„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

2017. október 12. - XXVIII. évf. 41. szám
20 oldal, 250 Ft
Idõsek ünnepe. . . . . . . . . . . 3
Zenébe feledkezve . . . . . . . . . 4
Lélek és álom . . . . . . . . . . . 5
Idõsek napja Alapon . . . . . . . . 6
Reformációs emlékfutás Cecén . . . . 7
Fogathajtó a réten . . . . . . . . 12
Fõszerkesztõ–kiadó: Hargitai Lajos
Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág - 06(30)3483 320

A Dél-Mezõföld független hetilapja

www.bogardesvideke.hu

Visszavezetõ út I D Õ S E K Ü N N E P E
A festészet – hasonlóképpen a zenéhez –
képes arra, hogy kifejezésre juttassa azokat az érzéseket, a test és a lélek legmélyebb üzeneteit, amelyekre az embernek
nincsenek már szavai. S ha már ki tudjuk
fejezni azt, hogy hol az a pont, ahol eltévedtünk a világban, akkor megvan annak a lehetõsége, hogy egy csodálatos
Ariadne-fonalat e ponthoz kötve megtaláljuk a világba visszavezetõ utat.
Írás a 3. oldalon.

Fotó: Gál Sándor

De ott van az félelmetes kapu, ami a
népmeséinkben is: János Vitéz tündérországának kapuja. Ki tudja, hová vezet
az? Pedig azon a kapun kell átjutni. A
kapuban azonban ott állnak félelmeink,
szorongásaink, megbántottságból fakadó haragunk rémalakjai, a küszöb õrzõi.
Álomkapu, Titkok háza, Könnyek és
szirmok, Ördögûzés, Menekülés… – Ott
vannak megfestve ezek a vásznon! Menekülés, de hová? Az álmokba meneküljek? Az öngyilkos halálba, a betegség általi pusztulásba, az ismeretlen, félelmetes túlsó partra? Hogy találunk hát viszsza a való életbe?
Hargitai Lajos teljes cikke
Lélek és álom címmel
az 5. oldalon olvasható.

MENETTÁNC
AZ EGRESI UTCÁN

Írás a 2. oldalon.

A „HANGULATFELELÕSÖK”

Írás a 12. oldalon.
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MENETTÁNCCAL AZ EGRESI UTCÁN

Virágokkal, terményekkel díszítették a kultúrház kerítését. A kisajtóban szalmából készült, tökfejû bácsi meg néni ült a kispadon, mellettük hordó néhány lopótökkel, így hirdették, hogy szombaton szüreti felvonulás, este pedig bál lesz Sáregresen.
A konyhán az asszonyok készítették a felvonulóknak a vacsorát. A menet már délben elindult. Az Erkel Ferenc utcában értem be õket.
A keresztezõdésben már javában ropták a táncot a cecei Szabó zenekar muzsikájára.
Beöltözött a falu apraja, nagyja erre az alkalomra.
Felvonultak a kis óvodások, az ifjúság, még a népdalkörös nagymamák is. A csõszlányok menettánccal,
énekelve járták az utcákat. A csikóslegények pattogtatták az ostorukat, így érkeztek az Erkel utcába, ahol
már terített asztal várta a felvonulók seregét. A kocsik követték a menetet. Aztán a fõutcán már mindenki felült, úgy hajtottak át a falu másik felébe. Mindenhol kint álltak a lakók a házak elõtt, integettek, s
menet közben is kínálgatták a kocsin ülõket.
A vacsora után az esti bálban mulatott a falu népe
hajnalig. A Szabó zenekar húzta ott is a talpalávalót.
Hargitai Lajos
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IDÕ S EK Ü N N E P E
Az idõsek napja a szépkorú emberekrõl, az
õ tiszteletükrõl szól. Ezen a napon szeretettel gondolunk mindazokra, akik egy
hosszú élet munkáját és rengeteg tapasztalatát tudhatják maguk mögött. Ez alkalomból került megrendezésre a városi ünnepség.
Elsõként dr. Sükösd Tamás polgármester
köszöntött minden jelenlévõt szeretetteljes beszédében. Megható verssel csalt
könnyet a sorokban ülõk szemébe: Kosztolányi Dezsõ „Intés az öregebbek tiszteletére” címû költeményével. Úgy fogalmazott: azért tiszteljük az idõseket nemcsak
ezen az egy napon, hanem az év minden
napján, mert szeretetüket, bölcsességüket,
segíteni akarásukat folyamatosan érezhetjük.

Huszárné Kovács Márta, a Sárbogárdi
Zengõ Óvoda vezetõje a pedagógushivatást méltatta, mivel az idõsek napján öt
arany- és gyémántdiplomás pedagógust is
köszöntöttek, köztük óvodapedagógusokat. Az intézményvezetõ egy kedves verset
– Ornella Fiorini: Lányomnak – és Zorán
„Apám hitte” címû, gitárral kísért dalát
nyújtotta át ajándékként az ünnepelteknek. Nagy tapssal köszönte meg a hálás közönség a meglepetést.
Elsõként Tóth Gyuláné Szabó Éva tanárnõ vehette át gyémántdiplomáját, aki a
szegedi fõiskolán 1957-ben vehette át diplomáját. Dr. Kottán Györgyné a gyomai állami óvónõképzõben szerezte diplomáját

1953-ban. Takács Lászlóné a Székesfehérvári Állami Óvónõképzõben végzett 1956ban. Györök Péterné és Becker Gizella
Terézia a soproni óvónõképzõben diplomáztak 1967-ben. Mindegyikõjüknek egyegy virágcsokor kíséretében adta át a díszoklevelet dr. Sükösd Tamás.
A Sárbogárdi Zengõ Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodájának ovisai játékos mûsorral kápráztatták el a nézõtéren ülõket. Az
óvódásokat Csuti Mária és Visi Mihályné
tanították be, nagy sikerrel.
Ezt követõen Szabó Zsuzsanna elõadásában hallhattunk három dalt: Rút banya vagyok én, Piros, sárga és kék, Édesanyám.
Végül, de nem utolsósorban a Sárréti Csókavirág Együttes foglalta el a színpadot;
mezõföldi táncokkal, népszokásokkal varázsolták el a nézõközönséget.
Az elõadás után a város ebédre invitált
minden vendéget, valamint egy-egy szál
gerberát nyújtottak át az idõseknek.
Szükségünk van mindarra az élettapasztalatra, bölcsességre, amivel csakis a sok-sok
évet megélt szüleink, nagyszüleink, dédszüleink rendelkeznek. Ne feledkezzünk
meg nap mint nap kimutatni ezért megbecsülésünket.
Mágocsi Adrienn

Kosztolányi Dezsõ:

Intés az öregebbek tiszteletére
Bizony hajoljatok meg az öregebbek elõtt,
akár utcaseprõk, akár miniszterek.
Nem oly tiszteletet prédikálok én tinektek,
mint a papok s az iskolai olvasókönyvek.
De vegyétek számba,
mily nehezen mentitek át ti is
évek veszedelmén törékeny szívverésteket
ezen az embernek ellenséges földgolyón
s õk, kik negyven, ötven, hatvan évet éltek,
hány téli reggelen, hány tüdõgyulladáson
gázoltak át, hány folyó mellett
haladtak el éjjel
s hány gépkocsitól ugrottak el
az utcasarkokon,
míg váratlanul elétek állanak,
idõtõl koszorúzva,
mint a csodák,
mint akik háborúból jönnek,
egyenesen, mint a zászlórúdak
s egyszerre kibontják,
hogy ámuljatok, vihar-csapott,
de visszahozott életüknek
méltóságosan lebegõ, békét hirdetõ,
diadalmi lobogóját.

Aki ember maradt az embertelenségben…
Szerda reggel hívott telefonon dr. Tóth Istvánné Székesfehérvárról, hogy 94 éves korában meghalt a férje. Õszinte részvétemet fejeztem ki a gyászoló idõs asszonynak, aki maga is már 91
éves. Úgy gondolom, hogy ez a kiváló ember megérdemli, hogy
nekrológban búcsúzzunk Tõle az újságban.
Dr. Tóth István 1952-tõl volt Enyingen bíró, majd 1953. augusztus 1-jétõl a Sárbogárdi Járásbíróság elnöke lett. 1955-ben áthelyezték Székesfehérvárra, ahol a megyei bíróságon bíróként az
1956-os pereket is õ vitte. 1957-tõl a megyei bíróság tanácsvezetõje lett. 1986-ban a megyei bíróság elnökhelyetteseként vonult
nyugdíjba. 1990-tõl ügyvéd, 1996-tól peren kívüli ügyekkel foglalkozik. A megyei bíróság fõtanácsosa. 2000-ben kitüntetést kapott bírói munkásságáért.

Õ volt Ujságh Tibor és társai büntetõperének tanácsvezetõ bírája. És minden politikai nyomásnak ellenállva nem hozott halálos
ítéleteket, sõt, míg Ujságh Tibor peranyagából kötél általi halálbüntetés nézett ki, igen enyhe ítélet született. Ujságh Tibor és
dr. Tóth István közt halálukig jó barátság volt.
2001 októberében Ujságh Tiborral látogatást tettünk dr. Tóth
István székesfehérvári lakásán. Az ottani beszélgetésrõl a
Bogárd és Vidéke 2001. október 18-ai számában olvasható beszámoló: „Bírónak lenni, embernek maradni 1956-ban” címmel.
Tisztelettel fejet hajtva búcsúzunk Tõle!
Hargitai Lajos
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Z E NÉ BE F E L E DK E Z VE
Mintegy félezer ember biztos programként jelöli már elõre a naptárában a sárbogárdi zenei világnapi koncertet, mely régi hagyományos rendezvénye a Huszics Vendel Kórusnak, de a kamaratermi méreteket jóval túllépte már néhány éve. Nagy koncerttermek hangulata éled a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központ színháztermében õsszel, tekintve a felvonultatott repertoárt, a jeles mûvészek sorát, létszámát. S mindezzel arányosan a
közönség is gyarapodik – a jegyek mind egy szálig elkelnek, a pótszékek is foglaltak.
Október 8-a, vasárnap töltött el most minket izgatott várakozással, hiszen idén e napra esett a hangverseny. Tudtuk biztosan: ezúttal sem fogunk csalódni, az élmény és a feltöltõdés garantált.
Varga Gábor országgyûlési képviselõ is úgy fogalmazott megnyitójában, hogy a zene milyen fontos a lelki egészségünk megteremtésében. A zene képes kifejezni mindazt, amit szavakkal nem lehet, így teremt kapcsot ember és ember közt, s kovácsol össze közösségeket. Hogy a zene életünk szerves része, arról mi sem árulkodik jobban, mint hogy ott van minden hagyományunkban. Köszönet a mestereknek, a zeneszerzõknek, zenészeknek, karmesternek, karnagyoknak, énekeseknek, akik közvetítik ezt a kultúrát. Külön kiemelte a Huszics házaspár elévülhetetlen érdemeit,
áldozatos, önzetlen tevékenységét a zenei kultúra ápolásában. A
képviselõ arról biztosította a közönséget, hogy jövõre már egy
megújult, komfortosabb színházteremben élvezhetjük ezt az eseményt.
Elsõként Wolfgang Amadeus Mozart fuvola–hárfa versenye
csendült fel Párkai Krisztina fuvolamûvész és Felletár Melinda
hárfamûvész, valamint a MÁV Szimfonikus Zenekar elõadásában, Dénes István vezényletével. A fuvola és hárfa kettõse páratlan zenei vizekre vezetett bennünket, ahol finom játékukkal
együtt szárnyaltunk.
Franz Schubert VIII. (Befejezetlen) szimfóniájához átrendezõdött kissé a zenekar, s ahogy bontakozott ki a mû, rádöbbentünk,
hogy a Hupikék törpikékbõl ismert dallamfoszlány a mesénél jóval összetettebb mélységekbe visz, és befejezetlensége „ellenére”
mégis teljes.
Egy rövid szünetet követõen szintén Schubert-mûvel, a G-dúr misével folytatódott a koncert. A MÁV Szimfonikus Zenekar mögé
felálltak a kiváló szólisták: Zemlényi Eszter – szoprán, Csapó József – tenor és Lisztes László – basszus, valamint a székesfehérvári

VOX Mirabilis Kamarakórus (karigazgató: Zemlényi Katica) és
a sárbogárdi házigazda Huszics Vendel Kórus (karnagy: Huszics
Vendelné). Csodálatos zárása volt a koncertnek a mise utolsó,
talán legszebb tétele, az Agnus Dei (Isten báránya).
Bennünk visszhangoztak még a dallamok, amikor váratlanul – közelgõ 80. születésnapja alkalmából – köszöntötte Zsike nénit Szabados Tamás, a Bogárd-Dal Egyesület elnöke, Zemlényi Katica
és dr. Sükösd Tamás, a Sárréti Csókavirág Néptáncegyesület népviseletbe öltözött tagjai pedig egy népi születésnapi köszöntõt
énekelve, kezükben egy grillázstortával járultak az ünnepelt elé,
aki eleinte szóhoz sem jutott és igencsak meghatódott a meglepetéstõl.

A város köszöntötte az 50 éves Huszics Vendel Kórust is egy ajándékkosárral.
Ismét felemelõ esemény részesei lehettünk. S tudtuk, hogy Vendel bácsi, aki testben már nincs köztünk, s akinek a koncert elõtt
az Esti dalt énekelte a kórus a mûvház falán elhelyezett emléktábla elõtt, lélekben ott volt most is velünk. Mert bennünk él, a tõle
kapott, általunk hordozott, õrzött dallamokban.
Hargitai–Kiss Virág
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HANGVERSENY LÉLEK ÉS ÁLOM
A nagyteremben a hátsó sorban ültem. Elõttem a
több száz fõs embertömeg, amely együtt lélegzett
a zenével. Különös élmény volt. A közönség szinte egyetlen emberré vált, ringatózott a dallamok
hullámain. Éreztem ezt. Schubert: Befejezetlen
szimfónia. A kellemes hatású, ringató melódiákból a zene egyszer csak hirtelen átcsap kifejezhetetlen jajdulásokba, zokogásba, a karmester széles, kaszáló mozdulatokkal szuggerálja bele a zenekart ezekbe a tragikus hangzásokba. De aztán
jön a dobok rémisztõ dübörgése, jön a Halál. A
mester ekkor a mû ritmusában öklével súlyos ütéseket mér a levegõre. Aztán mikor újra derûsebb
ritmusok következnek, mennyire megváltozik a
dirigens mozgása, egész magatartása! Szinte eltáncolja, eltangózza a zenét, egész teste ringani
kezd.
Én ezt a szimfóniát igen sokszor hallottam, szinte
taktusonként ismerem. A derûtõl a rémületesig
terjedõ skála a fiatalon meghalt zeneszerzõ életszeretetét ugyanúgy kifejezi, mint magánosságát,
baljóslatait, halálfélelmét. Lehet, hogy tévedek,
de a mû befejezetlenségét is a korai halál tényével vélem összekapcsolni. De mi az érdekes? Az
eddig ismert változatokhoz képest most, mondhatni, egy másik zenemûvet hallottam, a darab ismeretlen arcát pillantottam meg. Mitõl van ez?
Gyorsan közlöm, hogy nagyrészt érthetetlen,
megmagyarázhatatlan jelenséggel állunk szemben. A mûértelmezõk, maguk a mûvészek is újra
és újra erõlködni kezdenek, hogy szavakba foglalják egy mû titkát. Nem lehet. Mint sok más dolog, a szépség is túl van a kimondhatóság határán.
Végül is legyünk õszinték: nem érdemes erõlködni, ha el szeretnénk mondani, mitõl szép akár egy
szál virág vagy egy bájos arc is. Mit szenvedtek 19.
századi írók, hogy elénk varázsoljanak egy tüneményes nõalakot! Lett az egészbõl egy száraz szóhalmaz, semmi köze nem volt egy kerek arc melegéhez, egy nõi kéz mozdulatához.
Van mûalkotás, amelyik él, és van, amelyik nem
él. Hullákkal vannak tele a hangversenytermek,
verskötetek. A közönségben ez többnyire nem
tudatosul, azt hiszik, elhitetik magukkal, hogy
magasztos élményben van részük, közben lélektelen favágással tömik a fülüket. Amikor aztán
valami igazihoz van szerencséjük, felbuzdul a lelkük, megérzik, hogy történt velük valami, ami az
életük lényegéhez tartozik.
Ez történt a sárbogárdi mûvelõdési házban 2017.
október 8-án, amikor Dénes István vezényelte a
MÁV Szimfonikus Zenekart, a Huszics Vendel
Kórust és a VOX Mirabilis Kamarakórust.
A hangverseny szervezésekor úgy volt, hogy egy
divatos sztárkarmester vállalja a vezénylést. Aztán kiderült, hogy Dénes István jön el dirigálni.
Amikor a hozzátartozóim, akik tevõlegesen benne vannak a zene világában, meghallották ezt a
hírt, szabályosan felujjongtak: õ jobb, õ jobb!
Durván fölvetõdik a kérdés: miért nem azok a
sztárok, akik jobbak?
Na, ez már olyan kérdés, amelyik az élet minden
területén, múltban és jelenben és mindenütt fölvetõdik. Ne legyünk nagyon szomorúak! Lehet,
hogy nem sztárok õk, de itt vannak velünk.

Negyedik alkalommal rendezett kiállítást a Madarász József Városi Könyvtár Patkós Mari pálfai amatõr festõmûvész képeibõl. A kiállítást megnyitotta régi jó ismerõje, Hargitai Lajos, aki lelki segítõként sok éven át állt mellette.
Nem véletlenül lett a kiállítás címe Lélek és álom. Mari a festést lelki segítségként
kezdte sok évvel ezelõtt egy súlyos lelki krízist követõen. A Nyírõ Gyula Kórház
pszichiátriai osztályán mûködõ mûvészetterápiás csoportban ismerkedett meg a
festészettel, és sok év alatt ez lett lelkének gyógyítója és életének igazi szenvedélye.

L. A.

Hargitai Lajos

A festészet – hasonlóképpen a zenéhez – képes arra, hogy kifejezésre juttassa azokat az érzéseket, a test és a lélek legmélyebb üzeneteit, amelyekre az embernek
nincsenek már szavai. S ha már ki tudjuk fejezni azt, hogy hol az a pont, ahol eltévedtünk a világban, akkor megvan annak a lehetõsége, hogy egy csodálatos Ariadne-fonalat e ponthoz kötve megtaláljuk a világba visszavezetõ utat.
De ott van az félelmetes kapu, ami a népmeséinkben is: János Vitéz tündérországának kapuja. Ki tudja, hová vezet az? Pedig azon a kapun kell átjutni. A kapuban
azonban ott állnak félelmeink, szorongásaink, megbántottságból fakadó haragunk rémalakjai, a küszöb õrzõi. Álomkapu, Titkok háza, Könnyek és szirmok,
Ördögûzés, Menekülés… – csak nézzék meg Marinak ezeket a képeit! Ott vannak
megfestve ezek a vásznon! Menekülés, de hová? Az álmokba meneküljek? Az öngyilkos halálba, a betegség általi pusztulásba, az ismeretlen, félelmetes túlsó partra? Hogy találunk hát vissza a való életbe?
Csak tegyék a kezüket a szívükre, és vallják be: Önök se mentesek az ilyen pillanatoktól, amikor már nem látunk kiutat a helyzetünkbõl. Egy kedves családtag elvesztése, munkanélküliség, létbizonytalanság, kirekesztettség és még sorolhatnám, mi mindennel találja szembe magát egyikünk-másikunk az élete során. És
nekem magamnak kell megbirkóznom a problémával, mert erre rajtam kívül,
helyettem senki se képes!
Vannak persze segítõ kezek, de azt a segítõ kezet is meg kell fogni bizalommal. És
hányszor szembesülünk azzal, hogy elveszett belõlünk ez a bizalom, kiveszett belõlünk a szeretés képessége!? Hogy találunk vissza ehhez az erõhöz, hogy képesek
legyünk valóban megkapaszkodni, s ha másképp nem megy, saját hajunknál fogva
húzni ki magunkat a gödörbõl, a mindent elnyelõ mocsárból? Hogy leszünk képesek bizalommal megfogni egy barát kezét, a rég halott, mégis bennünk élõ édesapa, édesanya kezét, s általuk megtanulni önmagunkat szeretni, hogy képesek legyünk ezáltal másokat szeretni?
Boldog büszkeséggel álltam ott a megnyitón Mari mellett, aki e fantasztikus küzdelemben már erõs emberként áll a rá büszke, õt szeretõ férje mellett, gyermekei,
unokái mellett, akik közül a legkisebb Ákoséknál nem is olyan régen született.
Örömmel tekintek erre a boldog családra és erre a nagyszerû asszonyra!
Tekintsék meg a városi könyvtárban Patkós Mari képeit, és írják be utána a gondolataikat a vendégkönyvbe!
A fotókat köszönjük Gál Sándornak.
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KÖZÖSSÉG

IDÕSEK NAPJA ALAPON
Az alapi idõsek napja mindig nagy esemény a faluban. A kultúrház széksorait
szombaton ez alkalomból a település idõs
polgárai töltötték meg.
Méhes Lajosné polgármester asszony köszöntötte a vendégeket. Beszéde közben
meggyújtott egy gyertyát, ezzel emlékezve
Alap község 2017-ben elhunyt idõs polgáraira. Majd ajándékot és emléklapot adott
át a falu legidõsebb lakóinak, név szerint a
következõknek: Klózer Józsefné (1922),
Kiss Józsefné (1924), Balogh Jánosné
(1925), Rabóczki Sándor (1926), Tóth
Gyula (1926), Horváth Jánosné (1926),
Bernáth Imréné (1926), Orova Mihályné
(1927).
Az ezt követõ mûsorban bemutatkozott
tangóharmonikával az alapi származású,
rendkívül tehetséges Csuka Marcell, aki az
elõzõ héten vett részt Olaszországban egy
harmonikaversenyen, és ott elsõ helyezést
ért el. Két darabot adott elõ különleges,
gombos harmonikáján. Mindenkit lenyûgözött az elõadása.

ram nyerteseinek a díjakat. A versenybe 12
kert gazdája nevezett. A közösségi kategóriában az alapi közösségi konyhakertet díjazták. Különdíjban részesült Ács Józsefné, harmadik helyezést ért el Idei Jánosné,
második lett Takács Imréné, elsõ helyezést
ért el Somogyi Imréné.
Oklevelet kaptak: Zsobrák Jánosné, Kisari
Tiborné, Magyari Imréné, Kisari Józsefné,
Horváth Józsefné, Szarka Lászlóné, Tóth
Hajnalka. Horváth Györgyné a szervezés-

ben és a zsûriben végzett szakmai munkájáért kapott oklevelet.
A díjátadót követõ közös vacsora alatt
Csuka Marcell édesapja, Csuka Kálmán
nótaénekes szórakoztatta a vendégeket. A
vacsorát az alapi óvoda konyhája készítette. A rendezvény végén minden idõs polgár kapott egy cserepes virágot és a községi
kertészet által készített levendulavizet.
Hargitai Lajos

Ezután az alapi óvodások megható mûsorral köszöntötték a nagymamákat, nagypapákat. Utánuk Lengyel Zsófi és Balogh
Zétény, Németh Barbara és Takács Márk
mondtak szép verset. Befejezésül bemutatkozott az alapi Ten Dance csoport is.
A mûsor után adta át a polgármester
asszony „A legszebb konyhakertek” prog-

Mozaikok
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület meghívja Önt

„MOZAIKOK A SÁRBOGÁRDI REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉBÕL”
címû, a reformáció 500 éves jubileuma alkalmából rendezett kiállítására.
Megnyitó:

2017. október 30-án (hétfõn) 17 órakor
a mûvelõdési ház kiállítótermében.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Reformációs emlékfutás Cecén
Ebben az esztendõben – amikor a protestantizmus a reformáció ötszázadik évfordulójára emlékezik – sokan sokféle módját választják a megemlékezésnek. De nem csupán a történelmi
tényre szeretnék/szeretnénk felhívni a figyelmet,
hanem arra a folyamatra is, amely a reformációval indult világhódító útjára, s formált át embereket, népeket, városokat és egész társadalmakat.
Egy ilyen emlékeztetõ eseménynek volt részese
október 5-én a Cecei Református Egyházközség
is. Bardócz Csaba ikafalvi lelkipásztor és társai
szervezésében október elsõ napján rajtolt el a németországi Wittenbergbõl a ReforMaraton 500
nevû kezdeményezés, melynek célja, hogy a reformáció havában ötszáz Kárpát-medencei gyülekezethez juttassák el Luther Márton 95 tételének magyar fordítását. Ez volt az a szikra (vitairat), amely 1517. október 31-én lángra lobbantotta a megújulás rég óhajtott folyamatát.
Október 5-én jutottak el a maratonfutók Cecére, ahol a
helyi általános iskolások népes csapata fogadta õket, s
közösen juttatták célba a tételeket a református templomhoz. A szervezõ lelkipásztor rövid beszédében elmondta, hogy a futás célja a figyelemfelkeltés, az arra
való rámutatás, hogy a reformáció nem egy egyszeri,
befejezõdött esemény, hanem a maratonfutáshoz hasonlóan egy folyamat, amely az ember egész életét átfogja. Célja a folyamatos belsõ, lelki megújulás, amelyet elválaszthatatlanul követ a – reformáció nyomán is
megjelent – külsõ megújulás egyházi, társadalmi szinten. Erre a megújulásra biztatta a megjelenteket is,
majd ezt követõen jelképesen kiszögezték a református
templom ajtajára a 95 tétel másolatát.
Hálásak voltunk a lehetõségért, hogy mi is részesei lehettünk az eseménynek, valamint köszönjük a Cecei
Általános Iskolának a közremûködést!
Soli Deo Gloria – Egyedül Istené a dicsõség!
Gajdos János református lelkész,
Cecei Református Egyházközség

MEGHÍVÓ
„Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat mûvel a földön.” (46. zsoltár 9. vers)

A reformáció 500. évfordulója alkalmából
szeretettel várunk minden érdeklõdõt az alábbi alkalmainkra:
– október 22. (vasárnap) 16 óra – zenés áhítat a református templomban a „Hûséged végtelen” Rézfúvós ReFormáció szolgálatával;
– október 25 (szerda) 18 óra – igei elõkészítõ Kovács Csongor református lelkész szolgálatával a sárbogárdi gyülekezeti házban;
– október 26 (csütörtök) 18 óra – Sepsi Enikõ, a Károli Gáspár Egyetem BTK-jának dékánja tart elõadást Hit és tudomány címmel a
sárbogárdi gyülekezeti házban;
– október 27. (péntek) 18 óra – a Bartimeus vakmisszió bizonyságtétele a sárbogárdi gyülekezeti házban;
– október 28. (szombat) 17 óra – Gyurkó Donát szekszárdi metodista lelkész bizonyságtétele a sárszentmiklósi református gyülekezeti teremben;
– október 30. (hétfõ) 17 óra – kiállítás a Sárbogárdi Református Egyház történetébõl a mûvelõdési házban;
– október 31. (kedd) délelõtt – reformációs istentisztelet a sárbogárdi református templomban a konfirmandusok szolgálatával;
– november 5. (vasárnap) 16 óra a Skót Misszió szolgálata a sárbogárdi református gyülekezeti házban;
– november 17-én (péntek) 18 óra – protestáns est a polgármesteri hivatal dísztermében.
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Cecei sulibörze
ISKOLAKEZDÉS
Izgalmasan teltek az augusztusi napok a Cecei Általános Iskolában. A belsõ festési munkálatok mellett az udvar is megszépült. A
szülõi közösség és a Cecei Iskolásokért Közhasznú Alapítvány támogatásával megújult az iskola bejárata, ami egy szép tolókapuval is kiegészül majd az õsz folyamán. Elegyengették a parkolókat, új kerékpártárolók kerültek kihelyezésre. Minden mûvelet azt szolgálta, hogy a tanévkezdésre, szeptember 1-jére szép
környezetben fogadhassák a diákokat és a nevelõket. Ez meg is
valósult, hiszen a 262 diák nagy izgalommal és érdeklõdéssel vette
birtokába az iskola udvarát és épületét. Különösen nagy izgalommal lépte át az iskola kapuját a 22 elsõs kisdiák, akik az idei évben
kezdik meg tanulmányaikat. Õket Király László igazgató úr
fogadta az iskola polgárává a tanévnyitón.
Sok-sok izgalmas kalandról számoltak be az elsõ napokban diákjaink, akik csak szépen lassan kezdik el a mindennapi tevékenységeikbe „iktatni” a tanulást. A munka pedig elkezdõdött, kihívások és feladatok várnak a gyerekekre, kicsikre és nagyokra egyaránt. Az egyik ilyen kihívás lesz a szeptember 29-ére, péntekre
tervezett akadályverseny és családi nap, ami a mezõgazdaság témakörében zajlik le, a település fõ tevékenységétõl ihletve. Ezen
a napon lesz a Magyar Diáksport napja is, amit szintén megtámogat a kb. 10 km-es túra az idõsebb korosztály számára, akadályokkal tarkítva.
A múlt héten már lezajlottak az elsõ szülõi megbeszélések is, ahol
személyesen is találkozhattak a pedagógusok és a diákok szülei. A
találkozások folytatásaként elkezdõdnek a családlátogatások is,
ahol a diákok családi környezetében is meglátogatják a családokat és benyomásokat szerezhetnek a nevelt gyerekek életkörülményeirõl.

AKADÁLYVERSENY
2017. szeptember 29-én, pénteken rendeztük meg a hagyományos
akadályversenyt a cecei iskolában. Az idei évben a mezõgazdaság
témakört választottuk témául, ami nagyon inspirálta a diákok
névválasztását is. Voltak Ifások, Dinnyetörõk, Bátor Borsók,
Paprika Jancsik, Észkombájnok stb. Csatakiáltást tanultak, menetlevelet és zászlót készítettek a témahét keretében, míg a pedagógusok érdekesebbnél érdekesebb feladatokon törték a fejüket
az állomásokra.

Mindeközben az elsõ és második évfolyamosok családi napot tartottak, ahol a szülõkkel és családtagokkal együtt játékos feladatok
keretében hangolódtak egymásra. Mihály-napi vásári dekorációt
készítettek, sportoltak az udvaron, akadályversenyen vettek részt
az iskola udvarán a szülõkkel, majd jóízûen elfogyasztották a szülõk által készített paprikás krumplit, ami nagyon ízlett mindenkinek.
A délelõtt folyamán ellátogatott hozzánk Kovács Franciska is, aki
az EFOP-3.2.9-16-2016-00009 – Óvodai és iskolai szociális segítõ
tevékenység fejlesztése a Sárbogárdi járásban pályázat keretében
iskolai szociális segítõ feladatokat lát majd el. A tervek szerint a
többek között pszichológus végzettséggel is rendelkezõ segítõ
munkatárs egyéni esetkezeléssel, társas és csoportos tanácsadással és más támogató tevékenységekkel fogja a nevelõket és diákokat támogatni. A program során megismerkedett az iskolával, találkozott több szülõvel és nevelõvel is, hogy már ismerõsként érkezzen a heti találkozókra, melyeknek tervezett idõpontja minden héten kedden 12 órától 16 óráig fog tartani. Franciska munkájára nagy igény van, hiszen a nevelõk és a szülõk számára is sok
olyan visszajelzést adhat, ami megtámogatja a diákok fejlesztését.
Az iskolai segítõ munkatárs munkáját Tornócziné Bondor Csilla
tanárnõ fogja segíteni intézményünkben.
Szabóné Várady Katalin igh.

„ÁLLATIAS” DÉLUTÁN

Pénteken kicsit hideg reggelre ébredtünk, de annál nagyobb lelkesedéssel indultunk el a „nagy útra”. A harmadik–nyolcadik osztályosok 5 percenként indultak a község külterülete felé, és sorra
küzdötték le a pedagógusok feladatai jelentette akadályokat. A
feladatok végzése közben az ökotudatosság jegyében szemetet is
szedtek. A feladatokat végrehajtva egy nagy rétre értek, ahol szabad játékkal tölthették a délelõtt hátralevõ részét, majd évfolyamonként hazaindultak.

2017. október 2-án, hétfõn, a Vörösmarty Mihály Fejér Megyei
Könyvtár támogatásával ismét ellátogatott hozzánk egy író–olvasó találkozó keretében Telegdi Ágnes írónõ. Elõadásával sok
szép percet szerzett iskolánk 2. és 3. osztályos, napközis tanulói
számára. Erre az alkalomra három izgalmas és érdekes történetet
hozott a gyerekeknek, melyek a 2009-tõl folyamatosan születõ
„Ó, azok a csodálatok állatok” címû könyvsorozat egy-egy részét
képezik. Fontos megjegyezni, hogy a sorozathoz tartozó történetek valódi, megtörtént eseményeket mesélnek el, melyeket az írónõ saját kezûleg készített fotókkal illusztrál könyveiben. Az elõadás alatt a gyerekek érdeklõdve figyelték a kivetített képeket,
amikhez a történetet Ágnes mesélte el nekik. Az írónõ írásaiban
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy olyan eseményeket és állatokat
jelenítsen meg, melyekkel a diákok mindennapjaik során találkozhatnak. Talán ezeknek is köszönhetõek az elõadást követõ
kérdések a tanulóktól, melyekre az írónõ készségesen válaszolt.
Ezúton is köszönjük neki, hogy ellátogatott diákjainkhoz, és köszönjük a megyei könyvtár munkatársainak, valamint Sárvári Ilona helyi könyvtárosunknak is ezt a remek délutánt, hogy ezzel is
hozzájárultak diákjaink olvasóvá neveléséhez.
Németh Viktória tanító
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Töbörzsöki iskolahírek
Újra és megint és mindig:
KÖNYVTÁRLÁTOGATÁS!
Augusztus utolsó napjaiban – az iskolakezdést várva – egyre jobban foglalkoztatott a gondolat, hogyan folytassam az elõzõ tanévben elkezdett munkát, mit tehetnék, hogy még intenzívebb, komoly szándékú, lelkes és lankadatlan olvasási kedvet tápláljak
érdeklõdõ tanítványaim lelkébe.
Így aztán újra felhúztuk a nyúlcipõt, és bizony begyalogoltunk a
könyvtárba, ahol Ilonka néni és Angéla néni megint mesélt nekünk néhány igen népszerû könyvrõl. Megtudtuk a könyvtár mûködésének és az új szabályok alkalmazásának módját, és az útbaigazítások segítségével bevetettük magunkat a könyvek birodalmába. Mindenki választott magának olvasnivalót.
Egyre inkább erõsödik bennem az a felelõsségtudat, hogy minél
többet tegyek az olvasás ellen ható tendenciák legyõzésére, hogy
kevesebb számítógépes játék, facebookozás, céltalan netezgetés
töltse ki a gyerekek szabadidejét. Meggyõzõdésem, hogy a siker
lehetõsége már pici korban, az elalvás elõtti mesehallgatás örömteli perceiben gyökerezik, ekkor indul el egy produktív hatás,
amely kamaszkorban is érvényesülhet.
Eldöntöttem, hogy irodalomóráimon mindig igyekszem idõt szakítani arra, hogy az igényes mai magyar gyermekirodalom alkotásaiból egy-egy izgalmas, érdekfeszítõ, vonzó részletet megismertessek diákjaimmal. Célom, hogy ráérezzenek: az olvasás hasznos, kellemes és élvezetes elfoglaltság, nem elvesztegetett idõ, hanem szórakoztató és pihentetõ. Amellett sok olyan ismeretet közvetít a számukra, amely fejleszti humorérzéküket, szélesíti látókörüket. Egy-egy olvasmány az élethelyzetek olyan konfliktusaira
is rávilágíthat, amelyek megoldási lehetõsége mintát mutat, s
módja meg sem fordul a fejükben. Mindig arra kérem õket, hogy a
szívükkel is olvassanak.
Ideális esetben az „olvasó” gyermek szókincse gazdag, beszédstílusa választékos, viselkedése magabiztosabb, személyisége harmonikus. Ez a hatás nem egyik napról a másikra, hanem hosszú
idõ átlagában jelentkezik, ezért minden nap tennünk kell érte,
hogy próbáljunk a történetek példának állítható hõseihez hasonlóan viselkedni és cselekedni. Szilárd elhatározásom, hogy tanítványaim saját tapasztalataik kapcsán belássák, mennyire fontos,
hasznos és értékes az OLVASÁS.
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Mindannyian tudjuk: napjainkban már törvény is védi a vad- és
háziállatok optimális életkörülményeinek biztosítását, mindenki
számára kötelezõ az elõírt állattartási szabályok szerint gondozni
és gyógyítani õket. A lovak, a kutyák mindig is az emberek igazi
barátai, segítõtársai voltak; a szépséges cicák, a fürge kis tengerimalacok és aranyhörcsögök, a tarka tollú papagájok, az akvárium
csillogóan színes halacskái, a lassú mozgású teknõsök pedig órákra lekötik figyelmünket, kedvünkre gyönyörködhetünk bennük.

Az idén – rendhagyó módon – kézzelfogható tapasztalatok útján,
állatsimogatással, az élõ állatok alapos megfigyelésével, közvetlen módszereket alkalmazva emlékeztünk meg az állatok világnapja üzenetérõl.
Ezen a napon a töbörzsöki iskola tanulói szinte valamennyien közel engedték magukhoz a meglepetésnek szánt kisállatok mindegyikét: a zsemleszínû Tappancsot, a szelíden muszogó házi nyuszit, Jeromost, a tantermeket bejáró ékszerteknõst, és az aranyos
kis aranyhörcsög-anyukát a 6 kis apró kölykével, akikre a legtalálóbb jelzõ az volt, hogy „annyira cukik”!

Domjánné Dodonka Zita magyartanár

Október 4-én is világnap!
1931 óta az állatok védõszentje, Assisi Szent Ferenc emléknapján
kerülnek az emberek látókörének középpontjába a csodálatosabbnál csodálatosabb állatfajok. Szeretnünk, védenünk kell
õket, és biztosítani számukra a fennmaradás lehetõségét.

A lehetõ legkíméletesebb „ismerkedés” rövid ideje alatt Eszter
néni elmondta a háromféle állatfaj jellegzetességeit, tartási lehetõségeit, a táplálását és tisztántartását érintõ feladatokat. Felhívta a gyerekek figyelmét arra, mekkora felelõsség bevállalni egyegy kis kedvenc életének hosszú ideig történõ fenntartását, hogy
közben õ is jól érezze magát.
A 6. osztályosok munkáját dicsérve hatalmas plakát díszeleg a folyosón is, amelyen sok-sok állat fér meg egymás szomszédságában
a változatosság, a kimeríthetetlen szépség és hasznosság bizonyságául.
Horváthné Sohár Eszter tanár
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Budapesten kirándultunk Buszra fel! Irány Patca!
A Mészöly Géza Általános Iskola 6. b osztálya október 4-én korán
reggel a vasútállomáson gyülekezett. Délelõtt a Vajdahunyad várában lévõ kiállításokat tekintettük meg. Nemcsak Magyarország, hanem Európa legnagyobb mezõgazdasági gyûjteményét
rejti az Alpár Ignác által tervezett lenyûgözõ épületegyüttes. A
Magyar Mezõgazdasági Múzeum és Könyvtár Európa-szerte
egyedülálló módon mutatja be a mezõgazdaság történetét. Kilenc
állandó és számtalan idõszaki kiállításával, negyven gyûjteményével az intézmény bemutatja a hazai mezõgazdaság fejlõdését, történetét. Idõrendbe állítva láthattuk az egykor vagy még ma is világrekordnak számító szarvas-, dámvad-, õz- és vaddisznótrófeákat. Elõzetesen már tájékozódtunk arról, hogy mit fogunk megnézni. Mindenkinek nagyon tetszett a lovakról szóló kiállítás. A
leghíresebb magyar lovak: Kincsem és Imperial csontvázát is
megnéztük, megismertük sikereik történetét.
A vadászat, halászat, erdészet, természetvédelem kiállításokon
tudásunk sokat gyarapodott, régi eszközöket, használati tárgyakat, trófeákat láthattunk.

2017. szeptember 16-a elõtti napokban mindenki az idõjárás-elõrejelzéseket figyelte Sáregresen. Jó okunk volt rá, hiszen erre a
napra kirándulást (tanulmányi utat) szerveztünk Patcára, a Katica tanyára. Induláskor nálunk csak borongós volt az idõ, viszont
út közben eleredt az esõ, és úgy tûnt, nem hajlandó figyelembe
venni, hogy mi jó idõt szeretnénk. Megérkezésünkkor is sûrûn
esett.

A lehetõségekrõl és szabályokról szóló tájékoztatás után mindenki kapott egy karszalagot. Ezzel sok játékot ingyenesen lehetett
használni (például tópart, farm, sportpályák, középkori lovagvár
területe, pedálos gokartok, hinták, játszóterek, homokozók, markolók, kül- és beltéri csúszdák és 3 generációs játszóház, tóparti
ugrálódombok, óriás labirintus, fröcsi játszótér, telibe találda, egy
menet a Matyi vonaton a tanya körül, vízibiciklik, csónakok felnõtt felügyelettel stb.). Több olyan program is van, melyen külön
díj megfizetése ellenében lehet részt venni (például az erdei drótkötélpálya). A borongós idõ és még mindig szitáló esõ miatt elõször a benti játékokat vettük birtokba.

A segesvári óratornyot megidézõ Apostolok tornya 150 lépcsõfokának megmászása után elénk tárult Budapest körpanorámája.
Láttuk a Gellért-hegyet, a budai várat, a Szent István-bazilikát, de
a Vajdahunyadvár épületének olyan részeit is, amelyek máskülönben rejtve maradnak a látogatók elõtt.
Délután átsétáltunk az állatkertbe. Mivel ezen a napon volt az állatok világnapja, ingyen be tudtunk menni. Az állatkertben egy
másodpercre sem álltunk meg pihenni. Az itt eltöltött idõ pontosan elég volt ahhoz, hogy körbesétáljunk, minden állatot meg tudjunk nézni. Ha pedig éppen mozizni támadt kedvünk, a Varázshegy csillagterében egész nap 3D-s filmek vetítése várt ránk, vagy
panorámafilmek vetítése az idõgépben. Egy filmet mi is megnéztünk, a miocén kori utazást. Az idõgép segítségével visszarepültünk az idõben és a Kárpát-medence régen élt állataival ismerkedtünk meg.
Este, mire a vonatra felszálltunk, már mindenki kellemesen elfáradt. Az élményekkel teli nap után szüleinknek sokat meséltünk
arról, mennyi mindent láttunk, tanultunk a kirándulás során.

Sokat hallottunk már arról, hogy milyen sokrétû szolgáltatást tudnak biztosítani, ahol kicsi és nagy játszva tanulhat és egyben jól is
szórakozhat. Tájékoztatást kaptunk arról is, hogy a birtokon igyekeznek minél jobban önellátásra berendezkedni (áram, víz stb.),
amit lehet, azt újrahasznosítanak. Egyáltalán nem csalódtunk! A
Katica tanya valóban az élmények hazája! Igazi szórakoztató
komplexumban töltöttünk egy kellemes napot, amely minden
korosztály számára biztosít programot, valamint helyben megoldható volt az étkezés is a csoport számára. A felnõttek is gyerekké
válhattak és önfeledten játszhattak együtt gyermekeikkel – kicsit
feledve a mindennapi gondokat, problémákat. A gyerekek egy
idõre lerakták a mobiltelefonokat, nem kuksoltak a számítógép
elõtt, kedvükre ugrálhattak, játszhattak a szabad levegõn.
A „Védõháló a családokért programok megvalósítása a Sáregresért Közhasznú Egyesületnél” címû, EFOP-1.2.1-15-2016-00226
projekt azonosítószámú pályázat keretében olyan ritka lehetõségre adódott alkalom, hogy a sáregresi aprónép (a Csipet-csapat
és a kis ovisok), szüleik, testvéreik és néhány rokonuk kíséretében
két nagy busszal, százas létszámmal kirándulhattak a hatalmas
élménybirtokra.
Ez a tanulmányi út minden generáció számára hasznos és szórakoztató volt! Köszönjük a lehetõséget!

6. b osztály

Kalló Mihályné

Muzsikás rendhagyó énekóra MOL-ban
A MOL támogatásának köszönhetõen, a Muzsikás együttes közremûködésével 2005 óta több mint 600 általános, szak- és középiskola
diákjai gyarapíthatták ismereteiket a magyar népzenérõl. A program ezúttal Sárszentágotán került megrendezésre, ahol a Muzsikás
elõadásában a gyerekek több tájegység zenei világába kaphattak betekintést, és megismerkedhettek a különféle hangszerekkel is. Az
együttes bevonta a nebulókat is a zenélésbe, éneklésbe, ami még emlékezetesebbé tette a rendkívüli órát.
Tudósítónktól
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ISKOLA

MIKLÓSI SULIHÍREK
A magyar népmese napja
Benedek Elek újságíró, író, országgyûlési
képviselõ, „a nagy mesemondó” születésnapja, szeptember 30-a már 2005 óta a népmese napja hazánkban. A jeles nap célja a
népmesék fennmaradása és a mesékben élõ
bölcsesség továbbhagyományozása. A
könyvtárosok, az óvónõk, a pedagógusok és
a mesével foglalkozó szakemberek, gyerekek és felnõttek feladata, hogy ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel és figyelemmel forduljanak mind a magyar, mind
más népek meséi felé.
Az idei ünnepséget szeptember 29-én, pénteken rendezték meg a Sárszentmiklósi Általános Iskolában. Az intézmény összes jelenlévõ kisgyermeke izgatottan várta a délutánt, amely az 1. és 2. évfolyamosok részére A szorgalmas és a rest leány címû magyar
népmese dramatizálásával kezdõdött a 2. b
osztály elõadásában. A hetek óta tartó hatalmas igyekezet meghozta gyümölcsét. A
szorgalmas leány, a rest leány, az öregasszony, az öregember és a többi szereplõ
bõrébe bújt gyermekek hatalmas átéléssel
adták át a közönségnek a tanulságos történetet, így az elõadás a nagy sikerre való tekintettel még egyszer megrendezésre kerül
a közeljövõben.
A nagyobbak tudásukat tesztelhették izgalmas és érdekes feladatokkal a 3. és 4. évfolyamon.
Sipiczki Vivien tanító

A magyar mese napja
Benedek Elek születésnapja alkalmából országszerte megemlékezést tartottak híres
írónkról. A nagy mesélõ születésnapja elõtti napon egy rövid megnyitó után kezdetét
vette iskolánkban is a mesedélután. Minden osztályt egy gyerekcsoport képviselt
egy-egy népmesével. Hallhattuk többek között A három kívánság, Kacor Király és az
Az már nem igaz! címû meséket. A délután
végeztével gazdagabbak lettünk fontos tanulságot tartalmazó, tündéreket és boszorkányokat felvonultató, vagy csupán jó kedvet hozó mesékkel.
Tóth Evelin, Mádi Dorina 8. b

„A zene az életnek olyan szükséglete,
mint a levegõ.” (Kodály Zoltán)
Október elseje 1975 óta a zene világnapja.
Ebbõl az alkalomból országszerte több
koncertet, hangversenyt és más zenei programot is rendeznek. A világnap célja, hogy a
társadalom széles rétegei számára népszerûsítse a zenemûvészetet, és – a UNESCO
elveinek megfelelõen – szorgalmazza a népek közti barátságot és megbékélést.
Iskolánk legkisebbjei – az alsós kisdiákok –
méltóképpen ünnepelték meg ezt a napot
október 2-án, hétfõn délután Juhászné Kovács Mária tanító néni szervezésében. A
gyülekezõ után közös énekléssel alapoztuk
meg az esemény hangulatát. A mûsort
Zádori Tamara és Nyári Katalin harmadikos „konferansziék” kedves bevezetõje nyitotta meg. A 2. c osztály kisdiákjaiból szervezõdött kamaraegyüttes más népek dalai-
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venítésével átélhetõvé tenni tragikus sorsukat, hõsi halálukat. Mûsorukban ez sikerült
is! Köszönjük a 3. b osztálynak és tanító nénijüknek, Adri néninek, Zsuzsi néninek a
színvonalas elõadást!
Roszkopf Nóra

Szitakötõ foglalkozás,
avagy hogyan töltsük fel magunkat

ból nyújtott át egy kis csokrot. Repertoárjukban finn, osztrák és görög népdalok szerepeltek, melyeket hangszeres kísérettel
tettek még színesebbé. Mayer Damján Péter zongorán, Németh Ajsa Tamara ütõs
hangszeren, Pásztor Lili furulyán kísérte a
kedves kis dalokat, melyeket rajtuk kívül
Jencski Loretta, Szabó Zsófi Zita és Kovács
Bence énekeltek el. A negyedik évfolyam
tanulóiból álló kamarazenekar tagjai furulyán, klarinéton, fuvolán szólaltattak meg
klasszikus zenemûveket és gyermekdalokat. Elõadásukban felcsendültek a gyerekek által jól ismert dalok – Csip-csip csóka;
Bújj, bújj, zöld ág; Gólya, gólya, gilice;
ABCD, valamint Heinrich Schütz és
Joseph Bodin de Boismortier barokk zeneszerzõk mûvei egyaránt. Fúvósokon és dobon játszottak Vámosi Zsófia, Vámosi Nóra, Hegedüs Anna, Palotás Panna, Reiter
Tamara és Lukács Ramóna. Tóth Zsuzsanna 8. osztályos tanuló és Szász Dávid tanár
úr gitáron szólaltattak meg egy amerikai
dalt. A délután házigazdája Jákob Zoltán
tanár bácsi volt, akinek ezúton is köszönjük
az élvezetes zenei csemegéket, a zongorakíséretet és a változatos mûsor összeállítását,
levezénylését. A kicsik ismét megtapasztalhatták, hogy mindig nagy öröm együtt énekelni, zenélni.
Kisné Paczona Ildikó
alsós munkaközösség vezetõ

Az elmúlt hét keddjén a Szitakötõ újság
szerkesztõségétõl érkezett hozzánk Victor
András foglalkozást tartani. Ebéd után
gyûltünk össze, mi, 5. b-sek néhány szülõ kíséretében, hogy feldolgozzuk a legutolsó
lapszám témáját, az energiaátadást. Megbeszéltük az energiaeljutás folyamatát. Ezután egy izgalmas kísérlet következett,
melyhez egy elem és egy villanykörte kellett. Ezek segítségével hoztunk létre fényt.
Ezután a vonalzóink felhasználásával gerjesztettünk elektromosságot, majd fidget
spinnerrel versenyeztünk. Megmértük,
hogy kinek mennyi ideig pörög a játéka. Végül kaptunk állatos kártyákat, többféle kétés négylábút párosítottunk ételeikkel, hiszen õk az élelem által jutnak hozzá energiához. Ez egy energiával és élményekkel dús
óra volt!
Végh Dorina, Vizi Evelin, Sipos Patrícia 5. b

Nyitott ajtók
Október 7-én, szombaton családi nyílt napot terveztünk a tavalyi évhez hasonlóan.
Interaktív foglalkozásokon, tanórákon vettek részt gyerekek, szülõk együtt, és élménypedagógiai játékokat játszottak. Ezzel párhuzamosan a 7. évfolyam az október
végi felvidéki „Határtalanul” tanulmányi
kirándulására készült fel. A szünetben közös batyus falatozás oldotta tovább a hangulatot. Ezután választható programokat
kínáltunk:

Megemlékezés az aradi vértanúkról
1849. október 6-án Aradon kivégezték az
1848-49-es szabadságharc 13 volt katonai
vezetõjét. Erre emlékeztünk iskolánkban
október 6-án, pénteken délután, ahol a 3. b
osztály tanulói egy rendkívül megható, szívhez szóló mûsorral készültek nekünk.
Amikor az évfordulón a 13 hõsre gondolunk, az emlékezés szép percei nem felhõtlenek. Zavartan és kényszeredetten döbbenünk rá, hogy a 13 magyar tábornokot legtöbben nem tudjuk felsorolni. Eljutunk három-négy névig, aztán megtorpanunk, elbizonytalanodunk. Ez a kis osztály nem kívánta feleleveníteni e derék, tisztességes
katonák teljes életútját, bemutatni emberi
erényeiket és gyengeségeiket, hadi tetteik,
gyõzelmeik és vereségeik teljes lajstromát.
Csak egyet akartak: felidézni a legendás 13
vértanú nevét, felvillantani a nevek mögött
rejlõ embereket, s egy-egy mozzanat felele-

A. Tornatermi mozgásos játékokat
B. „Így tedd rá!” – egy kis néptánc, a kezdõ
lépések kicsiknek és nagyoknak
C. „A játék. Az különös” Mit játsszunk?
Táblajátékok alsósoknak és felsõsöknek
D. „Mit tehetnék érte?” Szülõklub, a témákból: tanulás otthon, fejlesztõ játékok,
szülõ és iskola együttmûködése, ketten nevelés, vagy kettõs nevelés, beszélgetés szociális segítõvel EFOP 3.2.9
E. „Lapot kérünk” – játékos matematikai
társasjáték
A „nyitott ajtókon” örömünkre nemcsak
sokan betekintettek, hanem ízelítõként részesei is lehettek a mindennapi iskolai életünknek.
Horváth Ferencné igazgató
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FOGATHAJTÓ
A RÉTEN
Vida Karcsi és barátai felelevenítették a régi hagyományokat, s
rendeztek egy mezei fogathajtó-versenyt. Ezzel hozták vissza
azoknak a fogathajtóknak a hangulatát, amelyekkel a 90-es évek
elején meghonosodott ez a sport Sárbogárdon.
A hintók délelõtti versenye után délután a parasztkocsisok hajtottak. Nem vérre ment, inkább egy barátságos találkozónak mondható ez az esemény. Voltak persze díjak, voltak támogatók, volt
pontozóbíró is, délben közös ebéd. Szerencsére az idõ is kedvezett a programnak, így jó hangulatban töltötték a napot a hajtók
és az érdeklõdõ nagyszámú nézõsereg.
Hargitai Lajos

Szeptember a cecei óvodában
Autómentes nap
Ezt a programot minden gyermek nagyon várta, hiszen ezen a napon kerékpárral érkeztek az óvodába. A délelõtt folyamán a biciklivel érkezõk megmutatták ügyességüket az udvaron kialakított akadálypályán. A program a délutáni kerékpártúrával folytatódott. A szülõk gyermekeikkel együtt indultak útnak. A kicsiktõl
a nagyokig mindenki becsületesen teljesítette a távot.

A gyerekeken még a fáradtság jelei sem mutatkoztak. A kerékpártúra közben megcsodáltuk az õsz szépségét, megfigyeltük a
határban folyó betakarítási munkákat.

Szüreti mulatság az óvodában
Szeptember utolsó hete a szüretrõl, a szõlõrõl szólt. A gyerekek
sok ismeretet szereztek a szõlõrõl, a szüretelésrõl. Megfigyelték a
szõlõfajtákat, kóstolgatták a különféle fürtöket, beszélgettünk arról, milyen módon használjuk fel a szõlõt. A Katica csoportosok
szõlõt szemeztek, s finom mustot készítettek az édes gyümölcsbõl.
A Süni csoportosok szõlõfürtöt készítettek nyomdázással és mûanyag kupakok ragasztásával. A Csigabiga csoportos gyermekek
lázasan készültek a szüreti mulatságra, ahol õk voltak a felelõsök
a jó hangulatért. Kis mûsorukkal vidámságot csaltak arcunkra,
majd a mûsort követõen mindenki talált kedvére való elfoglaltságot. Rengeteg kukoricát morzsoltak, szüreti színezõket színeztek,
nyakláncot fûztek, közben csemegéztek a szõlõbõl, almából, dióból.
A régi szüreti hagyományokat felidézve sok közös élménnyel gazdagodtunk ezen a napon.
Cecei óvoda
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MEGHÍVÓ FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk a TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00004 „Helyi foglalkoztatási együttmûködések
Sárbogárd járásban” címû pályázathoz kapcsolódó
Sárbogárd Járási Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum nyílt ülésére, mely

Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2017. október 17-én (kedden) 14.00 órakor kerül megrendezésre
a díszteremben (Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Program:
– Varga Gábor országgyûlési képviselõ úr köszöntõje;
– dr. Sükösd Tamás elnök köszöntõje;
– a Foglalkoztatási Stratégia és Akcióterv áttekintõ ismertetése – Domokos Tamás, Echo Innovációs
Mûhely Közhasznú Egyesület;
– a helyi foglalkoztatási együttmûködések pályázatban rendelkezésre álló támogatási eszközök ismertetése a munkáltatók szemszögébõl – Buday Attila fõosztályvezetõ, Fejér Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Fõosztály;
– társadalmi vállalkozások – Öcsi József, Társadalmi Vállalkozásfejlesztési és Befektetés-ösztönzõ
Nonprofit Kft.;
– releváns elérhetõ pályázati források EFOP-ban és GINOP-ban – Széchenyi Programiroda Nonprofit
Kft.;
– kérdések, válaszok.
Amennyiben részt kíván venni ezen az ingyenes rendezvényen, legkésõbb október 16-áig jelezze azt a
paktum@sarbogard.hu e-mail-címen, vagy a 06 (30) 450 9481-es telefonszámon.
Dr. Sükösd Tamás elnök

Felhívás partnerségi véleményezésre
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a 314/
2012. (XI. 8.) korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés
a) pontja szerint, valamint Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 19/2017. (VIII.
30.) önkormányzati rendelete alapján partnerségi
véleményezést kezdeményezek.
A partnerségi egyeztetés célja: Sárbogárd város
közigazgatási területére Településképi Arculati
Kézikönyv (TAK) és Településképi Rendelet (TKR)
készítése van folyamatban a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló 314/2012. (XI. 8.) korm. rendeletben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelõen.
Az elkészült Településképi Arculati Kézikönyvet
és a Településképi rendeletet partnerségi véleményezésre bocsátom.
A nyilvánosság és a közösségi ellenõrzés lehetõségeinek biztosítása érdekében tájékoztatásul
közlöm, hogy a város hivatalos honlapján
(www.sarbogard.hu) a partnerségi egyeztetés
során közlendõ dokumentumok elhelyezésre kerültek az erre a célra szolgáló külön felületen (Sár-

bogárd Településrendezési Eszközei – Partnerségi egyeztetés menüpont).
A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a
partnerek 2017. október 2-a és 2017. október
31-e között tehetnek írásbeli javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, javaslatuknak, véleményüknek a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal postacímére (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.), vagy
e-mail-címére (pmhivatal@sarbogard.hu) történõ elküldésével.
A partnerségi egyeztetésben résztvevõ partner:
az Arculati Kézikönyv és a Településképi Rendelet
készítésével érintett településrészen tulajdonnal,
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ
természetes személy, adott településrendezési
eszköz tervezésével érintett településrészen telephellyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet, Sárbogárdon bejegyzett vagy mûködõ érdekképviseleti és civil szervezet, valamennyi Sárbogárdon
mûködõ, elismert egyház.
Kérem, hogy a Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi Rendelettel kapcsolatos
észrevételeikkel, javaslataikkal járuljanak hozzá,
ezen dokumentumok tökéletesítéséhez.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûködési szabályzatáról
szóló 23/2016. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 54. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a képviselõ-testület rendes üléseit éves munkaterve alapján tartja. A munkaterv tervezetét a tárgyévet megelõzõ év december 31-éig kell a képviselõ-testület elé terjeszteni.
Az 54. § (2) bekezdése szerint a munkaterv tervezetének elkészítéséhez javaslatot kell kérni a város lakosságától is olyan napirendi pontokra vonatkozóan, amelyek az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartoznak.
A javaslatnak tartalmaznia kell: a napirend címét, elõadóját; a napirend tárgyalásának javasolt idõpontját; azoknak a bizottságoknak a megjelölését, amelyek az elõterjesztést elõzetesen megvitatják.
Kérem, amennyiben a 2018. évi napirendi pont tárgyalására vonatkozó javaslata van, azt 2017. október 30-áig szíveskedjen papíralapon, vagy a szervezes2@invitel.hu e-mail-címen a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal szervezési csoport igazgatási ügyintézõjéhez eljuttatni.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

2017. október 13-án (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. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök
3. Beszámoló a közmûvelõdési, kulturális intézményekben végzett tevékenységrõl.
Elõadó: polgármester
4. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda 2017/2018-as nevelési évre szóló munkatervének véleményezése.
Elõadó: polgármester
5. A Városi Polgárõr Szervezet hozzájárulási kérelme a szolgálati gépkocsi mûszaki állapotának feljavításához.
Elõadó: polgármester
6. Beszámoló az önkormányzati képviselõk tevékenységérõl.
Elõadók: önkormányzati képviselõk
7. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésérõl
szóló 5/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Elõadó: jegyzõ
8. A helyi népszavazás kezdeményezésérõl szóló 25/2016. (IX. 27.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Elõadó: jegyzõ
9. Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának
megállapítása.
Elõadó: jegyzõ
10. Földterületek bérleti díjának megállapítása.
Elõadó: jegyzõ
11. Iskolai körzethatárok véleményezése.
Elõadó: jegyzõ
12. Javaslat a tanuszoda elnevezésére.
Elõadó: polgármester
13. A polgármester szabadságának utólagos
engedélyezése.
Elõadó: jegyzõ
14. Tájékoztató az elõirányzatok és a tartalék
alakulásáról.
Elõadó: jegyzõ
15. Bejelentések.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

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

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

NAGYMAMA RECEPTJEI
Mexikói leves gombával,
virslivel
Hozzávalók: 1 nagy fej vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 1 db zöldpaprika, 1 db
hegyes erõs paprika, 2 db paradicsom, 30
dkg gomba, 30 dkg csemegekukorica, 30
dkg vörösbab, 20 dkg sûrített paradicsom,
3 ek ketchup, 2,5 l alaplé (vagy leveskocka), só ízlés szerint, bors ízlés szerint, petrezselyem, bazsalikom, koriander, zellersó ízlés szerint, 1 tk fûszerpaprika, 2 ek cukor, 2 dl fõzõtejszín, 1 ek finomliszt, 0,5 dl
napraforgóolaj, 20 dkg virsli.

Az olajon karamellizáljuk a cukrot, majd
ebben pirítjuk rövid ideig a hagymát, rádobjuk a darabolt paprikákat és a paradicsomot. Puhulásig sütjük. Hozzáadjuk a
gombát, a fokhagymát. Fûszerezzük sóval,
borssal, és ha elfõtte a levét, rádobjuk a
petrezselymet, majd megszórjuk pirospaprikával. Átforgatjuk, ráborítjuk a paradicsompürét, elkeverjük, és felengedjük az
alaplével. Ízesítjük a fûszerekkel és a ketchuppel. Fõzzük kb. 10 percet, és magasabbra állítjuk a hõt alatta. Beletesszük a
kukoricát és a babot lé nélkül és jól átforraljuk. A tejszínnel és egy kevés vízzel elke-

verjük a lisztet, vagy a keményítõt, és besûrítjük vele a levest. A végén beletesszük a
karikára szelt virslit, ezzel már csak pár
percig fõzzük.

Sváb hagymás lepény
Hozzávalók a tésztához: 260 g finomliszt,
50 g vaj, 20 g friss élesztõ, 1 tk cukor, só ízlés szerint, 150 ml tej, 1 tk vaj (a forma kikenéséhez). Töltelék: 650 g vöröshagyma,
70 g vaj, 2 db tojás, 250 g bacon (csíkokra
fölvágva), 100 ml habtejszín 100 g tejföl, 4
csipet õrölt fûszerkömény, 2 csipet szerecsendió, 4 csipet fekete bors, 1 ek vaj (a tetejére).
Tésztához az élesztõt a cukrozott langyos
tejben megáztatjuk. Közben egy tálban kimérjük a tészta hozzávalóit. Majd a megáztatott élesztõs tejjel jól összedolgozzuk,
dagasztjuk. Egy konyharuhával letakarjuk,
és duplájára kelesztjük. Közben kivajazunk egy 28 cm-es formát. A megkelt tésztát lisztes felületen kicsit nagyobbra nyújtjuk, mint a forma, majd belehelyezzük, a
széleit kicsit fölnyomkodjuk úgy, hogy perem képzõdjön. A töltelékhez a kockára
fölvágott hagymát és a bacont vajon üvegesre sütjük, majd hagyjuk kihûlni. A tejszínt, tejfölt, két tojást egynemû masszává

keverjük és fûszerezzük. A kihûlt baconös
hagymát is hozzákeverjük, majd a tésztába
öntjük. Az 1 evõkanál vajat kis darabokban elosztjuk a tetejére. 200 fokon készre
sütjük.

Fügés-diós sütemény
Hozzávalók: 110 g darált dió, 30 g zabpehelyliszt, 30 g cukrozatlan kakaópor, 1 cs
sütõpor, 1 tk mézeskalács-fûszerkeverék,
2 db tojás, 8 dkg cukor (vagy nyírfacukor/
eritrit), 1 citrom reszelt héja, 40 ml mandulatej (más folyadékkal is helyettesíthetjük), 3 ek kókuszolaj, 2 db füge.

A tojások fehérjét és sárgáját különválasztjuk. A tojássárgákat a cukorral, a reszelt citromhéjjal és az olajjal gépi habverõvel felverjük. A többi száraz hozzávalót
összekeverjük, majd a mandulatejjel
együtt a tojásos keverékhez adjuk, miközben habverõvel folyamatosan keverjük. A
tojásfehérjét kemény habbá verjük és óvatos mozdulatokkal a tésztába forgatjuk. A
tortaformát kibéleljük sütõpapírral, elegyengetjük benne a tésztát, a tetejét
kirakjuk a felszeletelt fügékkel. 180 fokra
elõmelegített sütõben 40 percig sütjük.

URAIM!
2017. OKTÓBER 24-ÉN (KEDDEN) 8–14 ÓRÁIG
az EURÓPAI PROSZTATASZÛRÉSHEZ kapcsolódva
a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Kossuth Zsuzsanna Rendelõintézete megrendezi a

NYITOTT UROLÓGIAI SZAKRENDELÉS címû programot.
Dr. Rácz Lajos vezetõ fõorvos és munkatársai várják Önöket
urológiai szûrésre a sárbogárdi rendelõintézet
2. emeletének 202. számú rendelõjében. (Beutaló nem szükséges.)
Megjelenésükre számítunk!

Heti idõjárás
A következõ idõszakban nyugodt, csendes, csapadékmentes õszi idõre készülhetünk,
reggelente pára- és ködfoltokkal, napközben erõteljesebb nappali felmelegedéssel és
sok napsütéssel. Csütörtökön és pénteken közepes mennyiségû felhõzetre számíthatunk. Csapadék nem várható. Napközben kellemes hõmérséklet valószínû. A hétvégén
és a jövõ hét elején is marad a változó felhõzet melletti szép õszi idõ, ám a reggeli órákban egyre többfelé képzõdhetnek napközben is egyre makacsabbul megmaradó ködfoltok. Az anticiklon hatására vasárnaptól szélcsendes idõ köszönt be.
www.metnet.hu
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Nem sikerült itthon tartani a pontokat a rangadón
VAX KE Sárbogárd–Ercsi SE 19-23 (11-11)
Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 3. forduló
Vezette: Krupják B.–Polgár Cs. Nézõszám: 70 fõ.
Sárbogárd: Németh – Szabó J. Zs. 3, ifj. Bodoki 6, Pluhár 1, Rehák 2, Goldberger 3, Kaló 3.
Cserék: Sohár – Suplicz 1, Várady–Szabó, Aranyos A., Aranyos Á.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Ercsi: Sütõ – Szabó 5, Deák 4, Markovics 2, Juhász 4, Minik 5,
Egervári 2.
Cserék: Simon – Mikus, Szabácsik, Balázs 1, Nagy, Lesó.
Edzõ: –
Hétméteresek: 2/1, illetve 3/3. Kiállítások: 6, illetve 6 perc, kizárva: Aranyos Á., illetve Balázs.
Az elmúlt hétvégén csapatunk hazai pályán fogadta az addig két
mérkõzésébõl mindegyiket megnyerõ, listavezetõ Ercsi csapatát.
A két csapat rivalizálását ismerve egy igazán jó és paprikás csatára
volt kilátás.
Mi kezdtük jobban az inkább a védekezésrõl, mintsem a tetszetõs
támadásokról szóló találkozót. 8 perc játék után Szabó József bal
szélrõl szerzett találatával megléptünk 4-1-re. Aztán a vendégek
pillanatai következtek, Szabó, Juhász és Minik vezérletével gyorsan kiegyenlítettek. Az elsõ félidõben megvoltak a lehetõségeink,
hogy vezessünk akár 2-3 góllal is. Azonban többször is kulcspillanatokban hibáztunk. A játékrész második felében így aztán végig
fej fej mellett haladtunk, a szünetre 11-11-es döntetlennel vonulhattunk pihenni.
A fordulást követõen rögtön hullámvölgybe kerültünk, amit az
Ercsi azonnal ki is használt. Tanácstalanná vált a támadójátékunk, amibõl kifolyólag több alkalommal el is adtuk a játékszert.
A 47. percben már arra eszméltünk, hogy 14-19-es vendégvezetést mutat az eredményjelzõ. Az utolsó 10 percre próbáltuk rendezni a sorainkat. A gólszerzésért minden alkalommal nagyot
kellett küzdenünk. 2 perccel a vége elõtt felkapaszkodtunk 3 talá-

latra, de az idõ hiányában többre már nem igazán volt lehetõségünk. Sajnálhatjuk ezt a mérkõzést, hiszen több lehetett volna
benne, és végül 4 gólos vereség a vége.
Az elsõ félidõben lehetett volna vezetést szerezni, de nem tudtunk élni az elõttünk adódott lehetõségekkel. A fordulás után
mély gödörbe kerültünk. Az, hogy nincs balkezes átlövõnk, komoly korlátok közé szorít minket a gólszerzés terén, fõleg ha egy
ilyen kaliberû csapat az ellenfél. Fejetlenül mentünk elõre, elszórtuk a labdákat, aminek nem lehetett más következménye. Hiába csúsztunk-másztunk az utolsó 10 percben, nem volt már
visszaút. Szombaton itt a lehetõség javítani Martonvásáron. Nem
lesz könnyebb dolgunk ott sem, sõt!
2017. október 14., szombat, 18 óra:
Martonvásári KSE–VAX KE Sárbogárd.
A 3. forduló további eredményei:
Velence–Martonvásár 22-26 (9-17), Mór II.–Bicske 21-22 (10-9)
Tabella:
1. Ercsi SE
2. Bicskei TC
3. Martonvásári KSE
4. VAX KE Sárbogárd
5. Rácalmás SE
6. Móri KSC II.
7. Velencei SE

3
3
2
2
2
1
3

3
2
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
1
3

68
65
53
44
47
21
61

57
66
50
45
49
22
70

11
-1
3
-1
-2
-1
-9

6
4
2
2
2
0
0

Rehák Tamás

LAKÓHÁZ GYULLADT KI CECÉN
A mennyezet kapott lángra egy régi építésû házban október 6-án, pénteken reggel Cecén. Az Illyés Gyula utcai épület hátsó szobája fölött körülbelül húsz négyzetméteren izzott a fagerendás, nádszövetes födém. A tûzben a padlástér füsttel telítõdött. A lángok terjedését a paksi és a sárbogárdi hivatásos tûzoltók több vízsugárral fékezték meg.
Miután a tûzoltók a padlástér felõl a lángokat elfojtották, a szobából kirakodták a bútorokat, majd alulról megbontották a mennyezetet annak érdekében, hogy az izzó részeket teljesen el tudják oltani. A tûzben senki sem sérült meg. Lakosságvédelmi intézkedés keretében az épületben lakó öt felnõtt és három gyerek részére az önkormányzat ideiglenes lakást biztosított.
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYABLAKOK ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
Sárbogárd kormányablak/okmányiroda (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.)
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Sikerek itthon és idegenben
Hullámvölgy után
Sárosd–Sárbogárd 1-5 (1-1)
Sárosd: Rauf – Susa, Dvéri, Truszek, Killer, Lendvai, Meszlényi, Kosaras, Kovács
Á., Kovács S. D., Szabó.
Cserék: Rigó, Rottmann, Arany, Szurovcsják, Kargl, Vajda.
Sárbogárd: Nyári – Nagy, Hegedûs, Gulyás–Kovács, Tóth, Bezerédi, Boros, Gráczer G., Laták, Horváth, Krajcsovics.
Cserék: Bernáth, Deák, Gráczer Bence,
Gráczer Bálint, Németh, Rezicska, Lajtos.
Vezetõedzõ: Viktor Ferenc.
A mérkõzés elején a vendégek támadásai
jelentettek veszélyt Rauf T. D. kapujára.
Már a 2. percben Bezerédi Á. kilépett a védõk között és 15 m-rõl leadott lövését hárította a hazaiak hálóõre. A 16. percben
mégis a Sárosd szerzett vezetést. Szabó N.
jobb oldali beadását Killer M. V. a hosszú
sarokba lõtte, 1-0. Nem örülhettek sokáig
a vezetésnek a hazaiak, mert a 20. percben
egyenlített a Sárbogárd. Bezerédi Á. jobb
oldalról élesen belõtt labdáját a kapus csak
kiütni tudta, a labdára Gulyás–Kovács G.
lecsapott és a hálóba helyezett, 1-1. A félidõ további perceiben mezõnyjáték alakult
ki, a kapuk nem kerültek veszélybe. Fordulás után a sárosdi csapat az 50. percben Kosaras Sz. kiállítása miatt megfogyatkozott.
A Boros B. javára megítélt szabadrúgást
Gulyás–Kovács G. ívelte a kapu elé, és a
labdát a hosszú oldalról Nagy Á. a kapuba
lõtte, 1-2. Alig telt el néhány perc és a
sárosdiak kapujában volt a harmadik vendéggól. Az 55. percben ismét Gulyás–Kovács G. szabadrúgása szállt a kapu elé, és
Gráczer Bence 10 m-rõl a bal alsó sarokba
fejelt, 1-3. A Sárosd sorsa a két gyorsan bekapott gól után megpecsételõdött. A vendégek támadásai okoztak komoly veszélyt,
és ennek eredménye a 73. percben már az
eredményjelzõn 1-4 szerepelt. Bezerédi Á.
megbolondította a bal oldali védelmet, átadását Gráczer Gergõ Csikar-szögbõl lõtte a kapu jobb alsó sarkába. A mérkõzés
befejezése elõtt, a 82. percben hab a tortán: Gráczer Bence szép cselekkel kilépett
a védõk között, a kapus mellett is elhúzta a
labdát és az üres kapuba gurított, 1-5.
A mindvégig motiváltan játszó Sárbogárd
megérdemelt gyõzelmet aratott a jó erõkbõl álló Sárosd ellen.
Jók: Killer M. V., illetve Gulyás–Kovács
G., Bezerédi Á.

Gyõztes hazatérés
Seregélyes–Sárbogárd II. 0-2 (0-1)
Seregélyes: Závotka – Végh, Druzsin,
Miklós, Princz, Kovács, Kû, Pintér, Zsilovics, Benczik, Györe.
Cserék: Dezsõ, Nagy, Polányi, Helbig, Pálesz, Szurovcsják.
Vezetõedzõ: Jurászik Zoltán Elemér.

Fotó: Boros Zoltán

Sárbogárd II.: Farkas – Juhász, Gráczer
Bálint, Pásztor, Szabó, Kovács, Vámosi D.,
Krajcsovics, Demeter, Vámosi G., Németh.
Cserék: Somogyi, Kiss, Szakács, Gráczer
Bence.
Vezetõedzõ: Pajor László.
A mérkõzés elõtt a tabellára tekintve a hazaiak gyõzelme esetén helyet cserél a két
csapat. A vendégek a 2. percben tudatosították ellenfelükkel, hogy a három pontért
jöttek. Szabó Z. remek átadásával Krajcsovics P. kilépett a védõk között és 15
m-rõl ballal kilõtte a bal alsó sarkot, 0-1. A
bekapott gól kissé megzavarta a hazaiakat
és kapkodóvá vált a játékuk. A Sárbogárd
birtokolta többet a labdát, helyzeteket dolgoztak ki, a befejezésekbe azonban hiba
csúszott. A második félidõre feléledt a Seregélyes támadókedve és több támadása is
eljutott a vendégek kapujáig. A sárbogárdi
védelem magabiztosan hárította ezeket a
kísérleteket és kontratámadásokat vezetve próbáltak további gólokat szerezni. A
90. percben a bal oldalon Szakács cselezte
be magát a büntetõterületre, és szabálytalanul állította meg a védõ. A játékvezetõ
határozottan mutatott a 11-es pontra. A
megítélt büntetõt Szabó Z. a jobbra mozduló kapus mellett a kapu bal oldalába
lõtte, 0-2. A jókor lõtt gólokkal megérdemelt vendégsiker született.
Jók: Závotka E., illetve Krajcsovics P., Vámosi G.

Nehezen, de csak sikerült
Dég U19–Sárbogárd U19 1-2 (0-1)
Dég: Horváth – Kovács, Kondor, Hegedûs,
Gergye, Boda, Szalkai, Megyeri, Kiss,
Tóth, Imre.
Cserék: Schneider, Balazsek, Bali, Nagy,
Borza.
Sárbogárd: Brúzsa – Demeter, Barabás,
Vagyóczki, Petõ, Márkovics, Sükösd, Molnár, Horváth, Simon, Kiss.

Cserék: Deák, Erdélyi, Gyökér, Bruzsa, Kisari, Luczek, Gábris.
Vezetõedzõ: Pajor László.
Sorozatban az ötödik gyõzelmére készült a
Sárbogárd U19 csapata a dégi vendégszerepléssel. A hazaiak eddigi halvány teljesítménye alapján a vendégek sikerének
volt realitása. Az elsõ félidõ 25. perce hozta meg a vezetést a sárbogárdi csapatnak.
Egy szépen végigvezetett támadás után
Demeter D. talált a kapuba, 0-1. A vezetõ
gól után a hazaiak támadásai okoztak veszélyt, az egyenlítés azonban nem sikerült.
A második játékrész 5. percében Kondor
K. A. kihasználta a védelem zavarát és
megszerezte a dégiek egyenlítõ gólját, 1-1.
A sérülésébõl felépült Luczek R. a 88.
percben egy szögletrúgást követõen a
lepattanó labdát a hálóba lõtte, 1-2.
Szoros mérkõzésen a fizikálisan erõs ellenfelet sikerült két vállra fektetni.

Továbbra is veretlenül
Sárbogárd U16–
Lajoskomárom U16
7-0 (4-0)
Sárbogárd: Deák – Deák, Lengyel, Horváth A. R., Suhajda, Gábris, Horváth Á.
M., Erdélyi, Sohonyai, Bruzsa T., Biró.
Cserék: Gyökér, Varga, Bruzsa B.
Lajoskomárom: Papp – Kis, Szulimán, Juhász, Varga, Jakab, Kicska, Fuzik, Jakab,
Gógán, Varga.
Cserék: Sándor, Sörös, Kuti, Bujdosó.
A 7. percig tudott ellenállni a hazai rohamoknak a lajosi védelem. Gábris R. góljával vezetéshez jutott a Sárbogárd, 1-0. Az
ellenállhatatlan Gábris R. 24. percben lõtt
góljával már 2-0 az eredményjelzõn. A
vendégek szórványos támadásai nem jutottak el Deák Z. kapujáig. A 38. percben
Suhajda M. góljával 3-0. A középkezdés a
hazaiak megszerezték a labdát és a támadás végén Gábris R. már harmadik gólját
és a csapat 4-0-ás vezetését ünnepelték. A
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második félidõben kissé visszafogott játékkal a 76. percig maradt érintetlen Papp M.
kapuja. Horváth A. R. 5-0-ra módosította
az eredményt. A 82. percben Erdélyi A.
iratkozott fel a gólszerzõk közé és megvolt
a féltucat, 6-0. A mérkõzés befejezése elõtt
egy perccel Varga M. Cs. állította be a
végeredményt, góljával 7-0.
A meggyõzõ és gólra törõ játék jutalma a
magabiztos gyõzelem.

Egyenlõ erõk,
egyenlõ pontok
Dunaújváros PASE U14–
Sárbogárd U14 1-1 (0-1)
Dunaújváros PASE: Kovács – Katona,
Gyõri, Kassai, Kovács, Maronyai, Gál, Péter, Gyõrfi.
Cserék: Weixl, Csiki, Tóth, Dobos, Vagyóczki, Bognár, Dianovszky, Kovács, Szabó.
Sárbogárd: Derner – Bögyös, Szalai, Gyökér, Bruzsa, Varga, Boda, Tóth, Deák.
Cserék: Gereny, Tóth, Suplicz, Bögyös, Csõgör.
Támadólag lépett fel a vendégcsapat és a
hazaiak védekezésre kényszerültek. A 11.
percben Tóth Patrik bal oldali beívelését
Deák Soma – a kapunak háttal állva – 8
m-rõl a hosszú sarokba csúsztatta, 0-1. A
Dunaújváros a bekapott gól után talpra
állt és kiegyenlített játék alakult ki. A mezõnyben gyûrték egymást a csapatok, és a
félidõben nem esett gól. A második félidõre a hazai támadások felerõsödtek, és a 40.
percben sikerült az egyenlítés. A 15 m-rõl
elvégzett szabadrúgás a védõrõl Gyõrfi
Bálinthoz pattant, akinek lövése irányt változtatva a kapu jobb oldalába kötött ki,
1-1. Az 50. percben Bruzsa Balázs lövése a
kapufáról hagyta el a játékteret. Az egyenlõ erõk küzdelmét hozó mérkõzésen igazságos pontosztozkodás.

SPORT / KÖZLEMÉNY

Szomszéd várak rangadója
Sárbogárd Öregfiúk–Cece Öregfiúk
2-1 (1-0)
Sárbogárd: Szeip – Nedoba, Derecskei,
Szikszai, Kiss, Tóth, Kelemen, Killer, Kassai, Tóth, Tórizs.
Cserék: Palotás, Horváth, Simon, Németh.
Cece: Wiszberger – Kiss, Killer, Kovács,
Klazer, Salamon J., Salamon I., Király,
Dobos József, Évinger, Csonka.
Cserék: Csányi, Lindinger, Kun.
Tapogatózó, erõfelmérõ játék mindkét
csapat részérõl a mérkõzés elején. Az elsõ
hazai támadás végén Tórizs A. lövése a kapufáról vágódott a mezõnybe. A 8. percben már a cecei kapuban landolt a labda.
Tórizs A. góljával a Sárbogárd megszerezte a vezetést, 1-0. A 78. percig a mezõnyjáték és az elpuskázott lehetõségek jellemezték a mérkõzést. Ebben a percben
Kassai N. góljával kétgólos elõnyhöz jutott
a hazai csapat, 2-0. A középkezdés után
Killer I. szépített és 2-1-re módosította az
eredményt. A Sárbogárd gyõzelmével üldözõbe vette a dobogós csapatokat.
A HÉTVÉGE SPORTMÛSORA
2017. október 14. (szombat)
10.00 óra: Sárbogárd U19–Velence U19
(megyei I. o., U19, Sárbogárdon)
14.30 óra: Sárbogárd–Baracs (megyei I. o.,
Sárbogárdon)
16.30 óra: Enying Öregfiúk–Sárbogárd
Öregfiúk (Enyingen)
2017. október 15. (vasárnap)
10.00 óra: Enying U16–Sárbogárd U16
(Enyingen)
2017. október 16. (hétfõ)
15.00 óra: Sárbogárd U14–Szabadegyháza
U14 (Sárbogárdon)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!
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Ön választ,
mi segítünk!
3. forduló
Az áruházainkat körülvevõ közösségek
támogatására hoztuk létre a harmadszor meghirdetett „Ön választ, mi segítünk” programot, melynek célja, hogy a
helyi civil szervezeteket adományokkal
segítsük. Vásárlóink minden tranzakció
után kapnak egy zsetont, amivel szavazhatnak az áruházban kihelyezett zsetongyûjtõn feltüntetett három helyi közösségi projekt valamelyikére, amelyrõl
úgy gondolják, hogy leginkább szolgálja
a környék javát. A legtöbb szavazatot
elnyerõ projekt minden körzetben
400.000 forint összegû adományt kap a
Tescotól.
Vásárlóink és munkatársaink egyedülálló lehetõséget kapnak, hogy eldöntsék, a Tesco mely helyi jótékonysági
szervezetnek nyújtson anyagi támogatást.
Magyarországon 47 körzetben lehetett
pályázni.
Szeretnénk értéket teremteni azokban
a közösségekben, ahol áruházaink mûködnek és közelebb kerülni a helyi civil
szervezetekhez.
Örömmel tölt el minket, hogy Sárbogárdról is pályáztak: a Mészöly Géza
Általános Iskola.
Sok sikert kívánunk a pályázóknak!

Szántó Gáspár

A Tesco vezetõsége

LEGYÉL TE IS TÛZOLTÓ!
Beosztott tûzoltó munkakörre hirdet felvételt Székesfehérvárra és Sárbogárdra a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Minden érdeklõdõ jelentkezését várják, aki elkötelezett a hivatásos szolgálat iránt. A felvételi eljárás elsõ lépése a fizikai felmérõ sikeres teljesítése, amelyet Székesfehérváron november
3-án, Sárbogárdon pedig elõzetes egyeztetés alapján tartanak. A hivatásos állományba vétel feltétele a 18. életév betöltése, a büntetlen és kifogástalan életvitel, cselekvõképesség, magyar állampolgárság, legalább középfokú állami iskolai végzettség (érettségi), valamint a fizikai, egészségügyi és pszichikai alkalmassági vizsgálatokon való megfelelés. Emellett úgynevezett „kifogástalan életvitel ellenõrzésen” is át kell esnie a jelentkezõknek. Bõvebb információ a Fejér
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján, a fejer.katasztrofavedelem.hu oldalon olvasható.
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320. Szerkesztõség,
kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Nyitva tartás: H-P: 8-17 óráig. Telefon: 06 (25) 508-900.
E-mail: bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az
interneten Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Mágocsi
Adrienn, Hargitai Gergely, Jákob Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs, Leszkovszki Albin, Rehák Sándor, Rehák Tamás, Szántó
Gáspár és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Hargitai-Kiss Balázs. Elõkészítés
és utómunka: Heiland Ágnes, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási
határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a
nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések:
szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját
terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken.
Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. Negyedévre: 2700 Ft, félévre: 5100 Ft, egész évre: 9600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44
Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu
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APRÓHIRDETÉSEK

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:

Redõnyös 06 (30) 966 8446
Családi házak, intézmények takarítása. 06 (20) 567 6678. (4276837)
Szántóföldeket bérelnék 2 ha felettieket, elõre fizetek. 06 (30)
705 3958
Gyümölcsfavásár október 8-tól Sárbogárd, Vezér utca 17. Nagy
fajtaválaszték, 800 Ft/db. Árusítás hétköznap 17 óra után, hétvégén 8-19 óráig. Langfaiskola 06 (30) 330 0310
Takarításban jártas, munkájára igényes, leinformálható hölgyet
keresek hétközi munkára. 06 (20) 5567 826
Csirkevásár! Tinódy út 52. Tisztítva is elõjegyeztethetõ. 06 (30)
384 2294
Alig használt Dormeo Renew memóriahabos fedõmatrac
140x200x6 cm-es eladó. 06 (20) 405 7366
Kiadó házat, lakást keresünk Sárbogárdon 06 (20) 806 5673

a Bogárdi TV-ben is látható!
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása.
06 30 440 5790
KASZÁLÁST, KERTI MUNKÁT VÁLLALUNK.
06 30 623 3681, 06 30 522 9504
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
ELADÓ egy galambszürke, pár alkalommal
használt 50-es FÉRFI ÖLTÖNY ajándék
nyakkendõvel. Ár: 10.000 Ft. 06 20 405 7366
VÁSÁROLNÉK Sárbogárd központi részén
jó állapotú HÁZAT. 06 20 237 8588
ALSÓSZENTIVÁNON felújítandó HÁZ
gazdálkodásra alkalmas telekkel (8686 m2)
ELADÓ. ÉRDEKLÕDNI: 06 20 464 7366
SÁRBOGÁRDON, a Posta utcában
ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ. 06 20 9394 666
ALSÓSZENTIVÁNON 11 hektár SZÁNTÓFÖLD
ELADÓ! Érdeklõdni: 06 20 464 7366
KVJ Mûvek ZRT. Autóipari alkatrészgyártó vállalat keres

TARGONCAVEZETÕ MUNKATÁRSAT
ELVÁRÁSOK:
Érvényes targoncavezetõi engedély * Minimum 6 hónapos targoncavezetõi tapasztalat
AMIT KÍNÁL:
Versenyképes jövedelem * Cafetéria * Utazási költségtérítés
JELENTKEZÉS: KVJ Mûvek ZRT. – H-2421, Nagyvenyim, KVJ Mûvek út
2. Tel.: +36 25 259 450/102, e-mail: titkarsag@kvjmuvek.hu, honlap:
www.kvjmuvek.hu
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Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN,
VAJTÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr
Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az
LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián 0–24
óráig.
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