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„Zene nélkül mit érek én” – harsogták együtt Máté Péter slágerét
a Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium diákjai és tanárai egy röp-
ke óraközi szünetben szeptember 29-én, pénteken délelõtt, a ze-
ne világnapjához kapcsolódóan. Fantasztikus volt látni, hallani,
hogy a közös énekhez a kezdeti bátortalanságot levetkõzve szinte
mindenki csatlakozott, aki az aulában tartózkodott.
Bemelegítésként a zene elõtt tisztelegtek egy citerával kísért nép-
dallal (ezt is közösen énekelve) és Vivaldi Négy évszak címû mû-
vének Tél címû tételével is, melyet Bereczk Hedvig tanár és Jákob
Ágnes diák hegedû–zongora kettõse adott elõ.

Hargitai–Kiss Virág

ZENE NÉLKÜL MIT ÉR…ZENE NÉLKÜL MIT ÉR…

Bogárdi ultiparti

Második alkalommal rendezte meg a Mozdulj a Városért Egyesü-
let a Bogárdi Ultipartit. Az elmúlt évi nagy siker bátorította fel az
egyesület vezetését, hogy az idén újra meghirdessék a versenyt.
Az eseménynek Rostás Péter adott helyet vendéglõje emeleti ter-
mében, amit ezúton is hálásan köszönnek a szervezõk. Hét csapat
nevezett: Mezõszilas, Vajta, Cece, Bakonykúti, Aba, Nagykanizsa
és Sárbogárd versenyzõi ültek asztalhoz. Lett volna egy bogárdi
nõi csapat is, de más elfoglaltság miatt csak ketten érkeztek meg,
így négyes kört nem tudtak kiállítani. A parti végén eredményt is
hirdettek. A kupát a legtöbb pontot elérõ Bakonykúti képviselõje,

dr. Fülöp Gyula vi-
hette haza, második
lett Bodnár Károly
Vajta, harmadik Al-
bert Károly Cece. A
verseny szoros volt,
mert a 4. helyezett is
ugyanannyi pontot
ért el, mint a harma-
dik.

Hargitai Lajos
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JELENTÕS ISKOLAFEJLESZTÉS
Kiemelkedõ nagyságrendû támogatásokat kapnak az iskolák – derült ki a Dunaújvárosi Tankerületi Központ szeptember 28-ai saj-
tótájékoztatóján, melynek a Sárkeresztúri Általános Iskola adott helyet. A tankerületi központ szakemberei mellett az esemény ven-
dégei voltak: dr. Galambos Dénes, Tessely Zoltán és Varga Gábor országgyûlési képviselõk, valamint az érintett települések polgár-
mesterei és az érintett intézmények igazgatói.

A sajtótájékoztatón az EFOP–4.1.2-17 kódszámú, „Iskola 2020 –
Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátrány-
kompenzáció elõsegítése és a minõségi oktatás megteremtése ér-
dekében” és az EFOP–4.1.3-17 kódszámú, „Az állami fenntartá-
sú köznevelési intézmények tanulást segítõ tereinek infrastruktu-
rális fejlesztése” címû felhívásokra benyújtott pályázatokat elbí-
ráló irányító hatóság döntésérõl hangzottak el a részletek.
A Dunaújvárosi Tankerületi Központ megbízott igazgatója, Szi-
lágyiné Németh Sarolta elmondta, hogy az EFOP pályázati felhí-
vások céljai az állami fenntartású intézmények valós, helyi igé-
nyekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztése, vala-
mint az érintett intézmények hatékony pedagógiai eszközrend-
szerét, módszertani megújulását támogató, a minõségi nevelés-
hez–oktatáshoz és a mindennapos testnevelés infrastrukturális
igényeihez illeszkedõ funkcionális egységeknek és feladat-ellátási
helyeknek a kialakítása.
A Dunaújvárosi Tankerületi Központnak az érintett intézmé-
nyek fejlesztése, a megfelelõ infrastrukturális háttér kialakítása
útján kifejezett célja az alapvetõ tárgyi, technikai, eszköz- és inf-
rastrukturális feltételek megteremtése. A projektek keretében
végrehajtandó infrastruktúra-fejlesztés fokozza az érintett intéz-
mények eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösz-
tönzõ nevelést), és emeli az általuk nyújtott szolgáltatások minõ-
ségének színvonalát, ezzel biztosítva a minõségi oktatáshoz, neve-
léshez való hozzáférést.
A Dunaújvárosi Tankerületi Központ projektjei a köznevelésben
részt vevõ tanulók lemorzsolódásának, az iskolai rendszerbõl való
kimaradásának megakadályozását, valamint a legalább középfo-
kú végzettség, képzettség megszerzésének elérését célozzák, ez-
zel elõsegítve a munkaerõpiacra való beilleszkedést, valamint
hosszú távon a munkavállalás, a pályán maradás sikerességét.
A projektek keretében tervezett eredmények figyelemmel van-
nak a vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlõségi jogsza-
bályokra, valamennyi nyertes pályázat keretében projektarányos

akadálymentesítés és infokommunikációs akadálymentesítés va-
lósul meg.
A projektek célkitûzései között szerepel továbbá, hogy az érintett
intézményekben biztosítva legyen a deszegregáció, illetve teljes
körûen érvényesüljön az egyenlõ bánásmód elve. Az esélyegyen-
lõség szempontjainak figyelembe vételével a fejlesztések szolgál-
ják a hátrányos megkülönböztetéssel szemben folytatott küzdel-
met.
A beruházások hozzájárulnak a méltányos köznevelés és az
egészséges életmód megteremtéséhez, az egész életen át tartó ta-
nuláshoz szükséges kulcskompetenciák elsajátításának és a tu-
dáshoz való hozzáférés informális és nem formális tanulást bizto-
sító infrastrukturális feltételeinek biztosításához.
A Dunaújvárosi Tankerületi Központ részérõl a felhívások kere-
tében 12 pályázat került benyújtásra, melyek közül 11 már támo-
gatásban részesült, a Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola
pályázata még bírálati szakaszban van.
Térségünkben a Cecei Általános Iskola 634.865.806 Ft, a Sár-
keresztúri Általános Iskola 64.246.962 Ft, a Sárszentmiklósi Álta-
lános Iskola 86.835.341 Ft, a Mezõfalvai Petõfi Sándor Általános
Iskola 128.112.136 Ft támogatást nyert.
A sárszentmiklósi iskola a támogatást energetikai korszerûsítés-
re, padlóburkolat-cserére (tantermek, tornaterem), tantermek,
folyosók, mellékhelyiségek korszerûsítésére, az udvar felújítására
és bútorok beszerzésére fordítja a támogatást.
A cecei iskola 32 éve nem lett felújítva. Ott korszerû tantermek,
szaktantermek, fejlesztõhelyiség, közösségi terek kialakítására, a
könyvtár és tanári felújítására, bútorok, eszközök beszerzésére,
akadálymentesítésre, zöld felületek fejlesztésére, energiahaté-
konysági beruházásra, infrastrukturális fejlesztésre fogják költeni
az elnyert összeget.
A Dunaújvárosi Tankerületi Központ tájékoztatói alapján össze-
állította:

Hargitai–Kiss Virág

Üzemel a nagylóki szárító
A gyümölcs- és zöldségfeldolgozás egyik alternatívája, a szárítás teljes gõzzel üzemel
Nagylókon. Örömmel újságolta Tóth József, Nagylók polgármestere, hogy folyamato-
san készül náluk a szépen csomagolt õrölt paprika, saját termésbõl.

– Mióta kezdte meg mûködését a szárító?

– A paprikaszezon elejétõl. Azt megelõzõ-
en gyümölcsöt, barackot, zöldséget, para-
dicsomot aszaltunk. Tekintettel arra, hogy
a szárítóüzem fõ terméke a fûszerpaprika,
úgy alakítottuk a dolgokat, hogy a paprika-
szezon kezdetére rendelkezésre álljon
minden engedély és feltétel a feldolgozás-
hoz, bérfeldolgozáshoz.
– A zöldség- és gyümölcsszárítás jó teszt
volt az üzemnek. Mennyire használják az
érintett termelõk az üzemet?

– Minden napra ad munkát az eddigi ügy-
félkörünk. Tegnap például Pápáról hoztak
szárításra és feldolgozásra paprikát. De fo-
lyamatosan ad munkát az üzemnek a saját
termesztésben elõállított paprikánk is, ami
ebben az évben nagyon bõséges és nagyon
jó minõségû. Ma kaptam meg az elsõ õrle-

mény bevizsgálási eredményét: a színezék-
tartalma 250 fölötti, tehát kiváló. Fontos
kiemelni, hogy itt a HACCP-rendszernek
és az élelmiszerkönyvnek megfelelõen
folyik a feldolgozás és a paprika asztalra
való juttatása.

– Kapacitásotok bõven van, a gépeket néz-
ve.

– Ez kétségtelen. A Nagylóki Szociális Szö-
vetkezet öt dolgozója mûködteti a szárító-
üzemet. Szívesen fogadunk akár önkor-
mányzatoktól, akár magánszemélyektõl
feldolgozandó paprikát. A kapacitás tekin-
tetében körülbelül 300-350 kg paprika az,
amit szikkasztott állapotban be tudunk töl-
teni a 88 tálcából álló szárítókamrába. A
nem kellõen szikkasztott paprikának
14-16 óra a szárítási ideje, a megfelelõen
szikkasztott paprikának rövidebb.

– A saját termésbõl elõreláthatólag hány
kiló õrleményetek lesz? Az õrleményt hol
lehet megvásárolni?
– Ami jelenleg be van takarítva, az egy ton-
na õrleménynek megfelelõ nyers paprika.
Hét tonna került leszedésre. Körülbelül
még feleennyi kint van a termesztési terü-
leten. Az értékesítés jelenleg itt folyik, az
üzemnél (a Petõfi utcában). Egyelõre még
nem készült el a honlapunk, ahol majd on-
line is lehet rendelni paprikát tõlünk.

Hargitai–Kiss Virág
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KEREKESSZÉKBEN
IS SPORTOSAN

STADLER TAMÁS nemrég a sárbogárdi Delta Testépítõ Klubban együtt
nyûtte a vasakat az erõemelõ paralimpiai válogatott keret tagjaival.

– Mikor döntöttél úgy, hogy kerekesszé-
kesként belevágsz a fekvenyomásba?
– Maga az, hogy mindenképpen sportolni
szeretnék, már régebben megfogalmazó-
dott bennem, csak nem tudtam, hogy me-
lyik sportág lenne számomra az ideális.

Egyet tudtam biztosan: hogy szeretnék ki-
csit izmosabb, erõsebb lenni. De ennek is
elõzményei voltak. Például többek közt
azért álltam neki sportolni, mert rengeteg
bántást kaptam, amiért vékony voltam és
gyenge, illetve fõképp a mozgássérültsé-
gem miatt. És ha a sérültségemen nem is
tudok változtatni, a fizikumomon és az
erõnlétemen mindenképp szerettem vol-
na. Valamint számomra elrettentõ példa-
ként hatott, hogy sok mozgássérült embert
láttam, akik beletörõdve a sérültségükbe
elhagyták magukat fizikálisan, és emiatt
még inkább leromlott az állapotuk.
– Hány éves voltál akkor?
– 10-13 éves voltam, amikor megfogalma-
zódott bennem, hogy sportolni szeretnék.
De mielõtt a súlyzózás felé vettem az
irányt, elõtte kipróbáltam az úszást, a ko-
sárlabdát, saját testsúlyos edzést, a boccsa
labdajátékot, a csörgõlabdát, a vívásba is
belekóstoltam, és évekig jártam az általá-
nos iskolám néhány másik sérült diákjával
a Margit-szigeten megrendezésre kerülõ
Vivicitta futóversenyre. De végül a súlyzó-
zásban találtam meg azt, ami szükséges
ahhoz, hogy a céljaimat elérjem.
– Jó példa mindenki számára, hogy spor-
tos vagy annak ellenére, hogy kerekesszék-
be vagy kényszerítve.
– Korán rájöttünk otthon és a bentlakásos
iskolákban, ahova jártam, hogy nekem
nagy mozgásigényem van.
– Ha nem szemtelenség megkérdezni: mi-
kor derült ki, hogy kerekesszékesként kell
leélned az életedet?
– Édesanyám egészséges babát várt, és szü-
letésemkor derült csak ki, hogy mozgássé-
rült leszek. Sérültségemet tekintve nyitott
gerinces és vízfejû vagyok, mindkettõ szü-
letési rendellenesség.
– Nincsenek fájdalmaid edzés közben?

– Vannak, de tudom, hol a határ, amit a
testem elbír. Illetve azért is nagyon oda
kell figyelnem, mert a vízfejûség miatt van
a fejemben egy csõ (shunt), ami szabályoz-
za az agyvizet és elvezeti a felesleget.
– Amikor rátaláltál erre a sportágra, egy-

bõl jelentkeztél az erõemelõk szövetségé-
nél?
– 10 éve súlyzózok, de a csapatba csak 2016
augusztusában kerültem. Siófokon a
Muscle Beachen találkoztam a jelenlegi
edzõmmel, Szabó Ozor Jánossal, és õ aján-
lotta, hogy érdemes lenne magam kipró-
bálni ebben a sportágban komolyabban is,
mert jó a fizikumom, jók az adottságaim.
– Faragó Péter szövetségi kapitány emlí-
tette, hogy nagy reményeket fûznek hoz-
zád.
– Igen, így van. Épp ezért igyekszem min-
dent megtenni, hogy minél inkább bizo-
nyítsak, már csak azért is, mert szeretnék
kijutni a következõ paralimpiára, de majd
meglátjuk. Én mindent megteszek a ma-
gam részérõl, de elõször a jövõ tavasszal
megrendezésre kerülõ párizsi Európa-baj-
nokság a cél, hogy ott jól szerepeljek.
– Milyen súlykategóriába tartozol?
– A 80 kg-os súlycsoportban vagyok, ami
72,01 kg-tól 80 kg-ig terjed.
– Amikor edzel, mennyiben jelent nehéz-
séget, hogy kerekesszékkel kell mozogni a

teremben, elõkészíteni a gyakorlatot, pa-
kolni a súlyokat?
– Ha nagyobb súlyt kell elvenni az állvány-
ról vagy épp visszapakolni, megkérek vala-
kit, hogy segítsen.
– Mennyi volt eddig a legnagyobb súly,
amit kinyomtál?
– Versenyen 145 kg, de edzésen nyomtam
már 153 kg-ot is.
– Mennyi versenyen jártál már?
– Az elsõ verseny, amin résztvettem 2009-
ben volt, ahol versenyen kívül nem hivata-
los versenyzõként 60 kg-ot nyomtam, 56
kg-os testsúllyal. Hivatalos versenyzõként
2016 szeptemberében indultam elõször, és
127,5 kg-ot nyomtam 75 kg-os testsúllyal.
Azóta azzal a versennyel együtt már 9 ver-
senyen vagyok túl, amikbõl volt, ami már
pontgyûjtõ a paralimpiára. Idén még két
versenyem lesz, egy lengyelországi novem-
berben és egy magyar Békéscsabán de-
cemberben.
– Mint nem sportember, mivel foglalko-
zol?
– Munkanélküli vagyok. Nincs szakmám,
csak érettségim, illetve egy emelt szintû,
több modulból álló vizsgám informatiká-
ból.
– Szeretnél elhelyezkedni?
– Igen, jó lenne valahol munkát találni/
kapni.
– Mi a hobbid?
– Informatika, rajzolás és természetesen a
sport.
– Sok sikert kívánok Neked!
– Köszönöm, mindent megteszek, ami tõ-
lem telik.

Hargitai–Kiss Virág

Stadler Tamás eddigi parafekvenyomó versenyeken elért eredményei:
2016. szeptember 10., Pusztaszabolcs – XXIX. hagyományos országos fekvenyomó pusztaszabolcsi
kupa, mozgássérült kategória, 127,5 kg-mal I. hely és új egyéni rekord.
2016. október 29., Beled – 2016. évi XXIV. BioTech USA országos fekvenyomó és parafekvenyomó
magyar bajnokság, 140 kg-mal I. hely és új országos, illetve egyéni rekord.
2016. december 17., Trencin (Szlovákia) – sportfesztivál, férfi abszolút, 141 kg-mal abszolút III. hely és
új országos, illetve egyéni rekord.
2017. március 5., Budapest – IX. Havanna kupa, 142 kg-mal I. hely és új országos, illetve egyéni re-
kord.
2017. április 8., Bánovce (Szlovákia) – szlovák–magyar nemzetközi parafekvenyomó bajnokság, 143
kg-mal I. hely és új országos rekord.
2017. május 4–7., Eger – parafekvenyomó világkupa, 128 kg-mal 6. hely.
2017. június 3., Zalaigrice – III. Zalaigrice országos mozgássérült erõemelõ verseny, 140 kg-mal I. hely.
2017. július 29., Siófok – BioTech USA fekvenyomó Balaton kupa, mozgássérült kategória, 145 kg-mal
súlycsoport I. hely, férfi abszolút II. hely és új országos rekord.
2017. augusztus 5., Siófok – Scitec RAW Power, 140 kg-mal I. hely.
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A Teremtés hete
Ökumenikus gyermekdélutánt rendeztek szombaton délután
Sárszentmiklóson a református gyülekezeti teremben Hegedüs-
né Erdõdi Judit református lelkész, Varga László katolikus hitok-
tató, Váraljainé Melis Orsolya evangélikus lelkipásztor vezetésé-
vel a Teremtés Hete alkalmából. Sok gyerek szüleivel együtt vett
részt az alkalmon. Videóvetítéssel, közös énekléssel, közös játék-
kal mélyítették el az Evangélium igéjének gondolatát: „Boldogok
a szelídek, mert õk öröklik a földet” (Máté ev. 5.5).

Erdõdi Judit lelkész asszony a gyerekekkel beszélgetve tárta föl az
ige mélyebb értelmét, hogyan kerülhetünk mi emberek lelkünk-
ben és mindennapi cselekedeteinkkel harmóniába a Földdel,

amely a teremtés színhelye. Ad-
nunk kell, hogy kaphassunk,
megelégedni azzal, amit kapunk,
s nem követelünk többet, mert
ha csak elvesszük a föld kincseit,
követelünk még többet, s elége-
detlenek vagyunk, szívünkben
nem jut hely Jézusnak, az õ meg-
váltó keresztjének.
A közös ima utáni játékban mû-
anyag hulladékból készítettek a
gyerekek játékokat. Ebbe a já-
tékba szüleik is lelkesen bekap-
csolódtak.

Hargitai Lajos

TÖRTÉNET A NAGYMAMÁMRÓL
Emlékezetes élmény. Kisiskolás koromban jöttem hazafelé a
nagymamával. Be akartam fordulni az akkoriban nyílott önkiszol-
gáló bolt bejáratán, talán zsemlét venni. A nagyi azonban megma-
kacsolta magát. Mintha elsápadt volna. Õ ebbe a boltba nem haj-
landó belépni. Nem és nem! De miért? Nincs válasz.
A nagyanyám aktív korában boltos volt. Ott állt a pult mögött, rá-
mosolygott a vevõre. „Kérek huszonöt deka cukrot, Erzsi néni!”
És Erzsi néni, az én késõbbi nagyszülõm, elõvette a kis lapátkát, és
a papírzacskóba finom ütögetéssel, tekintetét egy pillanatra sem
levéve a mérleg mutatójáról, belemérte a kért mennyiséget. El-
tartott egy darabig. A többi vevõ türelmesen várt. Megszokták.
Évszázadok óta így folyt ez. Volt úgy, hogy a szûk helyiségbe már
nem is fértek el a várakozók, még az utcán is toporogtak jó néhá-
nyan. Nyugaton készült filmeken néha láttuk a csarnok nagyságú
bevásárlóközpontokat, olyan tévképzete volt az embernek, hogy
ott, abban a boldog világban az egész várost üvegtetõ fedi. Szeren-
csés világutazók mesélték, hogy Nyugaton közvetlenül hozzáfér-
nek a vásárlók az árucikkekhez, saját kezükkel leemelhetik a
polcról, betehetik a kosarukba. Önkiszolgálás van. Hihetetlen
volt. Leemelhetik? És nem lopják õk el, nem tüntetik el a kabát-
juk alá?
Vannak forradalmak, ugrásszerû változások az életben. A hatva-
nas években nálunk is megjelent az önkiszolgáló módszer. Muszáj
volt tudomásul venni, hogy igaz. Vigyázva lépkedtünk a sima kö-
vezeten, mintha tojások közt haladtunk volna. Sejtettük, hogy a

falak mögül, titokzatos nyílásokon át rejtett tekintetek követnek
bennünket. Óvatosan nyúltunk a kiszemelt áruhoz. Aztán meg-
szoktuk, mintha sosem létezett volna a kis lapát ütögetése. Egy
fejlettebb társadalom üzenete volt. Minden épelméjû ember szá-
mára nyilvánvalóvá vált, hogy nem igaz, amit az iskolában lanka-
datlanul tanítottak neki, hogy a mi szocialista berendezkedésünk
jobb, mint a nyugati kapitalizmus. Elemi élmény volt: az igazság
lett igazság. Mindenki a saját szemével látta, mennyivel praktiku-
sabb az önkiszolgálás.
A nagymamám nem kért belõle. Talán nem fért a fejébe, hogy lé-
tezhet kereskedelem vevõ és eladó közvetlen kontaktusa nélkül.
Nem volt hajlandó lemondani az eladó mosolyáról, az ember és
ember közötti természetes kapcsolatról. Talán furcsa, tilos volt
számára, hogy a tulajdonos vagy megbízottja jóváhagyása nélkül a
magáévá tegyen valamit, ami nem az övé. Talán félt, hogy elté-
veszt valamit vásárlás közben. Még az is lehet, hogy a pénztár
elõtti idegesítõ sorbaállást akarta megúszni.
Számomra tünetértékû az õ megtorpanása a bejárat elõtt. Van-
nak, akik nem kérnek az új világból, akármilyen csalóka. Volt egy
életformájuk, amely szinte a vérükké vált. Idegenkednek attól,
hogy másikra cseréljék. Nagyon szerettem a nagymamámat. So-
kat tanultam tõle. Az erkölcs ábécéjét. –„Gondulj bele, hogy ne-
ked hugyan esne!” – mondta, ha valakivel gonoszkodtam kissé. És
én most abba „gondulok” bele, hogy milyen más volna a világ, ha
az emberek betartanák ez a nagyanyai tanácsot.

L. A.

Meghívó az október 6-ai megemlékezésre
Tisztelettel és szeretettel várjuk az emlékezni vágyókat

2017. október 6-án, pénteken 8 órakor
a Cecei Általános Iskola fõbejáratának lépcsõjénél.

Emlékezzünk együtt lehajtott fõvel az aradi vértanúkra!
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A LEHETÕSÉGEK KAPUJÁBAN
Közösségben, vagy egyedül fejlesszük a tehetségígéretet?

Gyakran teszik fel ezt a kérdést még szak-
emberek is, hiszen a gyermek fejlõdése
szempontjából ez valóban lényeges eleme
a tehetség kibontakoztatásának. A szak-
irodalom és a pedagógiai gyakorlat is azt
igazolja, hogy a legideálisabb, ha az óvo-
dáskorú gyermek közösségben szerzi meg
mindazt, ami szükséges tehetsége érvény-
re juttatásához. Alapvetõen az óvodában a
differenciált nevelés, azaz az egyéni képes-
ségeket figyelembe vevõ fejlesztés lehetõ-
vé teszi a tehetség csírájának kibontakoz-
tatását a mindennapi tevékenységek kere-
tében is.
Az óvodába bekerülve elsõsorban a társas
kapcsolatok kialakítása, a másik felé való
odafordulás jellemzi a gyermekeket. A
szocializálódás fontos lépése az óvodástár-
sak felfedezése, az egymáshoz való alkal-
mazkodás, a harmonikus mindennapi
rendszer, szokások elsajátítása. Ebben az
életkorban a gyermek komplex fejlesztése
kell, hogy domináljon, és ez legjobban kö-
zösségben valósulhat meg.
A gyermekben rejlõ kíváncsiság, a min-
dent kipróbálni akarás, és bátorság lehetõ-
séget ad arra, hogy az óvodapedagógus fel-
térképezze a fejlesztendõ területeket. Már
ekkor megmutatkozhat, hogy a kisóvodás
melyik tevékenységben mélyül el legin-
kább, mi az, ami hosszabb idõre leköti.
Nagycsoportban már lehet, hogy megmu-
tatkozik egy-egy tehetségígéret igazi
„szakterülete”, például a zenélés, mesélés,
táncolás, rajzolás, festés, mintázás, sporto-
lás terén. Ha ez valóban így van, akkor ér-
demes külön foglalkozásra javasolni a
gyermeket, vagy mûvészeti iskolába járat-
ni a csemetét, ha átlag feletti képességei
vannak.
Hangsúlyozni szeretném azonban, hogy ez
utóbbit csak akkor tegye meg a szülõ, ha az
óvodapedagógus is javasolja, és ha a tehet-
ségazonosítás is megtörtént a pedagógiai
szakszolgálat szakemberei által.
A gyermek harmonikus fejlõdése óvodás-
korban, a közösségben a legideálisabb. Ezt
szem elõtt tartva intézményünkben több-
féle lehetõséget is biztosítunk a gyerme-
keknek. Óvodáinkban a tehetségígéretes
gyermekek fejlesztése két síkon történik

„Zengõ szó a gyermekekért” tehetséggon-
dozó programunk alapján: óvodai csoport-
jainkban a napi tevékenységekbe ágyazva
komplex személyiségfejlesztéssel, illetve
kiscsoportos „tehetséggondozó” foglalko-
zások keretében. A nagycsoportos gyer-
mekek szervezett keretben heti egy alka-
lommal irányított foglalkozáson vesznek
részt a nevelési év során minimum 30 órára
tervezetten. A feladatok a gyermekek
egyéni képességeinek és fejlettségi szintjé-
nek megfelelõen tervezettek.
A foglalkozásokat, a helyi sajátosságokat
is figyelembe véve szervezzük, érdeklõdés
és igényfelmérés alapján. Ezúton is szeret-
ném felhívni a kedves szülõk figyelmét ar-
ra, hogy a jelentkezési határidõ szeptem-
ber vége, a csoportszobákban megtalálha-
tó jelentkezési lapon. Javaslom az óvoda-
pedagógusokkal való konzultációt gyer-
mekeik érdekében, hiszen õk azok, akik a
legjobban felmérték – különbözõ módsze-
rekkel – gyermekük képességeit. Közösen
mérlegeljék gyermekük terhelhetõségét is,
ha több foglalkozást is szeretnének válasz-
tani, alapvetõen a gyermek érdeklõdése
szerint.
Intézményünk részt vesz a Bozsik-prog-
ramban is, ahol sportedzõk foglalkoznak
óvodásainkkal. Ez utóbbit az alkalmas je-
löltek létszámától függõen mindegyik fel-
adat-ellátási helyünkön biztosítjuk.

A SZÉKHELYEN (Mikes köz 3.)
a következõ lehetõségek vannak:

– „Egy húron pendülünk” néptánc és népi
gyermekjáték-foglalkozás

– „Varázsköpeny” báb- és drámajátékmû-
hely
– „Sajtkukac” mozgásfoglalkozás
– „Kis felfedezõk” természetbarátok fog-
lalkozása
– „LÜK” logikai gondolkodást fejlesztõ
foglalkozás LÜK-táblajátékokkal
– „Csip-Csup Csodák” kézmûvesmûhely
– Bozsik-programban való részvétel

A TAGÓVODÁBAN (Gesztenye sor 1.):

– „Eszterlánc” néptánc és népi gyermekjá-
ték-foglalkozás
– „Mese-kuckó” drámajátékmûhely
– „Okos-ka” logikai gondolkodást fejlesz-
tõ foglalkozás Okos(koc)ka játékkészlet-
tel és módszerrel
– Bozsik-programban való részvétel

A TÖBÖRZSÖKI ÓVODÁBAN
(Szent István út 49.):

– „Zeneovi” foglalkozás
– Bozsik-programban való részvétel

A PUSZTAEGRESI ÓVODÁBAN
(Hatvani u. 50.):

– „Zeneovi” foglalkozás
– Mozgásfejlesztõ foglalkozás
– Bozsik-programban való részvétel
A foglalkozások témája kapcsolódik a kör-
nyezettudatos és egészséges életmód ki-
alakításához is pedagógiai programunk
alapján.
A tehetséggondozó programunk iránt ér-
deklõdõ szülõknek bõvebb tájékoztatást
nyújtunk intézményünk honlapján: www.
zengoovoda.hu (az alapdokumentumok
fül alatt, a dokumentumok között találha-
tó Pedagógiai Programunkban). A neten
pedig a tehetség.hu oldalon sok-sok tehet-
séggondozással kapcsolatos információ
segíti a témában nemcsak a pedagóguso-
kat, hanem a szülõket is, ahol óvodánk is
nyilván van tartva regisztrált tehetség-
pontként.

Huszárné Kovács Márta intézményvezetõ,
Sárbogárdi Zengõ Óvoda

SZÜLÕFÖLDÜNK NAGYJAI EMLÉKBIZOTTSÁG – VERSENYFELHÍVÁS
Illyés Gyula születésének 115. évfordulója alkalmából a pálfai Szülõ-
földünk Nagyjai Emlékbizottság 2017. november 10-én (pénteken) 9
órakor tartja XXIV. alkalommal az ILLYÉS GYULA SZAVALÓVER-
SENYT általános és középiskolás tanulók kategóriájában.
Helyszín: Iskolamúzeum Felsõrácegres
Nevezési feltételek:
1. Mindkét kategóriában iskolánként 1-1 fõt lehet nevezni.
2. A versenyzõk egy Illyés Gyula-verssel, vagy prózával és egy más költõ
versével nevezhetnek.
3. Nevezési határidõ: 2017. október 27. (péntek).

A nevezéseket (a versenyzõ neve és évfolyama, az iskola neve, címe, a
versek írója, címe) a Teleház, 7042 Pálfa, Alkotmány u. 5. címre kell elkül-
deni, illetve a +36 75 339 147-es telefonszámon lehet leadni, valamint
e-mailben: emlekbizottsagpalfa@gmail. com.

2. A verseny szünetében szendvicsekkel, teával, kávéval vendégeljük meg
a résztvevõket.

3. Az elsõ forduló után megkoszorúzzuk a kopjafát, amely Illyés Gyula szü-
lõháza helyén áll.

Németh Jolán, a Szülõföldünk Nagyjai Emlékbizottság elnöke
Tel.: +36 75 339 147 és +36 70 6214 312
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ZENGÕ-HÍREK
„SZÜRETIS NAP” A SÁRBOGÁRDI

ZENGÕ ÓVODÁBAN

„Az öregnek aszú bor jár, a gyereknek must csordogál.”

Szüreti mulatozással és lovas kocsis felvonulással elevenítettük fel a szüreti hagyományt
óvodánk Mikes közi épületében szeptember 27-én. Gyermekek és felnõttek egyaránt
„szüretis” ruhába öltözve vettek részt a délelõtti kavalkádban. A jó hangulatot néptán-
cos produkcióval a Szivárvány csoportos gyermekek alapozták meg.

Miután mindenki jókedvre derült, az óvoda apraja-nagyja lovas kocsikázásra indult. A
Kölyökidõ Alapítvány két zenésze egy különleges hangszerrel, kecskedudával, valamint
egy dobbal kísérte végig a gyermekek nótázását az úton.
A lovas kocsik pompás díszítést kaptak, köszönet a szülõknek az esztétikus dekorálásért.
Köszönjük a lovas kocsik hajtóinak is az önzetlen segítséget: Németh Mihály, Huszár
György, Nagy Gergely, Kéri Gábor, Horváth György, Rostás Attila, Gárdonyi János.
A „díszes” menet a rendõrség és a polgárõrség munkatársai védelme alatt vonult végig az
utcákon. Köszönjük, hogy vigyáztak ránk!
A felvonulásról visszatérve, az óvoda udvarán a gyermekek szõlõt darálhattak, présel-
hettek és mustot kóstolhattak Berkei György és Szabó József felügyelete mellett. Kö-
szönjük a munkájukat!
A Kölyökidõ Alapítvány zenésze és néptáncosa irányításával táncházi mulatozás folyt a
teraszon.
A gyermekek örömmel, jókedvvel, élményekkel gazdagodva élhették át az óvodás „szü-
retis” napot!
„Szüretelni, jaj, de jó: Igyunk erre egyet!” (Takáts Gyula: Szüreti vers)

Mészáros Márta óvodapedagógus, Sárbogárdi Zengõ Óvoda

NÉPMESE NAPJA

„A mese gyógyír, a mese játék, a mese csoda,
a mese hit, a mese lélek. Mosoly mindenki
lelkére.” (Csernik Szende)
A népmese napját szeptember 30-án, Be-
nedek Elek születésének évfordulója al-
kalmából ünnepeljük.
A Sárbogárdi Zengõ Óvoda Mikes közi
épületében minden évben kedveskedünk a
gyerekeknek azzal, hogy mi, óvodapeda-
gógusok vagy neves elõadómûvészek elõ-
adásában magyar népmesét hallgathat-
nak, láthatnak ezen a napon.

Ebben az évben a Központi Óvodát Segítõ
Alapítvány pályázott a Sárbogárd város
képviselõ-testülete által kiírt, „Civil szer-
vezetek mûködési és rendezvényi támoga-
tása” pályázatra, melyben a népmese nap-
jára terveztünk meghívni neves bábelõadó
mûvészeket.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a képvise-
lõ-testület támogatta elképzeléseinket, és
így az „Álomzug Társulat” elõadásában a
„Szóló szõlõ, mosolygó alma, csengõ ba-
rack” címû népmesét tekinthették meg a
gyerekek.
Az óvodások ámulva figyelték az elõadást,
csodálták az igényes kidolgozású díszletet
és bábokat. Igaz, csak ketten játszottak, de
lenyûgözõ elõadásmódjukkal és interaktív
produkciójukkal tartalmas, értékeket hor-
dozó szórakozást biztosítottak. Az elõadás
végén a gyerekek sok tapssal köszönték
meg, hogy részesei lehettek e közvetlen,
vidám hangulatú bábjátéknak.

Fiserné Farkas Csilla óvodapedagógus
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Õszi kirándulások a gimiben
Petõfi-túra

Szeptember 7-én csütörtökön
tanulmányi kirándulásra men-
tünk, melynek célja az volt, hogy
a tanulók megismerjék iskolá-
juk névadójának életét és annak
fontos helyszíneit.
Reggel 8 órakor Szalkszentmár-
ton felé vettük utunkat. Közel
egy órás utazás után
megérkeztünk Pe-
tõfi szüleinek lak-
helyére, ahol egy ér-
dekes tárlatvezeté-
sen vehettünk részt.
Megismerkedhet-
tünk a korabeli fo-
gadóhellyel, a mé-
szárszékkel, egy 19.
századi lakóház be-
rendezési tárgyai-
val. A kiállítás meg-
tekintésének végez-
tével megkóstolhat-
tuk a frissen sült ke-
nyérlángost. A ki-
adós ebéd után újra
buszra szálltunk, és
meg sem álltunk
Kiskõrösig, Petõfi
szülõházáig. Ott is-
mét egy kiállítást te-
kintettünk meg,
ami után megláto-
gattuk a kiskõrösi Petõfi Emlékmúzeumot. A nap zárásaként
teszteltük a soltvadkerti fagyit, és méltán állíthatjuk, hogy na-
gyon finom volt.
Összefoglalva: egy érdekes és vicces kiránduláson vettünk részt,
amelyen bõvíthettük Petõfirõl szóló ismereteinket.

Horváth Lilla 9. a

„A kirándulás nagyon jó volt! Izgalmakkal teli és fan-
tasztikus. Nagyon izgalmas volt az állatkert. Legjobban
a jegesmedvék tetszettek. Pont egyszerre mozogtak,
mintha betanították volna õket, mint a cirkuszban. A
fordított ház is óriási élmény volt Balatonszéplak-
Felsõn.”

6. c

„A legemlékezetesebb az volt, amikor túrázás közben
egy barátságos kutya csatlakozott hozzánk Orfû és
Abaliget között félúton, és a nyakörvén található tele-
fonszámot felhívtuk.
A gazdája az Abaligeti Cseppkõbarlang elõtt nagy
örömmel vette át tõlünk az elkóborolt kedvencét.”

9. c

„Kipróbálhattam a londoni teát, amit min-
dig is szerettem volna. Ráadásul láttunk
szaltózó rájákat is a Tropicariumban.”

6. d

„A legérdekesebb az üvegfújás volt Parád-
sasváron, de nagyon élveztük a túrát is a
Szalajka-völgyben.”

8. c

„Szemerkélõ esõben jártunk a Kis-Bala-
tonnál. Kipróbáltuk a Matula-kunyhót,
majd Kehidakustyánban lazítottunk.”

11. c
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MÉSZÖLY-
HÍREK

A székesfehérvári
Gyõri Keksz üzemében járt

a 4. a osztály
A Gyõri Keksz tradicionális és modern
keksz-, ostya- és cukorka termékek gyártá-
sára szakosodott, több mint 100 éve a ma-
gyar édesipar meghatározó szereplõje. A
Mondelez Hungária Kft. székesfehérvári
Gyõri Keksz üzemében jártunk gyárláto-
gatáson, mely során bepillantást nyerhet-
tünk a különbözõ csokoládék és kekszek
készítésének rejtelmeibe.
Az üzem területén szigorú élelmiszerbiz-
tonsági elõírások vannak, így egyszer hasz-
nálatos hajhálót, védõköpenyt és eldobha-
tó cipõzsákot kellett öltenünk, mielõtt a
termelési területre léphettünk. Elcsodál-
koztunk a gyártósorok hosszúságán, az ap-
ró kekszeket porciózó robotkarok gyorsa-
ságán, a keksztészta óriásira nyújtott mé-
retén, a hatalmas sütõberendezések hõ-
mérsékletén, a csomagolás és dobozolás
mikéntjén – szemlélõdés közben hol édes
csoki-, hol csípõs fûszerillat töltötte meg
orrunkat.
A közel háromnegyed órás gyárlátogatást
követõen kóstolót kaptunk a gyártósorok-
ról éppen legördült termékekbõl, így pél-
dául az Albert kekszbõl, a Gyõri Édes tel-
jes kiõrlésû gabonával készült mézes és fa-
héjas kekszeibõl, a Pilóta vaníliás kariká-
ból, a sonkás ízesítésû TUC kekszbõl, a
csupán exportra gyártott Disko töltött
kekszbõl, a Milka LU és a vadonatúj Milka
Wawes keksz- és gabonagolyókkal meg-
szórt csokoládéból.
Nagyon érdekes volt látni, hol és hogyan is
készülnek kedvenc nassolnivalóink – kö-
szönjük az ötletet és szervezést Feketéné
Németh Szilviának, a vendéglátást pedig
az üzem dolgozóinak!

Nagy Orsolya, 4. a MGÁI

A népmese napja
Szeptember 30. mindig fontos nap a szá-
munkra. Idén is méltón emlékeztünk meg
Benedek Elek születésnapján a népmesék-
rõl. Ezen a napon különös figyelmet kap-
nak a csodás, bölcsességgel teli történetek.

Iskolánk drámaszakkörös diákjai lepték
meg a gyerekeket mûsorukkal. Már dél-
elõtt szebbnél szebb rajzokat készítettek a
tanulók, s ebéd után az aulában összegyûl-
ve mindenki örömmel fogadta „A paraszt
meg az ördög” címû mese dramatizált vál-
tozatát. Csillogó szemmel, érdeklõdve vár-
ták, nézték az elõadást. A történet végén
örömmel konstatálták a nézõk a bölcs,
rafinált Miska gyõzedelmeskedését az ör-
dög felett.

Ezután minden osztály húzott egy mesecí-
met, melyet szavak nélkül eljátszottak egy-
másnak, s a többiek kitalálták.
Nagyon jó hangulatban telt ez a nap a me-
sék bûvöletében. Reméljük, a varázslatos
történetek, kortól függetlenül, örömet
okoznak minden korosztálynak az év bár-
mely napján.

Duskáné Lábodi Eszter

Ötödikesek avatása

2017. szeptember 28-án elérkezett a nagy
nap, amikor az ötödikes osztály jelképesen
megmérettetett és hivatalosan is a felsõsök
közé került.
Nagy izgalom övezte már a felkészülést is,
hiszen egy osztályzászlót kellett készíteni,
amin szorgos kezek munkálkodtak. Tanul-
ni kellett egy indulót is, aminek skandálása
közben büszkén vonult az 5. a osztály.
A diákönkormányzat által összeállított já-
tékos feladatokat ügyesen oldották meg a
gyerekek, amelyek változatos formában
tornáztatták meg a testet és az agytekervé-
nyeket egyaránt.
Az avatás végén mindenki kapott egy pó-
lót, amelyen az iskola neve és címere dísze-
leg. Ez is szimbolizálja a diákok összetarto-
zását.
Kellemes programmal zárult ez a délután.

Szabadiné Domján Krisztina osztályfõnök
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Európai Diáksport Nap Alsószentivánon
11 éves fennállását ünnepli az egykor Ma-
gyar Diáksport Napjaként induló rendez-
vény, amely Európai Diáksport Napja
(European School Sport Day®) néven
nemzetközivé bõvült. A Magyar Diáksport
Szövetség (MDSZ) által életre keltett
sportnapot a Nemzetközi Sport és Kultu-
rális Szövetség (ISCA) már korábban jó
gyakorlattá választotta, 2015-ben pedig ! a
közel 800 magyar iskola 200 ezer diákja
mellé ! már Bulgária és Lengyelország in-
tézményei és tanulói is csatlakoztak a kez-
deményezéshez, elérve az összesen 300 ez-
res résztvevõi létszámot. A várakozások
szerint az idei létszám eléri majd a másfél-
milliót, amellyel a kontinens és az Európai
Unió által immár harmadik éve meghirde-
tett Európai Sporthét egyik legnagyobb
eseményét ünnepelhetjük.
Az eddigi négy alkalom sikerélményeinek
hatására eldöntött dolog volt, hogy ismét
csatlakozni fogunk a diáksport napi ren-
dezvényhez, amelynek lényege, hogy 2
órát töltsenek el a diákok ezen a napon ak-
tív sportolással. A sporttevékenységek kö-
rét nem korlátozták a szervezõk, egyedül a
futás volt kötelezõ elem, a program továb-
bi részének csak a fantázia szabhatott ha-
tárt.

Idén is bõséges kínálat várta tanulóinkat:
1) Bemelegítésként a kötelezõ futóver-
senyt tartottuk meg, amelynek a távja az
idei évben 2017 m volt. Ismét kivittük a te-
lepülés utcáira ezt a programot, ezzel rek-

lámozva a testedzés fontosságát a telepü-
lés lakóinak.
2) A futás után az egész iskola tartott Már
Nóra tanárnõ vezetésével egy kis aerobik
gyakorlatot.

3) A tanulók különféle ügyességi játéko-
kon keresztül (hulahoppozás, gimnaszti-
ka, ugrókötelezés is levezethették energiá-
jukat. Ezeket a Boros Tamás tanár úr által
kiépített akadálypályán az egész iskola
kombináltan is kipróbálhatta, több-keve-
sebb sikerrel.
4) A felsõsök a tanári kar fiatalabb tagjai
ellen próbálkoztak meg azzal a reményte-
len kihívással, hogy megnyerik a tanár-di-

ák összecsapást. Ez a tervük végül nem jött
össze, a Kiss Attila tanár úr (gól és gyõztes
gólpassz) által vezetett pedagógusok meg-
mutatták, hogy még mindig õk a legjob-
bak.
5) Természetesen a foci az alsósok számá-
ra sem maradhatott ki a programkínálat-
ból. A legkisebbek is megismerhették a ta-
nárok ellen ennek a szép sportágnak az
alapjait, miszerint a labdát kell rúgni és
nem egymást.

6) Hagyományos tanár-diák kosárlabda
mérkõzésünkön Boros Tamás tanár úr ve-
zetésével gyõzött a tanárok csapata.
7) Népszerû volt az Elvesztettem zsebken-
dõmet mintára kitalált záptojás játék is,
ahol együtt játszottak kicsik és nagyok, diá-
kok és tanárok.
8) S természetesen a mozgás egyéb hasz-
nos változatait sem tiltottuk meg a tanu-
lóknak. Így volt, aki cigánykereket hányt
örömében, volt, aki tollaslabdázott vagy
minifocizott. A mintegy négyórányi közös
mozgás végére alaposan ki is fáradt a társa-
ság.
Jövõre, veletek, ugyanitt!

Kiss Attila igazgató



Bogárd és Vidéke 2017. október 5. NYÍLT TÉR 11

Kérdezték
Már a birsalmát

is lopják
Lopják a diót és már a birsalmát is. Sok
birsalma termett az idén. A korábbi évek-
ben senkinek esze ágába nem jutott, hogy
birsalmát lopjon. Aki lopásra adja a fejét,
mit kezdett volna vele? Nyersen megenni
nem nagyon lehet, birsalmalekvárt meg
többnyire nem a tolvajok fõznek. Akinek
van egy-két birsalmafája, nem eladásra
termeli, hanem azért, hogy legyen néhány
üveg lekvárja belõle. Érdekes módon, az
idén ennek is lett piaca, úgy, mint a korábbi
években a diónak. Ennek az átvételét is
hirdetni kezdték. Valakik valahol ezt kis
tételben felvásárolják, tõlük pedig nagy té-
telben azok veszik meg, akik valaminek
feldolgozzák. Mivel a legális, szervezett
gyümölcsfelvásárlás megszûnt, úgy, mint
korábban a színesfémet, ezt is csakúgy, kéz
alatt, talán maszek szeszfõzdék vagy kicso-
dák felvásároltatják aprópénzért. És van-
nak arra kapható emberek, akik kimennek
a határba, és a szõlõk, kertek tulajdonosai
elõtt leszedik a birsalmát, ahogy még zöl-
den leverték a diót. Ugyanazok teszik ezt,
akik nyáron a paprikát, hagymát, zöldsé-
get, krumplit szedték föl a kertekbõl. A
gazdák néha elkapnak ezek a tolvajok kö-
zül egyet-egyet, s mint mondják, ilyenkor
alaposan helyben is hagyják, de hiába,
másnap újra látják lopni menni, mert azért
nem verik meg annyira, hogy ágyba vagy
kórházba kerüljön a csirkefogó.
A gazdák azt kérik, hogy a hatóságok néz-
zenek azoknak a körmére, akik felvásárol-
ják a lopott terményt. Igazolni tudják-e,
hogy kitõl van, adtak-e nyugtát, adóztak-e
utána, kinek adják el a felvásárolt ter-
ményt? Nézzék meg, hogy akinek nincs
gyümölcsfája, ugyan honnan vette a gyü-
mölcsöt, amit elad! A becsületes emberek
egész nyáron azért dolgoznak, hogy legyen
eredménye a munkájuknak. De ha ellop-
ják azt, amit megtermeltek, ráadásul úgy,
hogy a fákat barbár módra le is tördelik,
akkor minek dolgozzanak? Sokan már úgy
vannak, inkább kivágják a diófát, és más
gyümölcsfákat is, és nem termelnek sem-
mit. Más hasznára miért dolgozzanak?
Csak végig kell menni az utcán, ahol kint a
tábla, hogy diót, birsalmát stb. vesznek át,
nézzék meg, honnan van az áru, van-e jo-
gosítványa az illetõnek a felvásárlásra! Ha
nem lesz változás, az elkeseredett gazdák
esetleg maguk vesznek olyan elégtételt a
tolvajokon, ami lehet, hogy nem nyolc na-
pon belül gyógyul. Ezt azért meg kellene
elõzni!
A szõlõsgazdák, kerttulajdonosok nevé-
ben lejegyezte:

Hargitai Lajos

Javaslat

Az uszodára napkollektorokat

Nap mint nap ott járok el az uszoda elõtt.
Látom, hogy lassan elkészül már. Mindig
az jár ilyenkor a fejemben, hogy ott az a ha-
talmas tetõ, miért nem szerelnek rá nap-
kollektorokat? Nekem is van már 12 éve,
és egész nyáron nincs gondom a meleg víz-
re, de még õsszel és télen is rásegít a gázka-
zánra. Mivel nem találtak termálvizet, a 12
fokos csapvízzel kell felfûteni az uszoda vi-
zét. Árammal vagy gázzal ez nagyon sokba
kerül. Nem fér bele a pályázatba, hogy azt
a hatalmas tetõt napkollektorokkal lássák
el? A napfény ingyen van. Igaz, hogy a kol-
lektorok egyszer pénzbe kerülnek, de azok
ára nagyon gyorsan megtérülne egy ilyen
nagy beruházásnál.

Simon József Árpád utcai lakos

Kecske a járdán
Tinódiak panaszolták, hogy a korábban
Tinódon megépített járdát több helyen
nem lehet használni azért, mert vannak
olyan lakosok, akik nincsenek tekintettel
másokra. Az egyik személy például kitett
egy fotelt a járdára, ott éli a családi életét,
még a kecskéjét is kint legelteti. A másik
háztulajdonos elõtt közel ültetett bokrok
bozóttá sûrûsödve hajolnak be a járdára.
Mivel nem nyírja a sövényt az illetõ, ezért a
bokrok alatt csak guggolva lehetne elmen-
ni. Azért is nagy gond ez, mert az úttesten
ugyanakkor megvadult autósok életveszé-
lyesen száguldoznak. Ellenük megint csak
nincs, aki fellépjen. A gyerekeket hogyan
engedjük el az iskolába nyugodtan regge-
lenként? Nincs mindenkinek autója, hogy
vigyék- hozzák õket.
Nem lehet tenni ezek az emberek ellen va-
lamit, hogy megértsék, más is él rajtuk kí-
vül a világon?

Megkérdeztem
dr. Sükösd Tamás

polgármestert

Az uszoda állami beruházásban készül.
Nem mi döntjük el, hogy szereljenek-e föl
arra napkollektort. Egyelõre annak örü-
lünk, hogy elkészült, minden rendben van,
és amint az engedélyezési eljárás befejezõ-
dik, végre megnyitja a kapuit, és használ-
hatja azt Sárbogárd lakossága.

A tinódi járdával
kapcsolatban

Ez a probléma nem mai keletû. Vannak
olyanok, akik nehezen értik meg, hogy be
kell tartani az együttélés szabályait. Több

esetben jártak kint munkatársaink, intéz-
kedtek a fotel ügyében is. Bevitte, aztán új-
ra kitelepedett az utcára az illetõ. Volt egy
másik eset, ahol bírságra is sor került. Sok
minden van azonban, amit nem lehet bír-
sággal, büntetéssel megoldani. Törek-
szünk akkor is arra, hogy békés úton meg-
oldjuk a problémát, többek között a tinódi
járda ügyében is, hogy azt a kérdéses sza-
kaszokon is használni tudják a lakók.

Lejegyezte: Hargitai Lajos

Fertõ
A város szívében, iskolák, éttermek, élel-
miszerüzletek, lakóépületek tövében em-
beri szenny fertõzi a látványt és a levegõt.
Elhelyezkedésébõl ítélve nem volt túlságo-
san szégyenlõs az illetõ. A legyek elõszere-
tettel lakmároznak a kínálatból, és petéz-
nek rá.

Az, hogy vannak, akik szó szerint tojnak a
rendre és tisztaságra, nem magán-, hanem
közügy! Mert ugyanazok a legyek – ki tud-
ja, milyen fertõzéseket hordozva – rászáll-
nak arra az étekre, amit megveszünk és
megeszünk.
Azok számára, akikre rájön a szükség, dol-
guk kulturált körülmények között való el-
végzéséhez rendelkezésre áll egyrészt a ré-
gi városháza mögött található nyilvános
vécé, a benzinkutak, és be lehet kéredz-
kedni a vendéglátóipari egységekbe is. Aki
más ablaka alá piszkít, az mit szólna hozzá,
ha az õ ablaka alá ürítene valaki, és a ter-
méket neki kellene eltakarítani?
Azt sem tartanám ördögtõl valónak, hogy
a mellékhelyiséggel jelenleg nem rendel-
kezõ, nagy forgalmat bonyolító üzletek
gondoskodjanak a vásárlóik részére vécé-
rõl, mivel javarészt az õ ügyfélkörük kény-
szerül megoldást találni szorongatott hely-
zetében.

Hargitai–Kiss Virág
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„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Sárbogárd Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériumával együttmûködve, az 51/2007. (III. 26.) Kor-
mányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és
a 2018/2019. tanév elsõ félévére vonatkozóan, összhangban.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrend-
szer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû,
szociálisan rászoruló fiatalok felsõoktatásban való részvétel-
ének támogatása.
Az ösztöndíjpályázatra kizárólag Sárbogárd területén állandó
lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fel-
sõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsõoktatási intéz-
ményben (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes
idejû (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzett-
séget eredményezõ mesterképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsõfokú, illetve felsõoktatási szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017. szeptemberében felsõokta-
tási tanulmányaik utolsó évét megkezdõ hallgatók is. Amennyi-
ben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018. õszén már nem áll
fenn, úgy a 2018/2019. tanév elsõ félévére esõ ösztöndíj már nem
kerül folyósításra.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos és szerzõdéses állományú hallgatója,
– doktori (PhD) képzésben vesz részt,
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban
és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályáz-
ni.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályá-
zatkezelési és Együttmûködési Rendszerében (a továbbiak-
ban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A regisztrációt vagy a belépést követõen lehetséges a pályázati
adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói ré-
szére. A személyes és pályázati adatok rögzítését követõen a
pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva az alábbi helyen kell
benyújtaniuk a pályázóknak a pályázati kiírásban meghatáro-
zott csatolandó mellékletekkel együtt
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történõ be-
nyújtásának határideje: 2017. november 7. Helye: Sárbogárd
Városi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata – 7000 Sár-
bogárd, Hõsök tere 2.
A döntésrõl és annak indokairól 2017. december 11-ig értesít-
jük a pályázókat.
A pályázat részletes kiírása megtekinthetõ a www.sarbogard.
hu honlapon, illetve a polgármesteri hivatal I. em. 1. számú
irodájában.

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Sárbogárd Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériumával együttmûködve, az 51/2007. (III. 26.) Kor-
mányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,
összhangban.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrend-
szer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû,
szociálisan rászoruló fiatalok felsõoktatásban való részvétel-
ének támogatása. ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési
és megyei önkormányzatok látják el.
A pályázatra kizárólag Sárbogárd, területén lakóhellyel ren-
delkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhet-
nek, akik:
a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló kö-
zépiskolások;
vagy
b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intéz-
ménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2018/2019. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény
keretében teljes idejû (nappali munkarend) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, osztatlan kép-
zésben vagy felsõoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik
a 2018. évi felvételi eljárásban elõször nyernek felvételt felsõ-
oktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2018/2019. tanév-
ben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj idõtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követõ
tanulmányi félév: a 2018/2019. tanév, a 2019/2020. tanév és a
2020/2021. tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2018/2019. tanév elsõ
féléve.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályá-
zatkezelési és Együttmûködési Rendszerében pályázói regiszt-
ráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A regisztrációt követõen lehetséges a pályázati adatok rögzíté-
se a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A szemé-
lyes és pályázati adatok rögzítését követõen a pályázati ûrlapot
kinyomtatva és aláírva az alábbi helyen kell benyújtaniuk a pá-
lyázóknak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó
mellékletekkel együtt érvényes.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történõ be-
nyújtásának határideje: 2017. november 7. Helye: Sárbogárd
Városi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata – 7000 Sár-
bogárd, Hõsök tere 2.
A döntésrõl és annak indokairól 2017. december 11-ig értesít-
jük a pályázókat.
A pályázat részletes kiírása megtekinthetõ a www.sarbo-
gard.hu honlapon, illetve a polgármesteri hivatal I. em. 1.
számú irodájában.

Emlõszûrések Fejér megyében
A mobil szûrõkamion 2017. október 5-6. között Sárszentágotán,
október 9-én Nagylókon, október 10-én Sáregresen, október
11-én Igaron, majd október 12-14. között Dunaújvárosban várja
a meghívóval rendelkezõ hölgyeket.
A rendelési idõ hétfõtõl péntekig 9.00–15.30 óra között van. A
mobil emlõszûrõ kamion telefonszáma: 06 (20) 456 4256.
A mammográfiás szûrõállomás a Fejér Megyei Szent György
Egyetemi Oktató Kórház Radiológiai szak-rendelésén a Hunya-
di utcában mûködik. Ide várják 2017. szeptembertõl egész évben
Székesfehérvárról azokat a hölgyeket mammográfiás vizsgálat-

ra, akik meghívó levelet kaptak. A rendelés hétfõn, pénteken
7.30–13.00-ig kedden, szerdán és csütörtökön 7.30–17.00-ig tart.
A meghívólevélen szereplõ idõpont ezen a telefonszámon mó-
dosítható: 06 (20) 387 7996.

A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fõosztálya
szeretettel vár minden érdeklõdõt október 7-én 11 órakor Szé-
kesfehérváron az országalmánál a „Séta a mellrák ellen” ren-
dezvényre!

Fejér Megyei Kormányhivatal
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Beszorult sérült a 63-as fõúton

Összeütközött két személygépkocsi október 2-án, hétfõn reggel a
63-as fõúton, Aba határában. Az egyik autó vezetõje a roncsok
közé szorult, õt a katasztrófavédelmi mûveleti szolgálat irányítá-
sával a székesfehérvári hivatásos tûzoltók szabadították ki. A sú-
lyosan sérült nõt a mentõk kórházba szállították. A másik kocsi az

út menti vízelvezetõ árok-
ban állt meg, a sofõr
könnyebb sérüléseket szen-
vedett. A tûzoltók mindkét
jármûvet áramtalanították.

Fotó: székesfehérvári hivatá-
sos tûzoltó-parancsnokság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó
fõhadnagy, Fejér megyei

katasztrófavédelmi szóvivõ

A KATASZTRÓFA-
VÉDELEM HÍREI

1819 – AHOL VÁLASZT KAP
KÉRDÉSEIRE

Ingyenesen hívható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új Infóvo-
nala a 1819-es telefonszámon, ahol a NAV munkatársai min-
den adózással kapcsolatos általános kérdésre választ adnak.
A 1819-es telefonszám mellett, év végéig még elérhetõ a NAV
Általános Tájékoztatási Rendszer (TCC) a régi, 06 (40) 42 42
42-es telefonszámon is. Az Infóvonal hétfõtõl csütörtökig 8 óra
30 perctõl 16 óráig, pénteken 8 óra 30 perctõl 13 óra 30 percig
hívható.
A 1819-es telefonszám ingyenesen elérhetõ belföldrõl, azon-
ban külföldrõl a tájékoztató rendszer továbbra is a +36 (1)
250-9500-as telefonszámon tárcsázható helyi hívásdíj ellené-
ben.
A 1819-es telefonszám bevezetése az egyedi ügyek intézésére
alkalmas Ügyfél-tájékoztató és Ügyintézõ Rendszert (ÜCC)
nem érinti, az ÜCC a 06 (80) 20-21-22-es telefonszámon
hívható.

Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság

TÉRÍTÉSI DÍJAK
2017. október hónapban az alábbi idõpontokban kerül sor a té-
rítési díjak beszedésére

Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola:

2017. október 9. (hétfõ) 7.45–16.30
2017. október 12. (csütörtök) 7.45–11.30

Sárszentmiklósi Általános Iskola:

2017. október 11. (szerda) 7.45–16.30
2017. október 17. (kedd) 7.45–11.30

Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium:

2017. október 10. (kedd) 7.45–16.00
2017. október 16. (hétfõ) 7.45–11.30

Szent István Általános Iskola:

2017. október 13. (péntek) 7.45–9.00
2017. október 18. (szerda) 8.30–9.30

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola:

2017. október 13. (péntek) 9.15–10.15
2017. október 18. (szerda) 7.45–8.15

Pótbefizetés:

2017. október 25-én, szerdán a Sárbogárdi Polgármesteri Hi-
vatal fsz. 2. számú irodájában, ügyfélfogadási idõben

Polgármesteri hivatal

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A II. Sárbogárdi Ultiparti sikeres megszervezése és lebonyolí-
tása érdekében végzett segítséget, támogatást tisztelettel kö-
szönjük az alábbi szervezeteknek és magánszemélyeknek: Bo-
gárd és Vidéke szerkesztõsége, Sárréti Híd szerkesztõsége,
Protect-Lux 07 Kft., Fodor és Molnár Kft., Amadeus étterem
dolgozói, Rostás Péter, Horváth Ferenc, Hegedûsné Bereczk
Erzsébet, Kelemen házaspár, Streng Ferenc, Nagy Beáta,
Oláh Gizella, Magyar László, Fodor János.

Mozdulj a Városért Egyesület vezetõsége

GYERE EL SZÍVEM!

MEGHÍVÓ
Egy este szívünk egészségéért!

2017. október 11., szerda, 17 óra,
Sárszentmiklós Klub

Tisztelettel meghívok minden érdeklõdõt
az alábbi programokra:

16.30 órától folyamatosan:

* vércukor, vérnyomás és testsúlymérés
(szakápolók által);

* képviselõi beszámoló és lakossági meghallgatás
(Szilveszterné Nyuli Ilona);

* mikor hívjunk mentõt, milyen adatot szükséges
megadni a mentõ hívásakor,

újraélesztés elméletben és gyakorlatban:
Tóth Raynald (mentõtiszt);

* egészséges életmód szívünk egészségének
megõrzése érdekében: Miklós Emõke (dietetikus).

Szilveszterné Nyuli Ilona önkormányzati képviselõ
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Klasszikus sütõtökkrémleves
Hozzávalók: 1 kg sütõtök (meghámozva és
a magjait eltávolítva), 1 nagyobb fej vö-
röshagyma meghámozva, szeletekre vág-
va, 2 gerezd fokhagyma, 1 ek olívaolaj, 1 li-
ter víz, 1 zöldség- vagy csirkeleveskocka
vagy levesalap, 2,5 dl tej vagy kókusztej,
ízlés szerint só, bors.

Hámozzuk meg a sütõtököt, távolítsuk el a
magjait, és kockázzuk fel, az így kapott
mennyiség legyen egy kilónyi. Serpenyõ-
ben hevítsük fel az olajat, dobjul rá a vörös-
hagymát, 5 percig pirítsuk, majd a fokhagy-
manyomón átpréselt fokhagymát is adjuk
hozzá. Folyamatos kevergetéssel, ügyelve,
nehogy a fokhagyma megégjen, egy percig
hagyjuk a tûzön, majd vegyük le az edényt.
A leveskockát vagy házias levesalapot a
felforralt vízbe dobva 2-3 percig rotyogtas-
suk. Adjuk hozzá a pirított hagymát és a
feldarabolt sütõtököt, amit kb. 10 perc
alatt fõzzünk puhára. Ízlés szerint sózzuk,
borsozzuk. Botmixerrel vagy turmixgép se-
gítségével krémesítsük. Tegyük vissza az
edényt a tûzre, öntsük hozzá a tejet vagy a
kókusztejet, és forraljuk további két-há-
rom percig. Pirított tökmaggal vagy vajon
átforgatott kenyérkockákkal tálalhatjuk a
sütõtökkrémlevest.

Sütõtökös sajtgolyó

Hozzávalók kb. 20 db diónyi nagyságú go-
lyóhoz: 200 g reszelt sajt, 120 g sült sütõ-
tök, 1 tojás, 3 ek liszt, 10 rozmaringlevél,

só, frissen õrölt fekete bors, a sütéshez
napraforgóolaj.
A rozmaring levélkéket finomra aprítjuk,
a sült tököt villával szétnyomkodjuk, és egy
tálba tesszük. Hozzáadjuk a sajtot, a tojást,
3 ek lisztet, megsózzuk, megborsozzuk,
majd az egészet alaposan összekeverjük,
és legalább fél óráig állni hagyjuk. A masz-
szából diónyi gombócokat formázunk,
lisztbe forgatjuk, és bõ olajban aranybar-
nára sütjük. A sajtgolyókat papírtörlõre
szedjük, és azonnal tálaljuk.

Sütõtökös csokitorta
Hozzávalók 18 cm átmérõjû tortaformá-
hoz. A csokis alaphoz: 10 dkg étcsokoládé,
12 dkg vaj, 10 dkg cukor, 2 tojás, 10 dkg bú-
zaliszt, fél mk. sütõpor, 4 dkg sütõtökpüré
(sült tök botmixerrel pürésítve); a sütõ-
tökkrémhez: 25 dkg sütõtökpüré, 1 dl tej, 5
dkg cukor, 1 tk vaníliakivonat, fél mk.
õrölt fahéj, fél mk õrölt gyömbér, 2 csapott
ek. liszt.

A csokis alaphoz a vajat egy lábasban meg-
olvasztjuk, majd hozzákeverjük, és megol-
vasztjuk benne a csokikockákat. Ha kész,
lehúzzuk a tûzhelyrõl, és kicsit hûlni hagy-
juk. A tojásokat kikeverjük a cukorral,
majd hozzáadjuk az olvasztott csokoládét,
a sütõtökpürét, és végül a sütõporral elke-
vert lisztet. A sütõtökkrémhez az alap-
anyagokat egy tálba mérjük, és alaposan
összekeverjük. Elõmelegítjük a sütõt 180
fokra, és elõkészítünk (kivajazunk, kilisz-
tezünk ) egy 18 cm átmérõjû tortaformát.
Beleöntjük a csokis masszát, majd óvato-
san, kanalanként ráadagoljuk a sütõtökpü-
rét. Sütõbe toljuk, és kb. 50 percig sütjük.

Sütõtökös frittata
Hozzávalók: 8 tojás, ízesítéshez bors, íze-
sítéshez kakukkfû, sütéshez olívaolaj, 20
dkg feta, 25 dkg sütõtök, ízesítéshez só.

A sütõt elõmelegítjük 180 fokra. A sütõtö-
köt meghámozzuk (zöldséghámozóval a
legkönnyebb), magját eltávolítjuk, és
egyenletes méretû, kb. 1,5 cm-es kockákra
vágjuk. Lobogó, sós vízben kb. 4 percig elõ-
fõzzük, hogy kissé megpuhuljon, de ne fõ-
jön szét. Leszûrjük, konyhai papírtörlõvel
felitatjuk. A fetát a tökkel azonos méretû
kockákra szeleteljük. A felvert tojásokat
sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a lemor-
zsolt friss kakukkfüvet, majd belekeverjük
az elõfõzött sütõtököt, illetve a fetakoc-
kákat. Egy kiolajozott, kb. 26x15 cm-es jé-
naiba vagy tepsibe (vagy akár kerek torta-
formába) öntjük, és 25 percig sütjük, amíg
megszilárdul. Langyosan tálaljuk.

NAGYMAMA RECEPTJEI

A RENDSZERES ARCTISZTÍTÁS
FONTOSSÁGA

Fiatalon csak kevesen ismerik fel annak jelentõségét, hogy az arcápolás milyen fontos. Életko-
runk elõre haladtával szembesülhetünk a bõrünk elhanyagolásának következményével. Az ápo-
latlan arc hamarabb öregszik. A rendszeres arctisztítás csodákra képes.
Az otthoni tisztítás mellett ajánlatos kozmetikus véleményét kikérni, aki meg tudja állapítani a
bõrtípusnak megfelelõ tisztítótechnikát és kozmetikumot. Nagyon sokat jelent, hogy milyen
összetevõi vannak, azaz milyen bõrre készült arctisztító kozmetikumokat, krémeket használunk.
Fontos a bõr felszínérõl eltávolítani az elhalt sejteket, hogy regenerálódhasson a bõr, és a ható-
anyagok felszívódhassanak például arccsiszolással. A bõr vérkeringését lehet élénkíteni vá-
kuummal, vannak mélyfertõtlenítõ kezelések, ilyen lehet egy ózonterápia. Szerencsére manap-
ság sokféle jótékony kezelés segíti bõrünknek, hogy minél tovább fiatalabb, üdébb, egészsége-
sebb maradjon, hozzájárulva egy kellemesebb megjelenéshez.

Pink Orchidea Sminktetováló és Kozmetikai Szalon (X)

HETI IDÕJÁRÁS
A következõ idõszakban a térség idõjárása az Észak-
nyugat-, Észak-Európa feletti ciklonok irányítása alá
kerül. Ezek áramlási rendszerében északnyugat felõl
egyenletes hõmérsékletû és különbözõ nedvességtar-
talmú légtömegek érik el hazánkat. Hatásukra mérsé-
kelten változékony, idõnként csapadékos, szeles idõ
várható.
Pénteken újabb hidegfront felhõ- és csapadékrendsze-
re érkezik, élénk északnyugati szél mellett jelentõsen
visszaesik a hõmérséklet. A szombati többé-kevésbé
napos idõ után vasárnap újra sok felhõ érkezik és
gyenge esõ is hullhat belõlük. A szél egész hétvégén
élénk marad, szombaton idõnként meg is erõsödhet. A
jövõ hét elején a jelenlegi számítások eszerint szára-
zabb léghullámok érkeznek.

www.metnet.hu
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Bozsik-program

Az OTP Bozsik-program keretében szeptember 30-án rendezték
meg Sárbogárdon, a sporttelepen a körzeti õszi Bozsik-fesztivált
az U6, U7, U8, U9 korosztályok számára. A körzet településeirõl
sok száz gyerek vett részt a jól szervezett eseményen. A kisebbek
és a nagyobbak egyaránt élvezettel rúgták a labdát a felnõtt szak-
mai segítõk irányításával a számukra kialakított pályákon. A szü-
lõk a pálya szélérõl biztatták csemetéiket. A torna végén a legsi-
keresebbek a csoki mellé oklevelet is kaptak.
A szépen felújított sárbogárdi sportcentrum ezen a hétvégén igazi
tömegsport-rendezvénynek volt a helyszíne. Bízunk benne, hogy
ezekbõl a gyerekekbõl kerülnek ki a jövõ híres sportolói. De ha
csak az egészséges mozgás, a sport iránti igényük megmarad, már
akkor megérte az a sok munka, amit a szervezõk ebbe a program-
ba fektetnek.

Hargitai Lajos

SORSOLÁS
BOGÁRD és VIDÉKE

városi teremlabdarúgó-bajnokság
2017. október 15.

9.00–9.40: Sárkeresztúr Kike–FDL Ászok Ásza
9.45–10.25: Sárszentágota Öfi–Spuri
10.30–11.10: Dream Team–Bogárd Junior
11.15–11.55: Légió 2000, Pentagri–Twister Galaxy
Szabadnap: Extrém

2017. október 22.
9.00–9.40: Spuri–Sárkeresztúr Kike
9.45–10.25: Twister Galaxy–Dream Team
10.30–11.10: Bogárd Junior–Extrém
11.15–11.55: FDL Ászok Ásza–Légió 2000, Pentagri
Szabadnap: Sárszentágota Öfi

2017. november 5.
9.00–9.40: Sárkeresztúr Kike–Sárszentágota Öfi
9.45–10.25: Dream Team–FDL Ászok Ásza
10.30–11.10: Légió 2000, Pentagri–Spuri
11.15–11.55: Extrém–Twister Galaxy
Szabadnap: Bogárd Junior

2017. november 12.
9.00–9.40: Spuri–Dream Team
9.45–10.25: Sárszentágota Öfi–Légió 2000, Pentagri
10.30–11.10: Twister Galaxy–Bogárd Junior
11.15–11.55: FDL Ászok Ásza–Extrém
Szabadnap: Sárkeresztúr Kike

2017. november 19.
9.00–9.40: Dream Team–Sárszentágota Öfi
9.45–10.25: Légió 2000, Pentagri–Sárkeresztúr Kike
10.30–11.10: Bogárd Junior–FDL Ászok Ásza
11.15–11.55: Extrém–Spuri
Szabadnap: Twister Galaxy

2017. november 26.
9.00–9.40: Sárszentágota Öfi–Extrém
9.45–10.25: Sárkeresztúr Kike–Dream Team
10.30–11.10: Spuri–Bogárd Junior
11.15–11.55: FDL Ászok Ásza–Twister Galaxy
Szabadnap: Légió 2000, Pentagri

2017. december 3.
9.00–9.40: Bogárd Junior–Sárszentágota Öfi
9.45–10.25: Extrém–Sárkeresztúr Kike
10.30–11.10: Twister Galaxy–Spuri
11.15–11.55: DreamTeam–Légió 2000, Pentagri
Szabadnap: FDL Ászok Ásza

2017. december 10.
9.00–9.40: Sárkeresztúr Kike–Bogárd Junior
9.45–10.25: Sárszentágota Öfi–Twister Galaxy
10.30–11.10: Spuri–FDL Ászok Ásza
11.15–11.55: Légió 2000, Pentagri–Extrém
Szabadnap: Dream Team

2017. december 17.
9.00–9.40: Twister Galaxy–Sárkeresztúr Kike
9.45–10.25: FDL Ászok Ásza–Sárszentágota Öfi
10.30–11.10: Extrém–Dream Team
11.15–11.55: Bogárd Junior–Légió 2000, Pentagri
Szabadnap: Spuri
A befizetéseket – 65.000 Ft – az elsõ mérkõzéskor kell befizetni.

Vezetõség

Õszi fesztiválÕszi fesztivál
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FÁJÓ VERESÉG ÉS ÖRÖMFOCI
Ezt jól elcsesztük,

Oszikám!

Sárbogárd–Polgárdi 1-2 (1-2)

Sárbogárd: Bernáth – Nagy, Hegedûs,
Gráczer B., Gulyás-Kovács, Tóth, Bezeré-
di, Gráczer G., Laták, Rezicska, Gráczer
Bence.
Cserék: Nyári, Boros, Németh, Lajtos, Ko-
vács, Krajcsovics, Deák.
Vezetõedzõ: Viktor Ferenc.
Polgárdi: Berta – Somogyi, Chultz, Spá-
nitz, Csrepka, Szabó, Cseh, Farkas, Holka,
Petrovics, Csizmadia, Borostyán.
Cserék: Schultz, Egerszegi, Tóth.
Igazi fociidõ a mérkõzés elején, ám a vé-
gén hidegzuhany a hazaiaknak. Az elsõ tá-
madás végén, az elsõ percben a labda a
vendégek hálójában landolt. A jobb olda-
lon vezetett támadás fõszereplõi Gráczer
Bálint–Gulyás–Kovács G.–Bezerédi Á.
összjátéka után, Bezerédi Á. 10 m-rõl a
jobb alsó sarokba lõtt, 1-0. A gyorsan beka-
pott gól után rendezte védekezését a Pol-
gárdi, és masszív ellenállásba ütköztek a
bogárdi támadások. A valamirevaló elsõ
vendégtámadást Nagy Á. a büntetõterüle-
ten belül Farkas D. L.-t szabálytalanul tud-
ta megállítani, amiért a játékvezetõ 11-est
ítélt. A büntetõt Cseh Á. magabiztosan ér-
tékesítette, 1-1. A váratlan egyenlítés visz-
szavetette a hazaiakat, kissé kapkodóvá
vált a játékuk. A vendégek a 42. percben a
második támadásukat is góllal tudták befe-
jezni. Bal oldalról a középre került labdát
16 m-rõl a polgárdi csatár kapura küldte, a
lövést Bernáth I. csak kiütni tudta, és a vé-
dõk között kilépõ Farkas D. L. közelrõl a
hálóba emelte a labdát, 1-2. A második fél-
idõben a Sárbogárd birtokolta a labdát. A
Polgárdi hõsies védekezését nem sikerült
megtörni. A forduló meglepetését szolgál-
tató vendégcsapatnak sikerült megszerez-
ni a gyõzelmet a hazai pályán halvány telje-
sítményt nyújtó hazaiak ellen.
Jók: Farkas D. L., Berta Á., Szabó B.
(mind Polgárdi).

Tabella

1. Ercsi Kinizsi 7 7 0 0 33 8 25 21
2. Mór 8 6 2 0 19 5 14 20
3. Ikarus-Maroshegy8 6 1 1 21 14 7 19
4. Gárdony-Agárd 8 6 0 2 24 10 14 18
5. Bicske 8 4 3 1 22 9 13 15
6. Sárosd 8 4 1 3 15 14 1 13
7. Martonvásár 8 3 3 2 18 11 7 12
8. Sárbogárd 8 3 1 4 17 12 5 10
9. Lajoskomárom 8 2 1 5 11 24 -13 7
10. Polgárdi 8 2 1 5 10 28 -18 7
11. Baracs 8 1 1 6 4 15 -11 4
12. Mezõfalva 8 1 1 6 8 20 -12 4
13. Tordas 7 0 3 4 3 11 -8 3
14. Enying 8 0 2 6 8 32 -24 2

Így kell itthon nyerni!

Sárbogárd II.–Aba-Sárvíz 3-1 (2-1)

Sárbogárd II.: Farkas – Juhász, Palásti,
Sükösd, Szabó, Kovács, Vámosi D., Pász-
tor, Demeter, Vámosi G., Horváth.

Cserék: Pajor, Kiss, Molnár, Bartók, Hor-
váth, Dombi.

Vezetõedzõ: Pajor László.

Aba-Sárvíz: Sereg – Mészáros, Tóth, Fa-
uszt, Lakk, Glócz, Madácsi, Gyuricza,
Esze, Balogh, Zsifkovics.

Cserék: Réti G., Galócz, Vinklár, Réti R.,
Kiss.

Vezetõedzõ: Bor József Dezsõ.

Mindkét csapat bátor támadójátékkal ruk-
kolt elõ és változatos, jó iramú mérkõzést
láthatott a közönség. Az 5. percben a jobb
oldalról beívelt szöglet után a védõk nem
tudtak felszabadítani, és Vámosi G. a fel-
pattanó labdát a jobb alsó sarokba fejelte,
1-0. A 14. percben az elõreívelt labdára
Horváth Á. középen kilépett, és a kapujá-
ból kifutó Sereg Z. rosszul eltalált labdája
ismét Horváth Á. elé került, aki 16 m-rõl az
üres kapuba lõtt, 2-0. A 22. percben szépí-
tettek a vendégek. A jobb oldalról elvég-
zett szögletre, a kapujából kilépõ Farkas
Z.-t megelõzve, Mészáros Sz. jól ugrott fel,
és a kapu bal alsó sarkába fejelte a labdát,
2-1. A második játékrészben továbbra is
remek iramot diktáltak a csapatok, és az
abaiak egyenlítési kísérleteinek megaka-
dályozása mellett a hazai helyzetek kima-
radásával teltek a percek. A 76. percben
Horváth Á. a jobb oldalon ellépett a védõ
mellett, és középre lõtt labdáját Kovács R.
a kapu bal oldalába helyezte, 3-1. A kétgó-
los elõny magabiztos játékkal párosult és
megérdemelt hazai gyõzelem született.

Jók: Sükösd G., Horváth Á. illetve Esze T.

Tabella

1. Kisláng-Telmex 8 8 0 0 43 4 39 24
2. Besnyõ-Iv. II. 8 6 0 2 36 19 17 18
3. Szabadegyháza 8 5 2 1 26 10 16 17
4. Pusztaszabolcs 8 5 0 3 27 26 1 15
5. Sárbogárd II. 8 5 0 3 16 15 1 15
6. MPF Ráckeresztúr8 4 3 1 19 17 2 15
7. Seregélyes 8 4 1 3 18 12 6 13
8. Kápolnásnyék 8 3 2 3 16 21 -5 11
9. Nagykarácsony 8 3 1 4 20 30 -10 10
10. Aba-Sárvíz 8 3 0 5 22 18 4 9
11. Adony 8 2 3 3 17 19 -2 9
12. Káloz 8 2 2 4 13 19 -6 8
13. Velence 8 2 1 5 12 19 -7 7
14. Vajta 8 1 3 4 19 32 -13 6
15. LMSK 8 1 1 6 17 32 -15 4
16. Rácalmás 8 0 1 7 6 34 -28 1

A gyõzelmi sorozat
újabb állomása

Sárbogárd U19–Szár U19 2-1 (2-0)

Sárbogárd: Brúzsa – Vagyóczki, Barabás,
Simon, Sükösd, Gyökér, Horváth, Hus-
véth, Kiss, Demeter, Bögyös.
Cserék: Deák, Bruzsa, Erdélyi.
Vezetõedzõ: Pajor László.
Szár: Ganyecz – Farkas, Futó, Rózsa, Ma-
róti, Hoszpodár, Tóth, Jankovics, Orbán,
Madár, Tóvári.
Cserék: Ágoston, Kis, Farkas, Metláger.
Sorozatban negyedik gyõzelmére készült a
Sárbogárd U19-es korosztályú csapata. A
folyamatos hazai támadásoknak a vendé-
gek a 25. percig tudtak ellenállni. Saját tér-
félrõl indult akció végén Kiss R. B. talált a
kapuba, 1-0. Továbbra is a bogárdi csapat
irányította a játékot. A 31. percben Hor-
váth Zs. lépett ki a védõk között, és lövése
után kétgólosra növelte elõnyét a hazai
csapat, 2-0. A második játékrészben a biz-
tos hazai vezetés tudatában csökkent a

Fotó: Boros Zoltán
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koncentráció a kapu elõtt, és a kihagyott
helyzetek miatt kellett bosszankodni. Az
51. percben Orbán D. góljával szorossá
tette a mérkõzést, 2-1. A megszerzett gyõ-
zelemmel a csapat a dobogó második foká-
ra lépett.

Tabella

1. LMSK 8 7 1 0 30 6 24 22
2. Sárbogárd 7 6 0 1 24 3 21 18
3. Martonvásár 8 5 1 2 28 13 15 16
4. Mór 8 5 1 2 20 12 8 16
5. Felcsút 7 5 0 2 32 9 23 15
6. Szár 7 4 1 2 19 12 7 13
7. Bicske 7 3 2 2 17 18 -1 11
8. Ercsi Kinizsi 8 3 1 4 16 26 -10 10
9. Velence 7 3 0 4 16 18 -2 9
10. Videoton B. K. 8 3 0 5 13 29 -16 9
11. Baracs 6 2 1 3 9 11 -2 7
12. Polgárdi 8 2 1 5 21 29 -8 7
13. Dég 7 1 1 5 12 27 -15 4
14. Mezõfalva 7 1 0 6 8 32 -24 3
15. Lajoskomárom 7 0 0 7 9 29 -20 0

Továbbra is veretlenül

Szabadbattyán U16–Sárbogárd U16
1-13 (1-6)

Szabadbattyán: R. Nagy – Tórizs, Pájer,
Hekkel, Rácz, Szalai, Mátyus, Lukács,
Dankó, Németh, Fejes.
Sárbogárd: Deák Z. – Deák S., Horváth A.
R., Suhajda, Gábris, Erdélyi, Sohonyai,
Bruzsa T., Biró, Lengyel, Horváth B.
Cserék: Horváth Á. M., Bruzsa B., Gyökér.
A vendégek már a 6. percben megszerez-
ték a vezetést Gábris R. góljával. A szüne-
tig még a 10. percben Erdélyi A. a 13. és a
26. percben ismét Gábris R., a 35.percben
Sohonyai Gy., a 38. percben Erdélyi A. ta-
lált a battyáni kapuba, 0-6. A 39. percben
Pájer K. góljával szépítettek a hazaiak és
így alakult ki az elsõ félidõ 1-6-os eredmé-
nye. A második félidõ Gábris R.-góllal in-
dult és az 55. percben 1-7. A gólözön
Suhajda M. 58. percben lõtt bombagóljá-
val folytatódott, 1-8. A sárbogárdi támadá-
sokat a 68. percben Bíró B., a 79. percben
Lengyel Sz., a 85. percben Brúzsa B., a 89.
percben Erdélyi A. és az utolsó percben
Sohonyai Gy. góljával sikerült befejezni.
Ezzel alakult ki az 1-13. A mindvégig moti-
vált és koncentrált vendégcsapat gyõzelme
ilyen arányban is megérdemelt.

Tabella

1. Baracs 5 5 0 0 54 5 49 15
2. Sárbogárd 5 4 1 0 36 3 33 13
3. Vajta 5 4 1 0 26 14 12 13

4. Ercsi Kinizsi 5 4 0 1 22 8 14 12
5. Mezõfalva 4 3 1 0 29 3 26 10
6. LMSK 5 3 1 1 23 19 4 10
7. Aba-Sárvíz 4 3 0 1 25 5 20 9
8. Videoton B. K. 5 2 0 3 15 26 -11 6
9. Sárosd 5 1 0 4 24 23 1 3
10. Enying 5 1 0 4 19 27 -8 3
11. Lajoskomárom 5 1 0 4 13 43 -30 3
12. Elõszállás 5 1 0 4 9 49 -40 3
13. Polgárdi 5 0 0 5 12 38 -26 0
14. Szabadbattyán 5 0 0 5 5 49 -44 0

Hatot lõtt a húszból
Varga Miklós Csanád

Sárbogárd U14–MIE 20-0 (12-0)

Sárbogárd: Derner – Bögyös, Gyökér,
Tóth, Bruzsa, Varga, Csanád, Bögyös, Sza-
lai, Deák.
Cserék: Csõgör, Tóth, Gereny, Boda, Sup-
licz.
MIE: Vécsei – Pallánki, Hamar, Frind,
Varga, Bodnár B., Bodnár I. B., Kabáczy,
Seper.
Cserék: Hauzer M., Hauzer B.
A mérkõzésen csak a sárbogárdi csapat ju-
tott el ellenfele kapujához és a nyomasztó
fölény gólokban is kifejezõdött. 2. percben
Szalai Ádám góljával indult a henger. A to-
vábbi gólszerzõk: Tóth Patrik 9. és 70.
perc, Varga Miklós Csanád 14., 17., 19.,
71., 72., 73. perc, Deák Soma 15., 26., 39.
perc, Boda Armand 21., 24., 34. perc,
Szalai Ádám 30. perc, Bögyös Bálint 33.
perc, Tóth László 41., 45. perc, Brúzsa Ba-
lázs 48. perc. Dicséretet érdemel a csapat
teljesítménye.

Tabella

1. Ercsi Kinizsi 4 4 0 0 36 3 33 12
2. Sárbogárd 4 3 0 1 42 5 37 9
3. Iváncsa 4 2 1 1 16 6 10 7
4. Baracs 4 2 1 1 13 7 6 7
5. Szabadegyháza 4 2 0 2 27 6 21 6
6. D. újváros PASE 4 2 0 2 18 10 8 6
7. Elõszállás 4 0 0 4 0 55 -55 0
8. MIE 4 0 0 4 0 60 -60 0

Csak egy pont volt

Kisláng Öregfiúk–Sárbogárd Öregfiúk
1-1 (0-0)

Kisláng: Böröndi – Szabó, Molnár, Ba-
logh, Hegyi, Erdei, Tury-Nagy, Varga, Já-
nosi, Balogh, Szabó.
Cserék: Sallai, Szabó, Katona, Horváth.

Sárbogárd: Takács – Szikszai, Kiss, Tóth,
Kelemen, Killer, Kassai, Horváth, Tóth,
Simon, Tórizs.
Cserék: Derecskei, Nedoba.
Már a 2. percben büntetõhöz jutott a ven-
dégcsapat. Szikszai L. a 11-est a kapu mellé
lõtte, így elmaradt a gyors vezetés. A fél-
idõben mindvégig a Sárbogárd játéka do-
minált, a hazaiak a védekezésre összpon-
tosítottak, és gól nélkül mentek pihenõre a
csapatok. Az 54. percben sikerült áttörni a
hazaiak védelmét. Killer G.–Derecskei J.–
Killer G. kényszerítõzés után Killer G. ki-
lõtte a hosszú sarkot, 1-0. A 64. percben a
Kisláng egyik kósza támadása végén Szabó
Gy. talált a kapuba, 1-1. A mérkõzés
összképe alapján az eredmény a hazaiak
számára hízelgõ.

Tabella

1. Aba-Sárvíz 6 6 0 0 24 8 16 18
2. Enying 6 4 1 1 32 8 24 13
3. Tác-Csõsz 5 4 0 1 15 5 10 12
4. LMSK 5 3 1 1 15 11 4 10
5. Lajoskomárom 5 3 1 1 8 6 2 10
6. Sárbogárd 6 2 3 1 15 9 6 9
7. Szabadbattyán 5 2 2 1 9 8 1 8
8. Cece 6 2 1 3 12 18 -6 7
9. Mezõszilas 6 1 3 2 14 15 -1 6
10. Soponya 5 1 1 3 6 12 -6 4
11. Kisláng 6 1 1 4 10 21 -11 4
12. Polgárdi 5 0 0 5 5 13 -8 0
13. Sárszentágota 6 0 0 6 3 34 -31 0

A hétvége sportmûsora

2017. október 6. (péntek)

15.30 óra: Dunaújváros PASE U14–Sár-
bogárd U14 (Dunaújváros, vidámpark)

2017. október 7. (szombat)

10.00 óra: Dég U19–Sárbogárd U19 (me-
gyei I. o., U19, Dégen)
15.00 óra: Sárosd–Sárbogárd (megyei I. o.,
Sárosdon)
15.00 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Cece
Öregfiúk (Sárbogárdon)

2017. október 8. (vasárnap)

10.00 óra: Sárbogárd U16–Lajoskomárom
U16 (Sárbogárdon)
15.00 óra: Seregélyes–Sárbogárd II. (me-
gyei II. o., Seregélyesen)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár
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Redõnyös 06 (30) 966 8446

Családi házak, intézmények takarítása. 06 (20) 567 6678. (4276837)

R.I.P. Bûncselekmények, balesetek, halálesetek utáni vegyszeres
tisztítás! Extrém takarítási szolgáltatás. Csalai Ákos E. V. 06 (30)
709 2231, e-mail: reszvetem74@gmail.hu (4276191)

Tollpaplan-készítés Sárszentágota, Pákolicz Árpádné 06 (25)
476 051

Két felnõtt albérletet keres Sárbogárdon vagy Sárszentmiklóson.
Telefon: 06 (30) 319 2698, 06 (30) 837 2825

Szántóföldeket bérelnék 2 ha felettieket, elõre fizetek. 06 (30)
705 3958

53 éves tolókocsis férfi élettársát keresi, aki hozzáköltözne, gon-
dozná. Bajcsy-Zs. utca 61. 06 (30) 285 0863

Gyümölcsfavásár október 8-tól Sárbogárd, Vezér utca 17. Nagy
fajtaválaszték, 800 Ft/db. Árusítás hétköznap 17 óra után, hétvé-
gén 8-19 óráig. Langfaiskola 06 (30) 330 0310

Takarításban jártas, munkájára igényes, leinformálható hölgyet
keresek hétközi munkára. 06 (20) 5567 826

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása.
06 30 440 5790

KASZÁLÁST, KERTI MUNKÁT vállalunk.
06 30 623 3681, 06 30 522 9504

ÜZLETKÖTÕT keresek KISGÉPEK ÉS ESZKÖZÖK
FORGALMAZÁSÁHOZ.

Fényképes önéletrajzokat várom:
uzletkoto17@gmail.com +36 70 363 6325

Kis- és nagyvirágú ÁRVÁCSKA,
CSEREPES KRIZANTÉM kapható

Alsószentivánon, TERMELÕI ÁRON!
Kereskedõket is várunk! 06 30 249 1310

Kétszobás, összkomfortos CSALÁDI HÁZ,
1978-as, ELADÓ. Hõszigeteléses vakolatú,
gáz- és vegyes fûtéses. Bajcsy-Zs. út 86.

06 30 552 4960

Sárbogárdon ALKALMI MUNKÁSOKAT keresek.
06 20 915 2521

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN,
VAJTÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a
Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, va-
lamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frek-
vencián 0–24 óráig.
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