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Írás a 3. oldalon.

A MÛVÉSZET
RAGAD

Szilárd már ugyan a megformázott,
mázas agyag, megszáradt már a vász-
non a festék, mégis rátapad a szemünk,
s fogva tart a látvány. Szól egy dallam,
és énekre, táncra fakaszt. Vers hangzik
fel, s mélyre hatolnak belénk megkom-
ponált sorai. Érzékeink fölött elvész az
uralom, megmagyarázhatatlanul rea-
gálunk a mûvészeti alkotásokra. Ma-
gával sodor valami ismerõsség, felka-
varodik egy-egy megélt érzésfoszlány,
emlékkép. A mûvészetek nyelve föl-
döntúli, szavak nélküli, mellkasi kom-
munikációs csatorna, nem agyból in-
duló frekvencia. Felfeküdni ezekre a
hullámokra termékenyítõ, kisimító
másállapot. Az idõtlenség földi hívsá-
gokat feledtetõ pillanata.

Hargitai–Kiss Virág

Írás a 2. oldalon.

Ahogy van, úgy jóAhogy van, úgy jó
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A JÁRATLAN ÚT VITÉZE
– Volt tornatanár, rajztanár, grafi-
kus, vasutas, illusztrátor, galambász;
egyvalami eddig sose volt: 70 éves.
Most ez is összejött neki – e szavak-
kal köszöntötte Zocskár Andrást az
alkotó kerek születésnapja alkalmá-
ból rendezett kiállításon Leszkovszki
Albin szombaton délután a mûvelõ-
dési ház kamaratermében. Majd ek-
képp rajzolta tovább a mûvész port-
réját, találó és pontos képet adva Ró-
la: – Múltkor András figyelemre
méltó kijelentést tett elõttem: „Én
keramikus vagyok!” Ezt olyan ko-
moly önérzettel mondta, mintha azt mondta volna: én nemzetkö-
zi ûrhajókapitány vagyok. Ha itt körülnézünk, látjuk, hogy a kerá-
mia költészetté is válhat. A puha agyagból verset lehet írni, költõi
képek teremthetõk belõle. Hát még ha tekintetbe vesszük a mázt!
A bogárdiak nem tudják, milyen kivételes gyûjtemény foglal he-
lyet most itt a mûvelõdési házban. „Járt utakért járatlant el ne
hagyj!” – mondja a bölcs közmondás. Nos, a mûvész a járatlan út
vitéze, természetesnek tartja, hogy egyedi, minden mástól külön-
bözõ produktum legyen, amit létrehoz. Zocskár Andrásban ez a
különbözni vágyás már az abszurdum határait ostromolja, azt sem
bírja ki, hogy készülõ mûve a saját eddigi mûveihez is hasonlítani
merészeljen.

A bevonatok sokféleségének a megszállottja. Örömét leli a kísér-
letezésben. Égetés elõtt homokot hint a még híg mázra, hogy ér-
dekesen recés legyen, de nem mindegy ám, milyen színû az a ho-
mok! Megfüstöli a kerámiát, embertelen türelemmel cserépcsip-
kéket formál. Zocskár nem volna Zocskár, ha megelégedne az
egymûfajúsággal. Vannak itt festmények, rajzok, drapériák.
Mind szépek. Szépséget csinálni a lehetetlennel határos feladat.

A Huszics Vendel Kórus három dalt, Makkos Norbert Reményik
Sándor Akarom címû költeményét nyújtotta át ajándékként az
ünnepeltnek. De ajándék, elismerés volt Zocskár András számá-
ra az is, hogy nagyon sokan jöttek el az eseményre: barátok, kollé-
gák, régi ismerõsök, alkotótársak, tanítványok, a mûvész tisztelõi,
s nem utolsósorban családja: felesége, a mûvészi géneket öröklõ
három lánya és három fiúunokája.
Akik ismerik András munkáit, felismerik bármennyi közül is jel-
legzetes formavilágát, stílusát. Lenyûgözõ, gazdag tárlaton cso-
dálhatjuk meg az évtizedek során ihletõdött darabokat: lámpás-
nak is tökéletes madáretetõket, mécsestartókat, vázákat, dobo-
kat, a jelen merített papíron megörökített töredékeit, hévízi han-
gulatokat, szobrokat, faliórákat, perselyeket, és még folytathat-
nám a sort.
Mindenképpen érdemes ellátogatni erre az inspiráló kiállításra!
Novák Kovács Zsolt elárulta, hogy ezzel a kiállítással nem ért vé-
get a „Zocskár-év”, idén készül még egy meglepetéssel a Sárbo-
gárdi Múzeum Egyesület.

Hargitai–Kiss Virág

Itt járt a Kultúrkamion
Az Esztrád Színház vállalása révén „Házhoz megy a kultúra”
Kultúrkamion formájában, mely pénteken Sárbogárd központjá-
ban töltött egy délutánt, retrópartira várva az érdeklõdõket két
idõpontban. A Kultúrkamion érkezését az interneten hirdették
meg, ahol az alábbiak olvashatók errõl az országjáró küldetésrõl.
A Közép-Kelet-Európában egyedülálló film–színház-kamion a
benne lévõ felszereltségnek köszönhetõen filmek bemutatása
mellett komplett színházi elõadások megtekintésére is alkalmas,
így akár a legkisebb településekre is eljuttatható a kulturális él-
mény. A kamion mûsorát a közönség igényeinek megfelelõen, át-
fogó kutatás után alakították ki. Elsõdlegesen a magyar filmek
bemutatására törekszenek, hiszen kiemelt céljuk a magyar kultú-
ra minél szélesebb körben történõ terjesztése, megismertetése.
A kamionban minden korosztály számára kínálnak programokat.
Elismert színházi rendezõk koncepciója alapján vígjátékok, drá-
mák, krimik, musicalek és gyerekeknek szóló elõadások lesznek

láthatók. Habár a színházi elõadásokat behatárolja a színpad mé-
rete, teret adhat egy-, vagy többszereplõs, sõt cirkuszi produkci-
óknak is.

HKV
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AHOGY VAN, ÚGY JÓ

A város idõs lakosait köszöntötték hétfõn
délután a mûvelõdési házban mûsorral,
majd terített asztallal. Az elhangzó gondo-
latok, mondatok mind azt erõsítették,
hogy az élet alkonyát, a test változásait po-
zitív szemlélettel szépen is meg lehet élni.
Dr. Sükösd Tamás polgármester az önkor-
mányzat és a képviselõ-testület nevében is
köszöntötte a rendezvényt megtisztelõ
szépkorúakat. Hangsúlyozta: fontos, hogy
az idõsek iránti tiszteletünket az év vala-
mennyi napján kifejezzük, éreztessük a há-
lát azért, hogy általuk létezünk. Az õ mun-
kájuk eredménye, hogy elindultunk az

utunkon, melyet mindvégig egyengettek,
feltétel nélküli szeretettel. A köszönetnek
tettekben is meg kell nyilvánulnia. Az el-
idegenedés helyett, mely jellemzõ a mai vi-
lágra és kihat az emberi, családi kapcsola-
tainkra, sokszor elég egy egyszerû gesztus,
egy telefonhívás, beszélgetés, a másik
meghallgatása, vagy akár egy képeslap,
e-mail. Majd egy elgondolkodtató idézet-
tel zárta beszédét: „Ha ma reggel inkább
egészségesen, mint betegen ébredtél fel,

akkor áldottabb helyzetben vagy, mint
azok a milliók, akik nem fogják túlélni ezt a
hetet. Ha még sosem élted át a háború ve-
szélyét, a fogságba vetettség magányát, a
kínzás gyötrelmeit vagy az éhezés szenve-
dését, akkor 500 millió embernél jobb a
helyzeted. Ha részt vehetsz egy egyházi
összejövetelen a zaklatás, letartóztatás,
kínzás vagy halál félelme nélkül, akkor ál-
dottabb helyzetben vagy, mint hárommilli-
árd ember ezen a világon. Ha van enniva-
lód a hûtõben, ruha a testeden, tetõ a fejed
fölött, és egy hely, ahol nyugovóra hajtha-
tod a fejed, akkor gazdagabb vagy, mint a
világ népességének 75 %-a.”
Ezután a Sárszentmiklósi Általános Iskola
tanulói adtak mûsort.
Hepp Laura, Varga Dorina és Berzeviczy
Dávid „Pityer” elnevezésû énekhármasa

vidám népdalcsokrot nyújtott át az ünne-
pelteknek; Horváth Ferencné készítette
fel õket.
Mayer Erhardt Mariann és Kisné Paczona
Ildikó 3. c osztálya két verset hozott magá-
val, melyeket Mayer Damján Péter és
Pásztor Lili szavaltak el, majd az osztály
nagy kedvence, A Pál utcai fiúk címû musi-
cal egyik betétdalát adták elõ saját nagy-
szerû koreográfiájukban.
Nemcsak a gyermekek kaptak nagy tapsot,
hanem az õket követõ Bíró Kriszti is, aki az
idõs korosztály számára nosztalgikus slá-
gereket válogatott össze. Sokan vele együtt
énekeltek a közönség soraiban ülõk közül.
A mûsor végén az aulába falatozásra invi-
tálták a vendégeket, és egy-egy szál virág-
gal lepték meg õket a SESZI dolgozói.

Hargitai–Kiss Virág

Köszönetnyilvánítás
Sárbogárd Város Önkormányzata ezúton fejezi
ki köszönetét a 2018. október 1-jén megrende-
zésre került idõsek napi rendezvényen a TS
Gastro Kft.-nek az idõsek megvendégeléséhez
biztosított finom ételért.
Köszönjük a fellépõknek a színvonalas mûsort,
illetve a felkészítõik munkáját.
Külön köszönjük a Sárbogárdi Egyesített Szoci-
ális Intézmény dolgozóinak a rendezvény sike-
res lebonyolítása érdekében tett fáradozását.
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik a rendezvény szervezésében, lebonyolítá-
sában bármilyen formában részt vettek.

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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KÖZÖSSÉGÉPÍTÕ, EMBERRÉ
FORMÁLÓ MÛVÉSZET

A zenei világnap kapcsán Puskásné
Radnó Ágnessel, a Violin Mûvészeti
Iskola vezetõjével beszélgettem.

– A Violin Mûvészeti Iskola 22 éve mûkö-
dik. Összesen 7 településen (Dunaújváros
mint központ, Sárbogárd, Cece, Rácal-
más, Pusztaszabolcs, Beloiannisz, Duna-
vecse), 15 telephelyen tanítjuk a gyereke-
ket zene-, tánc-, képzõ-, szín- és bábmûvé-
szeti tanszakokon. Évek óta 800 diákunk
van. Sárbogárdon 13 éve vagyunk jelen,
három telephelyen: a Sárszentmiklósi Ál-
talános Iskolában, a Sárbogárdi Petõfi
Sándor Gimnázium kollégiumában és a
mûvelõdési házban. Ez utóbbi telephe-
lyünk jelenleg szünetel. Itt a zeneiskolai
múlt miatt a zenemûvészet erõsebb, de van
táncmûvészeti és képzõmûvészeti águnk
is. A néptáncos tanulókat Miklóson e tan-
évtõl Veréb Judit tanítja, az idén újraindu-
ló képzõmûvészetet pedig Baloghné Veres
Csilla. Mindig az volt az elvünk, hogy
helybe vigyük a mûvészeti oktatást, ne
kelljen a gyerekeknek messzire utazni
azért, hogy részt vehessenek mûvészeti
képzésen.
– Mennyi pedagógussal dolgoztok?
– 32 tanárunk van, közülük Sárbogárdon
tanít Jákob Zoltán munkaközösségi veze-
tõ (zongora, furulya, szolfézs), Cegelnyik
Jelena (zongora), Veréb Judit (néptánc),
Szász Dávid (gitár), Murai Sándor (trom-
bita, furulya, dob, szolfézs), Kápuszti
Ivetta (hegedû), Vári Péterné (fuvola),
Baloghné Veres Csilla (festészet), vala-
mint jómagam (klarinét).

– Ha valaki kedvet kapna a mûvészet tanu-
lásához, akár felnõttként, nálatok arra is
van lehetõség?
– Elsõsorban a 6–21 éves korú fiatalokat,
gyermekeket várjuk az iskolarendszerû
képzésünkbe. 12 évfolyam van: elõképzõ
1-2, alapfok (6 évfolyam), majd tovább-
képzõ (4 évfolyam). Félévkor, év végén
vizsgázni kell, és tanulóink bizonyítványt
kapnak. Nem csak hivatásos mûvészeket
nevelünk. Azok a gyerekek, akik iskolai ta-
nulmányaikban kevésbé sikeresek, itt le-
hetõséget kapnak a kibontakozásra, krea-
tivitásuk megélésére. Ez visszahat az isko-
lai teljesítményükre, kifejezésmódjukra is,
és az életben jobban megállják a helyüket.
Nekünk ez büszkeség. Ahogy az is, hogy
minden évben vannak mûvészeti szakkö-
zépiskolába jelentkezõ diákjaink, akik
vissza-visszatérnek hozzánk fellépni.
– Sárbogárdon mennyi diákkal büszkél-
kedhettek?
– Az idei tanévben közel 220-an iratkoztak
be hozzánk, ami nagy öröm számunkra.
Köszönjük mind az új, mind a régi diákja-
ink szüleinek a belénk vetett bizalmat.
– Hogyan lehet beiratkozni az iskolába,
milyen feltételekkel?
– A beiratkozások májusban vannak, ezért
már elõre érdemes gondolkodni a szülõk-
nek, hogy a következõ tanévben mely tan-
szak(ok)ra íratják be a gyermeket. Pótbe-
iratkozásra szeptember 10-éig van lehetõ-
ség. A jelentkezéshez egy hallgatói nyil-
vántartó lapot kell kitölteni, melyet honla-
punkon és facebook-oldalunkon is megta-
lálnak. A mûvészeti oktatás térítésidíj-

köteles. Ha valaki egyszerre több tanszak-
ra szeretne beiratkozni (akár különbözõ
iskolákban), akkor magasabb összegû tan-
díj-kötelezettség lép érvénybe.
– A polcon látok egy oklevelet, melyen az
áll: Violin Tehetségpont. Ez mit takar?
– Nyolc éve vagyunk kiváló, akkreditált te-
hetségpont. A Nemzeti Tehetségsegítõ
Tanács kemény megmérettetésen adta ne-
künk ezt a címet. Tehetségazonosítással,
-gondozással és utánkövetéssel foglalko-
zunk a Violin Mûvészeti Iskola megalaku-
lása óta. Amikor felismerjük, hogy egy
gyermek különösen fogékony a zenére,
táncra, színmûvészetre, akkor invitáljuk
ebbe a közösségbe, oktatjuk és pályára irá-
nyítjuk. Tavasszal kötöttünk egy együtt-
mûködést a Magyar Táncmûvészeti Egye-
temmel. Egy két évig tartó projekt kereté-
ben tanáraink továbbképzéseken vesznek
részt, az egyetem növendékei és tanárai
pedig rendezvényeket hoznak hozzánk.
Tavasszal például Sárbogárdon mutatkoz-
tak be Táncoló Kárpát-medence címmel a
mûvelõdési házban. Friss hír, hogy a szé-
kesfehérvári Hermann László Zenemûvé-
szeti Szakgimnázium november 10-én
„Kul-Túra” címmel szakmai napot szervez
a környezõ zeneiskolák tehetséges felsõ
tagozatos diákjai számára, melyen 15 fõvel
Jákob Zoltán is részt vesz.
– Nyári programokkal várjátok-e a gyere-
keket a tanév után?
– Pár éve egy TÁMOP-pályázatnak kö-
szönhetõen sok sárbogárdi gyermeknek is
lehetõsége volt Balatonlellén táborozni,
lovagolni, sportolni, valamint tanáraink-
nak továbbképzés volt. Ezáltal jobban
megismerték egymást a különbözõ telep-
helyek tanulói, tanárai.
– Azt tapasztaltam, hogy a Violinban el-
sõsorban a mûvészeti tevékenységen van a
hangsúly, nem a versenyzésen, mely sok
esetben stresszeli a gyerekeket, elveszi a
kedvüket.
– Fontos a versenyeztetés annak a gyer-
meknek, aki sokkal többre képes, és tud
plusz idõt, pénzt áldozni. Nálunk is vannak
világbajnok, országos bajnok táncosok.
Jelena tanárnõ sok diákot el szokott vinni
Enyingre és Seregélyesre zongoraverse-
nyekre. De a leglényegesebb, hogy öröm-
zenéljenek, örömtáncoljanak a gyerekek,
jól érezzék magukat ebben a közösségben,
szívesen mutassák be tudományukat a csa-
ládnak, és kedvet kapjon a testvérük is,
hogy a Violinba járjon. Amikor azt látom,
hogy a hozzánk járó gyermekek figyelem-
mel kísérik, segítik egymást, közös produk-
ciót hoznak létre, ennél csodálatosabb
nincs. A mûvészetek által sokkal többek
lesznek, fogékonyak és nyitottak a világra.

Hargitai–Kiss Virág

A képen a Violin Mûvészeti Iskola Sárbogárdon tanító tanárai, balról jobbra: Cegelnyik Jelena (zongora),
Veréb Judit (néptánc), Szász Dávid (gitár), Murai Sándor (trombita, furulya, dob, szolfézs), Puskásné
Radnó Ágnes (igazgató, klarinét), Jákob Zoltán (zongora, furulya, szolfézs), Kápuszti Ivetta (hegedû), Vári
Péterné (fuvola), Baloghné Veres Csilla (festészet).
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Szóljon
hangosan
az ének

Tizenöt perc is elegendõ arra, hogy a zené-
nek hódoljunk és ezáltal feltöltekezzünk.
A Petõfi Sándor Gimnáziumban a zene vi-
lágnapján idén is volt villámmegmozdulás:
zengtek a falak a második szünetben.

Bereczk Hedvig tanárnõ vezetésével a leg-
felsõ emelet aulájában összegyûlt diák- és
tanársereg egy ritmusjátékkal nyitott,
majd Répási Nóra és Tóth Laura citerás
elõjátéka után a Szánt a babámra zendített
rá az iskola. Bemutatkozott a gimnázium
új zenekara (mely a Violin Mûvészeti Isko-
la volt, illetve jelenlegi hangszereseibõl
verbuválódott), zongorán, furulyán, fuvo-
lán, hegedûn elõadva Bach parasztkantá-
tájának ismert részletét. Természetesen
ebbe is beszállt énekkel az iskola népe. S
együtt fújták Soltész Rezsõ Szóljon hango-
san az ének címû számát is.
Ezután mindenki visszavonult a termekbe,
folytatni a napi munkát – remélhetõleg fel-
villanyozódva a frissítõ dallamoktól.

Hargitai–Kiss Virág

Zenei
misszió

Missziót folytatnak a Violin Mûvészeti Is-
kola sárbogárdi hangszeres növendékei és
tanárai, hiszen jó hangulatú koncertjeik-
kel viszik a muzsikát óvodákba, iskolákba,
városi rendezvényekre, megosztva minden
korosztállyal a zene szépségeit, a zenélés
örömét, népszerûsítve a lélekemelõ, -építõ
zenetanulást. Az idei tanévben elsõként a
zene világnapja alkalmából, október 1-jén,
hétfõn tartottak elõadást a Kossuth Zsu-
zsanna iskola diákjainak, majd a Sárszent-

miklósi Általános Iskola legfelsõ emele-
tén az alsósok számára. Egyénileg, duó-
ban, trióban és kamaraegyüttesben is a
legkülönfélébb hangszereket vonultat-
ták fel: xilofont, furulyát, gitárt, zongo-
rát, trombitát, fuvolát, klarinétot, dobot,
triangulumot, és természetesen azt a ze-
neeszközt is, mely mindenkinek van: a
hangszálakat. Mivel fõképp a gyerme-
kek által is ismert dallamokat válogattak
csokorba, a közös éneklésre nem nagyon
kellett biztatnia senkit a koncertet leve-
zénylõ Jákob Zoltánnak. Természetesen
néhány klasszikust és két könnyûzenei
darabot is belecsempésztek a repertoár-
ba.

Hargitai–Kiss Virág
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Miklósi sulihírek
A magyar népdal napja

A 2018. szeptember 15-ei magyar népdal
napjára 3. alkalommal kaptunk meghívást.
A rendezvény V. alkalommal került meg-
szervezésre. A program helyszíne ismétel-
ten Martonvásár volt. A Kolompos Mulat-
ság után 11 órakor az 500 gyermek kórusá-
ban ott énekelhettek a sárszentmiklósi
népdalosok is, melyre igazán büszkék le-
hetünk.

Horváth Ferencné felkészítõ tanár

Tanulmányi kirándulások

Kirándulás a porcelán
északi fellegvárába

Szeptember 21-én iskolánk 6. évfolyama
megkezdte az idei tanév elsõ közös utazá-
sát. Elsõ állomásunk Veszprém volt, ahol
megnéztük a várat. A Hõsök kapuján átsé-
tálva eljutottunk Gizella királyné és István
király szobrához, ahonnan lenéztünk a vá-
rosra. A vár központi terén megnézhettük
a Szentháromság-szobrot, a Gizella-ká-
polnát és a Szent Mihály-székesegyházat.
Egy hosszú séta után, melyet a hét dombra
épült városban tettünk, elindultunk bu-
szunkkal a herendi porcelánmanufaktúrá-
ba. Megnéztük, hogyan készül egy porce-
lántányér, egy váza, vagy éppen egy porce-
láncsésze. Betekintést nyerhettünk egy
porcelánkészítõ mindennapi munkájába.
Három óra körül indultunk el haza. A bu-
szon sokan elaludtak a nap fáradalmaitól,
de a többiek jól viselték a sok sétát.

Soós Máté, Szabó Marcell, Végh Dorina,
Sipos Patrícia, Nagy Krisztina 6. évfolyam

Az utolsó õszi kirándulásunk

Pénteken korán reggel indult a vonatunk a
sárbogárdi vasútállomásról Budapestre. A
fõvárosba érkezve elõször elmentünk a
Kopaszi-gáthoz, ahol eltöltöttünk annyi
idõt, mialatt felfedezhettük a helyet, majd
ellátogattunk a Mûszaki Tanulmánytárba,
ahol egy kedves hölgy tartott nekünk mú-
zeumpedagógiai órát. A foglalkozás alatt
csoportokban megtudhattuk, hogy ki talál-
ta fel és miért a szódavizet, a tévét, a porol-
tót és még sok más hasznos tárgyat. A mú-
zeum után visszamentünk a Kopaszi-gát-

hoz, ahol kedvünkre csinálhattunk bármit,
gyönyörködhettünk a természetben, a víz-
mosta kavicsok látványában. Mikor már
annyi volt az idõ, villamosra szálltunk, és
elmentünk a Déli pályaudvarra, ahonnan
indult haza a vonatunk. A vonaton sokat
beszélgettünk, ezért nagyon hamar elröp-
pent az idõ. A vonatról csupa jó érzéssel
szálltunk le, hiszen tele voltunk friss emlé-
kekkel.

Kokas Réka 8. a

Témanap

Pénteken a 7. évfolyam témanapon vett
részt. A Határtalanul elnevezésû pályáza-
ton elnyert utazásra készültünk. Tanára-
ink különbözõ feladatokat állítottak össze.
Útvonalat készítettünk egy térkép segítsé-
gével, a szókeresõbõl a megadott városo-
kat kellett kikeresnünk és még sok más ér-
dekes feladatot is kaptunk. Városok, me-
lyeket kerestünk: Alsóbodok, Bajmóc, De-
áki, Dunaszerdahely, Dévény, Felsõaha,
Gúta, Komárom, Nagytapolcsány, Po-
zsony, Somorja, Zsére
Meghallgattuk a szlovák himnuszt, majd le
kellett rajzolnunk a szlovák címert és zász-
lót. Írtunk is a zászló történetérõl néhány
mondatot. Ezután különféle képeket állí-
tottunk össze a megadott papírrészekbõl,
melyek a pályázat fõbb helyszíneit ábrázol-
ták. Minden puzzle-höz tartozott egy
QR-kód, azt beolvasva és annak alapján
kellett információt keresni az adott témá-
ban. Ezekrõl lejegyeztünk néhány monda-
tot is. Késõbb meghallgattunk két szlovák
népmesét ékes felvidéki tájszólásban,
majd illusztráció is készült a mesékhez. A
nap végén kimentünk levegõzni az udvar-
ra. Ezt a napot nagyon élveztük, nagyon
várjuk, hogy elmehessünk Szlovákiába.
Kedden hajnalban indulunk is.

„MiSulink” újságíró szakkör –
Bögyös Barbara, Bartók Hanna 7. b

Zánkán táboroztunk

Egy borongós, esõs, szeptemberi napon tá-
borozni indult a Sárszentmiklósi Általános

Iskola 39 – harmadik osztályos – kisdiákja,
négy pedagógus kíséretében. Izgalommal
vegyes várakozással tekintettünk a követ-
kezõ három nap elé, mivel voltak a gyere-
kek között szép számmal olyanok, akik
elõtte még soha nem vettek részt „ottal-
vós” kiránduláson.
Úti célunk Zánka volt, az Erzsébet-tábo-
rok egyik helyszíne. Elsõként Balatonfüre-
den álltunk meg, ahol Dottóval – városné-
zõ kisvasúttal – bejártuk a város legszebb
részeit, majd hosszas gyalogtúra követke-
zett, mely során megcsodáltuk a kikötõt és
a gyönyörû Tagore sétányt rózsalugasai-
val. Ezt követõen buszra szálltunk, tovább
indultunk Zánka felé. A táborban hossza-
san vártunk a regisztrációra és arra, hogy
szálláshelyünket elfoglalhassuk, majd bir-
tokba vettük az ebédlõt, ahol tartalmas le-
vessel és pogácsával vártak bennünket.
Miután megküzdöttünk az ágynemûhuza-
tokkal, felfedeztük a tábor környékét. Este
„rókavadászattal” zártuk a napot. A máso-
dik napon a tábor gazdag kínálatából válo-
gatva sétahajókáztunk a Balatonon, tram-
bulinon ugráltunk, gokartoztunk és még
moziban is voltunk. Ez a nap olyan tartal-
masra, mozgalmasra sikeredett, hogy már
10 óra elõtt aludt szinte mindenki. Más-
nap, a reggelit követõen magunkhoz vet-
tük hideg élelmiszercsomagunkat, és in-
dultunk pakolni. Legnagyobb meglepeté-
sünkre hamar elcsomagolta mindenki a
holmiját, és gyorsan kiürítettük a szobákat.
Hazafelé útba ejtettük a gyönyörû Tihanyt
és nevezetességeit. Megtekintettük a Ma-
gyar Királyok Panoptikumát és Kalózmú-
zeumot. A Marcipánmúzeumban rácso-
dálkoztunk a mesefigurákra, a mesterien
megformált építményekre, melyek e fi-
nom édességbõl készültek. A nap hátralé-
võ részében gyönyörködtünk a tihanyi
apátság sétányáról a Balaton látképében,
sétáltunk Tihany hangulatos utcáin. Mie-
lõtt a buszra szálltunk volna, mindenki
vásárolhatott szeretteinek kis apróságot,
figyelmességet. Sárbogárdon mindannyi-
an fáradtan, de élményekkel gazdagodva
szálltunk le a buszról.
A gyerekek egyhangúan állították, hogy a
következõ Erzsébet-táborban is ott lesz-
nek. Ennek érdekében tavasszal ismét pá-
lyázni fogunk az Erzsébet-programra,
mert szeretnénk kihasználni ezt a páratlan
lehetõséget.

Kisné Paczona Ildikó
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Kossuth-morzsák
BECSENGETTEK…

Szeptember 3-án ismét megszólalt iskolánk oly rég pihenõ csen-
gõje, jelezvén, hogy a nyári szünet véget ért.
Az idei tanévkezdés számos változást hozott intézményünk életé-
be. Az iskola alapfeladatainak a bõvülésével iskolánk neve is vál-
tozott, így immár a Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Szakis-
kola, Készségfejlesztõ iskola és Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény nevet viseli. A bõvülés a készségfejlesztõ isko-
la a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulóink részére biztosítja az
életkezdéshez való felkészülést, egyszerû munkafolyamatok elsa-
játítását, továbbá a szakképzésben részt venni nem tudó, enyhe
értelmi fogyatékos tanulóink számára nyújt a munkába álláshoz
és az életkezdéshez szükséges ismereteket, mely elõsegíti a társa-
dalomba való beilleszkedésüket. Az új név mellett iskolánk új te-
tõszerkezetet kapott. A munkálatok tavasszal kezdõdtek, és a
nyár folyamán értek véget. Mindannyiunk örömére nem csak kí-
vülrõl, belülrõl is szépült iskolánk, hiszen a tanmûhely is felújítás-
ra került, és a villanyvezetékek egy részét is kicserélték. Köszön-
jük a fenntartónak, hogy tanulóink, kollégáink ebben a megújult,
megszépült környezetben kezdhették meg munkájukat.
Elsõseink számára a becsengetéssel egy új kaland kezdõdött, tele
érdekes, izgalmas feladatokkal, kihívásokkal. Mindennapjaikat
nagyobb társaik segítik, hogy az iskolai élet útvesztõiben minél
könnyebben boldogulhassanak.

Födelmesi-Pap Erika

ATLÉTIKA
Szeptember 26-án a FODISZ által szervezett megyei atlétikai
versenyen tanulóink kimagasló eredménnyel szerepeltek. 7
aranyéremmel (Góman Zamfira Hajnalka, Singer Cintia, Csor-
dás Beatrix, Horváth Klaudia, Tóth László), 7 ezüstéremmel
(Rafai Tibor, Singer Cintia, Horváth Klaudia, Tóth László,

Zsemberi Szabolcs, Góman Melani), 6 bronzéremmel (Góman
Melani, Horváth Attila, Góman Zamfira Hajnalka, Singer Cintia,
Tóth László, Rafai Mária) és maradandó élményekkel tértek ha-
za diákjaink, öregbítve iskolánk jó hírét. Köszönjük Vámosi Já-
nosnak a kíséretet.

NÉPMESE
Szeptember 27-én megemlékeztünk a népmese világnapjáról.
Benedek Elek születésnapja szeptember 30-a, a magyar népmese
napja alkalmából iskolánkban is programokat szerveztünk. A ké-
sõbb sikeresen megrendezendõ szórakoztató délután reményé-
ben már szeptember elején tervezte az ötödik–nyolcadik osztály,
hogy egy meseelõadással készül erre a napra. Elképzelésük sze-
rint a Csillagszemû juhász történetét kívánták elõadni. Ez jól il-
leszkedett a nagy létszámú osztály azon elvárásához, hogy lehetõ-
leg mindenki szereplési lehetõséghez jusson. A tervek szerint idõ
hiányában, új forgatókönyvvel, kevés jelmezzel, de annál nagyobb
lelkesedéssel készültek.

A tanulók célja az iskolánk alsós tanulóinak szánt meglepe-
téselõadás volt. Ez sikeresen meg is valósult a szeptember 27-ei
délutánon. A kicsik kitörõ örömmel fogadták a meglepetést.
Tapsvihar jutalmazta a szereplõket. A mesén túl a szervezõk az
elõadott Csillagszemû juhász történetébõl készült totóval és

igaz–hamis feladatlappal is készültek. Ezeket az
elõadás után várható jutalom reményében tölt-
hették ki a nézõk. A jutalmat a diákönkormány-
zat biztosította. A színes és jól sikerült délután
további részében minden tanuló szabadon vá-
lasztott meseillusztrációkat, rajzokat készíthe-
tett, melyek legjobbjaival iskolánk faliújságjait
díszítették fel. A legkisebbek ugyanezen célból
színezõkkel, tanulva szórakozhattak. Az elõ-
adást intézményvezetõnk is megtekintette és
elismerõen szólt a tanulók munkájáról. A szerve-
zõk pedig elhatározták, hogy a továbbiakban a
sikeres kezdeményezést megpróbálják hagyo-
mánnyá tenni.

Vámosi János

Ezüst Fejér csapatának
A Dunántúli megyék és Dél-Szlovákia fogatosainak döntõje szombaton zajlott a sárkeresztúri lovas pályán. A Fejér megyei hajtók szé-
pen szerepeltek mindkét versenyszámban.
Akadályhajtásban 38 nevezõbõl 1. helyen végzett Semjén Attila (Mezõszilasi LE, Fejér megye), 2. Geröly Tibor (Fõnix LE, Vas me-
gye), 3. id. Semjén Attila (Mezõszilasi LE, Fejér megye), 4. Gasparovics László (Dél-Szlovákia), 5. Varga Szilárd László (Uraiujfalu
SE, Vas megye), 6. Szalár Róbert (Zalalövõ és Környéke LSE, Zala megye).
Fejér megyébõl több ismert név is indult még az akadályhajtáson: Csuti Péter (Vihar LE, Sárkeresztúr), Taligás Menyhért (Sárbogárdi
LE), Tóth Roxána (Sárbogárdi LE), Kiss Olga (Nagylóki LE) és Csontos Gyula (Mezõszilasi LE).
A csapatversenyben 1. lett Vas megye, 2. Fejér megye (Semjén Attila – Mezõszilasi LSE, id. Semjén Attila – Mezõszilasi LSE, Csuti Pé-
ter – Vihar LE, Sárkeresztúr), 3. pedig Zala megye.
Gratulálunk a Fejér megyét képviselõ hajtóknak és a döntõ rendezõinek! További eredményes sportolást kívánunk!

Hargitai–Kiss Virág
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Cecei sulibörze
A Kamera Família kreatív

fotópályázat díjátadása
2018 májusában a Fejér Megyei Család,
Esélyteremtõ és Önkéntes Ház irodaveze-
tõje, Horváth Gergely azt a lehetõséget
ajánlotta fel a cecei iskola alsó tagozatos
diákjainak és szüleiknek, hogy kreatív fo-
tópályázatot hirdetnek meg az iskolában.

A pályázók egy családi élményt mutathat-
nak be, ahol nagyon jól érzik magukat –
együtt a család.
A nyár folyamán több olyan fotó is szüle-
tett, ahol a családok, a testvérek közös
programon vettek részt. A fényképek ké-
szítése mellett egy rövid beszámolót is vár-
tak a munkatársak, ahol a pályázók leírták,
hogy mitõl is volt olyan fantasztikus a
fényképeken megörökített élmény.
A felhívást szeptemberben megismétel-
ték, hogy mindenki újragondolhassa a le-
hetõséget, aminek eredményeként több
pályázat is született, melybõl kiállítást ké-
szítettek az iskola emeleti aulájában.
A díjak kiosztására 2018. szeptember 24-
én, hétfõn, 16 órától került sor, ahol Hor-

váth Gergely irodavezetõ röviden bemu-
tatta a Családok Éve program fõbb jellem-
zõit és céljait. Ezután bemutatta a két bírá-
lót, Hegedûsné Sevella Zsuzsannát és
Gonda Emmát, akik nagy szeretettel nyi-
latkoztak a pályamûvekrõl és az írásokról
egyaránt. A folytatásban minden pályázót
értékes díjakkal jutalmaztak, hangsúlyoz-
va, hogy milyen fontos a családi összetar-
tás, az egymásra figyelés, a közös élmények
hasznos megélése a mindennapi életünk-
ben.
A díjátadó ünnepséget az Orpheum Kul-
turális Egyesület zenés, hangszereket is
bemutató elõadása zárta mindenki örömé-
re.
A Cecei Általános Iskola diákjai és nevelõi
nevében szeretnénk ezúton is megköszön-
ni a pályázati lehetõséget Horváth Gergely
irodavezetõ úrnak és munkatársainak,
hogy a lehetõséggel megkeresték az iskolát
és az alsó tagozatos diákoknak felajánlot-
ták a Kreatív Fotópályázaton való részvé-
telt!
Köszönjük, hogy támogató partnerünk-
ként tekinthetünk a Fejér Megyei Család,
Esélyteremtõ és Önkéntes Házra!

Király- és királynõ-koronázás
a Mátyás útján

témahét keretében

2018. szeptember 27-én, csütörtökön tar-
tották meg a Mátyás király témahét kere-
tében a király- és királynõválasztást. A diá-
kok szavazatai alapján Sebestyén Domini-
ka és Nagy István 8. évfolyamos diákok
szerezték meg a legtöbb támogatást. A ko-
ronázás ünnepi keretek között zajlott az is-
kola udvarán, ahol Király László igazgató
úr az alábbiakkal köszöntötte az egybe-
gyûlteket:

„A Jóisten kegyelmébõl rám ruházott ha-
talmamnál fogva, a Cecei Általános Iskola

alattvalói kívánsága szerint ezennel király-
lyá koronázlak Nemes és Vitéz Nagy Ist-
ván!
A kitüntetõ címet viseld tisztességgel és
becsülettel! Légy igazságos és kegyes, kö-
nyörületes és nagylelkû! Jutalmazd hûsé-
ges alattvalóidat bõségesen és büntesd a
hûtleneket szigorral!

A Jóisten kegyelmébõl rám ruházott hatal-
mamnál fogva, a Cecei Általános Iskola
alattvalói kívánsága szerint ezennel király-
névá koronázlak Nemes és Kegyelmes Se-
bestyén Dominika Julianna!
A kitüntetõ címet viseld tisztességgel és
becsülettel! Támogasd és segítsd király
urunkat, hogy uralkodása alatt mindvégig
igazságos és kegyes, könyörületes és nagy-
lelkû legyen!
Bátorítsd õt, ha jutalmaz és enyhítsd ha-
ragját, ha büntet!
Isten éltesse a királyt!
Isten éltesse a királynõt!
Hû alattvalók!
Király urunk és királyné asszonyunk aka-
ratából halljátok feladataitokat a holnapi,
várva várt eseményre, a feladatokkal tûz-
delt „lábalásra”!
Halljátok feleim, hogy mely szabályokat
kell betartanotok:
– Hordozható távbeszélõ berendezésete-
ket magatokkal hozhatjátok, de elveszté-
se, vagy elromlása esetén bajotokkal taná-
raitokhoz ne forduljatok! Hangos muzsi-
kával ne vonuljatok utatok során!
– Az utatok során lábatok elé kerülõ sze-
metet és hulladékot zsákba gyûjtsétek és
táborhelyre érkezésetek után adjátok át
vezéreiteknek!
– Megfelelõ és célszerû ruházatot öltsetek
magatokra!
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– Ételt és italt hozzatok bõséggel, mert a királyi udvar ezt nem biz-
tosítja számotokra!
– Az akadályok leküzdése során becsülettel és hõsiesen küzdje-
tek, ne hozzatok szégyent királyunkra, királynõnkre és a királyi
udvarra!”
Másnap pedig útra keltek az „alattvalók” a témahét zárásaként
megvalósuló és a diáksport napját is magába foglaló akadályver-
senyre!

Magyar népmese napja
A magyar népmese napját, szeptember 30-át, Benedek Elek szü-
letésnapját a Mátyás király témahéthez kapcsolódva szervezték
meg a Cecei Általános Iskolában 2018. október 1-jén. Programju-
kat a Cecei Községi Könyvtár is támogatta Sárvári Ilona segítsé-
gével.
Az elõzõ héten sok izgalmas programmal megvalósuló Mátyás-
témahét folytatásaként hétfõn az elsõ, második és harmadik évfo-
lyamosok a híres királyunk életéhez kapcsolódó mesékkel emlé-
keztek meg a magyar népmese napjáról, melyeket Szabóné Vá-

rady Katalin igazgatóhelyettes olvasott fel nekik. A tanárnõ azt is
kiemelte, milyen fontos a mesék szeretete, a képzeletünk és gon-
dolkodásunk fejlesztése, de a valóság és a mesék elkülönítése is.
Azt is hangsúlyozta, hogy a vizuális mesenézés is lehet élmény, de
a könyvben olvasott, vagy kisebb korban hallgatott mesék sokkal
több élményt nyújtanak a diákok számára. Erkölcsi értékekre,
szorgalomra, egymás tiszteletére és gondolkodásra nevelnek, ami
nélkül nehéz az életre felkészülni.

Pályaorientációs látogatás

2018. október 1-jén, a középiskola-választást segítõ programok
keretében két régi diák, Dicsérdi Elizabet és Horváth Zoltán láto-
gatott el a cecei iskolába, hogy meséljenek a 8. évfolyamos diá-
koknak a térség egyik legvonzóbb iskolájáról, a Paksi Energetikai
Szakközépiskoláról. Mindkét diák nagyon jól érzi magát Pakson,
és rengeteg élménnyel feltöltõdve beszéltek jelenlegi iskolájukról
a régi diáktársaknak. A szóbeli bemutatás mellett ppt-vel is ké-
szültek, ahol a képek segítségével a paksi iskola hétköznapjaiba és
ünnepeibe is betekintést nyerhettek az érdeklõdõ cecei végzõsök.
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindkét volt diákunknak,
hogy ellátogattak hozzánk és bemutatták új iskolájukat a végzõs
diákoknak, ezzel is megkönnyítve az iskolaválasztásukat!

Szabóné Várady Katalin igh.

8 dolog, ami miatt szeretjük a sütõtököt
– Finom, egészséges, ráadásul az egyik legol-
csóbb vitamin-, tápanyag- és ásványianyag-for-
rás a tök.
– 90 százaléka víz, húsán és magján kívül virága
is ehetõ, sülve különleges csemege
– Fehérje-, rost- és zsírtartalma elenyészõ, ám
annál gazdagabb A-, B1-, B2-, B3-, B6-, C-, E-vi-
taminban, folsavban és pantoténsavban, de bõ-
ven van benne karotin is. Ásványi anyagok bõ
forrása, például magas kálium-, foszfor-, vas-,
réz- és mangántartalma miatt. Káliumtartalma
miatt vértisztító, vérnyomáscsökkentõ és víz-
hajtó hatású.
– Fogyasztása szebbé teszi bõrünket, a népi
gyógyászatban hashajtóként és béltisztítóként
használták. Jótékony hatással van az emészté-
si problémákra, serkenti a máj mûködését, se-
gít a szív és koszorúér problémák megelõzésé-
ben, fogyasztásával csökkenthetõ a prosztata-
bajok és a szürkületi vakság kialakulásának
kockázata is.
– A sütõtök kipréselt leve is aranyat ér: ha meg-
fázáskor elkortyolgatjuk, gyógyítja a gyulladt
nyálkahártyát, de töklé fogyasztásával csök-
kenhet az asztmás rohamok gyakorisága, az al-
lergikus tüsszögés és köhögés. Pakolásként
használva A-vitamin-tartalma gyógyír a patta-
násos bõrre.
– A leghatékonyabb ásványianyag- és vitamin-
forrás a hidegen sajtolt tökmagolaj. Ebbõl akár
naponta fogyaszthatunk 1-2 kiskanálnyit.

– Jól eltartható nyersen, és a hideget is egészen
jól tûri. Az egészben vásárolt tök akár hetekig is
eltartható sötét helyen.
– Édeskés, de alapvetõen semleges íze miatt
nagyon jól állnak neki a fûszerek: a sáfránytól a
vanílián keresztül a fahéjig hosszú a sütõtökkel
harmonizáló fûszerek sora, de nagyon jól illik
hozzá a narancs és a kókusz is.

SÜTÕTÖKÖS FRITTATA
Hozzávalók: 8 tojás, bors, kakukkfû, a sütéshez
olívaolaj, 20 dkg fetasajt, 25 dkg sütõtök, só.
A sütõt elõmelegítjük 180 fokra. A sütõtököt meg-
hámozzuk (zöldséghámozóval a legkönnyebb),
magját eltávolítjuk, és egyenletes méretû, kb. 1,5
cm-es kockákra vágjuk. Lobogó, sós vízben kb. 4
percig elõfõzzük, hogy kissé megpuhuljon, de ne
fõjön szét. Leszûrjük, konyhai papírtörlõvel felitat-
juk. A fetát a tökkel azonos méretû kockákra szele-
teljük. A felvert tojásokat sózzuk, borsozzuk, hozzá-
adjuk a lemorzsolt friss kakukkfüvet, majd beleke-

verjük az elõfõzött sütõtököt, illetve a fetakocká-
kat. Egy kiolajozott, kb. 26×15 cm-es jénaiba vagy
tepsibe (vagy akár kerek tortaformába) öntjük, és
25 percig sütjük, amíg megszilárdul. Langyosan
tálaljuk.

SÜTÕTÖKÖS SAJTGOLYÓ
Hozzávalók kb. 20 db diónyi nagyságú golyóhoz:
200 g reszelt sajt, 120 g sült sütõtök, 1 tojás, 3
ek. liszt, 10 rozmaringlevél, só, frissen õrölt fe-
kete bors, a sütéshez napraforgóolaj.

A rozmaringlevélkéket finomra aprítjuk, a sült tököt
villával szétnyomkodjuk, egy tálba tesszük. Hozzá-
adjuk a sajtot, a tojást, 3 ek. lisztet, megsózzuk,
megborsozzuk, majd az egészet alaposan összeke-
verjük, és legalább fél óráig állni hagyjuk. A
masszából diónyi gombócokat formázunk, lisztbe
forgatjuk, és bõ olajban aranybarnára sütjük. A
sajtgolyókat papírtörlõre szedjük, és azonnal tálal-
juk.

Forrás: nlcafe
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Október hatodika margójára
Október hatodika az aradi vértanúk em-
léknapja. Tisztelettel hajtunk fejet a 13 tá-
bornok hõsiessége, önfeláldozása, haza-
szeretete elõtt, hiszen a magyar nép sza-
badságáért áldozták életüket. Megérte?
Látszólag nem, hiszen szörnyû, kegyetlen
megtorlás követte az 1848-49-es szabad-
ságharc leverését, s nemcsak ez a 13 férfi
esett áldozatul Haynau rémuralmának.
Nem szeretnék hosszas történelmi elem-
zésbe bocsátkozni, nem is tisztem, s nem is
érzem avatottnak magam erre a szerepre,
de néhány érdekes, a családi élethez, és Is-
ten igéjéhez is kapcsolódó apróságra sze-
retném ráirányítani olvasóim figyelmét.
Haynau életérõl a Wikipedia ezt írja: „IX.
Vilmos hessen-kasseli választófejedelem
(tartományi gróf) és Rebecca Richter, zsi-
dó patikuslány törvénytelen fiaként szüle-
tett. Tarján M. Tamásnak a Rubicon tör-
ténelmi folyóiratban megjelent írásából
idézek:
„Haynau Kassel városában látta meg a
napvilágot, IX. Vilmos hessen-kasseli vá-
lasztófejedelem morganatikus – rangon
aluli – házasságából született törvénytelen
gyermek volt, aki azonban apja után mégis
megkaphatta a nemesi család nevét. Fiata-
lon, már 15 esztendõsen a császári hadse-
regbe állt, ahol egészen a táborszernagyi
rangig küzdötte fel magát, miközben elhí-
resült kegyetlenségérõl és önfejûségérõl.
Az 1849-es megtorlások elõtt leghírhed-
tebb tettét az olaszországi Bresciában haj-
totta végre, ahol a város elfoglalása után a
sebesült forradalmárokat a betegágyaikon
gyilkoltatta meg, míg a nõket nyilvánosan
megkorbácsoltatta.
A „bresciai hiéna” ilyen elõzmények után,
1849. május 30-án került a lemondását be-
nyújtó Welden helyére, nem titkoltan az-
zal a céllal, hogy saját módszereivel „te-
gyen rendet” Magyarországon. (...) Rá-
adásul a Haynau által levezényelt véreng-
zések nemcsak a katonaságot érintették,
hanem gyakran a civil lakosságot is; papo-
kat, lelkészeket, elöljárókat is a halálba
küldött, akik – általában minimális jelen-
tõségû – segítséget nyújtottak a szabadság-
harcosok számára, vagy korábban nyíltan
szimpatizáltak a forradalmárokkal. (...) A
szadista táborszernagy feltett szándéka
volt, hogy a forradalmi hajlamnak még az
írmagját is kiirtja Magyarországról, amit
aztán többek között Pozsonyban, Székes-
fehérváron, az aradi 13, és gróf Batthyány
Lajos egykori felelõs miniszterelnök ese-
tében meg is mutatott. Ezrek kerültek
Kufstein, Theresienstadt, vagy Munkács
várbörtönébe, miközben augusztus végé-
tõl kezdve Haynau Bécs jóvoltából önálló-
síthatta magát.”
Eddig az idézet. Nem tudom olvasóim fi-
gyelmét felkeltette-e ez a kis röpke fél-
mondat: „törvénytelen gyermek volt”.
Igaz, késõbb apja után mégiscsak megkap-
ta a nemesi nevet, de hogy a gyerek lelké-

ben ezek az emlékek kitörölhetetlenül be-
vésõdtek, azt késõbbi élete bizonyítja.
Ilyen tulajdonságok jellemzik ugyanis: ke-
gyetlen, önfejû, szadista. Mellék-, vagy ra-
gadványneve is kérlelhetetlen, könyörte-
len jellemére utal: „bresciai hiéna”.
Vajon miért vált ilyenné egy fiatalember?
Talán azért, mert gyerek- és ifjúkorában
lépten-nyomon szembesült hátrányos
helyzetével, kétes származásával, „tör-
vénytelen voltával”? Bizonyára nem ezt
akarták a szülei, s feltételezem, hogy
õszintén szerették egymást is, meg gyer-
mekeiket is, hiszen végül mégiscsak „neve
lett annak a gyereknek”. De mint tudjuk,
az emberek szája nem éppen toleráns, s ha
alkalom adódik rá, akkor szívesen kipel-
lengérezik azt, akit lehet. A közösségbõl
való kiközösítés nem új keletû valami, hi-
szen „gonosz az ember szíve ifjúságától
fogva”. A történelmi szituációt, a „rangon
aluli házasság” kérdését nem szeretném
bírálgatni, hiszen így utólag úgyse változ-
tathatunk a történelmen. Azt azonban
megfontolásra ajánlom, hogy bölcsen él-
jünk, szülõként is, fiatalként is, egyáltalán
a társadalom tagjaként is, mert egy-egy
látszólag jelentéktelen – legalábbis törté-
nelmi léptékekkel mérve jelentéktelen –
döntésünknek hosszú távú, és az adott pil-
lanatban beláthatatlan következményei
lehetnek. Mi lehetett volna ugyanis ebbõl
a hihetetlen ambiciózus, energikus ember-
bõl, ha képességeit, adottságait, elszántsá-
gát egy jó ügy oltárán áldozza fel?
Kedves szülõtársak! Nem tudom, hogy ki-
ben mi forog, de én szinte elborzadok a fe-
lelõsség láttán, hiszen soha nem tudhat-
juk, hogy Isten kit bízott ránk. Magunktól,
ha õszinték vagyunk, nem igazán tudunk
megbirkózni a feladattal, de számíthatunk
Isten segítségére, aki így biztat minket Ja-
kab apostol által:
Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége,
kérjen bölcsességet Istentõl, aki készségesen
és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és
meg is kapja.” (Jak 1,5.)
És még valami... Napjainkban elõszeretet-
tel hangoztatott dolog, hogy ami nekem jó,
amit én helyesnek látok, azt tegyem meg,
hiszen megérdemlem. Igen. Részben igaz,
hogy a saját jólétemért, a saját boldogsá-
gomért én tehetek a legtöbbet. De nem
mindegy, hogy milyen úton és milyen
áron! Kedves fiatalok, és kedves idõseb-
bek! Javaslom, próbáljuk elfogadni, és be-
tartani az Isten által adott kereteket, mert
azokat nem véletlenül adta elénk Urunk,
ugyanis azok az „életre vezetnek”, és ezen
túlmenõen ne terheljük egymást olyan
szabályokkal, melyek nem Istentõl van-
nak, hanem csak emberi butaságból ered-
nek, mert nem lesz jó vége a dolognak.

Kulcsár Anikó

Forrás: Antenna, a Magyar Evangéliumi
Rádió Alapítvány kiadványa, 2012/4. szám

VILÁGNAP
Az idõsek világnapján írom ezeket a soro-
kat annak a tudatában, hogy én is idõs va-
gyok. Némi elégedettséggel tölt el az a tu-
dat, hogy világnapom van. Nem igazán tu-
dom, hogy mit jelent ez rám nézve. Ünnepi
ruhát kellene öltenem, nyakkendõt fölven-
nem? Vagy munkaszünetet kéne magam-
nak foganatosítanom, egész nap tétlenül
heverésznem? Ünnepi ebédet kérnem a fe-
leségemtõl fehér abrosszal, virágcsokor-
ral? Nem volna szép, ha többletfeladatok-
kal fárasztanám õt, mivel õ is idõs egy kicsit,
neki is jár valami ünneplés, lazítás. Némi
problémát jelent számomra, hogy nem kel-
lene-e valami fölköszöntõt mondani neki
puszival megtoldva. Elvetem a tervet, hü-
lyeségnek érezném. Azt hiszem, úgy kelle-
ne tennem, mintha nem volna világnapunk
a feleségemmel, mintha közönséges nap
volna a mai.
Délelõtt voltam a városban. Senki sem jött
oda gratulálni az életkoromra való tekin-
tettel, még egy plusz mosoly sem járt ki. Lé-
tezik, ugye, gyermeknap, akkor bezzeg a rá-
dió, a tévé nem gyõzi magasztalni a gyer-
mekkort, mutogatni a bájos csöppségeket,
meghatódott anyukákat. Szép dolog, hogy
létezik anyák napja, azok a virágcsokrok,
versek, énekek a lehetõ legméltóbb alka-
lommal kerülnek sorra. Valaki az elõbb te-
lefonon azt állította, hogy a sztracsa-
tellafagyinak is van napja, de rögtön közöl-
te, hogy csak tréfált. Az biztos, hogy bor-
nap, kolbásznap létezik Magyarországon,
és lehetetlen elsorolni, hogy a naptárnak
még mely dátumai részesülnek abban a ki-
vételezettségben, hogy valaminek a napjai.
Az embernek az az érzése, hogy nincs nap,
amely ne volna valaminek az ünnepe. Új
dolog ez, néhány éve jött divatba. Ha mé-
lyebben belegondol az ember, rájön, hogy
jól van ez így. Igenis, legyen ünnep minden
nap! Ahogy kinézek a gyönyörû, õszi tájra,
a napsütötte kertekre, világosan érzem,
hogy minden nap ünnep, amely megadatott
számunkra. Ha kiderül, hogy a nap, amely-
nek a reggelére felébredtünk, például
szervátültetetteknek, vagy a szoptatásnak a
világnapja, önkéntelenül megérezzük
ezeknek az eseményeknek a jelentõségét.
Aki új szívet kapott, s ezzel meghosszabbí-
tották, könnyebbé tették az életét, annak a
számára nincs nagyobb dolog, mint a
transzplantáció. Csendüljenek össze a po-
harak ennek a napján!
De kiderült ám, hogy október elseje a zené-
nek is napja! Szóval ma kettõs ünnepet
ülünk. Akik idõsek is, zenészek is, azoknak
nagyon hízhat a májuk. Hogy is írja Balassi
Bálint?

„Igyunk, lakjunk egymással vígan,
szeretetbül!”

L. A.
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„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Sárbogárd Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériumával együttmûködve, az 51/2007. (III. 26.) kor-
mányrendelet alapján ezennel kiírja a 2019. évre a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályáza-
tot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok szá-
mára.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrend-
szer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû,
szociálisan rászoruló fiatalok felsõoktatásban való részvétel-
ének támogatása.

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelõi, koordi-
nációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzke-
zelési feladatokat az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ (to-
vábbiakban: Támogatáskezelõ) végzi, míg az elbírálási felada-
tokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei
önkormányzatok látják el.

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat terü-
letén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fia-
talok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló kö-
zépiskolások; vagy

b) felsõfokú végzettséggel nem rendelkezõ, felsõoktatási in-
tézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2019/2020. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény
keretében teljes idejû (nappali munkarend) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, osztatlan kép-
zésben, vagy felsõoktatási szakképzésben kívánnak részt
venni.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szer-
vek hivatásos és szerzõdéses állományú hallgatója;

– doktori (PhD) képzésben vesz részt;

– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban
és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik
a 2019. évi felsõoktatási felvételi eljárásban elõször nyernek
felvételt felsõoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a
2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályá-
zatkezelési és Együttmûködési Rendszerben (a továbbiakban:
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szüksé-
ges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázói regisztrációt, vagy a belépést követõen lehetséges a
pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pá-
lyázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenõrzését,
rögzítését követõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva
a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázók-
nak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történõ
benyújtásának határideje: 2018. november 6.

Helye: a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálata,
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.

A döntésrõl és annak indokairól 2018. december 10-éig értesít-
jük a pályázókat. A pályázat részletes kiírása megtekinthetõ a
www.sarbogard.hu honlapon, illetve a polgármesteri hivatal I.
em. 1. számú irodájában.

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Sárbogárd Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériumával együttmûködve, az 51/2007. (III. 26.) kor-
mányrendelet alapján ezennel kiírja a 2019. évre a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályáza-
tot felsõoktatási hallgatók számára a 2018/2019. tanév máso-
dik és a 2019/2020. tanév elsõ félévére vonatkozóan.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrend-
szer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû,
szociálisan rászoruló fiatalok felsõoktatásban való részvétel-
ének támogatása.

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelõi, koordi-
nációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzke-
zelési feladatokat az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ (a
továbbiakban: Támogatáskezelõ) végzi, míg az elbírálási fel-
adatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és
megyei önkormányzatok látják el.

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat
területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû
felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsõoktatási in-
tézményben (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében) tel-
jes idejû (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzett-
séget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szak-
képzettséget eredményezõ mesterképzésben, osztatlan kép-
zésben, vagy felsõfokú, illetve felsõoktatási szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018 szeptemberében felsõoktatási
tanulmányaik utolsó évét megkezdõ hallgatók is. Amennyiben az
ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019 õszén már nem áll fenn,
úgy a 2019/2020. tanév elsõ félévére esõ ösztöndíj már nem kerül
folyósításra.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos és szerzõdéses állományú hallgatója;

– doktori (PhD) képzésben vesz részt;

– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban
és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályáz-
ni.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályá-
zatkezelési és Együttmûködési Rendszerben (a továbbiakban:
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szüksé-
ges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázói regisztrációt, vagy a belépést követõen lehetséges a
pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pá-
lyázói részére. A pályázati ûrlapot minden évben újra ki kell
tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenõrzését, rögzíté-
sét követõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva a tele-
pülési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A
pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó
mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történõ be-
nyújtásának határideje: 2018. november 6.

Helye: a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálata,
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.

A döntésrõl és annak indokairól 2018. december 10-éig értesít-
jük a pályázókat. A pályázat részletes kiírása megtekinthetõ a
www.sarbogard.hu honlapon, illetve a polgármesteri hivatal I.
em. 1. számú irodájában.
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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 ünnepnapokon 7.00 órától másnap 7.00 óráig.

ÚJ HÍVÓSZÁM: 06 (70) 3703 104
Hétfõtõl csütörtökig a rendelési idõ után, az ügyelet megkezdéséig, 16.30 órától 17.00 óráig az alábbi
telefonszámon hívható háziorvosok:

HÉTFÕ, DR. SOMOGYVÁRI KATALIN, 06 (20) 555 3369;
KEDD, DR. CSANÁDI JÓZSEF, 06 (30) 540 3598;

SZERDA, DR. SOMOGYVÁRI KATALIN, 06 (20) 555 3369;
SZERDA, DR. NEMES MÁRIA, 06 (20) 328 5806;

CSÜTÖRTÖK, DR. PRÁGER PÉTER ANDOR, 06 (70) 775 0079.

Hétfõtõl péntekig, 7.00 órától a rendelés megkezdéséig
a Sárbogárd város területén mûködõ

HÁZIORVOSOK ORVOSI KÖRZETENKÉNT
SÜRGÕSSÉGI ESETEKBEN RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK.

A Sárbogárdi Járási
Hivatal

elérhetõségei és
ügyfélfogadási rendje:

Kormányablak Osztály
ügyfélfogadása

Sárbogárd, Hõsök tere 2. földszint,
telefon: (25) 795-249, (25) 795-229,

fax: (25) 520-290,
e-mail:

kormanyablak.sarbogard@fejer.gov.hu,
hétfõ 7.00–17.00, kedd 7.30–14.00,

szerda 7.30–16.00, csütörtök 8.00–18.00,
péntek 7.00–12.30

Hatósági Osztály és Gyámügyi
Osztály ügyfélfogadása

Sárbogárd, Hõsök tere 2., I. emelet,
telefon: (25) 520-291, fax: (25) 520-290,
e-mail: hivatal.sarbogard@fejer.gov.hu

hatósági és szociális igazgatási
hatáskörök tekintetében

ügyfélfogadás

hétfõ 8.00–11.30, szerda 8.00–11.30 és
12.30–15.00,

péntek 8.00–11.30

gyámügyi hatáskörök tekintetében
ügyfélfogadás

hétfõ 7.30–11.30, szerda 7.30–11.30 és
12.30–16.00

Foglalkoztatási Osztály
ügyfélfogadása

Sárbogárd, Túry Miklós u. 3.,
telefon: (25) 508-175, (25) 407-317,

fax: (25) 508-175,
e-mail:

foglalkoztatas.sarbogard@fejer.gov.hu,
hétfõ 8.00–14.00, szerda 8.00–14.00,

csütörtök 8.00–14.00, péntek 8.00–12.00

Földhivatali Osztály ügyfélfogadása

Sárbogárd, Hõsök tere 17.,
telefon: (25) 508-615, (25) 508-020, fax:

(25) 518-021,
e-mail: foldhivatal.sarbogard@fejer.gov.hu,

hétfõ 8.00–15.30,
kedd 8.00–10.00,

szerda 8.00–15.30, csütörtökön nincs
ügyfélfogadás, péntek 8.00–12.00

Ügysegédek ügyfélfogadása

Alap – szerda 13.00–15.00, Dózsa Gy. u. 31.;
Alsószentiván – szerda 15.00–16.00, Béke
u. 56/a.; Cece – kedd 8.00–12.00, csütörtök
12.30–16.00, Deák F. u. 13.; Hantos – hétfõ
8.00–9.00, Nagylóki u. 3.; Igar – péntek
10.00–11.00, Fõ u. 1.; Mezõszilas – péntek
7.30–10.00, Fõ u. 111.; Nagylók – hétfõ
9.00–10.00, Hunyadi J. u. 1.; Sáregres –
hétfõ 13.30–14.30, Kossuth u. 10.; Sárke-
resztúr – szerda 8.00–12.00, Fõ u. 34.; Sár-
szentágota – csütörtök 8.00–10.00, Május
1. u. 1.; Vajta – hétfõ 15.00–16.00, Szabad-
ság tér 1.

TÉRÍTÉSI DÍJAK
Október hónapban az alábbi

idõpontokban kerül sor a
térítési díjak beszedésére

Sárbogárdi Mészöly Géza
Általános Iskola:

Október 10. (szerda) 7.45–16.30

Sárszentmiklósi Általános Iskola:

Október 11. (csütörtök) 7.45–16.30

Sárbogárdi Petõfi Sándor
Gimnázium:

Október 15. (hétfõ) 7.45–15.30

Szent István Általános Iskola:

Október 12. (péntek) 7.45–9.00

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola:

Október 12. (péntek) 9.15–10.15

Pótbefizetés:

Október 17-étõl, ügyfélfogadási idõben
(hétfõn 8.00–11.30-ig, szerdán 8.00–
11.30-ig, 12.30–15.00-ig) a Sárbogárdi
Polgármesteri Hivatal fsz. 2. számú iro-
dájában ügyfélfogadási idõben.

MUNKANAP-
ÁTHELYEZÉSEK

Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc évfordulójára emlékezõ ünnep-
naphoz, október 23-ához közeledve
munkanap-áthelyezések lesznek a
munkáltatóknál, így a Fejér Megyei
Kormányhivatalban is. Megváltozik a
munkarend, az ügyfélfogadási idõ.

Október 12-én, pénteken hétfõi munka-
rend szerint,

október 13-án, szombaton pedig pénteki
munkarend szerint dolgoznak és várják
az ügyfeleket a kormánytisztviselõk a
megyei kormányhivatal szervezeti egy-
ségeiben, beleértve a járási hivatalok
kormányablakait is.

Október 22-e, hétfõ pihenõnap lesz ha-
zánkban.

Az október 23-ai munkaszüneti napot
követõen változatlan ügyfélfogadási
idõben várják az ügyfeleiket a Fejér
Megyei Kormányhivatal szervezeti egy-
ségei.

Fejér Megyei Kormányhivatal

HÁZASSÁGKÖTÉS
A következõ párok kötötték össze hivatalosan is életük fonalát Sárbogárdon szeptem-
ber 29-én:

KALAPÁKALAPÁCS LÁCS LÁSZLÓSZLÓ sárbogárdi lakossárbogárdi lakos
és SZAKÁCS MÁRIA sárbogárdi lakosés SZAKÁCS MÁRIA sárbogárdi lakos;;

ZÁZÁDORI TAMÁDORI TAMÁSS sárbogárdi lakossárbogárdi lakos
és POLÁNYI ERZSÉBET törökszentmiklósi lakos.és POLÁNYI ERZSÉBET törökszentmiklósi lakos.

A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házaspárok hozzájárulásával tettük
közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást, a nehézségekben kitartást kí-
vánunk az újdonsült házasoknak!

Szerkesztõség
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ABAI RENDELÕINTÉZET – ÜGYELET:
Aba, Felsõkörtvélyes, Káloz, Sárkeresztúr,

Sárszentágota, Sárosd, Soponya: Aba, Dózsa Gy. út 47/d.,
06 (22) 593 010.

Munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utol-
só munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.
SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,

Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (70) 370 3104.
Hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00 óráig, pénteken 12.00 órától
másnap 7.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 7.00 órától másnap 7.00 óráig.
CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,

Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig, szombattól
hétfõ reggelig, 7.30–7.30-ig.

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Csanádi József háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 13-16.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 11.00-13.00.

3. számú (TÖBÖRZSÖKI) KÖRZET

Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597. A rendelési idõrõl, kérjük,
elõzetesen tájékozódjanak telefonon vagy személyesen a rendelõben.

Dr. Práger Péter háziorvos

Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007 H: 10-13, K:
13-16, Sze: 10-12 (13 óráig csecsemõ- és gyermektanácsadás), Cs:
10-13, P: 9-12.

SÁRSZENTMIKLÓSI KÖRZET

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
11.30-15.30, P: 8-12.

Dr. Nemes Mária háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. H-P: 8-11.30. Csütörtökön terhestanácsadás: 12-13.

Dr. Oroszlány László háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 460 165. H-K-Sze: 8-12, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13, P:
8-11.

Dr. Somogyvári Katalin háziorvos

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 13.30-16.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári
u. 95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489; Tö-
börzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.

hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. Ist-
ván u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.; 11.00–
12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96. Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda: 13.00–14.00, Ady E. út 126.

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573
4908. Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K:
9.30-10.30, tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

KÖZPONTI ÜGYELET H-P: 17-7 óráig, P: 12-7 óráig,
hétvégén és ünnepnapokon 7-7 óráig
Ady Endre út 79-83., 06 (70) 370 3104

MENTÕSZOLGÁLAT / MENTÉSI HÍVÓSZÁM: 104

Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érke-
zõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, me-
lyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Szakaszhiba esetén (pl. egy egész utcában nem mûködik)  hívja az E.ON-t:
06(80)200-636. Ha egy lámpatest hibás, hívja a polgármesteri hivatalt:
06(25)520-200, vagy a WATT-ETA Kft.-t: 06(72)511-599.

Ha a lakásban áramkimaradás van, vagy ha nem ég a gáz:
E.ON lakossági ügyfélszolgálati telefonszámai: vezetékes telefonról - áram:
52 512 400, gáz: 52 512 401; mobiltelefonról - áram: 20/30/70/ 45 99 600,
gázhálózati: 20/30/70 45 99 711. A telefonos ügyfélszolgálat munkanapokon
7.30-20.00 óra között fogadja a hívásokat.

Ha „süket” a telefon...!
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabeje-
lentés: 1445.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a katasztrófavédelem a 105-ös tele-
fonszámon hívhatók. A mentõk, a rendõrség, a katasztrófavédelem egyetlen
számon is elérhetõk még: 112.

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk, elhullott vagy
elütött állati tetemet fedez fel,

hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Fejér Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Fõosztályát: 00(22)514-300, vagy a kárelhárítási ügyelet telefonszámát:
06(22)514-314

Kéményseprés:
Kémény Zrt. 06(22)550-100. Katasztrófavédelemnél a kéményseprés meg-
rendelése: 1818-as telefonszámon.

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül,
eldugult a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:

Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanap-
okon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van: Közév Kft.:
06(25)508-990, 06(25) 460-128.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126, 06(25)520-150,
ügyelet: 06(30)552-4904. Megyei utak esetén a 06(22)316-271, országos
útinform: 06(1) 3227-052, 06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés

Menetrendi információk:
távolsági busz: KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ:

Székesfehérvár, autóbuszállomás, telefon: 06(22) 514-714
MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).

Helyi buszjárat: Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25) 520-260, 06(25) 520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizott-
ság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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NE CSAK MELEG LEGYEN,
HANEM BIZTONSÁG IS!

Indul a fûtés
Ugyan a fûtési szezon hivatalosan csak október 15-én kezdõdik, az idõjá-
rás a hétvégén hûvösre fordult és az elõrejelzések szerint az elkövetkezõ
napokban is õszies marad. A hidegebb éjszakák miatt több háztartásban
is befûtenek a napokban. Fûtési technológiától függetlenül komoly ve-
szélyt jelenthet, ha a fûtõeszközt nem rendeltetésszerûen használják, ha
szabálytalan annak kivitelezése, vagy ha a rendszeres mûszaki felülvizs-
gálatot elmulasztották. Fontos a kémények karbantartása is!
Elengedhetetlen, hogy évente legalább egyszer mindenki ellenõriztesse
a fûtõeszközét. A legcélszerûbb az elsõ fûtés elõtt szakemberrel meg-
vizsgáltatni és kitisztíttatni. Az ellenõrzés azért fontos, mert abban a
csaknem fél évben, amíg nem kellett fûteni, por és szennyezõdés rakó-
dott le a nyílt égésterû fûtõeszközökön, ami rontja az égés minõségét és
balesetekhez is vezethet. A fûtõeszköz és a kémény kialakítását, karban-
tartását bízzák szakemberre, a házilag barkácsolt berendezések életve-
szélyesek lehetnek.
Ne felejtsük el, hogy a családi házakba a kéményseprõ nem megy auto-
matikusan, az állampolgár által egyeztetett idõpontban végzi el az ingye-
nes ellenõrzést és tisztítást. Ennek érdekében Fejér megyében a Kémény
Zrt.-hez kell fordulnia a lakóknak. A szilárd tüzelésû berendezések éven-
te, a gázüzemû és a zárt rendszerû fûtõberendezések esetén kétévente
kell a kéményeket ellenõriztetni.
A karbantartás mellett a másik nagyon fontos tényezõ a szellõztetés. A
szén-monoxid-mérgezések elkerülése érdekében gondoskodjanak a la-
kás megfelelõ szellõzésérõl. Az új, jól szigetelõ ajtókba és ablakokba sze-
reltessenek résszellõzõt. A szén-monoxid legtöbbször akkor alakul ki, ha
a nyílt égésterû fûtõeszköz elhasználja a szoba levegõjét az égéshez, és
nem biztosítja a levegõ-utánpótlás.
Mivel egy megfelelõen mûködõ fûtõeszköz is bármikor meghibásodhat,
ezért tanácsos kiegészítõ védelemként egy jó minõségû szén-mono-
xid-érzékelõt beszerezni. A nem megfelelõ érzékelõk életveszélyesek,
mert hamis biztonságérzetet keltenek, és korántsem biztos, hogy idõben
jeleznek.
A katasztrófavédelem honlapján az alábbi linken közzétett érzéke-
lõk MEGBUKTAK az ellenõrzéseken, ne használják õket!
http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/piacfelugyelet/Nem_megf
elelo_CO-erzekelok_20170803.pdf
Az alábbi linken található érzékelõk megfelelõ BIZTONSÁGOT
NYÚJTANAK:
http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/piacfelugyelet/Megfelelo_
CO-erzekelok_20170803.pdf
A már meglévõ szén-monoxid-érzékelõk szavatosságát se felejtsük el el-
lenõrizni, és a tavalyi elemeket cseréljük ki újakra.
Ne fûtsenek háztartási hulladékkal, lakkozott, festett, vagy nedves fával,
magas festéktartalmú, színes újságokkal, mert ezek amellett, hogy mér-
gezõ gázokat bocsátanak ki, fokozzák a kéményben a kátrány és a korom
lerakódását. Az ilyen lerakódások miatt leszûkül a kémény belseje, ami
miatt visszaáramolhat az égéstermék, a füst és a gázok a házba. Ha vala-
ki csak két hétig háztartási hulladékkal fût, annyi korom és kátrány rakó-
dik le a kéményben és a fûtõeszközben, mint normál fûtõanyag használa-
ta esetén egy teljes fûtési szezonban. A kémény belsõ falára lerakódott
vastag korom- és kátrányréteg a fûtés hatására izzani kezd és akár meg
is gyulladhat, ami lakástûzhöz vezethet. Minden ötödik lakástûz a ké-
ményben keletkezik. Otthonunk biztonságát tovább növelhetjük füstér-
zékelõk alkalmazásával, amelyek átlagosan egy percen belül jeleznek, fi-
gyelmeztetve a veszélyre, nagyobb esélyt adva a menekülésre, esetle-
gesen a tûz kezdeti szakaszának oltására.
Fûtés alkalmával a tûzvédelmi használati szabályokról se feledkezzünk
meg. A kazánok, kályhák, kandallók közvetlen közelében ne tároljunk ég-
hetõ anyagot, tûzifát, papírt. Sok esetben a fûtõberendezésekbõl kipatta-
nó szikra okoz lakástüzet.
A képek korábbi felvételek, illusztrációk.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

GÁZROBBANÁS ABÁN

Kisebb robbanásra ébredtek egy családi ház lakói október 2-án,
kedden, kora reggel Abán. A sárbogárdi hivatásos tûzoltók az
épületet átvizsgálták. A fürdõszobában egy gázkazánnál történt
robbanás. A fûtõbe-
rendezés nem üze-
melt, nem használ-
ták, ugyanakkor a
helyiségben egy gáz-
bojler mûködött,
amelynek õrlángja
gyújthatta be a ka-
zánnál szivárgó föld-
gázt. Tûz nem kelet-
kezett. A fürdõszo-
bában a falak és mennyezet megrepedt, megdõlt, a nappali
mennyezete is megrongálódott, az elõtér falai kidõltek, ablakai
kitörtek. A tûzoltók áramtalanították az épületet, elzárták a gáz-
csapot és a vízvezetéket, szalaggal körbekerítették a házat, és
felhívták a lakók figyelmét, hogy statikussal vizsgáltassák meg az
épületet. Személyi sérülés nem történt.

AUTÓTÛZ ALAPON

Családi ház kocsibeállóhídján gyulladt ki egy személygépkocsi
szeptember 30-án, vasárnap, délben Alapon. A Fõ út mellett par-
koló autó motortere és mûszerfala égett. A lángokat a sárbogárdi
hivatásos tûzoltók fojtották el. Személyi sérülés nem történt.
Fotók: sárbogárdi hivatásos tûzoltóság

VÍZÓRAAKNÁBÓL MENTETTEK
Figyelmetlenségébõl saját családi házának vízóraaknájába esett
és eltörte a lábát egy középkorú nõ szeptember 26-án, szerdán,
délután Abán. A Kossuth Lajos utcában a sérülthöz a szomszédja
kért segítséget, mert a másfél méter mély aknából a nõ nem tudott
kimászni. A mentõszolgálat munkatársai fájdalomcsillapítót ad-
tak a sérültnek, majd a sárbogárdi hivatásos tûzoltók mentõkötél-
lel és mászóöv segítségével emelték ki a gödörbõl.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Mérkõzés nélkül
maradtunk

VAX KE Sárbogárd–Bicske TC
(Az elsõ félidõ 5. percében 2-2-es állásnál félbe-
szakadt.)
Magyar Éptek, Fejér Megyei Férfi Kézilabda-baj-
nokság, 2. forduló:
Vezette: Kurkó–Nerhaft
Sárbogárd: Németh I. – Kapoli, ifj. Bodoki,
Pluhár, Rehák, Horváth, Szabó J. Zs.
Cserék: Sohár – Goldberger, Aranyos, Szabó K.
Nagyon vártuk már, hogy felnõttcsapatunk számára elkezdõdjön
a bajnoki szezon. Elsõ mérkõzésünkhöz méltón szép számú kö-
zönség gyûlt össze a Mészöly iskola csarnokában. A kezdésre
azonban várni kellett, hiszen a vendégek térfelének közepén a pá-
lya burkolata feljött a helyérõl, balesetveszélyes volt. A rendezõk
nagy nehézségek árán tudták ideiglenesen orvosolni a problémát.
A kezdés tapogatózóra sikerült mindkét oldalon, amely 2-2 gól és
legalább ennyi rontott lövés formájában mutatkozott meg 5 perc
játék után. Ekkor azonban ismét jött egy váratlan probléma: a fa-
lon az egyik radiátor csöpögött és a padlóburkolat ettõl nedvessé
vált. Próbáltuk feltörölni azt, azonban a burkolat repedései közé
befolyó víz folyamatosan, minden egyes lépés után bugyogott fel a
felszínre. A játékvezetõk 10 perc tanakodás után félbeszakították
a találkozót. Sajnos a nem túl impozáns otthonunk ezúttal cser-
benhagyott minket.

A találkozót az FMKSZ határozata alapján december 9-éig be
kell pótolnunk. A további hazai mérkõzéseink helyszíne jelenleg
még ismeretlen.

Köszönjük a nézõinknek, hogy ilyen szép számmal kilátogattak a
mérkõzésre, és elnézést kérünk, hogy mérkõzés nélkül maradtak!

Tabella

1. Cunder TU Kézisuli 2 2 0 0 55 39 16 4

2. Rácalmás SE 1 1 0 0 37 19 18 2

3. Martonvásári KSE 2 1 0 1 55 49 6 2

4. Velencei SE 2 1 0 1 41 46 -5 2

5. VAX KE Sárbogárd 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Bicskei TC 1 0 0 1 21 25 -4 0

7. Dunaújvárosi Egyetem DSE 2 0 0 2 38 69 -31 0

#sbghandball

Folytatja az internetes
tûzifahirdetések

ellenõrzését a Nébih

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) erdé-
szeti felügyelõi továbbra is folyamatosan ellenõrzik az online
tûzifahirdetéseket, kiváltképp, hogy a hirdetõ rendelkezik-e a
jogszabályban elõírt EUTR technikai azonosító számmal. Az
azonosító megléte garantálja ugyanis a tûzifavásárló számára,
hogy az eladó a Nébih hatósági nyilvántartásában szerepel, va-
gyis nagy valószínûséggel jogkövetõ kereskedõ. A hatóság egy
hét alatt 34 helytelenül feladott hirdetést távolíttatott el az
egyik népszerû webes hirdetési felületrõl.
Folyamatosan ellenõrzi az internetes tûzifahirdetések tartalmi
követelményeinek betartását a Nébih. Az eddigi vizsgálatok
során a szakemberek azt tapasztalták, hogy az ellenõrzött hir-
detõk mindössze 30 %-a tüntette fel érvényes EUTR technikai
azonosítóját. Egyre többen tudnak ugyanakkor a technikai
azonosító szükségességérõl: a szabálytalanul feladott hirdeté-
sek jelentõs részénél, mintegy 60 %-ánál, a hirdetõk állításuk
szerint rendelkeztek EUTR azonosítóval, de elmulasztották
közzétenni.
Az eddigi vizsgálatok aggasztó tapasztalata, hogy a helytelenül
feladott hirdetések másik részét a valótlan, kitalált azonosítót
tartalmazó reklámok képezik, amelyek egyértelmûen a vásár-
lók megtévesztésére irányulnak. A hatóság mindezek miatt
legutóbb 34 helytelenül feladott hirdetést töröltetett az egyik
népszerû webes hirdetési felületrõl.
A Nébih felhívja az érintettek figyelmét, hogy az ellenõrzések a
jövõben is rendszeresen és széles körben folytatódnak, külö-
nös tekintettel a hamis EUTR technikai azonosítóval hirdetõ
személyek leleplezésére és felelõsségre vonására.

Hogyan kerülhetik el a tûzifával csalókat a vásárlók?
– Figyeljék a hirdetésekben, hogy a hirdetõ az EUTR technikai
azonosító számát, vagy erdõgazdálkodói kódját feltüntette-e.
Az azonosító vagy kód valós meglétét a (http://portal.nebih.
gov.hu/felir-kereso) oldalon le is ellenõrizhetik.
– Ha szerepel ezek valamelyike, a megrendelés során jelezzék,
hogy csak olyan tûzifaszállítmányt hajlandók átvenni, amelyet
a hirdetõ a Nébih felé bejelentett, szigorú számadású szállító-
jeggyel szállít, vagy ad át szállításra.
– Mindig kérjenek számlát, vagy nyugtát, továbbá a tûzifavá-
sárlók részére kötelezõen átadandó tájékoztatót, amelybõl to-
vábbi hasznos információkat nyerhetnek.
– A tûzifa átvételekor ellenõrizzék, hogy a szállítójegyen a fel-
adó rovatban a hirdetõ megnevezése, telephelye, erdõgazdál-
kodói kódja, vagy EUTR technikai azonosító száma, adószá-
ma, valamint a szállított tûzifa fafaja és mennyisége, továbbá a
szállító jármû rendszáma pontosan fel van-e tüntetve.
Amennyiben ezek az adatok idõben a vásárló rendelkezésére
állnak, úgy az esetleges késõbbi reklamációját könnyebben,
biztosabban tudja érvényesíteni. Minõségi kifogások nyilván
elõfordulhatnak ilyen esetekben is, de az adatainak megadását
vállaló hirdetõ, kereskedõ felé nagyobb bizalommal fordulhat.

További információt a Nébih EUTR oldalon talál:
http://portal.nebih.gov.hu/eutr
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Ismét felemás hétvége ruhatárbõvítéssel
Nyugaton a helyzet

változatlan

Sárbogárd U14–
Ikarus-Maroshegy 3-1 (0-0)

Sárbogárd: Derner – Palotás, Hollósi B.,
Sáfrány, Lakatos, Már, Szabó, Csõgör,
Gereny.
Cserék: Hollósi G., Kocsis Márkó, Baráth,
Papp, Zvezdovics.
Ikarus-Maroshegy: Kiss D. – Kratancsik,
Forster, Kiss B. Z., Ötvös, Drexler, Hal-
mai, Zab, Rumpler.
Cserék: Emperger, Király, Benkõ, Kovács.
Az U14-es korosztály Nyugati csoport
rangadóján továbbra is megõrizte veret-
lenségét a Sárbogárd csapata. Az elsõ fél-
idõben a többet és veszélyesebben támadó
vendégek nem tudtak a kitûnõ formában
védõ Derner P. kapujába betalálni. A 15.
percben vezetett kontratámadásból Hol-
lósi B. góljával megszerezte a vezetést a
hazai csapat. A kapu elé beadott labdát a
hosszú sarokba helyezte, 1-0. A második
játékrészt egy gyors góllal kezdték a hazai-
ak. Mintaszerû támadás végén Már Z. szo-
rongatott helyzetben gurított a kapuba,
2-0. A 44. percben az elõreívelt labdát a
vendégek kapusa kiejtette, a lecsorgó lab-
dát Lakatos B. a hálóba lõtte, 3-0. A
maroshegyiek szépítõ gólja az 53. percben
született. Zab Z. a védõk mögé kerülve a
megkapott átadást értékesítette, 3-1. A
mérkõzés hajrájában mindkét csapat elõtt
adódott gólszerzési lehetõség, az ered-
mény azonban nem változott. A Sárbogárd
csapata négy gyõzelemmel a csoport élén
áll.

Egy félidõ ide,
egy félidõ oda

Enying U16–Sárbogárd U16
3-5 (0-3)

Enying: Elek – Mohai, Baráth, Lakatos,
Szilveszter, Széles, Mórocz, Berkes, Toldi,
Somogyi, Márkus.
Cserék: Horváth, Kecskés, Kovács.
Sárbogárd: Bruzsa – Hollósi, Barabás,
Horváth A. R., Suhajda, Boda, Morvai,
Tóth P., Suplicz, Deák, Horváth B.
Cserék: Tóth L., Már.
A mérkõzés jelentõs részében a hazaiak
játszottak fölényben, a vendégek pedig lõt-
ték a gólokat. A 30. percben Barabás Zs.
D. góljával vezetéshez jutott a Sárbogárd,
0-1. A félidõ lefújása elõtt a 43. percben
Tóth P. góljával sikerült növelni az elõnyt,
0-2. A kezdés után megszerzett labdával
indított támadás végén a 45. percben
Suhajda M. talált a kapuba, 0-3. A szünet
után a 49. percben Kecskés K. F. szépített,

1-3. Még fel sem ocsúdtak a gól utáni sokk-
ból a vendégek, az 51. percben Berkes D.
gólja visszahozta a hazaiakat a mérkõzés-
be, 2-3. A mérkõzés 66. percében Horváth
B. találatával ismét két gól volt az elõny,
2-4. Az Enying kitámadott és a 77. percben
Boda A. 2-5-re módosította az eredményt.
A 80. percben még sikerült közelebb ke-
rülni a vendégekhez, Mórocz I. talált a
kapuba, 3-5. A helyzeteit jobban kihaszná-
ló vendégek sikere megérdemelt.

A hajrában
megszerzett gyõzelem

LMSK Cobra Sport U19–
Sárbogárd U19 1-2 (1-0)

LMSK Cobra Sport: Kovács – Mátyás,
Tóth, Koronczai, Somodi, László, Bódis,
Virág, Muzs S., Baráth, Zsiga.
Cserék: Vajda, Muzs B.
Sárbogárd: Deák – Horváth Zs., Vagyócz-
ki, Gábris, Simon, Morvai, Molnár, Hus-
véth, Erdélyi, Demeter, Márkovics.
Cserék: Lengyel, Horváth A. R., Suhajda,
Biró, Horváth B.
A vendégek léptek fel támadólag a mérkõ-
zés elsõ percétõl. Helyzetek és ziccerek
maradtak ki és ez megbosszulta magát. Az
elsõ veszélyes hazai támadás a 38. percben
góllal végzõdött. László Gy. P. a védõk mö-
gé kerülve megszerezte a vezetést, 1-0. A
második félidõben is a Sárbogárd veszé-
lyeztetett és a 74. percben megszületett az
egyenlítõ gól. A hetek óta gólerõs Erdélyi
A. mattolta a hazaiak védelmét és kapusát,
1-1. A véghajrában sikerült újabb gólt sze-
rezni és ezzel a gyõzelmet kicsikarni. A ka-
putól 18 m-re Vagyóczki P. szabadrúgást
végzett el, és a tõle megszokott módon ta-
lált a hálóba, 1-2. Nehézzé tett mérkõzé-
sen a hajrában szerzett gólokkal megérde-
melt siker.

Pont, pont, pontocska

Baracs–Sárbogárd 1-1 (1-0)

Baracs: Boldog – Parádi, Rezes, Prókai,
Lázár, Bartók S., Tóth, Németh, Mazán,
Éliás, Varga.
Cserék: Pék, Fülöp, Sebestyén, Szili, Idei,
Badi, Nagy.
Sárbogárd: Matócza – Laták, Gráczer
Bence, Lajtos, Luczek, Kállai, Bezerédi,
Gráczer Gergõ, Németh, Szalai, Kindl.
Cserék: Farkas Zoltán, Gulyás-Kovács,
Gráczer Bálint, Gál, Gyuricza, Oláh, Kó-
kány.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
A mérkõzésre Viktor Ferenc távozása
után Pajor László készítette fel a csapatot.
A védelem megerõsítésével és a védekezés

szervezettebbé tételével a visszavágás re-
ményében kezdett a Sárbogárd. (Magyar
kupa: 3-2) A 39. percig sikerült a hazai tá-
madásokat hatástalanítani. A jobb oldal-
ról beadott szögletrúgás után a kaputól 6-7
m-re kialakult kavarodásban Tóth Á. esz-
mélt és a védõk között a hálóba emelt, 1-0.
A második félidõre bátrabb támadójáték-
kal kezdett a vendégcsapat. A hazaiak vé-
dekezésre kényszerültek és szórványos el-
lentámadásaik nem okoztak veszélyt. A
71. percben sikerült feltörni a Baracs vé-
delmét. Bezerédi Á. a jobb oldali szöglet-
zászlónál megharcolt labdát középre
emelte és a rövid felszabadítás Laták B. elé
került, aki 14 m-rõl a kapu közepébe lõtt,
1-1. A mérkõzés jelentõs részében a ven-
dégek birtokolták a labdát, a gólszerzési
lehetõségek azonban sorra kimaradtak.

Újabb hazai vereség

Sárbogárd II.–
LMSK Cobra Sport 2-3 (0-1)

Sárbogárd II.: Brúzsa – Juhász, Vagyócz-
ki, Rigó, Sükösd, Horváth, Demeter,
Fauszt, Pajor, Emperger, Simon.
Cserék: Palásti, Márkovics, Sebestyén.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
LMSK Cobra Sport: Kovács Z. I. – Kovács
I., Mátyás, Tombor, Sütõ, Horváth A.,
Balla, Lázár, Bagó, Zsiga, Nasta.
Cserék: Virág, Mocher, Blaski, László, Iliás,
Szipõcs, Baráth.
A déli harangszóra induló mérkõzés végén
kiderül, kinek harangoztak. Hazai táma-
dások veszélyeztették a vendégek kapuját.
Sükösd G. lövését szögletre mentették a
védõk, a Demeter D. elleni szabálytalansá-
gért a kaputól 20 m-re megítélt szabadrú-
gást Rigó L. centiméterekkel lõtte a kapu
mellé. A 13. percben a vendégek a kontra-
támadásból vezetéshez jutottak. A hosz-
szan elõreívelt labdával Horváth A. a védõ
mellett elhúzott, és 16 m-rõl leadott lövése
a jobb alsó sarokba kötött ki, 0-1. A gól
után a félidõben még Horváth A. és a haza-
iaktól Demeter D. kapufát eltaláló lövése
említhetõ. A szünet után a lepsényiek elsõ
támadása góllal végzõdött. A jobb oldalon
Bagó I. megkapta a labdát és lövésszerû
beadása a jobb felsõ sarokba vágódott, 0-2.
A hazaiak továbbra sem tudták feltörni a
szervezetten védekezõ vendégek védel-
mét. A 60. percben a bal oldalról beadott
labdát Fauszt Z. 8 m-rõl a jobb alsó sarok-
ba fejelte, 0-3 (öngól). A magabiztos veze-
tés tudatában a Lepsény átengedte a terü-
letet a sárbogárdiaknak. A hazai támadá-
sok eredményeként a 72. percben megszü-
letett a szépítés. Horváth Zs. nagyszerû és
jó ütemû átadását Demeter D. 14 m-rõl a
jobb alsó sarokba gurította, 1-3. A hazaiak
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erõteljes támadásokat vezetve rohamoz-
ták a vendégek kapuját. A 87. percben Pa-
jor T. a jobb oldalon kitette Sükösd G.-nek
a labdát, aki a védelem mögé kerülve Ko-
vács Z. I. mellett a hosszú sarokba lõtt, 2-3.
A késõi hajrá sem volt elegendõ a hazaiak-
nak a pontszerzésre, és mint az eredmény
mutatja, a Sárbogárd II.-nek szólt a déli
harangszó.
Jók: Horváth Zs., illetve Bagó I.

Még mindig nincs pont

Sárbogárd Öregfiúk–
Aba-Sárvíz Öregfiúk 2-6 (2-3)

Sárbogárd: Horváth – Nedoba, Meister,
Kiss, Simon, Ferencz, Killer, Kassai, Tóth,
Deák Géza, Tórizs, Németh A., Németh F.
Zs.
Aba–Sárvíz: Zsidó – Szalai, Tóth, Piller,
Kotrik, Pogány, Major, Buzsik, Ragya-
móczki, Marton, Szabó, Nagy, Kovács,
Kulcsár.
A mérkõzés elsõ harminc percében há-
romgólos elõnyhöz jutottak a vendégek. A
13. percben Szalai Cs. T. lövését a hazaiak
kapusa Kovács K. elé ütötte. Kovács K. 6
m-rõl a bal alsó sarokba gurított, 0-1. A 21.
percben a bal oldali támadás végén a véde-
kezés hibáját kihasználva Kovács K. lõtt a
hálóba, 0-2. A 27. percben egy felszabadí-
tás után a labda Major I.-hez került. A leál-
ló védõk mögé kerülve egyedül vezette a
labdát kapura és a hálóba lõtt, 0-3. Fél óra
elteltével ébredtek a hazaiak és a 30. perc-
ben Németh F. Zs. góljával sikerült szépí-
teni, 1-3. A félidõ lefújása elõtt a bal oldal-
ról belõtt szöglet átszállt a védõk felett és a
hosszú oldalról Németh F. Zs. élesen a rö-
vid alsó sarokba bombázta a labdát, 2-3. A
második játékrész hazai egyenlítési lehe-
tõséggel kezdõdött. Az elõre törõ Tóth I. a
jobb oldalon a védelmet faképnél hagyta
és a közelrõl leadott lövése a kapust találta
el. Az 58. percben büntetõbõl növelte elõ-
nyét a vendégcsapat. Kovács K. a jobbra
mozduló Horváth I. mellett a kapu bal ol-
dalába helyezett, 2-4. A 65. percben Kul-
csár Z. egy csel után Kovács K.-hoz
passzolt, aki a védõ mellett elhúzta a lab-
dát és a kapust is kicselezve a hálóba gurí-
tott, 2-5. A kezdés után megszerzett labdá-
val a jobb oldalon vezetett támadás végén
a középre ívelést az álló védelem asszisztá-
lása mellett Nagy I. a kapuba továbbította,
2-6. Az egységesebb vendégek gyõzelme
megérdemelt.

A hétvége sportmûsora

2018. október 6. (szombat)

10 óra: Sárbogárd U19–Bicske U19 (me-
gyei I. o., U19, Sárbogárd)
15 óra: Sárbogárd–Bicske (megyei I. o.,
Sárszentmiklós)
15 óra: Polgárdi Öregfiúk–Sárbogárd
Öregfiúk (Polgárdi)

2018. október 7. (vasárnap)

10 óra: Sárbogárd U16–LMSK Cobra
Sport U16 (U16, Déli csoport, Sárbogárd)
15 óra: Sárszentágota–Sárbogárd II. (me-
gyei II. o., Sárszentágota)

2018. október 8. (hétfõ)

15 óra: Aba-Sárvíz U14–Sárbogárd U14
(U14, Nyugati csoport, Aba)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Egy mérkõzés margójára

Szombaton a tornacsarnokban „majdnem
sikerült lejátszani” mérkõzésen vettem
részt. A kézilabdát kedvelõ nézõk már a
mérkõzés elõtt láthatták, amint Rehák
Sándor celluxszal a kezében ragasztgatja a
pálya agyonhasznált fedõrétegét. A Sárbo-
gárd és a Bicske csapatai között elkezdõ-
dött a mérkõzés. Az elsõ bicskei támadás
után a jobbszélsõ a visszafutás közben je-
lezte a játékvezetõnek, hogy a sarokban vi-
zes a linóleum, ami az elcsúszását eredmé-
nyezte. A játék megszakítása után ismét
Sanyi vette kezébe a probléma megszünte-
tését és feltörlõruhával a kezében igyeke-
zett a vizesedést megszüntetni. A közel 40
éves létesítmény ellenállt minden ellene
irányuló tettlegességnek, és nem sikerült a
befolyó vízmennyiséget felitatni! A játék-
vezetõ a mérkõzés beszüntetése mellett
döntött, megelõzve az esetleges súlyos sé-
rülést.
A jelenlévõ sárbogárdiak sajnálatosnak és
szégyenletesnek érezték, különösképpen a
vendégek elõtt, hogy az évtizedes hagyo-
mánnyal rendelkezõ kézilabda és a csar-
nokban edzõdõ más sportágak sportolói
ilyen körülmények között élhetnek kedv-
telésüknek. Zárójelben meg kell jegyezni,
hogy több száz gyermeknek is ez a létesít-
mény ad helyet a testneveléshez.

NEM CSAK FOCI VAN A VILÁGON!

Szántó Gáspár

ÁRAMSZÜNETEK
Folyamatos fejlesztést hajtunk végre
hálózatunkban. A munkánk biztonsá-
gos elvégzése érdekében elengedhetet-
len az áramszünet. A szolgáltatás átme-
neti szüneteltetése miatt kérjük megér-
tésüket!

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk,

hogy hálózat-karbantartás miatt

2018. október 15-én 8 órától
várhatóan 15 óráig Sárbogárdon

a Vágóhíd utca, Kinizsi utca, Tinódy út
1–45., 2–48., Gázmodul Kft., Plastobo
Kft., Sárrét-Plast Zrt., Pálinkafõzõ te-
rületén áramszünet lesz.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy átépítés
miatt

2018. október 25-én
8 órától várhatóan 15 óráig

Sárbogárd–Alsótöbörzsökön – Balassi
Bálint utca, Százados utca 1., Tüzér ut-
ca 1–31., 2–30., Katona utca 1–7., 2–34.,
Honvéd utca 1., Abai út 4–8., MÁV-te-
rület – áramszünet lesz.

E.ON-hálózat
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APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446

Fakivágás, gallydarálás. 06 (20) 437 4869

Kemény, aprított tûzifa, házhoz szállítva, korrekt mennyiségben, olcsón kapható. 06 (30) 9497 934

Eladó 800-as szalagfûrészgép és 400-as abrikter. Ár megegyezés szerint. Érdeklõdni: 06 (25)
460 615

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása.
06 30 440 5790

Sárbogárd központjában,
négylakásos TÁRSASHÁZBAN LAKÁS ELADÓ.

Irányár: 15,5 millió Ft, sárbogárdi lakáscsere is érdekel
értékegyeztetéssel. 06 20 405 7366

50x140 cm-es Purmo LAPRADIÁTOR ELADÓ, 15.000 Ft.
Érdeklõdni: +36 30 3483 320

TERÜLETI KÉPVISELÕT keresünk 3,5 tonnás autóra.
06 70 3636 325, gtrfelni@gmail.com

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

NAPOS, EGYRE
MELEGEBB
ÕSZI IDÕ

Csütörtökön már kellemes õszi idõ
ígérkezik az ország nagy részén, sokat
fog sütni a nap, csapadék nem várható.
Az északnyugati szél csak néhol élén-
külhet meg. A csúcshõmérséklet 15-20
fok között alakul.
Pénteken országszerte szinte zavarta-
lan lesz a napsütés. A délkeletire fordu-
ló szelet északnyugaton kísérhetik
élénk lökések. A csípõs hajnal után dél-
utánra sokfelé 20 fok közelébe mele-
gedhet a levegõ.
Szombaton kitart a napos, enyhe õszi
idõ, délen-délkeleten 23-24 fokig mele-
gedhet a levegõ. Délután nyugat-dél-
nyugat felõl megnövekszik a felhõzet,
de estig csapadék nem valószínû. A dél-
keleti szél többfelé feltámadhat. Vasár-
nap a hosszabb-rövidebb napos idõ-
szakok mellett elszórtan számíthatunk
esõre, záporokra. Még többfelé marad
a szeles, enyhe idõ 18-24 fokos maximu-
mokkal.

Forrás: idokep.hu

CONCERTO
Sztahura Ágnes

orgonamûvész és
Szurasenkó Dániel
magyar blockflõte

rekorder
koncertsorozata

2018. október 21.
17 óra

Sárbogárd,
római katolikus templom

(Sárbogárd, József A. u. 18.)
Mûsor: Bach és Vivaldi versenymûvei

A koncertre belépõjegy nincs,
adományaikkal támogathatják

a koncert létrejöttét.

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, SÁR-
BOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös
csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az LRT- COM hálózatán a C7-es csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián 0–24 óráig.



Bogárd és Vidéke 2018. október 4. HIRDETÉS / AJÁNLÓK 19



20 HIRDETÉSEK 2018. október 4. Bogárd és Vidéke


