretében.
VIII. helyezett lett a Dream Team, VII.
helyezett a Bogárd Junior, VI. helyezett a
Spuri, V. helyezett a Twister Galaxy, IV.
helyezett a Sárkeresztúr Kike. A csapatok
oklevélben részesültek.
III. helyezést ért el az LSC Sárbogárd, II.
helyezést az Extrém, I. helyezést a Légió
2000, Agro Natur. Oklevél, érem, kupa
volt a jutalmuk.
Természetesen fényképek is készültek a
gyõztes csapatokról, közös fotózásra is sor
került.
A szervezõk megköszönték Hargitai–Kiss
Virágnak, a bajnokság fõszponzorának a
támogatást.

A díjkiosztó után került sor a közös vacso-
ra elfogyasztására, mely hentestokány volt
Farka módra. A tálalásnál a gyors kiszol-
gálásban segítséget nyújtottak a Légió
2000, Agro Natur hölgyei és urai.
Majd kezdetét vette a tánc, mely nehezen
indult, de a megfelelõ mennyiségû hangu-
latjavító elfogyasztása után hajnali 4-ig
tartott. A talpalávalót Bereczki Tamás DJ
szolgáltatta. (A hölgyek még bírták volna,
de a DJ fáradtságra hivatkozva befejezte a
zenét.)
Megköszönjük a Bogárd és Vidéke, a Mé-
szöly Géza Általános Iskola, a sárbogárdi
nyugdíjasklub, a Honvéd Bajtársi Egyesü-
let Sárbogárd, a Groupama Biztosító, a
JAMK vezetõje, Horváth István és a kise-
gítõk segítségét és a felajánlásokat. Köszö-
net mindazoknak, akik figyelemmel kísér-
ték a Bogárd és Vidéke hetilapban a baj-
nokság eredményeit.

Szervezõk
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Polgári védelem napján
Állománygyûlésen emlékezett meg a pol-
gári védelem munkájáról a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság március
elsején, kedden délelõtt Székesfehérvá-
ron. Az ünnepségen Magosi Lajos tûzoltó
ezredes, katasztrófavédelmi igazgató elis-
meréseket adott át.
A rendezvényen dr. Bárdos Zoltán tûzoltó
alezredes ünnepi beszédében összegezte a
polgári védelem múltját és jelenét, vissza-
tekintve egészen a kezdetekig. Mint fogal-
mazott: a polgári védelem életében ki-
emelkedõen fontos jogszabály volt az
1996-ban megjelent 37-es törvény, mely
1950 óta elõször szabályozta mindenkire
egyformán érvényes törvényi formában a
polgári védelem egész feladatrendszerét.
A fejlõdés új lépcsõfokát 2000-ben a ka-
tasztrófák elleni védekezés irányításáról,
szervezetérõl szóló törvény hatályba lépé-
se jelentette. Ekkor a Belügyminisztérium
irányításával megalakult a katasztrófavé-

delem hivatásos szerve a polgári védelem
és a tûzoltóság országos és megyei vezetõ
szerveinek összekapcsolásával, majd 2011-
ben egy újabb lépésben a helyi szervek

egyesítése is megtörtént. Dr. Bárdos Zol-
tán tûzoltó alezredes hangsúlyozta: a hiva-
tásos állomány mellett ma már a szervezet
nélkülözhetetlen elemeként jelennek meg
a települési, járási, megyei szintû önkéntes
szervezetek. Tagjai olyan állampolgárok,
akik önként, de szervezett formában, fel-
készülten és megfelelõ felszereléssel, ön-
zetlenül végzik a rájuk háruló feladatokat,
ismeretfelújító gyakorlataik végrehajtása
az idei év fõ célkitûzései között szerepel.

Az ünnepi állománygyûlésen Magosi La-
jos tûzoltó ezredes, igazgató március 1-je,
a polgári védelem világnapja alkalmából
elismerõ oklevélben részesítette a polgári
védelem területén hosszú idõn át nyújtott
kiemelkedõ tevékenységéért CZENE IST-
VÁNNÉ asszonyt, Sárbogárd város közbiz-
tonsági referensét.

Gratulálunk, áldozatos munkájára a to-
vábbiakban is számítunk!

Fotó és tudósítás:

Udvardi János tûzoltó alezredes, Fejér megyei
katasztrófavédelmi szóvivõhelyettes

„Elmúlt a farsang, el, el, el…”

Február a mulatságok idõszaka, nem volt
ez másként a Cecei Óvodában sem. A ne-
velési évünk egyik legjelentõsebb esemé-
nye a farsang, melyre minden óvodás nagy
izgalommal és örömmel készül. Az elõké-
születi idõszakban megismertettük gyer-
mekeinket a farsangi népszokásokkal, ha-
gyományokkal. A mulatsághoz farsangi
díszbe öltöztettük óvodánkat. Álarcokat
készítettünk a gyerekekkel, melynek során
sokféle technikát megismertek, ezekkel a
faliújságokat díszítettük. Mondókákat,
verseket és dalokat is tanultuk, mely még
színesebbé tette a készülõdést, hiszen cé-
lunk az volt, hogy a gyermekek érzelmileg
is felkészüljenek a farsangi hagyományok
felelevenítésére.
A farsangi bál reggelén szépséges király-
kisasszonyok, jégvarázsos hercegnõk, pók-
emberek, kalózok népesítették be a cso-
portszobákat. Izgatottan mutogatták egy-
másnak jelmezeiket és elõvéve táncos ci-
põiket ropták a táncot egész délelõtt. Az

óvoda összes gyermeke együtt mulatozott
és méltó módon búcsúztattuk el a telet.
A farsangi mulatság után a február tarto-
gatott még izgalmakat a gyermekek szá-
mára, hiszen a hónap végén elégettük a ki-
szebábot, melyet minden évben örömmel
várnak a gyerekek. A babona szerint a ki-
szebáb égetése megszabadítja az embere-
ket minden bajtól. A kiszebábot körbevit-
tük az udvaron, hogy az óvoda minden
szegletébõl elûzze a betegséget, a bajokat,
közben a gyermekek kereplõkkel, zajkeltõ
eszközökkel, csörgõkkel hatalmas zajt
csaptak. Mindegyik csoport népi rigmuso-
kat, versikéket mondogatott, mellyel igye-
keztünk a telet, a hideget messzire szám-
ûzni. Végül a bábu elégetésével, a nagy zaj-
jal és a mondókázással mindent megtet-
tünk azért, hogy vége legyen a télnek. Az
óvodások örömmel nézték, ahogy a bábu
elég és már csak hamu maradt utána, jelké-
pezve a tél elmúlását.

Cecei Óvoda

Kiszézés a Zengõ
Óvodában

A „kisze” többnyire menyecskének öltöz-
tetett szalmabábú, amelyet „kice, kiszõce,
kivice, banya” néven is emlegettek. A lá-
nyok énekszóval vitték végig a faluban,
majd a falu végén vízbe dobták, vagy el-
égették. A tûz a tisztító, illetve a gondûzõ
szerepet töltötte be.

Óvodánkban ezt az egyik legrégebbi tél-
ûzõ népszokást elevenítettük fel, illetve is-
mertettük meg a gyerekekkel. A Süni cso-
portos gyerekek izgatottan várták ezt a na-
pot. Elõzõ héten közösen elkészítettük a
kiszebábunkat, minden kisgyerek lerajzol-
hatta félelmeit, gondjait, bánatait, amiket
a bábura kötöztünk. Általuk barkácsolt
csörgõ-zörgõ ritmushangszerekkel, kiszé-
zõ mondókákkal, versekkel, tavaszváró
dalokkal készültünk erre a napra. Lelke-
sen álltuk körül a tüzet a többi résztvevõ
csoporttal együtt és figyeltük, hogyan
hamvad el a tûzben a bábu és vele együtt a
tél, a félelmek és a betegségek is.
Ezúton is köszönjük Kis Csaba apukának a
tûzgyújtásban és felügyeletben nyújtott se-
gítséget.

Pálinkásné Horváth Erzsébet Süni csoport
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Programok a gimiben a tavaszra várva
A telet két alkalommal is igyekeztek elkergetni a gimis diákok az
elmúlt idõszakban: február végén a kisgimisek, március 3-án
pedig a nagyok.
A kisgimis farsangot az 5. c osztály nyitotta meg egy jól begyako-
rolt countryval. Utánuk az 5. d-sek következtek retro táncukkal.
A 6. osztály hiphopot táncolt, majd a 8. osztály következett, akik a
jokert húzták, vagyis õk választhattak egy számukra kedves tán-
cot. Végül a házigazda hetedikesek a néptáncot és a modern tán-
cot ötvözték mûsorukban. Számos játék színesítette a délutánt,
ami fergeteges hangulatban zajlott.

A nagyok farsangján már kora délután készültek a színes smin-
kek, frizurák. A fotófal elõtt rögtön le is fényképezték a jelmezbe
öltözõket, akik közül a legjobbakat a zsûri díjazta. A tanár–di-
ák–szülõ együttmûködés eredményesnek bizonyult, hiszen a
programokon mindenki jól szórakozott. Maszkkészítés és társas-
játékok várták az érdeklõdõket az egyik teremben, míg a többiek
a fánkevõverseny, a PSG Activity és a táncverseny közül válogat-
hattak kedvük szerint. Nem maradhatott el a karaokeéneklés
sem, mely közös táncmulatságba torkollt.

A szórakozás mellett komoly dolgokra is jutott idõ. Immár hete-
dik alkalommal rendeztük meg a környezõ általános iskolák 7. és
8. osztályos tanulói számára angol nyelvi versenyünket, melyen
tíz csapat mérte össze tudását. Az elsõ két helyet a mezõszilasi is-
kola csapatai szerezték meg (I. hely: Jencski Gergõ, Szilágyi Bá-
lint és Tóth Bence; II. hely: Glück Enikõ, Hlusek Enikõ, Nagy Di-
ána és Pincési Viktória). Harmadik helyen a cecei iskola egyik
csapata végzett (Horváth Lilla, Pintér Zsolt, Redzsepi Erzana).
A német nyelvet választó diákok sem maradtak versenyzési lehe-
tõség nélkül. Négy csapat oldotta meg a játékos feladatokat. Az
elsõ és a második helyezettek a mezõfalvai iskola csapatai lettek
(I. hely: Halnal Marcell, Pintér Jennifer, Vas Virág; II. hely: Ács
Zsófia, Koppányi Tímea, Kovács Balázs), míg a harmadik helyet a
Mészöly Géza Általános Iskola csapata szerezte meg (Bakurec
Kitti, Bihary Stefánia, Killer Balázs).

Kodály mûveltségi verseny
a Petõfi Sándor Gimnáziumban

2017. március 2-án Kodály Zoltán halálának (1967. március 6.)
50. évfordulóján mûveltségi versenyt rendeztünk a gimnázium-
ban 5-8. osztályos tanulók számára. A versenyt az iskola énekkara
nyitotta meg egy Kodály-mû elõadásával (Miatyánk).

A versenyzõk 4 iskolából 8 csapattal érkeztek: Mezõszilasi Né-
meth László Általános Iskola 1 csapat (felkészítõ tanár: Tölösi Jó-
zsef), Sárszentmiklósi Általános Iskola 3 csapat (felkészítõ tanár:
Horváth Ferencné) – közülük került ki az elsõ helyezett, Mészöly
Géza Általános Iskola 1 csapat (felkészítõ tanár: Szénásiné Szabó
Mariann) – õk a második helyet szerezték meg, a házigazda Petõfi
Sándor Gimnázium 3 csapatot indított (felkészítõ tanár: Bereczk
Hedvig), akik a harmadik, negyedik és ötödik helyen végeztek.
Volt írásbeli és szóbeli rész, kérdések a társmûvészetek körébõl
(képzõmûvészet, irodalom) és földrajzból. Ismerni kellett Kodály
Zoltán életútját és munkásságát. Természetesen a zenefelisme-
rés sem maradt ki a programból.

A délután nagyon jó hangulatban telt, mindenki jól érezte magát.
Nagyon sokat tanultunk a versenybõl, és jobban megismertük Ko-
dály mûvészetét.

PSG
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Tavaszi versenyek a Cecei
Általános Iskolában

A tavasz nem csupán a madaraknak hoz iz-
galmakat, de az iskolás diákok versenyei is
„felélénkülnek” március folyamán. A ta-
valyi évben elindult levelezõs versenyek
mellett egyre több helyre kaptak meghí-
vást diákjaink. Elsõként Sárkeresztúron
vettek részt az Arany János Versmondó
Versenyen, ahol a névadó egy költemé-
nyét, illetve egy szabadon választott verset
mondtak el a zsûri elõtt. A 6. korosztály-
ban Tolnai Vanda és Sebestyén Dominika,
a 7. évfolyamon Lehota Eszter képviselték
iskolánkat sikeresen. Felkészítõ tanáraik
Szücsné Takács Ilona és Ferenczi Roland
voltak. Még ezen a héten rendezték meg
Mezõfalván a térségi szépkiejtési versenyt,
ahol a diákok egy begyakorolt irodalmi
mûvet olvastak fel, majd egy kötelezõ szö-
veget is bemutattak a zsûri tagjainak. A 6.
évfolyamos korosztályban Pajor Lili képvi-
selte iskolánkat, a 7. évfolyamosok között
Lehota Eszter versenyzett, aki 3. helyezést
ért el. Felkészítõ tanáraik Szücsné Takács
Ilona és Ferenczi Roland voltak. Diákja-
ink nagy izgalommal készültek a Petõfi
Sándor Gimnázium pedagógusai által
szervezett angol nyelvi versenyre is. Két
csoporttal indultunk, a hetedik osztályosa-
ink, Markó Viktor, Nagy Nándor és Sala-
mon Richárd 2. helyezést értek el. A 8. év-
folyamosaink csak két fõvel tudtak verse-
nyezni, mert a 3. tag egy felvételi eljárás
miatt nem tudott ott lenni a 3 fordulós le-
velezõs versennyel indított megmérettetés
szóbeli fordulóján. A 8. évfolyamos diákja-
ink Horváth Lilla, Pintér Zsolt és Redzsepi
Erzana voltak, akiknek nagyon köszönjük
a felkészülést! Felkészítõ tanáruk Ráczné
Pincési Julianna volt.
Szombaton rendezték meg a Curie Kémia
Emlékverseny területi döntõjét Szekszár-
don, amire szintén jelentkeztek diákjaink.
A Horváth Lilla, Pintér Zsolt és Redzsepi
Erzana alkotta „küldöttség” az egyéni ver-
seny középmezõnyében végzett. Felkészí-
tõ tanáruk Csajtainé Szabó Ágnes volt.
Iskolánk az elmúlt években bekapcsoló-
dott a Dinasztia Kiadó által forgalmazott
MINI LÜK készségfejlesztõ eszközhöz
kapcsolódó versenyekbe. Diákjaink év ele-
je óta készültek matematika, logika és ma-
gyar nyelv területeken. Március elején
megrendeztük a helyi fordulókat, ahol év-
folyamonként 3 diákot választottunk ki,
akik képviselnek bennünket a területi ver-
senyen.
A házi verseny eredményei:
2. évfolyam: 1. Pajor Petra, 2. Dániel Dóra
Jázmin, 3. Boris Bernadett; 3. évfolyam: 1.
Demeter Jázmin, 2. Takács Janka, 3. Gör-
gey Ármin; 4. évfolyam: 1. Fazekas Gabri-
ella, 2. Baumann Dóra, 3. Várady–Szabó
László.
Felkészítõ tanárok: Szepesiné Palatinus
Pálma, Sohárné Bali Mária, Fábián Enikõ,
Szabóné Várady Katalin

A Zrínyi Matematikaversenyen is többen
részt vettek iskolánkból. A legeredménye-
sebb diákok a következõk voltak: Pajor
Petra 2. a, Görgey Ármin 3. b, Baumann
Dóra 4. b, Pajor Lili 6. a, Török Norbert 7.
a, Pintér Zsolt 8. a. Felkészítõ tanárok:
Kaczné Lajtos Judit, Sohárné Bali Mária,
Horváth Ágnes, Nagy Ferencné és Ba-
lázsné Aranyos Judit.
A Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny
megyei fordulóján Pajor Lili 6. a osztályos
tanuló képviselte iskolánkat. Felkészítõ
tanára Ferenczi Roland volt.
Nagyon köszönjük minden diákunknak a
sikeres felkészülést és szereplést. Köszön-
jük, hogy öregbítik iskolánk hírnevét, hogy
ilyen sok témában kipróbálják magukat!
Köszönjük pedagógusainknak is, hogy
ilyen nagy hangsúlyt fektetnek a tehetség-
gondozásra!

Szabóné Várady Katalin igh.

Mészöly-
hírek

„Teljes körû iskolai
egészségfejlesztés”

A 2016-2017-es tanévben folytatódik isko-
lánkban a „Teljes körû iskolai egészségfej-
lesztés” projekten belüli programsorozat.

A 2015 õszén indult „Komplex intézményi
mozgásprogramok és kapcsolódó egész-
ségfejlesztési alprogramok megvalósítása
az általános iskolákban, többcélú intézmé-
nyekben valamint szabadidõs közösségi
mozgásprogramok és kapcsolódó egész-
ségfejlesztési alprogramok megvalósítása
az iskolán kívüli szereplõk bevonásával”
címû pályázat 5 fenntartási évébõl már a
második évet írjuk. A Magyar Állam és az
Európai Unió Szociális Alapjának támo-
gatásával megvalósuló projektben össze-
sen mintegy 18 megye 288 iskolája vesz
részt. A projekt célja a megfelelõ egészség-
tudatos szemléletmód kialakítása, a gyer-
mekek, tanulók (mindennapos) egészség-
fejlesztéssel összefüggõ készségeinek, is-
mereteinek bõvítése, és ezek viselkedésbe
történõ beépítése, fõként közösségépítõ,
egészségfejlesztési és testmozgásprogra-
mok segítségével.

Már a tavalyi tanévben is észrevehetõ volt,
hogy tanulóink körében népszerûbbek
voltak az egészségmegõrzéssel kapcsola-
tos programok, ezért az idei évben is nagy
hangsúlyt fektettünk ennek továbbfejlesz-
tésére. Az elõzõ projektidõszakban szer-
zett ismeretekre támaszkodva a gyerekek
rutinszerûen vették az akadályokat és segí-
tették az újonnan csatlakozókat. A tanév
kezdetétõl az alábbi programelemekre
esett a választásunk: higiénia, sérülés-
megelõzés, lépéselõny, aktív osztálykirán-
dulás és egészségkommunikáció. A szerve-
zett foglalkozások a tanórán kívüli progra-
mokban kaptak helyet, de az itt szerzett is-
mereteket a tanórákon is sikerrel kama-
toztatják a programban részt vevõ tanulók.
Az elõzõ programegységben a pályázat ré-
vén kapott eszközök közül a mászófal nagy
sikert aratott, amit ennek köszönhetõen a
mindennapos testnevelés keretein belül a
tanórákon is élvezhetnek a gyerekek. Las-
san elbúcsúzunk a téltõl, és tanulóink újra
birtokba vehetik az új rollereket is.

A tanév befejezéséig folytatódik a prog-
ramsorozat. A gyerekek kíváncsian várják
a foglalkozásokat, mert a programban el-
telt idõ alatt jól érezték magukat.

Varga Angéla
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HIRDETMÉNY
A korábban közzétett hirdetményünk útján már tájékoztattuk a
lakosságot és a sárbogárdi B3 kategóriájú szilárd hulladéklera-
kó egyesített hatásterületén lévõ ingatlanok tulajdonosait, jog-
szerû használóit, hogy a Sárbogárd, külterületi 0522/187 hrsz-ú
ingatlanon lévõ nem veszélyeshulladék-lerakót (térségi szilárd
kommunális hulladéklerakót) érintõen a VERTIKÁL Közszolgál-
tató Nonprofit Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) kérelmére, a
többször módosított alaphatározattal kiadott, a hulladéklerakó-
ra vonatkozó egységes környezethasználati engedély ismételt
módosítása tárgyában KTF-16923/2016. ügyszámon közigaz-
gatási hatósági eljárást indított a Fejér Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fõosztálya (8000 Szé-
kesfehérvár, Hosszúsétatér 1., a továbbiakban Környezetvé-
delmi Hatóság).

Az eljárás megindításáról a Környezetvédelmi Hatóság 2016.
december 2-ai keltezéssel szintén hirdetményt adott ki, mely-
nek másolati példánya a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) földszinti hirdetõtábláján már
2016. december 12-én kifüggesztésre került.

A hirdetmény az eljárás lezárásáig a hivatal nyitvatartási ideje
alatt az alábbiak szerint megtekinthetõ: hétfõtõl csütörtökig
7.30–16.00 óráig, pénteken 7.30–13.30 óráig.

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivata-
la 2017. január 11-én érkezett FE-08/Körny/16923/2016;
299/2017. ügyszámú megkeresésében tájékoztatott, hogy
„jogszabályváltozás miatt”, a környezetvédelmi és természet-
védelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kije-
lölésérõl szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. §-a értel-
mében 2017. év január 1-jétõl területi környezetvédelmi és ter-
mészetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel a megyei
kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala jár el,
azaz jelen esetben a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfe-
hérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Fõosztálya.

A Környezetvédelmi Hatóság a jelzett ügyszámú levelében kö-
zölte azt is, hogy a Vertikál Zrt.-t a benyújtott kérelmének ki-
egészítésére szólította fel. A kérelmezõ a hiánypótlást teljesí-
tette, mely dokumentációt a Környezetvédelmi Hatóság a leve-
léhez csatolva megküldte hivatalom részére a nyilvánosság
elõtti közzététel céljából. (A közzététel a kettõ helyi lapban való
hirdetmény megjelentetése és a hirdetmény hirdetõtáblán tör-
ténõ kifüggesztése útján megtörtént.)

A Környezetvédelmi Hatóság az FE-08/KTF/451-3/2017. ikta-
tószámú és hivatalomhoz 2017. március 3-án érkezett megke-
resésében tájékoztatott, hogy a Környezetvédelmi Hatóság a
298/2017. iktatószámú végzésben ismételten hiánypótlás be-
nyújtására szólította fel a Zrt.-t.

A Zrt. a kérelme korábbi dokumentációjának kiegészítõ terveit,
írásos anyagát, és az újrahasznosítással, komposztálással,
üzemi veszélyes hulladékgyûjtéssel, hulladékudvarral kapcso-
latos nyilatkozatait 2017. február 21-én az eljáró hatóság ré-
szére megküldte.

A kérelem és mellékletei, továbbá a Vertikál Közszolgáltató
Nonprofit Zrt. által a Környezetvédelmi Hatósághoz hiánypót-
lásként benyújtott írásos anyag (a többszöri hiánypótlás vala-
mennyi dokumentuma) a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
mûszaki osztályán (emelet 7. számú irodai helyiségben) a fen-
tebb részletezettek szerint a hivatal nyitvatartási ideje alatt
szintén megtekinthetõ.

Az ügyfél az eljáró hatóságnál – Sturmné Laczó Andrea, vagy
dr. Majer Andrea ügyintézõvel (telefon: 06/22/514 300) törté-
nõ egyeztetés szerinti helyen és idõben – az eljárás bármely
szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba.

Az iratbetekintés során az arra jogosult kivonatot készíthet,
vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot az eljáró ha-
tóság az ügyfél kérelmére hitelesíti.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2017. március 10-én (pénteken) 9 órakor ülést tart.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszá-
moló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.

3. Döntés a víziközmûvek üzemeltetéséért fizetett 2016. évi bérleti díj elszámolásá-
ról.

4. Döntés a 2017. évi víziközmû-bérleti díj terhére megvalósuló felújításokról.

5. Beszámoló a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtési, el-
szállítási és ártalmatlanítási közszolgáltatási tevékenységrõl.

6. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda felvételi körzethatárainak megállapítása.

7. A Sárbogárdi Zengõ Óvodába történõ jelentkezés módjának és a 2017/2018-as
nevelési év beiratkozási idõszakának meghatározása.

8. Tájékoztató a polgármesteri hivatal tevékenységérõl, a hatósági ellenõrzési fel-
adatok ellátásáról (2016. január 1.–2016. december 31.).

9. A polgármester 2017. évi illetményének és költségtérítésének megállapítása.

10. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésérõl szóló 3/2016. (II. 24.) önkormány-
zati rendelet módosítása.

11. A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és az egyéb anyakönyvi
családi események szolgáltatási díjáról, valamint az anyakönyvvezetõk közremû-
ködésének díjazásáról szóló 19/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelet hatályon kí-
vül helyezése, új rendelet megalkotása.

12. Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosítása.

13. Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal
való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015. (XII.
22.) önkormányzati rendelet módosítása.

14. Döntés a Sárbogárd, József A. u. 17/A. fsz. 1. szám alatti ingatlan értékesítésé-
rõl.

15. Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemtervének meghatározása.

Elõadó: polgármester

16. Közbeszerzési szabályzat módosítása.

17. Éves közbeszerzési terv elfogadása.

18. Közbeszerzési eljárás kiírása közétkeztetés biztosítására.

19. Pályázat kiírása autóbusszal végzett helyi, menetrend szerinti személyszállítási
feladatok ellátására.

20. Pályázat benyújtása az Esély Otthon címû, EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázati
felhívásra.

21. Pályázat benyújtása a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben –
kedvezményezett térségek címû, EFOP-1.5.3-16 kódszámú felhívásra.

22. Pályázat kiírása alapítványok részére táborozások, kirándulások támogatására.

23. Döntés az Alsószentiván község területérõl érkezõ szennyvizek sárbogárdi
szennyvíztisztító telepen történõ befogadásáról.

24. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása.

25. A Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett programjának elfogadása.

26. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

27. Tájékoztató az elõirányzatok és a tartalék alakulásáról.

28. Bejelentések.
Dr. Sükösd Tamás polgármester
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A hét közepétõl beengedik a látogatókat a megye kórházaiba
A megye valamennyi fekvõbeteg-intézményében 2017. március 9-ével kezdõdõen megszûnik a 2017. január 19-étõl elrendelt kórházi látogatási tilalom.
Mindezt az tette lehetõvé, hogy a 100 ezer lakosra vonatkoztatott úgynevezett megyei morbiditás a megelõzõ négy hétben folyamatos csökkenést mutatott,
és az elmúlt heti adatok alapján a járványos küszöbértékre esett vissza.
Az influenza figyelõszolgálatban résztvevõ orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2017. február 27-e és március 5-e között (2017. 9. hetében) a
megye területén 635 fõ, az elõzõ hetinél 38,9 %-kal kevesebb beteg fordult orvoshoz influenzaszerû tünetekkel.
Az elmúlt héthez viszonyítva az orvosnál influenzaszerû tünetekkel megjelent betegek között a fiatal felnõttek körében csökkent, a gyermekeknél, a középko-
rúaknál és az idõseknél nõtt az arány. Az orvoshoz forduló betegek 43,5 %-a a 0–14 éves; 22,7 %-a a 15–34 éves; 20,1 %-a a 35–59 éves és 13,6 %-a a 60 éves,
illetve az e feletti korosztályból került ki. A betegek közel felét változatlanul a gyermekek körébõl jelentették. Az influenzaszerû megbetegedések ezen a héten
is a 3–5 évesek, az 1-2 évesek és a 6–14 évesek között fordultak elõ leggyakrabban.
Influenzaszerû megbetegedések halmozódásáról a 9. héten és az azt megelõzõ két hétben sem érkezett jelentés.
Magyarországon 2016. 40. és 2017. 8. hete között a feldolgozott légúti mintákból 845 betegnél igazoltak influenza A és 49 betegnél influenza B vírus okozta
fertõzést. Harminckét esetben adenovírus, 115 esetben légúti óriássejtes vírus kóroki szerepét állapították meg.
Megyénk területérõl a jelentés írásáig 36 influenza A, 1 influenza B és 7 légúti óriássejtes vírus került azonosításra. Az influenza-pozitivitási arány 52,1 %. Az
idei járványban országosan a H3N2 altípusú influenza A vírus a domináns kórokozó, megyénkben az eddigi virológiai vizsgálatok alapján a virológiai vizsgálat-
tal megerõsített esetek 38,9 %-áért ez a vírus a felelõs.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fõosztály

Fontos tudnivalók a tûzgyújtási tilalomról, a tûzgyújtás szabályairól
A tûzgyújtási tilalommal kapcsolatos legfonto-
sabb tudnivalók, továbbá az erdõterületen és a
szabadban történõ tûzgyújtás szabályai az alábbi-
akban olvashatók.
Fokozott tûzveszély esetén az erdészeti hatóság,
illetve az erdõgazdálkodásért felelõs miniszter
rendelheti el a tûzgyújtási tilalmat, például a ka-
tasztrófavédelem kezdeményezésére. Tûzgyújtá-
si tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdõterüle-
teken, valamint a fásításokban és az ezek 200 mé-
teres körzetén belül lévõ külterületi ingatlanokon.
Ide értendõk a felsorolt területeken található tûz-
rakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de
tilos a parlag- és gazégetés is.
A tûzgyújtási tilalom elrendelése és annak vissza-
vonása függ a meteorológiai körülményektõl, az
erdõben található élõ és holt biomassza szárazsá-
gától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. A tûz-
gyújtási tilalomról az érintett hatóságok a hivata-
los honlapjukon teszik közzé a tûzgyújtási tilalom-
ról szóló határozatot és térképet, de errõl az orszá-
gos közszolgálati média is tájékoztatást ad. Az ak-
tuális tûzgyújtási tilalomról – mint a jelenleg kihir-
detett esetben is – a www.erdotuz.hu weboldal,
valamint az onnan is elérhetõ szakmai honlapok is
tájékoztatnak, amelyek ezen túl számos egyéb
hasznos információval is szolgálnak. Honlapja ki-
emelt helyén teszi közzé a hírt a katasztrófavéde-
lem is (www.katasztrofavedelem.hu).
A tûzgyújtási tilalom a közzétételtõl a visszavoná-
sig él! Az említett honlapokon napi frissítéssel
megtekinthetõ az aktuális állapot. A lakosság a la-
kóhelye környékén található erdõterületekrõl az
erdészeti hatóság által készített, interaktív erdõ-
térképen is tájékozódhat.

Az erdõgazdálkodók a parkerdõk területén turiszti-
kai célból állandó és biztonságos tûzrakó helyet
kötelesek kialakítani. A kijelölt tûzrakó helyet az
erdõgazdálkodó kötelessége karbantartani, és ar-
ról is gondoskodnia kell, hogy az erdõtûz elleni vé-
delemmel kapcsolatos feltételek biztosítottak le-
gyenek.

A kialakított tûzrakó helyen az alábbi szabályok
betartásával bárki rakhat tüzet, de számos fontos
szempontot figyelembe kell venni. A tûz meggyúj-
tása elõtt a tûzrakó hely környékét meg kell tisztí-
tani a tûz terjedését lehetõvé tevõ anyagoktól, le-
velektõl, faágaktól. Soha nem szabad felügyelet
nélkül hagyni az égõ tüzet, a még ki nem hûlt para-
zsat, hamut. Fel kell készülni a tûz eloltására, ha
feltámadna a szél, gondoskodni kell arról, hogy
készenlétben legyen a tûz oltására alkalmas
anyag, eszköz (pl. víz, homok, lapát). Ahogy a tûz-
re nincs szükség, azt gondosan el kell oltani és
meg kell gyõzõdni arról, hogy valóban elaludt, a
hamura távozás elõtt lehetõleg földet kell szórni.

Az erdõgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó
égetésre csak az erdõgazdálkodó vagy az erdõ tu-
lajdonosa írásbeli engedélye birtokában lévõ sze-
mély jogosult. Nagyon fontos tudni, hogy az erdõ-
gazdálkodási tevékenység keretében végzett
égetés alkalomszerû tûzveszélyes tevékenység-
nek minõsül, amelyet 24 órával a tevékenység
megkezdése elõtt az illetékes tûzoltósághoz be
kell jelenteni. Védett természeti területen lévõ er-
dõben, a kijelölt és a kiépített tûzrakó hely kivéte-
lével, tûz gyújtásához a természetvédelmi ható-
ság engedélye is szükséges.

Erdõk tûzvédelme
Magyarországon két fokozottan erdõtûzveszélyes
idõszakot különíthetünk el. Az egyik kora ta-
vasszal, hóolvadás után közvetlenül, amikor a ki-
zöldülés elõtt elsõsorban rét és tarlóégetések kö-
vetkeztében gyullad meg az erdõ, elsõsorban lom-
bos erdõtelepítésekben és felújításokban okozva
igen jelentõs károkat.

A második veszélyeztetett idõszak a nyári hóna-
pokra esik, amikor a hosszabb csapadékmentes,
forró idõjárási viszonyok következtében az erdei
avar és tûlevélréteg teljesen kiszárad. Ezek az er-
dõtüzek elsõsorban eldobott cigarettacsikkek és
a tûzgyújtási tilalom ellenére meggyújtott tábortü-
zek, nyári gazégetés következtében keletkeznek,
elsõsorban erdei és fekete fenyves állományok-
ban, valamint idõsebb lombos állományokban.

A Magyarországi erdõtüzek 99 százaléka (!) em-
beri gondatlanság vagy szándékosság miatt ke-
letkezik.

A klímaváltozás következtében a korábbinál for-
róbb nyarakon nem a tüzek száma nõhet meg je-
lentõsen, hanem a terjedési sebessége és intenzi-
tása. Így esetenként jóval nehezebb õket eloltani,
és jóval nagyobb területet érinthetnek, mint ko-
rábban.

Az elõbbiek alapján látható, hogy az erdõk tûz elle-
ni védelmének kiemelten fontos szerepe van mind
az erdõgazdálkodás, mind a tûzvédelem oldaláról.

Fejér megyében a tûzgyújtási tilalom érvényes
2017. március 3-ától visszavonásig.

katasztrofavedelem.hu
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TUDNAK-E A NÕK ZENÉT SZEREZNI ?
A mainstream zenetörténet nemigen tart szá-
mon nõi komponistákat. Ha kicsit alaposabban
kutakodunk, felbukkan ugyan néhány nõalak a
17-18., majd jóval kevesebb a 19. századból, de
csak a margón, az érdekesség szintjén. Áttörést
a 20-21. század sem hozott, holott más mûvé-
szeti ágakban a nõknek többé-kevésbé sikerült
létjogosultságot nyerniük.
Susanne Rode-Breymann német zenetörténész
rendszeresen végez amolyan vakteszteket kollé-
gái és tanítványai körében. Nem árulja el, mely
zeneszerzõk mûveit hallják, egyszerûen csak azt
kéri, mondják meg, melyiket tartják jobbnak. Ha
például Alma Mahler és Zemlinsky dalai kerül-
nek mérlegre, az esetek túlnyomó többségében
a hozzáértõ (és ezúttal elfogulatlan) hallgatók Al-
ma darabjaira adják voksukat. De ilyen módon
más nõi zeneszerzõk is gyakran lekörözik elis-
mert férfi társaikat.
Az elfogultság a zenetörténész szerint nem kizá-
rólag a nõk társadalmilag hátrányos megkülön-
böztetésébõl fakad, hanem abból a módból, aho-
gyan kulturális ítéleteinket alkotjuk. A kulturális
értékek mindig egy bizonyos közegben szület-
nek, válnak mértékadóvá. A zene területén ezt a
közeget a múltban kizárólag férfi zeneszerzõk al-
kották, amit a társadalmi adottságok mellett a
zsenikultusz is támogatott. Így tehát kulturális
emlékezetünkben egyszerûen nem létezik a nõi
zeneszerzõ fogalma.
Ma már ugyan senki sem vonja kétségbe, hogy
Felix Mendelssohn-Bartholdy testvére, Fanny
Hensel, vagy Robert Schumann felesége, Clara
tehetséges zeneszerzõk voltak és maradandó ér-
téket teremtettek, de az is világos, miért nem
válhattak testvérükhöz, férjükhöz hasonlóan hí-
res alkotóvá.
A 19. században nehezen volt elképzelhetõ, hogy
egy nõ professzionális zenei képzésben vegyen
részt konzervatóriumokban vagy egyetemeken.
A nõi zenélés terepei szinte kizárólag az ottho-
nok, a szalonok voltak, onnan pedig, lássuk be,
nem könnyû bekerülni a zenetörténelembe. Ami
azt illeti, az eddig említett hölgyek (Alma Mahler,
Clara Schumann, Fanny Hensel) eredetileg csu-
pán férjeik, rokonaik révén keltették fel a zene-
történészek érdeklõdését, és csak lassan terelõ-
dött a figyelem saját alkotó tevékenységükre.
A 17. században, illetve a 18. század elején való-
színûleg több nõi komponista mûködött, mint
késõbb. Az olasz humanizmus megengedõbb
volt a nõk mûvészi vagy mûvelõdési ambícióit il-
letõen, mint a polgári világ, amelyben a nõ az ott-
hon szinonimájává vált, nyilvános terepen csak
a férfinak volt joga (sõt kötelessége) megnyilvá-

nulni. Ez a különbség a zeneszerzõ nõk mûfajvá-
lasztásában is megjelenik.
Francesca Caccini (1587–1640) olasz elõadó-
mûvész, zeneszerzõ és költõ apja, a híres Giulio
Caccini nyomdokaiba lépve énekesként debü-
tált a színpadon 1600-ban. Kezdetben családjá-
val muzsikált, majd Concerto delle Donne néven
saját együttest alapított. Õ az elsõ nõi operaszer-
zõ, legjelentõsebb operája (La liberazione di
Ruggiero dall’isola d’Alcina) 1625-ben jelent
meg. Óriási sikerrel mutatták be elõször Itáliá-
ban, majd Varsóban.
A költõ, Giulio Strozzi lánya, Barbara Strozzi
(1619–1677) olasz énekesnõ és zeneszerzõ a
korszak másik kiemelkedõ alakja. Velencében
született és alkotott. Francesco Cavalli zene-
szerzõnél, a Szent Márk-székesegyház zeneigaz-
gatójánál tanult. Ezt onnan tudjuk, hogy elsõ
nyomtatásban megjelent mûvének ajánlásában
megemlíti tanára nevét. Dalokat, madrigálokat,
kantátákat, ariettákat írt, melyek Cavalli hatásá-
ról tanúskodnak.
Míg a 17. századiak mindenféle zenei mûfajban
kipróbálták tehetségüket, a 19. századiak inkább
dalokra, rövidebb zongoradarabokra korlátozták
magukat. (Úgysem akadt volna olyan operaház,
amely elõadta volna mûveiket.)
Magyarországon még nincs átfogó irodalma a
témának, ám az idén jelentõs elõrelépés történt:
az Országos Idegennyelvû Könyvtár zenei részle-
gének két munkatársa, Víz Mária és Engel Judit
vándorkiállítást hozott létre „Mindezt a hatalmas
hangzavart egy nõ csinálta” címmel. A kiállítás
számba veszi és megidézi a nõi komponistákat
az ókortól napjainkig. Honlapjukon megtalálható
a komponisták életrajza, Szapphótól Barbara
Strozzin keresztül Kodályné Sándor Emmáig.
A cím G. B. Shaw egyik levelébõl származik,
amelyben így ír a híres brit zeneszerzõ–karmes-
ter, Ethel Smyth (1858–1944) egyik operájának
bemutatójáról: „amikor a zeneszerzõt kihívták a
pódiumra, a közönség megdöbbent, hogy mind-
ezt a hatalmas hangzavart egy nõ csinálta”. Ma-
gának a zeneszerzõnõnek pedig ezt írta: „Az Ön
zenéje gyógyított ki mindörökre abból a tévesz-
mébõl, hogy asszonyok nem tudják elvégezni a
férfiak munkáját a mûvészetekben.”
Németországban már több mint huszonöt éve lé-
tezik egy kiadó, amely – egyedül az egész vilá-
gon – kizárólag nõi komponisták mûveinek (kot-
ta, lemez) megjelentetésével, illetve nõi szerzõk-
rõl szóló szakirodalom kiadásával foglalkozik.
A Furore Verlag fennállása negyed százada alatt
150 zeneszerzõnõ több mint 1000 mûvét hozta
nyilvánosságra, amivel jelentõsen hozzájárult az

elõítéletek lebontásához, melyeknek alapelve
valahogy így hangzott: „Ha a nõk tudnának kom-
ponálni, akkor kiadnák a mûveiket. Mivel pedig
nem adják ki a mûveiket, ebbõl következik, hogy
nem is tudnak komponálni.”
A Furore legismertebb zeneszerzõje Fanny
Hensel (született Mendelssohn), akinek 150 ko-
rábban ismeretlen mûvét adták ki: dalokat, kó-
rusra, ill. zenekarra írott darabokat, zongora- és
kamaradarabokat. Ezek közé tartozik a híres Das
Jahr (Az év) címû zongoraciklus vagy az Ora-
torium nach Bildern der Bibel (Oratórium bibliai
képekre), melyet 2010-ben az American Symp-
honie Orchestra nagy sikerrel mutatott be a
Carnegie Hallban. Itt Barbara Tisler énekli Fanny
Hensel Heine versére (Warum sind denn die
Rosen so blass) komponált dalát.
A Furore adta ki elsõként Anna Amalia weimari
hercegnõ (1739–1807) Erwin és Elmire címû
operáját vagy Wilhelmine von Bayreuth (1709–
1758) csembalókoncertjét, Emilie Mayer
(1812–1883) 5. szimfóniáját vagy Louise Far-
renc (1804–1875) és Mel Bonis (1858–1937)
kamaradarabjait, hogy csak néhány nevet említ-
sünk a régebbi évszázadokból.
Ami a kortársakat illeti, a Furore adta ki többek
között a brit zeneszerzõ, Vivienne Olive mese-
operáját, A rút kiskacsát (Doris Dörrie librettójá-
val), Florentine Mulsant Párizsban élõ zeneszer-
zõ Négy nocturnes-jét zenekarra, vagy a tajvani
születésû, Kanadában élõ Hope Lee mûveit.

Forrás: figaro.reblog.hu

„Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek,
Örökké él, kit igazán szeretnek.”

Kosztolányi Dezsõ

A gyászoló család mély fájdalommal,
de Isten akaratában megnyugodva

tudatja mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

ÖZV. BECKER FERENCNÉT
(született Dancs Gizella)

2017. március 5-én, életének 97. évében
az Úr magához szólította.

Drága Édesanyánkat, Nagymamánkat,
Dédnagymamánkat

2017. március 11-én, szombaton,
15 órakor helyezzük örök nyugalomra

a sárszentmiklósi temetõben.

Lelki üdvösségéért tartandó gyászmise
2017. március 11-én, 18 órakor lesz a

sárszentmiklósi katolikus templomban.

Szeretett emléke szívünkben örökké él!

A gyászoló család

Böjti evangelizációs alkalmak a sárbogárdi
református gyülekezetben

Szolgál: Vasné Baki Ilona

ELHÍVÁS – TANÍTVÁNYSÁG
Március 9. (csütörtök) 18 óra – Jn 1, 35-42, március 10. (péntek) 18 óra – Mt 9, 9-13,
március 12. (vasárnap,ó) 10 óra – úrvacsorás istentisztelet a templomban.

Mindenkit szeretettel várunk!



MEGHÍVÓ JUBILEUMI
HANGVERSENYRE

Helye: József Attila Mûvelõdési Központ

Ideje: 2017. március 12. (vasárnap) 17 óra
Közremûködnek: a kórus egykori és jelenlegi tagjai

Zongorakísérõink: Endl László, Kemény Judit,
Huszics Ibolya, ifj. Leszkovszki Albin

A Huszics unokák:
Várdai István Liszt-díjas csellómûvész, Bali Gabriella, Bali Dávid

Mûsor: válogatás az elmúlt 50 év dalaiból

Számítunk hûséges közönségünkre, jöjjenek, ünnepeljenek velünk ezen a
különleges évfordulón! A hangverseny elõtt 16 órakor a kórus életérõl szóló
kiállítás megnyitója!
A belépés díjtalan!

Bogárd-Dal Kulturális Egyesület
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EGY KIS
CSEVEGÉS

Mi mindenrõl tud beszélgetni néhány ember egy asz-
tal körül például valami jó ebéd után, poharazgatás
közben! A múltkor jelenlétemben arról kezdett be-
szélni valaki, hogy a tizenkilencedik században mi-
csoda rajban jöttek a zseniális költõk és írók Magyar-
országon, most meg semmi. Petõfinek évente néha
több verskötete is megjelent, és elkapkodta a nép.
Egy mai ember el sem tudja képzelni, milyen csoda
volt a Toldi. Olyan volt az, mintha ma valaki bemu-
tatna a Találmányi Hivatalban egy repülõgépet,
amely napenergiával mûködik egy csepp benzin nél-
kül. A maiak föl sem látnak abba a magasságba, ahol
ezek a nagyok isteni természetességgel léteztek egy-
más mellett. Egy fiatal ma képtelen Jókait olvasni, a
feszültségkeltés, jóízû mesemondás, univerzális élet-
látás csodáját, ehelyett inkább a mobil gombjait
nyomkodja. Na és a döbbenetes Madách, aki egy vé-
kony könyvben szinte érthetetlen beleérzéssel ra-
gadja meg az Ember nevû lény állapotát a Földön, a
történelmi korszakok természetét, az emberiség vi-
szonyát a saját eszméihez. És ki tud ma a kor mázsás
súlyú alkotóiról, Eötvös Józsefrõl, Kemény Zsig-
mondról? Hol van, aki mérhetõ lenne az alkotásnak
ezekhez a fejedelmeihez? Ha a kezünkbe vesszünk
egy mai verseskötetet, csak a rosszkedv, a nihil néz
ránk belõle. Fejtegette az illetõ.
Elgondolkozva forgattuk az asztal lapján a poharun-
kat, végül valaki megtörte a csendet.
Emlékezzünk vissza arra – mondta –, amikor Petõfi
akár egy óra hosszat is elálldogált a Tisza partján,
mintha gyökeret vert volna a lába, és a lelke „édes,
mély mámorba szédült” a természet szépségétõl. Az-
tán friss gyümölcsbõl készült vacsorát fogyasztott, és
lobogó láng mellett hosszan beszélgetett a társaival.
Manapság ilyesmire mi nem érünk rá, mert dolgunk
van. Mellesleg az az ország a mainál háromszor na-
gyobb, magabiztos, „tejjel, mézzel folyó”, gazdag ál-
lam volt, nem megalázott, alig megtûrt, mindenfelõl
szidalmazott államocska. Száz kövér gulya legelt a
Kunságon, ménesek körme dobogott a zúgó szélben.
Ide tartozott a „zordon Kárpátoknak fenyvesekkel
vadregényes tája” és „az Alföld tengersík vidéke”.
Jókai emberfeletti hõseinek serege egy a maga erejé-
ben, tehetségében bízni tudó nép öntükrözõdése
volt.
Mitõl volna derûs egy mai költõ? – kérdezte valaki. A
tizenkilencedik század állítólag legvéresebb csatájá-
ban, Austerlitznél huszonötezer ember halt meg, rá
száz évre Verdunnél már háromszázezer, Hiroshi-
mában az atombombától néhány perc alatt hetven-
ezer embertárs hunyt el. A sztálingrádi csatában
másfél millió ember halt meg. És ne felejtsük el a hu-
szadik század õrületes tömeggyilkosságait, a hitlerit
és a sztálinit. Csak Sztálinnak és bûnös rendszerének
százmillió áldozatot rónak föl. A vérszag, a halálsi-
kolyok emléke ott lebeg a légkörben, mérgezi a leve-
gõnket. A sok-sok emberölést emberek vitték vég-
hez, akiknek a kedélyét halálukig megülik az emlé-
kek. Az emberiség olyan, mint egy beteg ember. Ne
várjunk tõle egészséges szellemû mûvészetet.
Szomorúan bólogattunk, iszogattunk.

L. A.

50 évesek lettünk!
50 év! Két emberöltõ! Hosszú idõ egy város, egy ember életében! Változott,
fejlõdött a város, az 50 évvel ezelõtt születettek ma már meglett nõk és férfiak.
Az 50 évvel ezelõtt alakult kórus is folytonos változásban (remélhetõleg fejlõ-
désben) van. Van ebben a változásban egyfajta állandóság, folytonosság! Mû-
ködésünk töretlen, 50 éve próba nem maradt el.

Huszics Vendelné (Zsike) a kezdetektõl vezényli a kórust, a minõsítésünk fo-
lyamatosan egyre magasabb lett, kiváló zenekarok, szólisták társaságában lép-
hettünk fel. A kórusban az 50 év alatt több százan énekeltek velünk rövidebb,
hosszabb ideig. Legtöbbjükkel máig tartjuk a kapcsolatot, hangversenyeinken
gyakran találkozunk velük. Kegyelettel és szeretettel emlékezünk azokra a
dalostársakra, akik már nincsenek közöttünk! Az alapítókra, akik talán maguk
sem hitték akkor, hogy milyen nagyszerû dolog elindítói. A kórus létrejöttében
és sikereiben a Huszics házaspárnak elévülhetetlen érdemei vannak. Szakmai-
lag és emberileg is ritka szerencsés és boldog együttmûködés az övék! Közös-
ségteremtõ erejük, igényességük, a bensõjükbõl áradó szeretetük az a kovász,
amely ezt a nagy családot, a sárbogárdi kórust a mai napig összetartja. Vendel,
ha most néz bennünket, egy félmosollyal megjegyzi: „Nem is volt olyan rossz!”

Szabados Tamás

Megrendülten tudatjuk azokkal,
akik ismerték, tisztelték és szerették,

hogy 96 éves korában elhunyt

VÁRHEGYI HENRIK,

a sárbogárdi fúvószenekar egykori karnagya.

Búcsúztatása március 20-án 11 órakor lesz
Budapesten a Bécsi kapu téri templomban.
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PÓRÉHAGYMALEVES
SONKÁS PITÉVEL

Hozzávalók a leveshez: 2 db póréhagyma,
4 db újhagyma, 1 ek vaj, 0,5 l zöldségalap-
lé, só, bors, tárkony ízlés szerint, 150 g na-
túr joghurt; a pitéhez: 12 dkg finomliszt, 5
dkg vaj, 1 csipet só, 2 ek hideg víz; a tölte-
lékhez: 1 db tojás, 3 ek tejföl, 1 ek finom-
liszt, 2 dkg sajt, 2 szelet bacon, 4 dkg son-
ka, a forma kikenéséhez 50 g napraforgó-
olaj (vagy vaj).

A tésztával kezdünk. A lisztet a vajjal
összemorzsoljuk, picit sózzuk, hozzáke-
verjük a hideg vizet, és minimum félórára a
hûtõbe tesszük. A hagymákat karikára
vágjuk, kevés vajon megdinszteljük, majd
felöntjük az alaplével és megfõzzük. Kb.
10-15 perc után turmixgépbe átszedjük ke-
vés lével a hagymákat. Összeturmixoljuk,
hozzáadjuk a joghurtot, majd még egy kis
alaplével könnyíthetünk rajta. Kicsit sóz-
zuk, borsozzuk, tárkonnyal fûszerezzük. A
pitékhez a formákat kivajazzuk, a kinyúj-
tott és kör alakúra vágott tésztát bele-
nyomkodjuk. Elkészítjük a tölteléket. A
szalonnát és a sonkát lepirítjuk, majd a
zsírból kiszedjük. A tojást, a tejfölt, a lisz-
tet összekeverjük, reszelünk bele sajtot,
fûszerezzük sóval, borssal, tárkonnyal. A
sonka felét hozzákeverjük. Beletöltjük a
kosárkákba 3/4 részéig. Elõmelegített sü-
tõben sütjük kb. 20 percig, viszont 10 perc-
nél kivesszük és megszórjuk még sonkával.
Ha kész, tálaljuk a leves mellé.

RAKOTT BROKKOLI
GOMBÁVAL

Hozzávalók: 500 g brokkoli, 100 g gomba,
5 db tojás, fél bögre tej, liszt, olaj.
Fõzzük meg a brokkolit és a gombát, te-
gyünk a vízbe egy kevés sót. Öt perc fõzés

után szedjük ki a brokkolit, a gombát pedig
7 percig fõzzük. Vigyázzunk, hogy a brok-
koli ne fõjön szét. Miután kihûlt, a brokko-
lit szedjük rózsáira, a gombát pedig aprít-
suk fel. Rakjuk le a gombát és a brokkolit
egy kiolajozott hõálló tálba. A tojásokat
verjük fel és keverjük össze a liszttel és a
tejjel, készítsünk a palacsintatésztánál kis-
sé sûrûbb állagú tésztát és öntsük a
zöldségekre. Elõmelegített sütõben süs-
sük 30 percig.

NÁPOLYI SERTÉSSZELET

Hozzávalók: 80 dkg sertésrövidkaraj, 1 kö-
zepes db vöröshagyma, 8 gerezd fokhagy-
ma, só, bors ízlés szerint, 2 dl vörösbor, 0,5
ek margarin.

A húst kicsit kiklopfoljuk. A hagymát kari-
kázzuk, a fokhagymákat szeleteljük. Egy
tûzálló tálba lerétegezzük a hagymát, rá-
szórjuk a fokhagymát, a sót. Rátesszük a
hússzeleteket, majd felöntjük annyi vörös-
borral, amennyi éppen elfedi. Fóliával le-
takarva sütõbe tesszük, hogy jól megpu-
huljon, és az ízek összepárolódjanak. Kb.
fél óra múlva kivesszük a sütõbõl és a húso-
kat megfordítjuk, egy kevés margarint do-
bunk a tetejére, majd már fólia nélkül
visszatesszük a sütõbe. Még egyszer meg-
fordítjuk a húsokat, készre sütjük, figyelve,
hogy a leve ne süljön el teljesen, puha szaf-
tos húst kapjunk.

SÜLT KARAJ
HAGYMÁS–ZÖLDBORSÓS

RAGUVAL

Hozzávalók: 1 kg sertésrövidkaraj, 3 köze-
pes db vöröshagyma, 40 dkg cukorborsó,
10 dkg kenyérszalonna, 3 ek magos mus-
tár, 3 gerezd fokhagyma, 2 csapott tk fû-
szerpaprika, 3 ek ketchup, só, bors ízlés
szerint, 1 csapott ek liszt.

A húst vékony szeletekre vágjuk és kiklop-
foljuk. Ezt követõen borssal és sóval meg-
hintjük, majd magos mustárral kicsit meg-
kenjük. Pár órára félretesszük pihenni. A
húst serpenyõben, olajon kisütjük. A cu-
korborsót sós vízben elõfõzzük. A csíkokra
vágott szalonnát megpirítjuk, majd hozzá-
adjuk a darabosra szelt hagymát, fokhagy-
mát, és félig dinszteljük. Megszórjuk a
liszttel. Hozzáadjuk a pirospaprikát, átke-
verjük, és felöntjük a borsó levével. 5 perc
után hozzáadjuk a borsót és a ketchupot,
és így készre fõzzük.

KOLIBRI SZELET

Hozzávalók a tésztához: 4 közepes, érett
banán, 425 g ananászkonzerv (friss, érett
ananász is lehet), 350 g finomliszt, 300 g
porcukor, 3 db tojás, 2 dl olívaolaj, 1 tk
szódabikarbóna, 1 kk fahéj, 1 kk só, 1 tk
vaníliakivonat, 50 g dió (vagy pekándió); a
krémhez: 400 g mascarpone, 200 g vaj
(szobahõmérsékletû), 300 g porcukor, 1
lime héja, 1 lime leve, 1 tk vaníliakivonat; a
tetejére: 30 g dió (vagy pekándió), 0,5 lime
héja.

Melegítsük elõ a sütõt 180 fokra, és sütõ-
papírral béleljünk ki egy kb. 25x33 cm-es
tepsit. Egy nagy tálba szitáljuk össze a lisz-
tet, a cukrot, a szódabikarbónát, a fahéjat
és a sót. A banánt törjük össze pépesre vil-
lával, az ananászt pedig nagyon apróra,
szinte pépesre aprítsuk fel. A diót mozsár-
ban törjük tetszés szerint darabosra. A
gyümölcsökhöz keverjük hozzá a tojáso-
kat, az olajat és a vaníliát, majd dolgozzuk
össze a száraz hozzávalókkal. A legvégén
forgassuk bele a feldarabolt diót is. Kana-
lazzuk a tésztát a formába, simítsuk el, és
kb. 30-35 perc alatt süssük készre (tûpró-
ba). Ha még nem sült meg, de a teteje már
sötétbarna, kezd pirulni, akkor tegyünk rá
egy alufóliát, és úgy süssük tovább. Hûtsük
ki egy kicsit, és fordítsuk rácsra a további
teljes kihûlésig. Amíg sül a tészta, géppel
keverjük habosra elõször a vajat és a cuk-
rot, majd keverjük hozzá a krémsajtot. Vé-
gül adjuk hozzá a vaníliakivonatot, vala-
mint egy lime reszelt héját és levét. Tegyük
hûtõbe, amíg a tészta is kihûl, majd kenjük
a tetejére. Szórjuk meg a tetejét dióval, és
reszeljünk rá díszítésnek egy kis lime-hé-
jat. Tegyük hûtõbe, hogy megdermedjen a
krém és könnyen tudjuk szeletelni.

NAGYMAMA RECEPTJEI
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FITNESZSZOMBAT
Elsõ ízben került megrendezésre az I. Sár-
bogárdi Fitness Nap és I. Gymstick Szilka
Szülinap szombaton a Sárszentmiklósi Ál-
talános Iskola tornatermében. A gymstick
egy olyan, testedzést szolgáló rúd, amire
gumikötél van erõsítve, és aminek haszná-
latával hatékonyan megmozgatható min-
den izom. Ezt az eszközt Tóth Szilvi (alias
Szilka) ismertette meg egy éve az edzésfor-
ma iránt nagy számban érdeklõdõ sárbo-
gárdiakkal. Azóta heti két edzést tart. Egy
edzésen 30-50 ember fordul meg.

A rendezvényt a gymstick magyar király-
nõje, Czégel Erika is megtisztelte jelenlé-
tével, aktív formában, nyílt edzés kereté-
ben.
Szilka és Erika is úgy vallottak, hogy szá-
mukra a gymstickkel való találkozás szere-
lem volt elsõ látásra. S úgy tûnik, itt, Sárbo-
gárdon is sokan így vannak ezzel.
A fitnesznapon nemcsak a gymstick hasz-
nálatába nyerhettek betekintést azok, akik
ellátogattak az eseményre, hanem egy új
mozgásformába, a M. A. X. edzésbe is be-

lekóstolhattak Pörgye Tomi vezetésével;
Kineth Erzsébet a gyermekes anyukáknak
és csemetéiknek is hasznos, közösen vé-
gezhetõ idõtöltésbõl, a kangatrainingbõl
tartott bemutatót; Téglás Anita pedig a
jóga berkeibe kalauzolta a vendégeket.
Örömteli, hogy ennyiféle mozgásforma
közül válogathat ki-ki kedvére Sárbogár-
don, sok más sportág mellett. Külön pozi-
tívum, hogy helyi, illetve helyi kötõdésû,
képezett edzõk vezetik az órákat.
Ismét arra a következtetésre jutottam,
hogy nincs igaza annak, aki azt mondja,
hogy Sárbogárdon nincs semmi.
Egyébiránt a nap nettó bevétele a sár-
szentmiklósi Kipp-Kopp Óvodát gazdagít-
ja.

Hargitai–Kiss Virág

A elmúlt hétvégén, február 26-án Sárosdra
kapott meghívást az U11-es utánpótláscsa-
pat. 12 csapatos torna volt ez, olyan résztve-
võkkel, mint Újpest, FTC, Vasas, Video-
ton, sõt még a határon túlról is érkeztek,
Szlovákiából, Gútáról.
Jó hangulatú, jól szervezett és izgalmas
mérkõzések zajlottak. A gyerekek ingyen
hot dogot, délben pedig ebédet kaptak. Két
pályán 6-6 csapat játszott.
Eredményeink: Videoton–Sárbogárd SE
2-0, Sárbogárd SE–Taksony 2-0, FTC–Sár-
bogárd SE 0-2, Sárbogárd SE–UTE 0-2,
Vasas–Sárbogárd SE 3-0.
A tornát a Vasas csapata nyerte, megelõzve
az UTE csapatát.

Szántó Gáspár

Sárosd KupaSárosd Kupa
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F O C I B Ö R Z E
Nulla pontos hétvége

Mór–Sárbogárd 5-3 (1-2)
Mór: Szabó B., Végvári Á., Tertli J. D., Ka-
szás K., Mayer D., Gál D., Cseszneki R.,
Tornyai T., Tar B., Osgyán M., Papp B.
Csere: Kiss M., Manner M., Cseh A., Dreska
A., Rurso M., Tanárki M.
Sárbogárd: Deák M., Gráczer Bence,
Nagy Á., Kõkuti T., Boros B., Tóth Zs.,
Lajtos A., Laták B., Gráczer Bálint, Hor-
váth Á., Németh K.
Csere: Simon Cs., Hegedûs Gy., Bezerédi Á.,
Tóth T., Nagy K.
Edzõ: Gracza Tibor.
A mérkõzés elején a vendégcsapat táma-
dásai jelentettek veszélyt a hazaiak kapu-
jára. Kiegyenlített játék után, a 29. perc-
ben jobb oldali támadás végén Horváth Á.
kilépett a védõk között és a hosszú sarokba
lõtt, 0-1. Nem tartott sokáig az öröm, mert
a 34. percben a kapu elõtti kavarodásból
Gál. D. szerzett gólt, 1-1. A 42. percben is-
mét vezetést szerzett a Sárbogárd. Gráczer
Bence a védõrõl kipattanó labdát 7
méterrõl lõtte a kapuba, 1-2.
A szünet után a Mór rohamozott, és a 60.
percben Mayer D. felavatta a Deák M. sé-
rülése után a kaput elfoglaló Simon Cs.-t,
2-2. A védelem zavarát a 64. percben Gál
D. használta ki, ezzel a hazaiak javára for-
dult a mérkõzés állása, 3-2. Újabb három
perc elteltével a 67. percben Végvári Á.
góljával az eredmény 4-2. A kétgólos veze-
tés birtokában a Mór a labda tartására állt
át. A Sárbogárd kontratámadásokkal pró-
bálta feltörni a móri védelmet. A 79. perc-
ben a bal oldalon vezetett támadás végén a
labda Bezerédi Á.-hoz került és 12 méter-
rõl a kapuba lõtt, 4-3. A mérkõzés hajrájá-
ban a vendégek az egyenlítésért küzdöttek,
a védelem fellazult. Ezt kihasználva a 85.
percben Tanárki M. egy elõrevágott labdát
megszerezve a kapuba helyezett, 5-3.
Mindvégig izgalmas, jó iramú mérkõzésen
a jobb erõkbõl álló Mór otthon tartotta a
három pontot.
Jók: Végvári Á., Kaszás K., Gál D., Mayer
D., illetve Horváth Á., Gráczer Bence.

Fájó vereség

Sárbogárd U19–Mór U19 1-2 (1-0)
Sárbogárd U19: Brúzsa S. P., Nagy K., Fe-
kete A., Horváth Zs., Petõ A., Demeter D.,
Sükösd G., Molnár M., Simon Cs., Hor-
váth I., Vagyóczki P.
Csere: Gyökér K., Bögyös B. G., Nagy F.
Mór U19: Nagy M., Kovács M., Merkl B.,
Rozembaum R., Petrovszki B. P., Bihari
G., Bernáth Sz., Czövek Z., Földesi F.,
Manner M., Cseh A.
Csere: Manner A., Vasali B. D., Rigán T.,
Nagy P. P., Heim G.

Molnár M. a 41. percben a sokadik ziccert
kihasználva vezetéshez juttatta a hazaia-
kat, 1-0.
Rengeteg kihagyott helyzet jellemezte a
félidõt. A második félidõre alábbhagyott a
sárbogárdi fiatalok támadási kedve és te-
ret engedtek a móri próbálkozásoknak is.
A 75. percen Cseh A. góljával sikerült
egyenlíteni a vendégeknek.
A 86. percben jött a hidegzuhany. Rozem-
baum R. megszerezte a vezetést a Mórnak,
ami a gyõzelmet jelentette.
Ismét bebizonyosodott a foci íratlan törvé-
nye, a kihagyott helyzeteket az ellenfél
bünteti.
Fájó vereség hazai pályán.

A vendégek voltak otthon

Sárbogárd II.–Seregélyes 1-3 (0-1)
Sárbogárd II.: Brúzsa S. P., Vámosi G., Ju-
hász G., Kacz S., Nagy T., Lakatos Á., Ber-
ta J., Huszár D., Krajcsovics P., Dombi Z.
Csere: Fülöp T., Szabó Z., Pajor L., Bartók
Z., Dascal Sz. R.
Seregélyes: Druzsin M., Miklós K., Nagy
B., Kovács N., Szurovcsják L., Benczik A.,
Puszta A., Györe R., Encsi G., Ihász Cs.,
Závotka E.
Csere: Dezsõ P., Benczik Cs.
A mérkõzés elsõ perceiben a hazaiak ve-
szélyeztettek, és a 3. percben a büntetõte-
rületen belüli szabálytalanság után a játék-
vezetõ sípja néma maradt. A vendégek az
eseménytelen félóra végén megszerezték a
vezetést. Baloldalról elvégzett szabadrú-
gás után a labda Szurovcsják L.-hez került,
aki kisodródva kilõtte a bal alsó sarkot, 0-1.

A Sárbogárd II. erõtlen támadásait a Sere-
gélyes védelme könnyûszerrel hatástalaní-
totta. A második félidõben megélénkült a
játék, mindkét oldalon adódtak lehetõsé-
gek a gólszerzésre. A 65. percben egy elõre
vágott felszabadítás a középen kilépõ
Szurovcsják L. elé került. A labdát a kifutó
kapus mellett elhúzta és közelrõl a hálóba
gurított, 0-2. A hazaiak cserékkel próbál-
tak frissíteni. A 80. percben Fülöp T. elõre
ívelt labdáját a védõk kifejelték, és Bartók
Z. elsõ labdaérintése gólt eredményezett,
18 méterrõl a jobb alsó sarokba lõtt, 1-2. A
mérkõzés hajrájában a hazaiak az egyenlí-
tésért küzdöttek, mégis a vendégek szerez-
tek újabb gólt. A 90. percben Szurovcsják
L. a hozzá került labdát 18 méterrõl, véd-
hetetlenül a jobb felsõ sarokba bombázta.
MESTERHÁRMAS! 1-3.
Gólra törõ játékával a Seregélyes magabiz-
tos gyõzelmet aratott a kevés elképzelést
felmutató hazaiak ellen.
Jók: a hazaiaktól senki, illetve Szurovcsják
L.

A hétvége sportmûsora

2017. március 11. (szombat)

10.00 óra: Mezõfalva U19–Sárbogárd U19
(Mezõfalván)
15.00 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Kisláng
Öregfiúk (Sárszentmiklóson)

2017. március 12. (vasárnap)

15.00 óra: Mezõfalva–Sárbogárd (Mezõ-
falván)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Tudósító: Szántó Gáspár

Fotó: Boros Zoltán
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
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1139 Budapest, Frangepán utca 7.
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Fax: +36 1 303 47 44

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

Kiváló hangulatú mérkõzésen értékes gyõzelem
Martonvásári KSE–VAX KE Sárbogárd 23-27 (10-15)

Veszprém–Fejér–Tolna Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 16.
forduló:
Vezette: Horváth M.–Pap A. Nézõszám: 250 fõ.
Martonvásár: Kupi – Varga 2, Láposi 5, Novozánszki 1, Sarkadi J.
3, Török 1, Szabó.
Cserék: Szokoli – Pap 6, Kóti, Kerényi 2, Kiss 3, Gyurcsek, Sarkadi T.
Edzõ: Varga Zoltán, Dobos Péter.
Sárbogárd: Németh I. – Szabó J. Zs. 5, ifj. Bodoki 3, Pluhár 5,
Rehák 3, Horváth 5, Kaló 4.
Cserék: Sohár–Aranyos 2, Suplicz, Botka.
Edzõ: Bodoki György.
Hétméteresek: 3/2, illetve 4/3. Kiállítások: 0, illetve 10 perc.
Az elmúlt hétvégén a vadonatúj sportcsarnokkal büszkélkedõ
Martonvásárhoz látogattunk. Már a kezdõ sípszó elõtt lehetett
érzékelni, hogy ebben a városban valami elkezdõdött, hiszen kö-
zel teltház volt a lelátón. Rengeteg gyermek és felnõtt biztatta a
több új játékost is igazoló hazai csapatot.
Kiválóan kezdtük a találkozót, hiszen 10 percnyi játék után 6-1-es
vezetést mutatott az eredményjelzõ a javunkra. Támadásban
könnyedén jutottunk el ziccerekig, amit jó százalékban értékesí-
teni is tudtunk. A kapuban Németh Tamás védésekkel járult hoz-
zá a magabiztos vezetéshez. A félidõ hajrája elõtt 3 gyors góllal
felzárkóztak a hazaiak 2 találatra. Azonban az utolsó 5 percben
berámoltunk 4 gólt, amire ellenfelünk csak egyszer tudott vála-
szolni, és a szünetre visszaállítottuk a magabiztos 5 gólos elõnyün-
ket.
A fordulás után is onnan folytattuk, ahol az elsõ játékrészben ab-
bahagytuk. Szabó József Zsolt vezérletével gyorsan megléptünk 8
góllal. Ekkor úgy nézett ki, hogy eldõlni látszik a 2 pont sorsa. A
nagynak mondható elõny elkényelmesítette a csapatot, amely hi-
bákat szült a játékunkban. Eladott labdáinkat a martonvásáriak
könyörtelenül kihasználták és pár perc alatt megfelezték a kü-
lönbséget. Az utolsó 10 percre azonban még így is 5 gólos elõnnyel
fordulhattunk. Viszont a 3 perc alatt bekapott 4 gól már minimális
távolságot eredményezett a két csapat között. Az 55. percben a
döntetlenhez volt labdája a hazaiaknak, de ekkor Németh Tamás
egy hatalmas bravúrral hárított. Ez a védés új lendületet adott a
csapatnak, aminek köszönhetõen még 3 gólt lõttünk és abszolvál-
tuk ezt a rettentõen nehéz találkozót.

Majdnem sikerült elszórakozni… A második félidõben 8 gólos
vezetésnél senki nem hitte volna, hogy szoros meccs lehet még eb-
bõl. Azt lehetett érezni, hogy a kevés cserelehetõség eredménye-
ként elfáradtunk a saját tempónkban, és hibát hibára halmoz-
tunk. A martoniak ettõl belelkesedtek és visszajöttek a meccsbe.
Szerencsére a küzdeni tudás és az akarat a végén kihúzott minket
a gödörbõl!
Külön ki kell emelni, hogy nagy élmény volt játszani egy ilyen szép
létesítményben, ilyen szép számú közönség elõtt. Reméljük, hogy
nemsokára Sárbogárdon is egy hasonló, impozáns létesítmény-
ben fogadhatjuk a csapatokat!
A hétvégén a megszokott szombat 18 óra helyett egy órával ké-
sõbb, 19 órakor fogadjuk a Somló Hús Pápa csapatát! Várunk
minden szurkolót és érdeklõdõt a Mészöly csarnokába!
Március 11. (szombat) 19 óra: VAX KE Sárbogárd–Somló Hús
Pápa

Tabella:
1. Veszprémi Egyetemi SC 14 14 0 0 471 337 134 28
2. Telekom Veszprém IV. 15 13 0 2 437 351 86 26
3. Rácalmás SE 15 11 0 4 450 411 39 22
4. Ercsi SE 15 9 0 6 454 409 45 18
5. VAX KE Sárbogárd 15 9 0 6 437 404 33 18
6. Bajnok DSE Nemesvámos 15 8 1 6 433 401 32 17
7. Õsi Andreotti SE 14 7 0 7 412 413 -1 14
8. KK Ajka II. 14 6 1 7 336 337 -1 13
9. Bicskei TC 14 5 1 8 377 398 -21 11
10. Simontornyai KK 15 4 1 10 443 500 -57 9
11. Alsóörsi SE 15 4 0 11 378 444 -66 8
12. Martonvásári KSE 14 3 0 11 327 395 -68 6
13. Somló Hús KK Pápa 15 0 0 15 336 491 -155 0

A 16. forduló további mérkõzései:
Ercsi–Nemesvámos 29-27 (13-13), Rácalmás–Bicske
31-30 (16-15), Telekom Veszprém IV.–Simontornya
27-25 (14-14), Alsóörs–Õsi 26-33 (11-15)

Rehák Tamás

A SÁRBOGÁRDI KÉZILABDÁÉRT
Tisztelt Szurkolóink! Ismét közeledik az adóbevallás. Az el-
múlt években jelentõs anyagi támogatást jelentett számunkra
az Önök adójának 1 %-a, amit nagyon köszönünk!
Kérjük Önöket, hogy ha tehetik, az idén is támogassák az egye-
sületünket.

Adószámunk: 18502710-2-07

VAX KE Sárbogárd

1 %
KEDVES KARATE SPORTBARÁT!

Kérem, hogy személyi jövedelemadója 1 %-ának
felajánlásával támogassa a

NIHON KARATE KYOKAI Sportegyesületet.

Adószámunk: 19025513-1-07
Köszönettel: Németh Attila elnök
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SZÜLÕI KÖZÖSSÉGI BÁLSZÜLÕI KÖZÖSSÉGI BÁL
CECÉNCECÉN

Szeretettel meghívunk minden kedves bálozni vágyót
a Cecei Általános Iskola szülõi közösségének báljára!

IdõIdõpont: 2017. mápont: 2017. március 11., szombat, 18 órcius 11., szombat, 18 órara
Helyszín: mûvelõdési ház, Cece, Szabadság térHelyszín: mûvelõdési ház, Cece, Szabadság tér

Belépõdíj: 500 Ft

Zenélnek: Szabó László és Várady–Szabó Márton

Mûsorról a diákok szülei gondoskodnak.
Tombolával és vidám hangulattal várunk mindenkit!

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület tisztelettel meghívja Önt

egy hagyományõrzõ sétára
március 15-e alkalmából

GYÜLEKEZÉS AZ ÜNNEP NAPJÁN
9 órakor a Hõsök terén,

majd autóval a Huszár-temetõbe, ott 9.30 órakor megemlé-
kezés a kopjafáknál, utána autóval vissza

a Hõsök terére, s innen indul a séta a következõ útvonalon:
Petõfi-emléktábla – Boross Mihály-emlékoszlop – Huszár-kú-
ria – Tompa Mihály-emléktábla – Úri utca – Hõsök tere

Csatlakozzon hozzánk!
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GÁZKÉSZÜLÉKEK
JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA

06 30 440 5790

SÁRBOGÁRDON, ASZTALOS UTCÁBAN
CSALÁDI HÁZ ELADÓ

06 30 347 3767

CSALÁDI HÁZAK, INTÉZMÉNYEK
TAKARÍTÁSA!
06 20 567 6678

KERTÉPÍTÕ CÉG keres ÉPÍTÉSVEZETÕT
és KERTÉSZETI SEGÉDMUNKÁST

B-kategóriás jogosítvánnyal
06 20 411 6895

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Barátságon lakás, ugyanitt bútorok eladók. 06 (30) 534 0007

Fiatal gazda szántóföldet bérelne támogatás feletti áron. Területek:
Nagyhörcsök, Sárhatvan, Örspuszta, Pusztaegres, Sáregres, Mezõszilas,
Káloz, Dég (Alsótöbörzsök, Sárszentmiklós), minimum 2,5 hektártól. 06
(30) 613 0823

Albérletet, vagy házat keresek megvételre részletfizetéssel 06 (30) 469
7525

APRÓHIRDETÉSEK

1 %
A KÖRNYEZETÜNKBEN

ÉLÕ SÚLYOSAN FOGYATÉKOS
GYERMEKEKÉRT

A Csipike Egyesület kéri a tisztelt adózó állampolgárokat,
hogy adójuk 1 %-át ajánlják fel a Sárbogárdon és környékén
élõ súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek javára.
Felajánlásukat elõre is köszönjük!

Az egyesület neve: CSIPIKE EGYESÜLET

ADÓSZÁMA: 18491328-1-07

Heti idõjárás
Pénteken a még fölénk érkezõ nedves léghullám hatására
gyenge esõ, zápor hullhat, mögötte szombaton átmenetileg na-
posabb idõ ígérkezik.
Vasárnap ismét nedvesebb levegõ érkezhet, így vasárnap dél-
utántól hétfõ délelõttig ismét megnõ a csapadék valószínûsé-
ge, és lehûlés kezdõdhet. Az idõszak nagy részében fagypont
körüli minimumok várhatók és napközben se nagyon mérhe-
tünk 15 feletti értékeket, sõt a jövõ hét elején a 10 fokot is alig
éri majd el a hõmérõ higanyszála.

www.metnet.hu

Tisztelt Hölgyem!Tisztelt Hölgyem!

Tisztelettel és megbecsülésselTisztelettel és megbecsüléssel

köszöntömköszöntöm

nõnap alkalmából!nõnap alkalmából!

Dr. Sükösd Tamás polgármesterDr. Sükösd Tamás polgármester

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A sárbogárdi református egyház által alapított Árva Bethlen
Kata Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak,
akik elmúlt évi jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták tevé-
kenységét. A 2015. rendelkezõ évre vonatkozóan 254.000 Ft
gyûlt össze, melyet a 2016-os évben a gyermekek nyári hittan-
táborára fordítottunk. További célunk a Sárbogárdi Reformá-
tus Idõsek Otthonának támogatása.

Adószámunk: 18483118-1-07

Megnevezés: Árva Bethlen Kata Alapítvány Sárbogárd

Munkájukra áldást kérve felajánlásukat köszönjük!

ADÓ 1 %
Köszönjük Önnek, hogy a múlt évben végzett 1 %-os ado-
mánygyûjtési munkájával hozzájárult egyesületünk mûködé-
séhez. Kérjük, hogy az idén is legyen segítségünkre. Fáradozá-
sát nagyon köszönjük!

Adószámunk: 18491074-1-07
Tisztelettel és köszönettel:

Sárréti Íjász Club Egyesület Sárbogárd

KONCERTLÁTOGATÁS
ZENEAKADÉMIA

2017. MÁJUS 20. (SZOMBAT) 19.00 ÓRA

Mozart: Requiem, K. 626.

Közremûködik: Kriszta Kinga (szoprán), Balogh Eszter (alt),
Varga Donát (tenor), Dani Dávid (basszus), a Budapesti Aka-
démiai Kórustársaság és a MÁV Szimfonikus Zenekar, vezé-
nyel: Kobajasi Kenicsiró.

Jegyár: 4.000, 5.000, 6.000 Ft.

Jegyet igényelni március 17-éig a Huszics Vendel Kórus tagjai-
nál és a Sárszentmiklósi Általános Iskola telefonszámán lehet.
Utazás egyénileg.
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