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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

KI VOLTKI VOLT
EGYED MIHÁLY?EGYED MIHÁLY?

A SZABADSÁG ÜNNEPEA SZABADSÁG ÜNNEPE
Írás a 3. oldalon.

MIT ÜNNEPLÜNK?
Kikészítettem az ünneplõruhát péntek reggelre.
– Mit ünneplünk, anya? – kérdezte tõlem Lili.
És akkor elmeséltem neki, hogy a szabadságunkat.
Azokat az embereket, akik harcoltak, szenvedtek,
meghaltak azért, hogy nekünk ne kelljen rettegni
például az elhurcolástól. Ne kelljen attól félnünk,
hogy váratlanul elvesznek tõlünk mindent, a fedelet a
fejünk fölül. Meséltem arról is, hogy azokban az
idõkben nem volt természetes, hogy van áram, víz,
meleg és elegendõ étel. Voltak, akik bujdostak, akik
hideg börtönökben étlen, szomjan, kínzásoktól és ve-
résektõl véresen sanyarogtak, távol a szeretteiktõl,
akik nem tudtak róluk semmit. Ha haza is térhettek,
egész életükre kihatott a testi és lelki megnyomorí-
tás.
A gyerekek kikerekedett szemmel hallgattak és kér-
dezgettek. Kérdezték, mi az a kínzás, mit jelent a
megtorlás.
Az idõsebbek, akik megéltek háborút, forradalmat,
elnyomást és üldözést, mindig egyfajta keserûséggel
mondják, hogy a fiatalok, akik ma dúskálnak a javak-
ban, el sem tudják képzelni, milyen volt akkor. Én
úgy látom, el tudják képzelni, át tudják élni. Ne kí-
vánjuk, hogy meg is tapasztalják.

Hargitai–Kiss Virág Írás a 4-5. oldalon.
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A jósághoz nem kellenek milliók

Itthon is van pozitív példa arra, hogy a pedagógusok értik, érzik az
állat jelenlétének jótékony hatását. Ez a pozitív példa a mi óvo-
dánkat is jellemzi. Az állatok világnapja alkalmából szinte már
családtagként üdvözölhettük a Zengõ Óvodában a Dog Plusz
Egyesület kutyáit és felvezetõit.

Kis kutya, nagy kutya, ki ne szeretné õket? A gyerekek szemmel
láthatóan élvezettel vettek részt a kutyusok bemutatóján. A dél-
elõtt folyamán a gyermekek találkozhattak Milkával, Magnum-
mal és nem utolsó sorban Durmival. Durmi, a csoki színû labra-
dor már ismerõs volt gyermekeink számára. Õ óvodánk hûséges
terápiás kutyusa, aki hihetetlen türelemmel és kedvességgel visel-
te a sok apró kéz finom simogatását.
A gyermekek megtudhatták, hogy bizony jó kutyával játszani, de
evés közben ne zavarjuk õket, és kerítésen se nyúljunk be, az ut-
cán pedig a gazdi engedélye nélkül nem szabad a kutyákat megsi-
mogatni. Megtanulták az ember és a kutya közötti kommunikáció
lehetõségeit, hogy melyek az alapszabályok és a helyes viselkedési
formák egy ismeretlen kutyával történõ találkozás esetén. Mag-
num, a mozgékony kutyus ügyes mutatványaival ejtette ámulatba
a kicsiket, és láthatták, hogy egy kis jutalomfalatért cserébe még a
kertészkedésben is segítséget nyújt.
A bemutató megszervezése elõtt adománygyûjtésbe kezdtünk
számukra, hiszen az egyesület nehéz sorsú, mentett kutyusokkal

foglalkozik. Köszönjük a szülõk önzetlen, példaértékû segítség
nyújtását az adományok felajánlásával!

Hát igen. Valakinek egy állat társasága megtiszteltetés, és ha
megtanítjuk erre gyermekeinket is, talán egyszer jobb hely lesz a
világ.

Sütõ Éva óvodapedagógus
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A szabadság ünnepe
Sallangmentes ünnepségen emlékeztünk Sárbogárdon az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc eseményeire, hõseire, áldozataira október 20-án, pénteken.
A Himnusz közös eléneklését követõen dr. Sükösd Tamás polgármester méltatta az ün-
nep jelentõségét. Hangsúlyozta: október 23-a nemcsak a forradalom napja, hanem a ma-
gyar szabadság ünnepe is. Sokan az életüket adták a szabadságért, ezért is féltenünk, óv-
nunk, õriznünk kell azt. Majd röviden felidézte az 56-os történéseket, és azoknak az em-
bereknek a szavaiból idézett, akik megélték e történelmi idõket, amikor megrengette a
világot a magyarok bátorsága, s amikor jó volt magyarnak lenni. Végül rendhagyó mó-
don a Sárbogárd 1956 címû kötetbõl felsorolta november 4-e ártatlan sárbogárdi áldoza-
tainak neveit: Németh Gyula MÁV-dolgozó (élt 19 évet, nõtlen), Polgár István MÁV-
dolgozó (49, nõs), Bagó János segédmunkás (28, nõs), Vincze István honvéd (21, nõt-
len), Kocsmáros László honvéd (nincs adat).
A Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium 12. évfolyamos tanulói Horváthné Szabó Judit
tanár vezetésével pillanatképekben érzékeltették a mai fiatalok számára elképzelhetet-
lennek tûnõ, akkori világot. Elõadásuk nagy tapsot kapott.

Végül Varnyu Lilla konferanszié a régi vá-
rosháza falán található 56-os emléktáblá-
hoz és a Pofosz-emlékmûhöz invitálta az
ünneplõket, akiket az önkéntes területvé-
delmi tartalékos díszegység képviselõi ve-
zettek fel, hogy elhelyezhessék tiszteletük
jelképeként az emlékezés koszorúit, virá-
gait, mécseseit.

Hargitai–Kiss Virág

Cserkésztoborzó Alsószentivánon
2017. október 21. – Tejfehér ködben kerekeztünk át Alsószent-
ivánra az alapi cserkészekkel. Hamarosan megtelt az iskola 6-os
terme gyerekekkel és szülõkkel. Izgatottan vártuk a bicskei 188.
Shvoy Lajos cserkészcsapat képviselõit, hogy közösen mutathas-
suk be a cserkészetet a nagyszámú érdeklõdõnek.
Örömmel üdvözöltük a Tavirózsa õrsöt és Balázs Magdolna csa-
patparancsnokot. Bevezetésképpen fényképes bemutatót tartot-
tunk a cserkészélet különbözõ eseményeirõl, mint például a far-
sangok, regös napok, táborok, tábori építmények – cserkész lele-
ményesség. Majd bemutattuk a cserkészmozgalmat, illetve cser-
készeink elmondták, hogy miért szeretik a cserkészetet.

Többnyire arról szóltak a gondolatok, hogy a cserkészet által ba-
rátokat, illetve családot kapunk. Olyan közösség ez, ahol mindig
jó lenni, sosem vagyunk egyedül és mindenkit önmagáért szere-
tünk. A cserkészetben úgy tanulunk meg dolgokat, hogy játszunk
és élményeket élünk meg. A cserkészet szellemileg, lelkileg és fi-
zikálisan is edzettebbé tesz. Az tudja igazán, hogy milyen sokat
ad, aki megtapasztalta – éppen ezért mondjuk, hogy aki egyszer
cserkészfogadalmat tesz, az életre szól.
Eközben kiderült az ég, s vígan vettük birtokba a sportpályát. Ki-
vételesen nem a focilabda gurult a gyepen, hanem a méta rejtel-
meibe avattuk be az érdeklõdõket, és 4 csapatot alkotva játszot-
tunk egy jót. Pillanatok alatt ráérzett az élményre a társaság, s
gyönyörû ütéseket, sõt, hazafutásokat is láthattunk. Hamarosan a
fû is felszáradt, s sorban kerültek le a kabátok és pulcsik, miköz-
ben tábortûzi játékokkal turbóztuk a hangulatot.
13 órára mindenki kellemesen elfáradt. Bicskei cserkésztestvére-
inket egy ebéddel megvendégeltük, majd együtt gurultunk le – az-
az szentiváni szófordulatban: fel – a templomhoz, ahol barátaink
megcsodálták a névadó püspökük által alapított kegyhelyet, meg-
újult formájában. Tetszett nekik a megszépült templom és kör-
nyezet.
Azt hiszem, a jelenlévõ diákok és szülõk kellemesen érezték ma-
gukat, és ízelítõt kaphattak arról, hogy cserkésznek lenni az egyik
legjobb dolog, amit ember átélhet.
Hálás vagyok, hogy Magdiékkal együtt sok-sok érdeklõdõ, magát
jól érezni akaró gyerek és felnõtt vett részt ezen a toborzónapon.

Kanyóné Somogyi Tünde,
az alapi 1402. számú Szent Imre Cserkészcsapat parancsnoka
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Ki volt Egyed Mihály?
A sárbogárdi képviselõ-testület legutóbbi
ülésén határozott arról, hogy a hamaro-
san megnyíló uszodát Egyed Mihályról ne-
vezik el, aki az 1800-as évek végén és az
1900-as évek elején a vasút melletti ven-
déglõ és strand tulajdonosa volt, valamint
a sárbogárdi futballcsapat mecénása.
Ahogy az alábbi sorokból is kiderül, mél-
tán viselheti az uszoda Egyed Mihály ne-
vét, aki kiemelkedõ és elõremutató közös-
ségi szerepet játszott a település közösségi
életében.
Az Egyed család meghatározó szereplõje
volt a sárbogárdi közéletnek. Id. Egyed
Mihály a Korona vendéglõt bérelte 1877–
1883-ig. Ezt követõen a vasútállomáson a
restit üzemeltette, majd a vasútállomás
mellett, a fõutca sarkán, a mostani OMV-
kúttal szemben megépítette saját beszálló
vendéglõjét, amelyet 1888-ban nyitott
meg. Az italmérés mellett szállóvendége-
ket is fogadtak, nagyterme táncmulatság-
ok, színi elõadások tartására is alkalmas
volt. Különtermében, biliárdszobájában
kisebb társasági, egyleti összejöveteleket
tartottak. Id. Egyed Mihály 1907-ben be-
következett halála után fia vette át, s épí-
tette tovább az apai örökséget.
A vendéglõ udvarán fedett kuglipályát,
strandot épített nagy úszómedencével. Eh-
hez a vizet a vasúti mozdonyitató kútjáról
biztosították. Egyed Mihály körül szinte
mindig forrt a levegõ. Barátkozó termé-
szete, jó szervezõtehetsége igazi közösség-
teremtõ vendéglõssé tette. Vendéglõjében
a háború elõtti idõkre jellemzõ eleven kis-
városi társasági élet folyt. Táncmulatság-
ok, szüreti mulatságok mellett kultúrter-
mében több színdarabot is bemutattak.

Az Egyed vendéglõ az 1920-30-as években
a sárbogárdi társadalmi nyilvánosság egyik
jelentõs központja volt. Különtermében a
helyi intelligencia, iparosok és aranyifjak
vívtak kártyacsatákat, a nagyteremben a
nagygazdák, orvosok, állatorvosok, bírók,
ügyvédek biliárdoztak, a kuglipályán a nép
fiai gurították a golyót. A Sárrétében vadá-
szaton lõtt nyulat, vadkacsát, a kanálisból
kifogott kapitális harcsát ide hozták, amit
aztán Egyed mama készített el a konyhán a
korhely kompániának. A hajnalig tartó
mulatozásokon Magda Ernõ és cigányze-
nekara húzta a vidám társaság fülébe a nó-
tát:
„Nótás kedvû volt az apám, átmulatott sok
éjszakát…”.

Taxit is üzemeltettek a vendégek kiszolgá-
lására Egyedék. A taxik az 1920-as évek
második felétõl egyre inkább kiszorították
a hosszú szalagtelepülésen mûködõ fiáke-
reket, amelyek a vasútállomásról szállítot-
ták a városba és a város környéki települé-
sekre, de gyakran Székesfehérvárra is a
vendégeket. 1927-ben már csak két fiáker
volt Sárbogárdon, taxit ugyanakkor öt vál-
lalkozó tartott fenn: Egyed Mihály, Mé-
szöly Géza, Bendl István, Molnár Kálmán
és Prost István.
Egyed Mihály támogatta a focicsapatot is.
E célra a vendéglõvel szemben, az Árpád
utca felé sportpályát épített öltözõkkel.
Fénykorában NB II-es focicsapat rúgta
ezen a pályán a labdát. Az Egyed Mihály
által építtetett focipálya a háború után a

Egyed vendéglõ

Taxi

Magda Ernõ és zenekara
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város kezelésébe került. A Sárbogárdi
Sport Egyesületet 1899-ben hozták létre
több szakággal. Közülük a legnépszerûbb
a megyében is jól szereplõ focicsapat volt.
Akkoriban a vasárnapi meccsekre töme-
gek jártak. A meccs után mindig megtelt az
Egyed vendéglõ.
A gazdasági válság a lelkes közéleti szerep-
lõ Egyed Mihály vendéglõs anyagi helyze-
tét is megrendítette.
Egyre több vendég maradt adósa. Id. Hei-
land János könyvkötõ mester, aki állandó
munkakapcsolatban volt Spitzer Jakab
nyomdásszal, nem egyszer elmesélte a nála
munkára várók szórakoztatására, hogy
amikor megszaporodtak Egyed Mihály
anyagi gondjai, bement a Spitzer nyomdá-
ba és megrendelte az alábbi feliratot, amit
aztán a Heiland könyvkötészetben kasí-
roztatott fel kemény kartontáblára, hogy
kifüggeszthesse azt a kármentõben:
„Nincsen hitel, szabott ár! Ha van pénzed,
úgy igyál! Idd ki a bort hidegen, fizess érte
melegen. Nincsen immár emberség, mert
megcsalt a tisztesség!”

A háború után
A háború után az Egyed vendéglõt államo-
sították, benne a rendszerváltásig ÁFÉSZ-
kocsma üzemelt. Az Egyed vendéglõt
Nyárfás kisvendéglõ névre keresztelték át
az elõtte lévõ vizes területre utalva, amely-
ben nagy nyárfák álltak. Kultúrtermében a
vasutas színjátszók rendezték még egy ide-
ig mûkedvelõ elõadásaikat, de a régi, han-
gulatos, nagyon színes társasági élet, ami
jellemezte a századforduló utáni négy évti-
zed sárbogárdi közéletét, többet nem tért
vissza. A felújítások elmaradása miatt az
épület egyre rosszabb állapotba került. Er-
re utal egy 1984-ben készült felvétel is. A
kommunizmus alatt a város külsõ képe,
mint ahogy az emberek öltözéke, arca is,

elszürkült. A régi épületeket nem újították
fel, de ha ez mégis megtörtént, a régi díszí-
tésektõl megfosztották azokat.
Az Egyed vendéglõnél a strand községi
fenntartásban még 1975-ig mûködött. Ek-
kor azonban végképp bezárták azt. Az
évek során a medencét törmelékkel, sze-
méttel töltötték fel.
Az 1990-es rendszerváltás után Kovács
Béla vásárolta meg az ÁFÉSZ-tól a Nyár-
fás vendéglõ lerongyolódott épületét.
Több beruházással felújította, bõvítette,
emeletet épített rá. Benne kialakított 80
férõhelyes hotelt, éttermet, rendezvény-
termeket, az udvaron 250 fõs fûthetõ ren-
dezvénysátor, úszómedence várta a vendé-
geket. 2015-ben azonban bezárt a létesít-
mény.

Hargitai Lajos

Nyárfás vendéglõ – 1985

Az épülõ uszoda

Sporttelep

NB II-es bogárdi focicsapat
1947
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TALLÓZÁS
Egy félig feledésbe merült könyvespolcról a lábam
elé pottyan valamelyik gyermekem régi tankönyve:
Irodalmi szöveggyûjtemény 10. Találomra kinyi-
tom, s a következõ sorra téved a tekintetem: „Mi
dolgunk a világon? küzdeni…” Nem semmi!
Vörösmarty Mihály 1844-ben merészelte leírni ezt a
sort? Õ tudta, hogy mi a dolgunk a világon? 2017-
ben nem sok ember tudja. Azaz valami vélemény bi-
zonyára van az agyukban errõl. Próbáljuk meg kör-
vonalazni! A dolgunk: reggel fölkelni, esetleg regge-
lizni, bemenni a munkahelyre, ledolgozni a munka-
idõt, aztán hazajönni, élni a szabadabb órákat, este
lefeküdni. Közben persze enni, inni, élni a családi és
társas életet. Dolgunk, hogy jól érezzük magunkat,
vigyázzunk az egészségünkre, neveljük a gyermeke-
inket, ha vannak.
A vers egyébként így folytatódik:

„…küzdeni,
És tápot adni lelki vágyainknak.”

Itt össze kell szednünk az eszünket. Mit jelent ez a
mondat? Mit ért Vörösmarty a „lelki vágyakon”?
Nyilván valami nemes dolgot, mert vacakságért küz-
deni értelmetlen. Feltételezi õ, hogy az emberekben
vannak titkos és nemes lelki vágyak? Tehát az evé-
sen, iváson, alváson túl? Hízelgõ! És a dolgunk
ezeknek „tápot adni”, azaz táplálni ezeket a vágya-
kat? Milyen furcsák ezek a régi költõk!
A vers végén a költõ még egyszer felteszi a kérdést.

„Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erõnk szerint a legnemesbekért.
Elõttünk egy nemzetnek sorsa áll,
Ha azt kivíttuk a mély sûlyedésbõl,
S a szellemharcok tiszta súgaránál
Ollyan magasra tettük, mint lehet,
Mondhatjuk, térvén õseink porához:
Köszönjük, élet, áldomásidat,
Ez jó mulatság, férfi munka volt!”

Itt az van leírva, hogy az ember legnemesebb célja
küzdeni a nemzet felemelkedéséért. Nem azért kell
tehát küzdeni, hogy az autónkat valami jobb márká-
ra cseréljük, ezüst evõeszközt vásároljunk, hanem a
nemzet felemelkedéséért kell. És 1844-ben ezen
senki nem nevetett. Nem bizony! Komolyan vették,
képzeljük ezt el! A vers szerint a nemzet „mély
sûlyedésben” van, de magasra kell tenni. Olyan ma-
gasra, „mint lehet”. Nem akarok politizálni, de ilyen
cél ma is elképzelhetõ lenne, ha az emberek egyálta-
lán törõdnének ezzel. Mindegy! Nos, a költemény-
ben itt megint van valami, ami töprengésre ad okot.
A küzdelmet „a szellemharcok tiszta súgaránál”
szükséges lefolytatni. Ez alighanem ellentéte annak
a sárdobálásnak, ami ma dívik. Szellemharc, nem pe-
dig vádaskodás, mocskolódás. A szellem tiszta su-
gárzása! De szép lenne! Szakértelmek és jó szándé-
kok párviadala. Ki a jobb? Derüljön ki!
Hogy a mi Vörösmartynk, a Szózat alkotója milyen
nagy költõ volt, az a versünk zárlatából tûnik ki leg-
inkább. Nem dicsekszik. Megköszöni, hogy küzdhe-
tett. „Jó mulatság, férfi munka”. Nagyon szép szavak!
A halottak napja közeledik. A versben a költõhöz
méltó megfogalmazást kap a halál. „Õseink porá-
hoz” térünk akkor. Csatlakozunk hozzájuk. És jó
mulatság, férfimunka tudatában. Lesz ilyen nálunk
valamikor?

L. A.

50 éve
A sárbogárdi felnõtt fut-
ballcsapat 50 éve meg-
nyerte a megyei bajnok-
ságot Ercsiben. A csapat
tagjai közül már csak
öten élnek, közülük ket-
ten Sárbogárdon.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk az Illyés Gyula születésének

115. évfordulója alkalmából tartandó

SZAVALÓVERSENYRE,
melynek idõpontja: 2017. november 10. (péntek) 9 óra.

Helyszíne: Iskolamúzeum, Felsõrácegres.

A szavalóverseny szünetében megkoszorúzzuk
az Illyés Gyula szülõháza helyén álló kopjafát.

7042 Pálfa, Alkotmány u. 5.

Szülõföldünk Nagyjai Emlékbizottság

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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Az aktualitásokról Kiss Z. Edward,
a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság szóvivõje

– Régen történt már a környékünkön
olyan eset, mint nemrég, hogy valaki kés-
sel próbált pénzhez jutni. Mi volt az indí-
téka az elkövetõnek, kiderült-e a vizsgálat
során?
– Október 15-én történt az eset Sárbo-
gárd–Rétszilas településen. Egy 27 éves
sárbogárdi kerékpáros férfi beszélgetett
egy ismerõsével, amikor az elkövetõ oda-
szólította magához és pénzt követelt tõle.
Hogy ennek nyomatékot adjon, elõvette a
kését, és ezzel próbálta meg rávenni a sér-
tettet arra, hogy adja neki oda a pénzt. A
sértett a kerékpárjára ülve próbált gyorsan
elhajtani. A gyanúsított letépte róla a pó-
lóját. A sárbogárdi rendõrök fél órán belül
beazonosították és elfogták az elkövetõt.
– Ismerte egymást a sértett és az elkövetõ?
– Nem. Az elkövetõt gyanúsítottként hall-
gatták ki rablás bûntette miatt, és bûnügyi
õrizetbe vették.
– Beismerte a tettét, könnyen együtt lehe-
tett vele mûködni?
– Máshogy látta a dolgot, de ez a gya-
núsítotti kihallgatásoknál gyakran elõfor-
dul.
– Van-e még olyan eset, amit mindenkép-
pen szeretnél kiemelni az elmúlt idõszak
történései közül?
– Sokszor kritizálnak minket, hogy csak se-
bességet mérünk és hasonló „rossz” dolgo-
kat csinálunk. De a sebességmérés csak
egy kis szegmense a rendõri munkának.
Október 17-én érkezett egy jelzés az alsó-
szentiváni polgármesteri hivatalból, hogy
egy 65 éves férfirõl nem tudnak semmit,
napok óta nem látták és aggódnak érte. A
sárbogárdi rendõrök kimentek a férfi há-
zához, körbejárták az ingatlant, és meg-
hallva a bácsi nyöszörgését behatoltak a
házba. A férfi rosszul volt, ezért mentõt
hívtak hozzá.
– Még szerencse, hogy idõben érkeztek a
rendõrök.
– Fõleg most, hogy jön a téli idõszak, még
jobban próbálunk az idõsekre is figyelni,
hogy fûtenek-e, van-e elégséges fûtõanya-

guk. A körzeti megbízottak próbálják
megelõzni, hogy tragikus esemény történ-
jen.
– Nagyon fontos a lakossági odafigyelés is
e tekintetben.
– Minden jelzésnek örülünk, és minden
jelzést ellenõrizni fogunk. Inkább men-
jünk ki hiába, mint hogy nem kapunk jel-
zést és egy ember megfagy.
– Elõzetes beszélgetésünkkor említettél
egy kábítószeres történetet. Pedig egy ide-
je már csönd volt ezen a területen.
– A kábítószerrel kapcsolatos bûncselek-
mények azért speciálisak, és azért nehéz a
felderítésük, mert nincs sértett, aki felje-
lentést, vagy bejelentést tegyen a hatósá-
gok felé. hiszen aki eladja és aki vásárolja,
fogyasztja a kábítószert, annak az az érde-
ke, hogy a személye titokban maradjon.
Ettõl függetlenül folyamatosan dolgozunk
azon, hogy felderítsük ezeket a bûncselek-
ményeket is. A szóban forgó eset október-
ben 5-én délután történt Sárkeresztúron
az Ady utcában. A kollégák igazoltattak
egy gépjármûvet és az abban utazó három
személyt. Amikor átkutatták a csomagjai-
kat és a jármûvet, kábítószergyanús anya-
got találtak, ami alapján egy nõt és két fér-
fit új pszichoaktív anyaggal való visszaélés
miatt hallgattak ki gyanúsítottként, és bûn-
ügyi õrizetbe vették õket.
– Gondolom, nem véletlenül állították
meg õket.
– Folyamatosan szûrjük a forgalmat. A
rendõröknél megvan a zsaruszimat, az em-
berek viselkedését felmérve dönthetnek
úgy, hogy az autót és a ruházatot jobban át-
vizsgálják.
– Itt az õsz. Minden évben beszélünk arról,
hogy mire kell odafigyelni, mert az a ta-
pasztalat, hogy nem lehet elégszer ismé-
telni ezeket a dolgokat. Mi az, amire min-
denképpen fölhívnád a közlekedõk – nem
csak a gépkocsivezetõk (!) – figyelmét?
– Október 18-án indult egy országos kam-
pány, a Látni és látszani baleset-megelõzé-
si projekt. A kampányban részt vevõ szer-

vizek és optikák ingyenesen vizsgálják át a
jelentkezõ jármûvezetõk látását és jármû-
vét a szerzõdött szervizekben, hogy a bal-
esetmentes közlekedés minél jobban meg-
valósulhasson.

– Hol lehet tájékozódni a szervizekrõl, op-
tikákról, ahol ezek a vizsgálatok elvégez-
hetõk?

– A police.hu, illetve a latnieslatszani.hu
weboldalakon. Optika Székesfehérváron
van legközelebb, viszont egy sárbogárdi
szerviz részt vesz a programban.

– Tósoki György és fia foglalkoznak ezzel.
Érdemes elõzetesen idõpontot kérni, mert
feltételezhetõen sokan igénybe fogják ven-
ni az ingyenes szolgáltatást.

– Ez egy sikeres program, sokan élnek a le-
hetõséggel.

– Közeledik halottak napja, mindenszen-
tek ünnepe, ami a biztonság szempont-
jából körültekintést igényel, hiszen volt
már példa arra, hogy valaki elment a te-
metõbe, és közben kipakolták a lakását.

– Mindenki a saját vagyonáért maga felel.
Nekünk kell megtenni azokat a lépéseket,
hogy a behatolást, jogtalan eltulajdonítást
megakadályozzuk. Riasztóberendezése-
ket, internetes kamerákat már elérhetõ
áron be lehet szereltetni. Ha van kutyánk
és biztonsági ajtónk, akkor megtettük a
kellõ lépéseket, hogy ne a mi házunkra es-
sen a betörõk választása. Szeretném fel-
hívni a forgalmi rend változására is a fi-
gyelmet a sárbogárdi Huszár-temetõnél.
Ahogy korábban is, a 63-asról tilos lesz be-
hajtani az utca keskenysége miatt. A va-
gyonvédelem szempontjából kihangsú-
lyoznám, hogy aki autóval érkezik a teme-
tõkhöz, az szabályosan parkoljon le, és ne
vigyünk ki semmit, amire a temetõben
nincs szükség, illetve ne hagyjunk az utas-
térben látható helyen semmilyen értéket.

Fogadják meg a jó tanácsokat! Ne lankad-
jon a figyelmük, mert akkor jönnek a ba-
jok, amikor valaki azt gondolja, hogy vele
nem történhet meg! Megtörténhet!

Hargitai–Kiss Virág

RENDÕRSÉGI HÍRADÁS

GÉPJÁRMÛ KERÉKPÁRRAL ÜTKÖZÖTT
Egy gépjármû kerékpárossal ütközött össze, ezért Sárbogárd belterületén félpályán
haladt a forgalom.

SÚLYOS SÉRÜLT
Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt 2017. október 20-án 8 óra
30 perckor a 63-as számú fõúton, Sárbogárd belterületén, az Ady Endre út és a Túry
Miklós utca keresztezõdésében. A rendelkezésre álló adatok alapján egy gépjármû
kerékpárossal ütközött össze. A kerékpáros a balesetben súlyosan megsérült.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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Rézfoglalat
A „Hûséged végtelen” Rézfúvós ReFormáció zenés áhítattal tisz-
telgett a reformáció 500. évfordulója elõtt vasárnap délután a sár-
bogárdi református templomban. Hangszereikkel és színes, kor-
szakokon átívelõ válogatásukkal szép keretbe foglalták igés szol-
gálatukat.
Az együttest alkotó négy fiatalember (Hámori János, Csapó Ta-
más, Szegedi Balázs és Alföldy-Boruss Márk) barátsága, a zene és
az evangélium szeretete hozta õket össze. Ketten a református,
ketten pedig a baptista egyházhoz tartoznak. Családjuk és hivatá-
suk mellett mintegy 12 éve játszanak együtt. Közülük csak egy
mûveli hivatásosan a zenét, a többiek szabad idejükben hódolnak
szenvedélyüknek. Kovács Csongor lelkésszel New Yorkig nyúlik
vissza ismeretségük.

A formáció Jean-Joseph Mouret francia barokk zeneszerzõ ron-
dójával vezette be az alkalmat, majd három Bach-kantátarészlet
következett. Mûsoruk elsõ felét Giovanni Gabrieli velencei kom-
ponista egyik hangszeres darabja zárta.
Igés szolgálatukban, a Naámánról szóló példázaton keresztül ar-
ra világítottak rá, hogy Isten mennyire hûséges a földi halandók-
hoz, milyen sok küldöttet képes megmozgatni azért, hogy egy em-
bert elérjen és megszólítson. Ha mi nem is keressük Õt, Õ keres és
megtalál bennünket, mert szeret minket és fontosak vagyunk szá-
mára.
A második zenés blokkban népszerû spirituálék csendültek föl,
melyek a reformáció újabb irányzataiból, fõként az amerikai
baptizmushoz köthetõ zeneiségbõl nyújtottak ízelítõt. A fúvósok
többször is bevonták a gyülekezetet a zenélésbe, közös énekeket
kísérve.
A közel 70 résztvevõ tartalmas zenei és lelki tartalommal gazda-
godhatott a délután folyamán. Habár kint eleredt az esõ, a hallga-
tóság szívében fény gyúlt.
A fellépõknek jelképes ajándékkal és szeretetvendégséggel kö-
szönte meg a gyülekezet a szolgálatot.

Hargitai–Kiss Virág

MEGHÍVÓ

A Sárbogárdi Református Egyházközségben

november 5-én, vasárnap 10.00 órától lesz a
6 évre szóló presbiter- és gondnokválasztás.

Szeretettel hívjuk és várjuk egyháztagjainkat.

A választói névjegyzékben szereplõ, szavazati joggal rendelke-
zõ egyháztagjaink vehetnek részt a szavazáson. Lehetõleg az
istentisztelet elõtt fél órával érkezzenek.

MEGHÍVÓ
„Bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer.”

(84. zsoltár: 11)

Október 28-án, szombaton 17 órai kezdettel

Gyurkó Donát szekszárdi metodista lelkész
szolgál bizonyságtétellel

a Sárszentmiklósi Református
Gyülekezetben.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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GIMIS HÍREK
„Édes anyanyelvünk”

2017. október 13-15-én rendezték Sátoral-
jaújhelyen az „ÉDES ANYANYEL-
VÜNK” nyelvhasználati verseny 45. orszá-
gos, Kárpát-medencei döntõjét.
A megyei fordulók után minden megyét
két tanuló képviselt. A gimnáziumi kate-
góriában a Fejér megyét képviselõ két diák
egyike volt Sükösd Gergõ 12. c osztályos
tanuló, aki a sárbogárdi gimnázium törté-
netében elsõként jutott el erre a rangos
versenyre. Büszkék vagyunk rá!
Írásbeli és szóbeli fordulókon kellett bizo-
nyítaniuk a versenyzõknek nyelvi felké-
szültségüket.
A háromórás írásbeli versenyen változatos
feladatokkal birkóztak meg a diákok. Volt
szófaj- és toldalék-felismerési, mondat-
elemzési, nyelvhelyességi és szövegalkotá-
si feladat.
A szóbeli megmérettetésen pedig rövid
felkészülés után – a zsûri által kijelölt négy
téma és mûfaj közül – egy szabadon válasz-
tott témához kapcsolódóan fogalmazták
meg gondolataikat a versenyzõk.
A versenyeket különbözõ kulturális prog-
ramok kísérték. Jártunk Széphalomban a
Magyar Nyelv Múzeumában, Sátoraljaúj-
helyen a Kazinczy Múzeumban, volt dísz-

ünnepség, színházi elõadás, filmvetítés és
könyvbemutató, s a bírálóbizottság tagjai-
nak értékelését is meghallgattuk.
Az ünnepélyes eredményhirdetés Szépha-
lomban, Kazinczy Ferenc sírjának megko-
szorúzása után, a Kazinczy Mauzóleum
elõtt zajlott.
Öröm számunkra, hogy a Sárbogárdi Petõ-
fi Sándor Gimnázium diákja is jelen lehe-
tett ezen a nyelvünk ápolását középpontba
állító versenyen.

Barabás Irén felkészítõ tanár

15 év után újra együtt

2017. október 21-én délután 15 éves talál-
kozóra gyûltek össze a gimnázium 2002-
ben végzett nyolc évfolyamos gimnazistái.
Ez az évfolyam volt a második végzõs osz-
tály a nyolc évfolyamos képzésben.
A gimnáziumban tartott osztályfõnöki
órán és az azt követõ vacsorán két fõ kivé-
telével (távollétük igazolt kisgyermek,
vagy munka miatt) együtt volt osztályfõ-
nökükkel a régi osztály.
Vidám hangulatban folyt a beszélgetés,
felidézték a „vén diákok” élményeiket, be-
számoltak életük alakulásáról.

Jólesõ érzés volt megállapítani, hogy min-
denki megtalálta helyét az életben, általá-
ban biztos munkahellyel rendelkeznek, so-
kan otthont teremtettek, családot alapítot-
tak.
Többen megfogalmazták, hogy gimnáziu-
mi éveik alatt szeretetteljes légkörben él-

ték mindennapjaikat, kisgimisként sem
kellett félniük a nagyobbaktól, szabadnak
érezték magukat a diákévek alatt, s a min-
dennapi munka és az év végi vizsgák rend-
szere kitartást, edzettséget adott számukra
ahhoz, hogy felnõtt életükben se ijedjenek
meg a kihívásoktól, s rugalmasan tudjanak
viszonyulni a váratlan helyzetekhez.
A találkozó sikerességét bizonyítja, hogy
elhatározták a jelenlevõk, hogy nem vár-
nak újabb öt évet, hanem a nyáron újra
szerveznek egy összejövetelt (férjekkel, fe-
leségekkel, gyerekekkel együtt). S addig is
a világhálón létrehozott csoportban tart-
ják a kapcsolatot.

PSG

A Sárbogárd–Sárszentmiklósi Evangélikus
Egyházközség kiemelt alkalmai a közeljövõben:

Október 29. – úrvacsorás ünnepi istentiszteletek: 9 óra, Baross u. 2.; 10.30 óra, Köztár-
saság út 200.

Október 31. – reformáció ünnepi istentisztelet: 17 óra, Baross u. 2.

November 12. – közös hálaadó ünnepi istentisztelet a reformáció alapértékeiért és a
megújult templomért: 10.30 óra, Köztársaság út 200.

November 17. – protestáns est: 18 óra, a polgármesteri hivatal díszterme.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Váraljainé Melis Orsolya
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Miklósi sulihírek
Óvó nénik látogatása

Az elsõ osztályosok az elõkészítõ szakaszon már túl vannak, s ok-
tóberben belevetették magukat az igazi munkába. Kreatív mun-
káikkal díszítik nemcsak az osztály falait, hanem az iskola folyosó-
in lévõ faliújságokat is. Reggelente és délutánonként hang-fény
terápiára járnak, néptáncot tanulnak, fejlesztõ foglalkozásokon
vesznek részt, kölyökatlétikán ügyeskednek, ökoszakkörön alkot-
nak, s tanórákon szívesen lendül magasba a kezük. Egyik délelõtt
ebbe a munkába leshettek bele az óvó nénik, akiket boldogan vet-
tek körbe régi óvodásaik. Marika néni, Tüni néni, Tündi néni és
Ági néni ámulva figyelték, hogyan hasonlítottak össze mennyisé-
geket és számokat, hogyan olvastak össze hangokat a gyerekek, és
sok-sok új mondókát is hallhattak tõlük. A további munkához
minden jót kívántak a kis elsõsöknek, és búcsúzáskor általunk ké-
szített ajándékokkal leptük meg õket.

Elsõ osztályos tanító nénik

Október 23.

Iskolai ünnepségünket hagyományosan a Himnusz közös éneklé-
sével kezdtük. Mûsorral idén is a 8. évfolyam készült. A verses, ze-
nés, mozgásokkal színesített elõadást érdeklõdéssel és figyelem-
mel hallgatta a tanulóifjúságunk.

Határtalanul

Hetedikeseink október 24-e és 27-e között felvidéki tanulmányi
kiránduláson vesznek részt.
A Felvidék a Kárpát-medence mûemlékekben egyik leggazda-
gabb tájegysége, ezen belül Zoboralja történelmileg és néprajzi-
lag a magyarság szempontjából különösen érdekes régió.
Csallóköz kincsei címmel 32 tanulónk látogatást tesz Pozsony-
ban, Zoboralján és Bajmóc lovagvárában 4 pedagógus kíséreté-
ben. Elmennek egy somorjai magyar alapiskolába is, ahol megis-
merkedhetnek a külhoni magyar iskolások életével. Komárom-
ban megismerik a kettévágott város mindkét oldalát. Gútán a
Kis-Duna régi medrénél megtekintik a különleges, úszó hajómal-
mot és Közép-Európa leghosszabb fahídját, gyönyörû természeti
környezetben. Dévényben a Duna és Morva összefolyása hajdan

a Magyar Királyság kapuját jelentette. Megtekintik a várat (kívül-
rõl, mivel a benti múzeumnak nincs magyar vonatkozása), felke-
resik a Milleniumi emlékmû megmaradt tábláját, az apácatorony
alatt pedig felidézik az azt övezõ legendát. A Duna és Morva
összefolyásánál a vasfüggöny áldozatainak emlékmûvét láthatják.
Alsócsitáron közös énekkel emlékeznek meg Kodály Zoltánról, a
világhírû magyar zenetudósról, zeneszerzõrõl, oktatóról és
népzenekutatóról, megkoszorúzzák emléktábláját.

Élményeikrõl majd az újság hasábjain is beszámolnak.

Bolyai

A Bolyai matematika csapatversenyen a 7. b osztályosok Vad-
macska csapata bejutott a megyei legjobb hat közé: Domján
Dominka, Kovács Luca, Kõmüves Gergõ, Tóth Zsuzsanna. Gra-
tulálunk!

Pályaorientációs nap – 2017. október 27.

A tanítás nélküli munkanapon az iskola valamennyi osztálya és
valamennyi tanulója különbözõ szakmákkal ismerkedhet. A
program célja, hogy a szakmákat közelrõl megismerjék, életkö-
zeli helyzetben lássanak különbözõ szakmákhoz kapcsolódó tevé-
kenységeket, ezzel elõsegítve majdani pályaválasztásukat. Az alsó
tagozatosok részt vesznek Szabián Norbert fegyverszakértõ és
sportlövész olimpikon bemutatóján. Az elsõsök belepillanthat-
nak a zenekarok és táncmûvészek életébe, pályaorientációs játé-
kokat játszanak, ismeretek birtokába juthatnak rejtvények, fel-
adatok formájában, szülõkkel beszélgethetnek a munkájukról.
Ebéd után minden osztálynak a helyszínen patkolt saját patkója
lesz Zsinkó István kovácsmester jóvoltából. A felsõ tagozatosok
interaktív és kooperatív szakmaismertetõkön vesznek részt. Ellá-
togatnak a KITE Zrt. sárbogárdi telephelyére, a Suzuki Barta he-
lyi márkakereskedésébe. Váraljai Péter fafaragó az evangélikus
templom mellett mutat be egy asztalosmûhelyt. Várjuk a tûzoltó-
ság, a honvédség, a mentõk, a rendõrség munkatársait. Az aulá-
ban érdekes, különleges szakmák bemutatója lesz szülõk és
meghívott vendégek közremûködésével. Délután a „tökös” hét
záróprogramja lesz kézmûvességgel, sütõtökfalatozással, lesz
tökfaragás, a nagyoknak még jelmezes táncmulatság is.

Horváth Ferencné igazgató
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Töbörzsöki iskolahírek
Családi nap Töbörzsökön

A lelkes és szorgos elõkészületek, agilis szervezési munkálatok és
az egyéb, teljesítésre váró feladatok megoldása az idei tanév ele-
jén is remek hangulatú, minden szempontból sikeres családi napi
élményekkel gazdagította a töbörzsöki gyerekeket és felnõtteket.
Az idõjárás nagyon kegyes volt: a ragyogó napsütés emelte a jó-
kedvet. A gyönyörû paripák a virágokkal és szalagokkal ékesített
fogatokkal két órán át járták Töbörzsök utcáit. A jellegzetes szü-
reti zene már messzirõl jelezte a konvoj érkezését, tapasztaltuk,
hogy sokan várták a lovas kocsikat, a rendezvényt. Az (elõzetesen
megbeszélt) utcai keresztezõdéseknél leszállva – tanáraikkal
együtt – vidám dalokra táncoltak kicsik és nagyok. A szülõk, nagy-
szülõk, kedves szomszédok és ismerõsök szívesen tapsolták meg
az elõadók produkcióit.

A töbörzsöki iskola pedagógusai évek óta vállalják, hogy meghív-
ják a fogatokat, beszerzik a szükséges engedélyeket, és – komoly
biztonsági feltételek mellett – aktív részesei a sikeres lebonyolí-
tásnak is. Mindez persze csak az elsõ fele a vidám délelõttnek.
Eközben a legaktívabb, tevékeny, önzetlenül segítõ szülõk a fi-
nom ebéd elkészítésével foglalatoskodtak; idén rántott szelet és
petrezselymes burgonya készült. A finom ebéd elkészítésénél
Csõgör László és kedves felesége, Melinda – az újonnan megvá-
lasztott SZMK-elnökünk – tartotta kézben a vezérfonalakat,
amelyek mentén összehangolt és gördülékeny volt a vendéglátás.
A reggel óta mûködõ büfében tetszés szerint választhatott min-
denki kedvenc italai közül, a felnõttek forró kávét is ihattak. A ki-
fogástalan ebéd sok szorgos kéz eredményeként került a tányé-
rokra. Sztárszakácsunk Hajdu Istvánné Jutka volt, aki két tanítvá-
nyunk nagymamájaként oroszlánrészt vál-
lalt a sütésben-fõzésben.
Köszönet illeti a sok kedves anyukát, akik a
beszerzésben, az elõkészítésben – krumpli-
pucolásban, petrezselyem-aprításban, hús-
szeletelésben, panírozásban –, cipekedés-
ben, vendégfogadásban, eladásban és
egyéb munkálatokban önzetlenül segéd-
keztek.
Az ügyes, cukrászatban járatos szülõk cso-
daszép és csoda jó sütemények készítésével
neveztek be a sütiversenyünkre. A számok-
kal megjelölt alkotások elbírálására a legil-
letékesebbet, Domján János cukrászmes-
ter urat kértük meg, aki készséggel vállalta
a feladatot. Az Õ döntése alapján rangso-
roltuk a finomságokat, s adtuk át az elsõ, a
megosztott II. és III. díjat a készítõknek.
Ezt követõen az összes sütemény „árvere-
zésre” került, azaz tálcákra porciózva felvá-
sárolhattuk a teljes sütikészletet. Egyetlen
torta maradt érintetlen, amit a tombolahú-
zás fõnyereményének szántunk.

Közel másfél órán át tartott az ebéd utáni program: a tombolatár-
gyak kisorsolása. Örömmel mondhatjuk, hogy minden jelenlévõ
nyert valamit – és aki nem, velük osztoztak azok, akiknek nagyobb
szerencséjük volt.
Az igazi összefogás és összhang eredménye, hogy a családi nap
most is remekül sikerült, és a vidám elfoglaltságok élvezete mel-
lett az SZMK-nak – közvetve természetesen iskolánk gyermekei-
nek – szép bevételt hozott.

„De most itt vagyunk, emlékezünk…”
Október 23.

Ünnepélyünk kezdetekor még a Himnusz is bensõségesebben
hangzott, mint egyéb alkalmakkor. A rendhagyó emlékezés szálai
Nagy Imre, a forradalom áldozata és Sinkovits Imre, az esemé-
nyek túlélõje vallomásai köré szövõdtek.
A párhuzamos elõadásmódban elhangzó beszámolók – idõrendi
sorrendben – a megtörtént események lelkesítõ és drámai fordu-
latait követve élethû képet adtak a forrongó tenni akarás és a ke-
gyetlen elfojtás végleteirõl. A legkisebbek is megérthették az
igazságtalan megtorlás és a fájdalmas veszteség hatásait.
A megható ’56-os dalok részletei elmondták a „kimondhatat-
lant”, azt, ami a szavak fölött áll, amit mi, hétköznapi emberek
csak a költõi lelkek segítségével ismerhetünk meg.
„Nekünk nem jutott más, csak az õszi ködbe burkolózó fák,
idegen katonák zaja nálunk az ávós fekete autón járt.
Pedig vártuk, hogy új tavasz ébred és eljön a hosszú forró nyár,
de csak jéghideg tél jött és itt maradt harminchárom éven át.
Közben senki se beszélt rója, tudod: nem volt szabad,
csak az emlékét õrizték azok a pesti tûzfalak…”
Meggyújtott mécseseink az áldozatok lelkéért égtek, a köréjük helye-
zett virágok hálánk, tiszteletünk és szeretetünk jelét adták.
„Ma már szólhat a dal a Corvin-közben lelõtt srácokért,
és a kapualjakban névtelenül harcoló bátrakért,
és az ezrekért, kikre börtön várt és súlyos büntetés,
mégis szembe néztek a tankokkal, hisz létünk volt a tét.
Azok ott szórták ránk az átkot, közben éltették a pártot,
mi meg a jeltelen sírokra sose vihettünk virágot!
De most itt vagyunk, emlékezünk!” (Pintér Béla: ’56 él!)

A gondos szerkesztésnek és a szép elõadásnak köszönhetõen a
megható zenei betétek elhangzásakor tanítványaink megértették
az akkori események tragikumát és átérezték az emlékezés meg-
hitt pátoszát.
Köszönet és elismerés illeti 4. és 8. osztályos tanulóinkat és osz-
tályfõnökeiket (Oláhné Bereczk Zsuzsanna, Domjánné Dodon-
ka Zita)!

Juhász Jánosné tagintézmény-vezetõ
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Cecei sulibörze
Kirándult a 3. évfolyam

2017. október 17-én, kedden a Cecei Általános Iskola 3. osztályos
tanulói a Tamási vadaspark és a simontornyai vár megtekintését
tûzték ki úti céljuknak. Reggel 7.30-kor gyülekeztünk a központ-
ban, majd 8.00 órakor elindultunk a gyönyörû buszunkkal Tamási
felé. Egy órányi buszozás után problémamentesen megérkez-
tünk.

Tanulmányi kirándulásunk célja a hely természeti értékeinek
megismerése, a vaddisznók és a szarvasok megfigyelése, valamint
a környezet és természetvédelemre nevelés volt. A túra elején fel-
hívtuk a gyerekek figyelmét az erdõ és az ott élõ vadak tiszteleté-
re, kértük õket a halk beszédre. A gyerekekkel elõször a muflono-
kat tekintettük meg. Vezetõnk sok új információval ismertetett
meg bennünket. Az állatok nagyon barátságosak és szelídek vol-
tak. Mindenki megsimogathatta a kerítés mögött lévõ állatokat.
Ezután kezdõdött igazán a túra. Elindultunk felfelé a dombon.
Egy földbe süllyesztett leskunyhóba mentünk be, ami speciális
üveggel volt ellátva, ezáltal a vadak számára láthatatlanok marad-
tunk. Itt közvetlen közelrõl csodálhattunk meg a gyönyörû gím-
szarvasokat, dámszarvasokat. Ezután folyatatva a túrát meredek
lépcsõkön vezetett felfelé az utunk. Felérve a dombtetõre fel-

mászhattunk egy kilátóba, ahonnan gyönyörû kilátás tárult a sze-
münk elé a tolnai erdõségre. Miután kicsit megpihentünk, hirte-
len felbukkant Sára, aki egy nagyon szelíd dámszarvas, mert kis-
korától kezdve emberi kézhez volt szoktatva. A gyerekek kezdet-
ben kicsit félénken közelítették meg az állatot, de hamar megba-
rátkoztak vele. Lefelé vettük az irányt a dombtetõrõl, eközben
megnéztük a vaddisznókat is. A vadasparkban ismeretterjesztõ
táblákat láthattunk, melyek bemutatták az erdõ növény- és állat-
világát, még több ismeretet adva a gyerekeknek. A vadasparkot
elhagyva egy nagy sétát tettünk a közeli parkerdõben.
Visszatérve a buszra folytattuk kirándulásunkat Simontornya fe-
lé. A vár a község szívében helyezkedik el, Simontornya fõ látniva-
lója. Az 1270-es években építette Simon, akirõl az egész település
a nevét kapta. A gyerekekkel elõször kívülrõl jártuk körbe a várat,
majd részt vettünk két múzeumpedagógiai órán. Az elsõn egy idõ-
utazáson vettünk részt a vár megépítésétõl napjainkig. A gyere-
kek nagyon élvezték, hiszen õk is részesei lehettek a vár különbö-
zõ korszakainak és birtokosainak megidézésében. A második óra
témája a reneszánsz volt. A tanulók megfigyelhették a vár rene-
szánsz jellemzõit, tárgyait. Beöltöztek korhû ruhába, majd rene-
szánsz zenére megtanultak néhány tánclépést is. Nagyon élvezték
a diákok, nagyon szép befejezése volt a napnak.
Elmondhatjuk, hogy igazán jól sikerült kirándulás volt, nagyon jól
éreztük magunkat. Fáradtan, de élményekben gazdagon értünk
vissza az iskolához.

Komáromi Éva tanító

Hüllõkiállítás

Az intézmény ökoprogramjának keretében ismét megrendezték
a cecei iskolában a hüllõ- és ásványkiállítást. A diákok tanórai ke-
retekben és a szünetekben ismerkedhettek meg a hüllõk és a hül-
lõtartás jellemzõivel. A legbátrabbak még a nyakukba is vehették
a gabonasiklót, valamint megsimogathatták a szelíd óriáskígyót
is, amit nemrégen etettek meg.
A diákok és a pedagógusok utazás nélkül, az iskolában juthattak
tapasztalatokhoz az állatok tulajdonságairól és a felelõs állattar-
tásról egyaránt, valamint különleges ásványokat is láthattak.

Szabóné Várady Katalin tanító
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Õszi hírek Aprajafalváról
TAKARÍTÁSI VILÁGNAP

Szeptember 19-én tartottuk a takarítási vi-
lágnapot. Megbeszéltük a takarítás, tiszta-
ság fontosságát, hogyan õrizhetjük meg
azt, miben tudunk segíteni otthon, az óvo-
dában.
Közösen takarítottunk a csoportokban az
otthonról hozott eszközökkel. A gyerekek
pókhálóztak, törölgettek a polcokon stb. A
lányok a babaszobában tettek rendet, „ki-
mosták” a babaruhákat, vasalva, összehaj-
togatva rakták a helyére, „elmosogattuk” a
babaedényeket. A fiúk az autós polcokat
rakták rendbe, törölgették az autókat, pol-
cokat, söpörtek, porszívóztak. Az udvaron
a nagycsoportosok a babaházban takarí-
tottak, a kisebbek az elõforduló szemetet
szedték fel.
Nagy hangsúlyt fektettünk a környezet vé-
delmére, a környezettudatos nevelésre. A
gyerekek lelkesen dolgoztak, jó érzéssel
töltötte el õket a rend a tisztaság.

A NÉPMESE NAPJA

Szeptember 29-én a népmese napja alkal-
mából Tósoki Anikó elõadómûvész volt a
vendégünk. A délelõttöt Ács Enikõ éneké-
vel, gitárjátékával színesítette. A gyereke-
ken kívül néhány szülõ is részt vett a ren-
dezvényünkön. A termet hintalóval, ku-
tyával, macival és Rozi babával rendezte
be Anikó, amiket felhasznált a versmondá-
sokhoz. Élvezetes elõadásban hallhattunk
Weöres Sándor-, Kányádi Sándor-, Petõfi
Sándor- és Nyulász Péter-verseket. Több-
ször elmondta a költõk nevét, hogy a gye-
rekek megjegyezhessék. Mesélt arról is,
hogy õ is ide járt óvodába, és most öröm-
mel jött vissza, hogy találkozhasson a gye-
rekekkel. Enikõ megzenésített verseket
adott elõ, közösen énekelték a gyerekek-
kel. Ügyesen megmozgatták, bevonták a
gyerekeket, akik nagyon élvezték az elõ-
adást. Sok új élménnyel gazdagodtak. Kel-
lemes hangulatú délelõttöt töltöttünk
együtt. Köszönjük a színvonalast elõadást.

AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA

Október elsõ hetében az állatokkal foglal-
koztunk, mivel 4-én tartottuk az állatok vi-
lágnapját. Állatokról szóló könyveket,
puzzle-t, plüss- és mûanyag állatokat hoz-
tak a gyerekek. Beszélgettünk a találós
kérdéssel kitalált állatokról, életmódjuk-

ról, tulajdonságaikról stb. Megbeszéltük
az állattartás felelõsségét, az állatok védel-
mét. Igyekeztünk állatszeretõ, állatbarát,
az állatokat oltalmazó gyerekekké nevelni
õket. Játszottunk a plüss- és mûanyag álla-
tokkal, lakhelyet építettek nekik. Színez-
tek állatos színezõket, gyurmából készítet-
tek különbözõ állatokat. Felkerestük,
megfigyeltük a költözõ madarak fészkét,
beszéltünk az itt maradó állatok gondos-
kodásáról. Madáreleséget helyeztünk ki a
madáretetõkbe. Játszottunk állatos me-
móriával, kártyával, dominóval stb. Elhoz-
hatták kedvenc állataikat a kisállat-kiállí-
tásra. A szülõk segítségével érkezett kacsa,
nyúl, papagájcsalád, két nagy csiga, fürjek
és kutya, amit megsimogathattak. Megbe-
széltük a jellemzõ jegyeiket. A Dog Plusz
egyesület is ellátogatott hozzánk, a gyer-
mekek megismerkedhettek a terápiás ku-
tyákkal, gyakorolhatták, hogy az általuk
adott vezényszavakat hogyan hajtják végre
a kutyák. A bemutatóért cserébe kutyaele-
séget ajándékoztunk a menhelyen élõ ku-
tyáknak.
Köszönjük, hogy a bemutatóval, illetve az
állatok behozatalával segítették, hogy job-
ban megszeressék a gyerekek az állatokat!

A KOMPOSZTÁLÁS VILÁGNAPJA
Október 10-én tartottuk a komposztálás
világnapját. Több kisgyerek kerti szerszá-
mokkal, vödrökkel, talicskával érkezett az
óvodába. Megbeszéltük a komposztálás
folyamatát, fontosságát a lehullott lomb,
levágott fû stb. újrahasznosítási lehetõsé-
geit.

Környezetvédõ szemléletük, környezettu-
datos magatartásuk alakítása érdekében
beszélgettünk arról is, hogy ezzel az eljá-
rással csökkentjük a levegõszennyezést is
(például azzal, hogy nem égetünk avart).
Az udvaron összegereblyéztük a falevele-
ket és a komposztálóba hordtuk. Lelkesen
dolgoztak a gyerekek, örömmel vettek
részt a munkában.

A KÉZMOSÁS VILÁGNAPJA

A kézmosás világnapja (október 13-a) al-
kalmából beszélgettünk a kézmosás fon-
tosságáról, bemutattuk, gyakoroltuk a he-
lyes végrehajtását. Felhívtuk a figyelmet a
körömkefe megfelelõ használatára, annak
szükségességére. Különbözõ fajta és illatú
szappanokat szagoltunk. Ennek kapcsán
szó volt a régi szappangyártásról és a mos-
tani szappanokról, újfajta adagolókról.

Pál Ildikó óvodapedagógus

Újraélesztési gyakorlat

2017. október 24-én, kedden 8-tól 12 óráig
újraélesztési gyakorlatot szerveztünk a
Cecei Általános Iskolában a helyi Egész-
ségfejlesztési Iroda támogatásával. Az or-
szágos programhoz kapcsolódva igyekez-
tünk minden felsõs diák és nevelõ számára
gyakorlatban is bemutatni az újraélesztési
technikákat, Tóth Rajnald és Vas Tibor
mentõtisztek jóvoltából. A gyakorlat egy
videó megtekintésével kezdõdött, ahol be-
mutatták, hogy milyen nagy szerepe van a
gyorsaságnak és a gyors reagálásnak a be-
teg szempontjából, majd gyakorlatban is
egyenként kipróbálták a technikai megva-
lósítást a diákok és nevelõik.
Nagyon köszönjük a közremûködõknek és
az EFI munkatársainak, hogy idõt nem saj-
nálva ennek a nemes ügynek az élére álltak
a térségünkben, így az iskolánkban is! Re-
méljük, hogy nem sokszor lesz szükség a
technikára, de, ha kell, akkor a diákjaink
tudnak majd segíteni a bajbajutottakon!

Szabóné Várady Katalin igh.

Október 23.

Nemzeti ünnepünket megelõzõen október
20-án, pénteken rendeztük meg a cecei is-
kolában az 1956-os forradalomra emléke-
zõ ünnepségünket. Reggel 8 órakor átsé-
táltunk a Mûvelõdési Házba, ahol a Him-
nusz éneklése után meghallgattuk Király
László igazgató úr ünnepi gondolatait. Az
ünnepség a 7. osztályosok mûsorával foly-
tatódott, ami mai diákok gondolatainak
keretébe foglalva, egy régi napló olvasása
során idézte fel az eseményeket mozgal-
masan, sok dallal egybefûzve. A mûsort
Ráczné Pincési Julianna és Ferenczi Ro-
land osztályfõnökök állították össze, és a
diákok mutatták be nagy sikerrel.
Az ünnepi mûsor után közösen elénekel-
tük a Szózatot, majd minden osztály kisé-
tált a kopjafához, ahol néma fõhajtással is
emlékeztek a mártírokra.

Szabóné Várady Katalin igh.
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Zöldleves
Hozzávalók: 5 szál újhagyma, 100 g (fa-
gyasztott) spenót, 200 g (mirelit) brokkoli,
1 ek reszelt friss gyömbér, 1,5 l zöldség-
leves alaplé, 1 tejföl, 1 ek rizsliszt, 1 csokor
petrezselyem.
A hagymákat
felkarikázzuk és
egy evõkanál
olajon megpá-
roljuk, hozzáre-
szeljük a gyöm-
bért is. Hozzá-
dobjuk a fa-
gyasztott spe-
nótleveleket és a
mirelit brokko-
lit, felöntjük a zöldséglevessel. Hagyjuk fõ-
ni, majd mikor minden megpuhult, bele-
vágjuk a petrezselymet, és még egy kis fõ-
zés után összeturmixoljuk. A tejfölt elke-
verjük az egy evõkanál rizsliszttel és egy
merõkanál levessel, és behabarjuk vele a
kész levest. Ízesítjük sóval és fehér borssal.
Vajgaluskát fõzzünk hozzá, de azt külön
vízben, amit utána beleteszünk a levesbe.

Vajgaluska

Hozzávalók: 1 tojás, 5-6 dkg liszt, 2 ek tej-
föl, 1 evõkanálnyi vaj, vagy margarin, csi-
pet só.
A vajat megolvasztjuk, hozzákeverjük a
lisztet, a tojást, a tejfölt, sózzuk, teáskanál-
lal kis galuskákat formázva megfõzzük sós,
forró vízben.

Csirkés-baconös rakott
burgonya tejfölös-sajtos

öntettel

Hozzávaló: 30 dkg csirkemell, 3 gerezd
fokhagyma, 50 dkg burgonya, 20 dkg ba-
con, 6 ek tejföl, 10 dkg ementáli, paradi-
csomszósz (ízlés szerint), 1 tk õrölt kö-
mény, só, bors, olaj.
A csirkemellet felkockázzuk, fûszerezzük,
átkenjük a zúzott fokhagymával, majd egy
kevés olajban megpirítjuk. Amikor már
majdnem kész, hozzáadjuk a kockára vag-
dosott bacont is. Közben a megtisztított

burgonyát is felkockázzuk, és sós, kömé-
nyes vízben megfõzzük. Mikor elkészült,
leszûrjük és egy kiolajozott hõálló edénybe
tesszük. A húst és a bacont is hozzákever-
jük, de lecsöpögtetjük, hogy ne legyen túl
zsíros az étel. A tejfölbe keverjük a reszelt
sajtot és ráöntjük a húsos burgonyára, jól
összekeverjük, hogy mindenhova jusson
belõle, majd 10-15 percen át sütjük 180 fo-
kon. Amikor elkészült, eloszlatjuk a tete-
jén a paradicsomszószt (elhagyható) és
kínálhatjuk.

Kétsajtos töltött padlizsán
Hozzávalók: 1 db padlizsán, 5 közepes db
paradicsom, 1 közepes db vöröshagyma, 2
gerezd fokhagyma, 1 ek római kömény, 1
tk oregano, 1 bögre barna rizs (fõtt), 10
dkg feta sajt, 10 dkg mozzarella, 3 ek olíva-
olaj, só, bors ízlés szerint.

A paradicsomokat megmossuk, bevágjuk a
tetejüket, majd leforrázzuk. Lehúzzuk a
héjukat, és a csumáját kivágva feldarabol-
juk. A hagymákat finomra vágjuk. A rizst
kétszeres mennyiségû vízben megfõzzük.
A padlizsánt megmossuk, levágjuk a végét,
majd hosszában félbevágjuk. Kanállal ki-
vájjuk a szélét, majd egy kis késsel felkoc-
kázzuk a belsejét és eltávolítjuk. Az olíva-
olajat felhevítjük, üvegesre pirítjuk benne
a vöröshagymát, majd hozzáadjuk a fûsze-
reket és a fokhagymát. 1-2 percig fõzzük.

Hozzáadjuk a padlizsánt, 1-2 percig pirít-
juk, felöntjük egy fél deci vízzel, és hozzá-
adjuk a felvágott paradicsomot. Sózzuk,
borsozzuk. 15-20 percig fõzzük lefedve.
Ha kész, hozzáadjuk a felkockázott fetát és
a kifõtt rizst. Összekeverjük. A padlizsán-
hajókat egy olívaolajjal kikent tepsibe
tesszük, belekanalazzuk a tölteléket, és
megszórjuk a reszelt mozzarellával. 190
fokra elõmelegített sütõbe toljuk, majd
20-25 perc alatt készre sütjük.

Citromos-kókuszos torta
Hozzávalók: 15 dkg liszt, 10 dkg cukor, 1
db tojás, 1 dl olaj, 2 tk sütõpor, 4 ek citrom-
lé, 350 g natúr joghurt, 1 db citrom reszelt
héja, 7 dkg kókuszreszelék, 0,5 tk
szódabikarbóna; a krémhez: 3 ek citromlé,
2 dl habtejszín, 2 db citrom reszelt héja,
3-4 ek kókuszreszelék, 10 dkg krémsajt, 5
dkg porcukor.
A tojást habosra
keverjük a cukor-
ral, majd hozzá-
adjuk az étolajat,
a joghurtot, a cit-
romlevet és a cit-
rom héját, és ki-
keverjük. Egy má-
sik tálban össze-
keverjük a száraz
hozzávalókat
(liszt, sütõpor,
szódabikarbóna,
kókuszreszelék), majd a két tál tartalmát
összekeverjük. Kivajazunk és kilisztezünk
egy 18 cm átmérõjû tortaformát, és elõme-
legítjük a sütõt 180 fokra. A tésztát a torta-
formába öntjük, és sütõbe toljuk 30-35
percre. Tûpróbával teszteljük, ha kész,
hûlni hagyjuk. Ha a sütemény teljesen ki-
hûlt, elkészítjük a krémet: a krémsajtot ki-
keverjük a porcukorral, a citromhéjjal, a
citrom levével, a habtejszínt pedig kemény
habbá verjük. A két tál tartalmát összeke-
verjük, és a legvégén hozzáadjuk a kókusz-
reszeléket is. A süteményt félbevágjuk,
tortatálra helyezzük az alsó lapot, egyenle-
tesen elkenjük rajta a krém felét, majd rá-
helyezzük a felsõ lapot, majd annak a tete-
jén elkenjük a maradék krémet. Tálalásig
hûtõbe tesszük.

NAGYMAMA RECEPTJEI

HETI IDÕJÁRÁS

Október utolsó napjai változatos idõjárást hoznak, kapunk ízelítõt a kellemes, meleg idõbõl és egy kicsit a kora téli idõ is meglátogat minket. Pénteken enyhe
reggel után magasra emelkedik a hõmérséklet, akár a 20 fokot is elérheti. Ugyanakkor az esti órákban északnyugat felõl megnövekszik a felhõzet és ország-
szerte esõre, záporokra készülhetünk. Szombaton már hûvösebb lesz az idõ, emellett északnyugatira fordul és megerõsödik a szél. Csapadék ugyanakkor a
hétvége elsõ napján nem várható. Vasárnap észak felõl beborul az ég, az északnyugati szél megerõsödik, helyenként viharossá fokozódik. A délutáni óráktól az
esõ is elered, helyenként jelentõs mennyiség is hullhat. Az erõs széllel komoly lehûlés is érkezik, mely a jövõ hét elejétõl érezteti hatását. Hétfõn hajnalban
mindössze 2 és 6 fok közé csökken a hõmérséklet, élénk északnyugati szél mellett, és napközben is mindössze 10 fok körül alakul a csúcshõmérséklet. Elszór-
tan záporok alakulnak ki, hazánk hegységeiben egy-egy hózápor, vagy jégdarazápor sem zárható ki. Keddre kissé gyengül a szél, így még tovább hûl a levegõ:
hajnalban sokfelé fagypontig, vagy fagypont alá is csökken a hõmérséklet: -1 és +4 fok várható hajnalban. A nappal is hideg marad, országszerte 10 fok alatt
marad a hõmérséklet, többfelé az 5 fokot sem haladja meg.

www.metnet.hu
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BOGÁRD és VIDÉKE városi teremlabdarúgó-bajnokság
II. forduló

Spuri–Sárkeresztúr Kike 0-4 (0-1)
Spuri: Huszár – Bereczki, Kiss, Zámbó, Fésû.
Csere: Banda, Bozsoki, Czeiner.
Sárkeresztúr Kike: Visi J. – Szauervein,
Hajdinger, Jancski, Böröndi.
Csere: Ásványi, Kristóf, Haller, Visi R.
1. perc: Böröndi kapott jó indítást, azonban lövé-
se a kapu mellett kötött ki. 2. perc: Hajdinger
nagy lövése a hosszú felsõben, 0-1. „Irgalmatlan
nagy gól volt!” 3. perc: Zámbó szöglet után kapu
mellé bombázott. 5. perc: Jancski átadását
Böröndi Huszár lábába rúgta. Nagy helyzet volt!
8. perc: Kike-fölény kihagyott helyzetekkel. 11.
perc: Czeiner kapu mellé trafált. 12. perc: éledez-
ni látszik a Spuri. 14. perc: Czeiner lövésébe Fû-
rész beletalpal, lábáról a kapu mellé megy a lab-
da. Ellentámadás után Ásványi-kapufa. 17.
perc: Czeiner átadását Zámbó pörgette mellé.
18. perc: Bereczki szögletét Zámbó kapu mellé
lõtte. Az elõzõ bajnokságban ilyen helyzeteket
nem hagyott ki. Az ellentámadás után Jancski jó
helyzetben nem találta el a kaput. 21. perc:
Bozsoki csetlett-botlott, végül õ sem találta el a
kaput. Böröndi meg a sokadik helyzetét puskáz-
ta el. 23. perc: Kristóf lövése a hosszúban kötött
ki, 0-2. Mezõnyjáték sok hibával. 27. perc:
Bozsoki lövése Szauerveinrõl vágódott Visi R.
elé, aki a másik oldalon kapu mellé lõtt. 28. perc:
Bozsoki mellé lõtt. 30. perc: Szaurvein hagyott ki
nagy helyzetet. 32. perc: Ásványi sem találta el
a kaput. 33. perc: Bereczki szabadrúgása ment
mellé. Ásványi meg a Spuri kapujából rúgta ki a
labdát. 34. perc: Zámbó magasan a kapu fölé
trafált. 36. perc: Böröndi szabadrúgása megint a
kapu mellett kötött ki. 37. perc: Haller átadásá-
ból Böröndi végre betalált, 0-3. 39. perc: Böröndi
a végére hagyta a csattanót, lövése után a kapu-
ban táncolt a labda, 0-4.
A helyzeteit kihagyó Spuri ellen megérdemelten
nyert a Kike.
Góllövõk: Hajdinger, Kristóf, Böröndi 2.

Twister Galaxy–Dream Team
4-2 (1-1)

Twister Galaxy: Bognár – Balogh, Kaló, Killer,
Budai.
Csere: Kun, Szántó.
Dream Team: Sipõcz – Bognár J., Kiss, Simon
I., Mondovics.
Csere: Bognár R., Hajdú, Kovács, Rozgonyi, Si-
mon II., Varga.
2. perc: Balogh szánta el magát lövésre, azon-
ban eredménytelenül. 3. perc: Kaló távoli lövése
Bognár J. lábáról a mezõnybe vágódott. 4. perc:
Killer bénázott a kapu elõterében. Kaló sem talál-
ta el a kaput. 5. perc: Kiss meg mellédurrantott.
Kun a kapusba rúgta a labdát, a kipattanó Kaló
elé került, aki mellélõtt. 6. perc: Kun lövését
Sipõcz lábbal hárította. 8. perc: Varga váratlanul
megszerezte a vezetést, 0-1. Jó cserének bizo-
nyult. 10. perc: Budai átadását Kun az oldalfalra
rúgta, ahonnan az alapvonalon kívülre vágódott
a labda. 12. perc: Kaló lövését Sipõcz a mezõny-
be öklözte. 13. perc: Kun átadását Budai a kapu-
ba pöckölte, 1-1. 14. perc Kaló Kapu mellé lõtt. A
másik kapu elõtt Simon II. óriási helyzetben kapu
fölé vágta a labdát. 16. perc: Killer kérte és meg-

kapta a labdát, de messzire pattant tõle. 18.
perc: Kaló lövését Sipõcz szögletre ütötte. A be-
lõtt labda Killer lábára került, de mire a kapura
fordult, lejárt az igazolása. 20. perc: Simon I. a
kapu fölé perdít. 21. perc: Rozgonyi kapu mellé
lõtt. Simon II. lövését meg Bognár ütötte a me-
zõnybe. 22. perc: Kiss lövése a vetõdõ Bognár
lábáról jutott a kapuba, 1-2. 25. perc: ide-oda
pattog a labda a Dream kapuja elõtt, végül má-
sodszorra Budai találatával 2-2. Kezdés után
Kaló váratlan lövése talált utat a kapuba, 2-3.
Nem sokáig örülhetett a Dream Team a vezetés-
nek. 26. perc: Killer elfelejtett a gázpedálra lépni,
oda a 100 %-os helyzet. 27. perc: Kun lövése
akadt el Bognár J.-ben. 30. perc: Budai gólhely-
zetben rosszul vette át a labdát. 31. perc:
Mondovics lövése a kapusról ment szögletre.
33. perc: Kun lövését védte Sipõcz. 34. perc: A
„kamionos” Killer végre eltalálta a labdát, mely a
kapuban kötött ki, 4-2. 35. perc: Simon II. lövése
Bognárról vágódott szögletre: belenyugodtak az
eredménybe a csapatok, mert említésre méltó
esemény már nem történt a pályán.
Góllövõk: Budai 2, Kaló, Killer, illetve Varga, Kiss.

Bogárd Junior–Extrém 3-11 (1-5)

Bogárd Junior: Szakács – Bor P., Alland, Farkas
II., Lénárt.
Csere: Szunyogh.
Extrém: Németh – Nedoba, Dévényi, Horváth
T., Lázár.
Csere: Szabó F.
1. perc: Dévényi lövését Szakács szögletre te-
nyerelte. 2. perc: Dévényi pörgetett kapu mellé.
3. perc: Horváth Lázár átadását kapu fölé vágta.
100 %-os helyzet volt. 4. perc: Horváth megsze-
rezte a vezetést, 0-1. 6. perc: Lázár addig tétová-
zott, míg elveszítette a labdát. 7. perc: szóhoz ju-
tott a Junior. Lénárt lövése Némethrõl, újból elé
került a labda, melybõl egyenlített, 1-1. 8. perc:
Dévényi átadását Nedoba lõtte be, 1-2. 10. perc:
Dévényit nem támadták, végül gólt szerzett, 1-3.
11. perc: Szabó lövését védte Szakács. Lázár
100 %-os helyzetben a kapusba rúgta a labdát.
Az Extrém a helyzetek sokaságát hagyta ki. 15.
perc: Lénárt lövését Németh a mezõnybe rúgta.
16. perc: Bor a kapu mellé lõtt ígéretes helyzet-
ben. Szabó növelte az elõnyt, 1-4. 17. perc: Dé-
vényi lövését Szakács a mezõnybe ütötte. 18.
perc: Horváth találatával tovább nõtt az elõny,
1-5. 21. perc: Extrém-szögletbõl semmi. Bor lö-
vését Németh estében a mezõnybe rúgta. 22.
perc: Nedoba került helyzetbe, de lövése kapu
fölött hagyta el a játékteret. A kidobott labdából
Lénárt a hosszú felsõbe lõtt, 2-5. 24. perc: Dévé-
nyi nem hibázott, 2-6. 25. perc: Horváth mellé
durrantott. 26. perc: most Dévényi hagyott ki a
Junior elõterében. 27. perc: Szabó tört a kapura,
senki nem zavarta, lõtt és gól, 2-7. 29. perc Láz-
árnak ezen a napon semmi sem jön össze. 31.
perc: Dévényi találatával 2-8. Kezdés után Dévé-
nyi szerezte az Extrém 9. gólját, 2-9. És még nem
volt vége. 31. perc: Farkas II. találatával 3-9. 32.
perc: Lázár megint kapu mellé lõtt. A következõ
Horváth-lövésnél Szakácsot a kapufa segítette
ki. 35. perc: Horváth lõtt elhamarkodottan. 36.
perc: a megállíthatatlan Dévényi újabb találatá-
val 3-10. 37. perc: Dévényi tálalt Horváth elé, to-

vább növelve az elõnyt, 3-11. 38. perc: a feltá-
madó Junior Bor lövésével ellõtte a puskaport.
Ilyen arányban is megérdemelten nyerte a mér-
kõzést az Extrém. Kevés ellenállást tanúsított a
Junior.
Sárga lap: Alland.
Góllövõk: Lénárt 2, Farkas II., illetve Horváth 4,
Nedoba, Dévényi 4, Szabó 2.

FDL Dear Life Kft.–
Légió 2000, Agro Natur 1-0 (0-0)

FDL Dear Life Kft: Farkas – Papp B., László, La-
katos, Bor J.
Csere: Abdalla, Papp Z., Rehák, Ellenbruck.
Légio 2000, Agro Natur: Horváth – Tóth A., Ma-
gyar, Nyúl, Tóth G.
Csere: Kelemen, Szabó.
Igencsak tisztelték egymást a csapatok. 3. perc:
eddig kellett várni az elsõ lövésre, Bor szabadrú-
gása Nyúlról vágódott le. 6. perc: Tóth A. próbál-
kozott lövéssel. 8. perc: Nyúl lövését védte Far-
kas. 9. perc: végre valami! Ellenbruck került
helyzetbe, de kimaradt. 10. perc: László lövését
Horváth lábbal a mezõnybe rúgta. 11. perc: Ma-
gyar lövése kerülte el a kaput. 13. perc: Rehák
magasan a kapu fölé lõtt. 14. perc: Abdalla lövé-
sét védte Horváth. 15. perc: Papp B. lövését
Horváth szögletre menti. 17. perc: Tóth G. erõs
lövése kerülte el a kaput. 28. perc: László lövése
Horváth kezében hal el. Sok az egyénieskedés,
sok a hiba! 21. perc: Papp B. átadásáról Lakatos
maradt le. 23. perc: Bor lövése a védõkrõl a me-
zõnybe vágódott. 24. perc: Lakatos a kapu mellé
lõtt. 25. perc: Papp B. és Virág fejelt össze, sérü-
lés nem történt. 26. perc: Rehák perdítése a ka-
pufáról ment ki. 28. perc: Magyar emelése a ka-
pu fölé sikeredett. Ebben a percben Bor mit ha-
gyott ki? 31. perc: Szabó sem találta el a kaput.
Légió-küzdelem eredménytelenül. Virág elha-
markodottan lõtt. Szabó megint nagy helyzetet
hagyott ki. Tóth G. magasan a kapu fölé lõtt. És
ami ilyenkor lenni szokott! 38. perc: Abdalla lö-
vése kerülte el a kaput, Rehák pedig gólt lõtt,
1-0. 38. perc: Papp Z. óriási helyzetet hagy ki.
39. perc: Papp Z. átadását, Bor a kapu fölé vág-
ta. 40. perc: Nyúl lábában az egyenlítés, de ott is
maradt.
A játék képének a döntetlen jobban megfelelt
volna.
Sárga lap: Tóth A.
Góllövõ: Rehák.
A mérkõzéseket Tóth István vezette.

Tabella

1. FDL Dear Life Kft. 2 2 - - 2:0 6
2. Extrém 1 1 - - 11:3 3
3. Légió 2000,

Agro Natur 2 1 - 1 8:3 3
4. Twister Galaxy 2 1 - 1 6:10 3
5. Sárszentágota Öfi 1 1 - - 4:1 3
6. Sárkeresztúr Kike 2 1 - 1 4:1 3
7. Dream Team 2 1 - 1 7:8 3
8. Bogárd Junior 2 - - 2 7:16 0
9. Spuri 2 - - 2 1:8 0

Góllövõ lista

1. Lénárt György, Bogárd Junior, 5 gól.

Gróf Ferenc
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Egyensúlyban a hétvégi mérleg
TISZTES HELYTÁLLÁS

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ–
Sárbogárd 2-1 (1-0)

Gárdony–Agárdi Gyógyfürdõ: Heim – Ba-
logh, Fodor, Balogh, Berndt, Ihász, Spá-
nitz, Ambrus, Klauz, Kocsis, Hanák.
Cserék: Pölöskei, Fukász, Oláh, Tóth, Nagy,
Bogács.
Vezetõ edzõ: Balogh Zsolt.
Sárbogárd: Nyári – Gráczer Bence, Nagy,
Hegedûs, Gráczer Bálint, Gulyás–Kovács,
Tóth Zsolt, Bezerédi, Gráczer, Laták,
Horváth.
Cserék: Luczek, Kovács, Rezicska, Németh,
Nagy, Bernáth.
Vezetõ edzõ: Viktor Ferenc.
Az Ercsiben gyõztes agárdiak otthonába
nem feltartott kezekkel érkezett a Sárbo-
gárd. A rangadónak beillõ találkozó elsõ
félidejében a hazaiak játéka érvényesült.
Nyári B. bravúrjainak köszönhetõen sike-
rült mérkõzésben tartani csapatát.
A 32. percben a jobb oldalról beadott lab-
dát Berndt A. a hálóba lõtte, 1-0. A szünet
után a vendégek az egyenlítõ gól elérésé-
hez bátrabb támadójátékkal több veszély
okoztak a hazai kapu elõtt. A 70. percben
Gráczer Bence átadását Bezerédi Á. he-
lyezte a kapuba, 1-1. Mindkét csapat a gyõ-
zelem megszerzését tûzte maga elé. A 82.
percben jobb oldalról elvégzett szögletre a
csereként beálló Nagy Á. jól mozdult, és 8
m-rõl a kapuba fejelt. 2-1. A mérkõzésen
mindvégig nagy iramú és változatos játé-
kot nyújtottak a csapatok. A bajnokesélyes
hazaiak kitûnõ mérkõzésen tartották ott-
hon a három pontot.
Jók: Nyári B., Gráczer G., Bezerédi Á.

A GÓLARÁNY VOLT
CSAK KÉRDÉS

Sárbogárd II.–Rácalmás
3-0 (0-0)

Sárbogárd II.: Farkas– Vámosi G., Mol-
nár, Juhász, Simon, Sükösd, Szabó, Vámo-
si D., Demeter, Bartók, Lajtos.
Cserék: Horváth, Palásti, Pajor.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Rácalmás: Szabó – Nagy, Hornyák, Né-
meth, Juhos, Fodor, Hír, Decsi, Horváth,
Somogyi, Szeitz.
Cserék: Szabó, Orsós, Tömöri.
Vezetõ edzõ: Boncz Gábor.
Az elsõ félidõ pontatlan és erõtlen hazai
támadásokkal és a vendégek önfeláldozó
védekezésével telt el. A szünet után tovább
erõsödött a sárbogárdi szorítás és az 51.
percben megszületett a vezetés. Sükösd G.
jobb oldalról elvégzett szögletét Juhász G.
6 m-rõl a bal alsó sarokba fejelte, 0-1. A
Rácalmás továbbra is csak a védekezésre

fordított energiát és Szabó I. remek védé-
sei mentették meg a vendégeket az újabb
góltól. A 63. percben már a sokadik
Sükösd G.-szöglet után sikerült növelni az
elõnyt. A beívelt labda átszállt a védõk fe-
lett és Szabó Z. 16 m-rõl a léc alá emelt,
2-0. A vezetés birtokában macska–egér
harc alakult ki a csapatok között, és a ven-
dégek nem tudtak átlépni a saját térfelük-
rõl. A 85. percben egy formás hazai táma-
dás végén Demeter D. Lajtos A. átadását
15 m-rõl a kapu jobb alsó sarkába lõtte,
3-0. Az egész mérkõzésen a nyomasztó ha-
zai fölény a szünet után már gólokban is
megmutatkozott.
Jók: Molnár M., Sükösd G., illetve Szabó I.

A SOROZAT TOVÁBB
FOLYTATÓDIK

Polgárdi U19–Sárbogárd U19
2-3 (1-1)

Polgárdi: Juhász – Csóka, Nemes, Polák,
Sári, Riba, Baksa, Bindics, Somogyi, Fad-
gyas, Zöld.
Cserék: Grabecz, Kovács, Lukács.
Sárbogárd: Brúzsa – Simon, Kiss,
Vagyóczki, Petõ, Kisari, Sükösd, Demeter,
Luczek, Horváth, Barabás.
Cserék: Deák, Bruzsa, Husvéth, Erdélyi,
Gábris.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
A Sárbogárd esélyesként lépett pályára a
polgárdi fiatalok ellen. A 21. percben De-
meter D. góljával megszerzett vezetés iga-
zolni látszott az elõzõ mondatot, 0-1. A ha-
zaiak a 27. percben Polák D. góljával cáfol-
ták mindezt, 1-1. A második félidõ hazai
támadásokkal indult. Az 52. percben meg-

lepetésre Bindics M. góljával vezetést sze-
reztek, 2-1. A Csipkerózsika álmából ébre-
dezõ vendégek a 65. percben Luczek R.
góljával egalizálták az eredményt, 2-2. A
82. percben Demeter D. második góljával
sikerült megfordítani a mérkõzés állását,
2-3. Kissé nehezen megszerzett három
pont a gyõzelmi széria hetedik állomása
volt.

AZ EGYSÉG
A VENDÉGEKNÉL

Sárbogárd Öregfiúk–
Aba-Sárvíz Öregfiúk 2-5 (0-2)

Sárbogárd: Sipõcz – Szikszai, Palotás,
Tóth, Deák, Killer, Kassai, Tóth, Nedoba,
Tórizs.
Cserék: Derecskei, Kelemen, Horváth, Si-
mon, Lakatos, Szeip.
Aba–Sárvíz: Zsidó – Szalai, Tóth, Piller,
Kotrik, Pogány, Örkényi, Major, Vinklár,
Ragyamóczki, Kovács.
Cserék: Buzsik, Pap, Szabó, Pusztai.
A sárbogárdi kimaradt helyzetek után a 6.
percben a hazai védelem hibáját kihasz-
nálták a vendégek. A jobb oldalon meg-
szerzett labda a beadás után a kapu elé ke-
rült, és az elmélázó védõk között Pusztai
A. L. a hálóba kotorta, 0-1. Újabb elrontott
lehetõségek a sárbogárdi oldalon és az
egyenlítés helyett abai gól. A 27. percben
Kovács K. kilépett a védõk között és a
Sipõcz A.-ról visszapattanó labdát a kapu-
ba helyezte, 0-2. A szünet után feltámad-
tak a hazai remények. Az 54. percben Si-
mon K. buktatásáért megítélt büntetõt
Deák G. lõtte a kapu bal oldalába, 1-2. Az
58. percben ismét kétgólos volt a vendégek

Fotó: Boros Zoltán
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elõnye. Piller G. átadását Kovács K. 17
m-rõl lõtte a hálóba, 1-3. A 64. percben a
jobb oldalon vezetett támadást az Aba és
Pap F. középre passzolt labdáját Major I.
16 m-rõl a kapu bal oldalába lõtte, 1-4. A
68. percben Örkényi F. lerántásáért meg-
ítélt szabadrúgást Pusztai A. I. a sorfal
mellett a jobb felsõ sarokba csavarta, 1-5.
A mérkõzés 78. percében az eredményen
kozmetikázó Tórizs A. góljával kialakult a
mérkõzés végeredménye, 2-5.

ELSZALASZTOTT
LEHETÕSÉG

Sárbogárd U16–LMSK U16
0-0 (0-0)

Sárbogárd: Deák – Horváth, Suhajda, De-
ák, Gábris, Pap, Sohonyai, Erdélyi, Varga,
Lengyel, Horváth.

Cserék: Gyökér.

LMSK: Muzs – Kovács, Tóth, Pap, Nagy,
Bagó, Magyar, Márkus, Zsoldos, Boldog,
Koltai, Teichel.

Cserék: Nagy, Zsoldos, Márkus.

A mérkõzésen a hazai támadók gólképte-
lensége eredményezte a gól nélküli dön-
tetlent. A kapu elõtti határozatlanság és
könnyelmûség fájdalmas pontok elveszté-
sébe került.

A HÉTVÉGE
SPORTMÛSORA

Október 28. (szombat)

10.00 órakor: Baracs U19–Sárbogárd U19
(megyei I. o., U19, Baracs)

14.30 órakor: Sárbogárd Öregfiúk–LMSK
Öregfiúk (Sárbogárd)

Október 29. (vasárnap)

10.00 órakor: Polgárdi U16–Sárbogárd
U16 (Polgárdi)

13.30 órakor: Tordas–Sárbogárd (megyei
I. o., Tordas)

13.30 órakor: Nagykarácsony–Sárbogárd
II. (megyei II. o., Nagykarácsony)

Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

Könnyed gyõzelem
a sereghajtó ellen

VAX KE Sárbogárd–Velencei SE 46-18 (20-7)
Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 5. forduló:
Vezette: Fazekas K.–Pavelekné J. Nézõszám: 70 fõ.
Sárbogárd: Sohár – Szabó J. Zs. 4, ifj. Bodoki 10, Pluhár 6, Rehák 4, Goldberger 7, Kaló
5.
Cserék: Suplicz 4, Várady–Szabó 4, Aranyos A. 2.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Velence: Kerkuska – Róth, Kazsoki 3, Szabó 1, Gyõrffy 6, Gyebnár 3, Vajda 1.
Cserék: Monger, Zsiros, Szilágyi 4, Kosztrihán.
Edzõ: –.
Hétméteresek: 4/2, illetve 5/3, kiállítások: 8, illetve 8 perc.
Az elõzõ hétvégi, fájó, martonvásári vereség után ezúttal a sereghajtó újonc Velence csa-
patát fogadtuk. A célunk a 2 pont megszerzése mellett a csapat önbizalmának növelése
volt.
Sikerült is ennek megfelelõen kezdeni a találkozót, mi szereztük az elsõ 4 találatot és a
vendégek elõször csak a 8. gólunk után tudták bevenni Sohár Máté kapuját. A továbbiak-
ban is a mi akaratunk érvényesült, a gyors támadás-befejezéseinknek köszönhetõen a 23.
percben már 15-5-nél megvolt a 10 gól különbség. A szünetig nem változott semmit a já-
ték képe, a vendégek továbbra is nehezen jutottak el helyzetekig. Ezt kihasználva maga-
biztos 13 gólos elõnnyel mehettünk pihenni.
A folytatásban is gyakorlatilag ugyanabban a mederben folyt a mérkõzés. Jöttek az indí-
tásgólok, amelyekbõl szinte mindenki szép számmal vette ki a részét. A 43. percben
Suplicz góljánál elõször mutatott az eredményjelzõ 20 gólos különbséget. A mérkõzés
utolsó negyedében már csak az volt a kérdés, sikerül-e elérni a 30 gólos differenciát. Et-
tõl egy kicsivel elmaradva, 28 gólos önbizalom-növelõ, könnyed siker lett a vége.
Nagy szükségünk volt már egy gyõzelemre. Igaz, nem a mezõny legerõsebb csapatát sike-
rült legyõznünk, de a mentségükre legyen mondva, több húzóemberük is sérülés miatt
távol maradt a találkozótól. Önbizalom-növelés szempontjából viszont mindenképpen
jól jött nekünk ez a meccs. Az elõzõ két mérkõzésünkön mindannyiszor csak 19 gólig si-
került jutnunk, ehhez ma elég volt 30 perc is. A 48 lõtt gólunk szépen megoszlott a 9 me-
zõnyjátékosunk között.
Két hét múlva kellemesebb szájízzel várhatjuk a Rácalmás elleni, idegenbeli rangadót,
ahol jóval nehezebb dolgunk lesz.

November 4. (szombat) 18 óra: Rácalmás SE–VAX KE Sárbogárd

Tabella

1. Ercsi SE 5 4 1 0 140 110 30 9
2. Rácalmás SE 4 3 0 1 107 95 12 6
3. Martonvásári KSE 4 2 1 1 105 96 9 5
4. VAX KE Sárbogárd 4 2 0 2 109 88 21 4
5. Bicskei TC 4 2 0 2 87 89 -2 4
6. Móri KSC II. 3 0 0 3 71 104 -33 0
7. Velencei SE 4 0 0 4 79 116 -37 0

Az 5. forduló további eredményei:

Ercsi–Martonvásár 27-27 (13-13), Mór II.–Rácalmás 24-37 (11-13)

Rehák Tamás
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Redõnyös 06 (30) 966 8446

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

Alig használt Dormeo Renew memóriahabos fedõmatrac
140x200x6 cm-es eladó. 06 (20) 405 7366

Élettársat/házvezetõnõt keresek ottlakással. Érdeklõdni: 06 (30)
423 2616

400 literes Zanussi fagyasztóláda kitûnõ állapotban eladó 06 (20)
250 5137

Tûzifa! Száraz akác és tölgy aprítva, ömlesztett m3/18.000 Ft. Ga-
rantált minõség és mennyiség. 06 (30) 339 7504

Nagyvirágú szálas krizantém eladó Tósokiéknál Nagyhörcsökön.
Árusítás mindennap 14 órától és hétfõtõl a sárbogárdi piacon. Te-
lefon: 06 (30) 4640 345

Extra száraz konyhakész tûzifa, akác, tölgy 18.000 Ft/m3. Rendel-
hetõ: 06 (70) 636 0017

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

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

Kétszobás, összkomfortos CSALÁDI HÁZ,
1978-as, ELADÓ.

Hõszigeteléses vakolatú,
gáz- és vegyes fûtéses. Bajcsy-Zs. út 86.

06 30 552 4960

ELADÓ egy galambszürke,
pár alkalommal használt 50-es

FÉRFI ÖLTÖNY ajándék nyakkendõvel.
Ár: 10.000 Ft.

06 20 405 7366

SZÁNTÓFÖLDEKET BÉRELNÉK
2 ha felettieket, elõre fizetek.

06 30 705 3958

ÉPÍTÕIPARI CÉG KÕMÛVESEKET KERES
hosszú távra, kiemelt bérezéssel.

06 30 912 2382

VAGYONÕRI MUNKA Sárbogárdon,
mellékállásban 650 Ft/óra.

06 70 421 3900

D-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ
AUTÓBUSZVEZETÕT keresünk,

ÁLLANDÓ MUNKÁSJÁRAT SZÁLLÍTÁSÁRA
Sárbogárd, Alap, Dunaújváros és Mezõfalva

körzetébõl hosszú távra.
Érdeklõdni lehet:
+36 30 688 8500

PÉNZTÁRCÁT TALÁLTAK
október 22-én, vasárnap

a sárbogárdi TÜZÉP elõtt a kerékpársávban.
A szerkesztõségben átvehetõ.

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
A következõ pár kötötte össze hivatalosan is élete fonalát Sár-
bogárdon október 20-án:

RADOVICS ÉVA (Sárbogárd) és
NAGY GÁBOR (Sárbogárd).

A neveket az önkormányzat közlése alapján,
a házaspár hozzájárulásával tettük közzé.

Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást,
a nehézségekben kitartást kívánunk

az újdonsült házasoknak!

Szerkesztõség

ORVOSI ÜGYELET
MÛKÖDÉSI RENDJE ÉS HÍVÓSZÁMA:

HÉTKÖZNAP hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00 óráig,
pénteken 12.00 órától másnap 7.00 óráig, hétvégén és ünnep-
napokon 7.00 órától másnap 7.00 óráig.

ÚJ HÍVÓSZÁM:
06 (70) 3703 104

Hétfõtõl csütörtökig a rendelési idõ után, az ügyelet megkezdésé-
ig, 16.30 órától 17.00 óráig az alábbi telefonszámon hívható házior-
vosok:

HÉTFÕ, DR. SOMOGYVÁRI KATALIN, 06 (20) 555 3369;

KEDD, DR. CSANÁDI JÓZSEF, 06 (30) 540 3598;

SZERDA, DR. FARKAS JÁNOS, 06 (20) 927 9213;

CSÜTÖRTÖK, DR. JARABIN JÁNOS, 06 (30) 928 5500.

Hétfõtõl péntekig, 7.00 órától a rendelés megkezdéséig a Sárbogárd
város területén mûködõ háziorvosok orvosi körzetenként sürgõsségi
esetekben rendelkezésre állnak.
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