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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Tök nagy
tökcsodák

Valami különleges sütõtököt ígért a vetõmag tasakján lévõ
írás. Gondoltam, kipróbálom. Megvettem és elvetettem a
suszterhegyi szõlõnkben. Már nyár közepén lett rajta egy óri-
ási izé. Ez sütõtök? Talán valami elfajzott mag került a tasak-
ba. Aztán jött sorra a többi kobak. És egyre nagyobbak lettek.
Még szeptemberben is hozott termést a bokor. Eljött az ok-
tóber. Na, már be kellene hozni õket. Alig bírtam megemelni
a legnagyobbat, így hát ki kellett vinnem egy kézikocsit, azzal
vonszoltam el õket egyenként a présház mellett parkoló au-
tóhoz. Itthon a két kisebbiket beletettem a talicskába, a leg-
nagyobbat meg a talicska elé állítottam. A tökök méretét a
mögöttük látható 92 éves Hargitai nagymama illusztrálja. Az
így készített õszi hangulatfotó, íme, itt látható az újság cím-
lapján.

A legnagyobbat fölvágtunk, s belõle néhány szeletet megsü-
töttünk, de kiderült, ez nem sütõtök, ezért a maradék ment át
a szomszédba. Geri bácsi lovai majd örülnek neki.

Hargitai Lajos

NEM VOLT HIÁBANEM VOLT HIÁBA

Írás a 2. oldalon.
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NEM VOLT HIÁBA
„Boldogok, akik üldözést szenvednek az
igazságért, mert övék a mennyek országa”
– idézte Máté evangéliumát dr. Sükösd Ta-
más polgármester 1956. október 23-ára
emlékezve a pénteken megtartott városi
ünnepségen a mûvelõdési házban.
– Mindig furcsa, misztikus volt 1956 a mi
generációnk számára, hiszen sosem láthat-
tuk tisztán, nem tudhattuk, mi történt, mi-
ért volt szükség a forradalom letaglózásá-
ra, a hihetetlenül durva intervencióra. A
történelem idõnként ismétli önmagát.
Vannak azonban események, melyeknek
ugyanaz a jelentése. Az 1848-as szabadság-
harc és az 1956-os forradalom között sok
különbség van, de több mindenben mégis
hasonlítanak. Például abban, hogy azt
üzenték a világnak: egy kis európai nép

döntõ történelmi pillanatokban kezébe
vette a sorsát és véráldozat által kivívta a
szabadságát. Azt lehetne mondani: de hát
nem vívta ki, mindkettõt leverték. Csak-
hogy az igazságos forradalmak mindig
gyõznek, olykor levertükben még inkább,
mert megváltoztatják a jövõt, megrefor-
málják a társadalom életét, olykor intéz-
ményrendszerét, öntudatát és erkölcsét is.
1956-ban a magyarok változást akartak. Le
akarták váltani a szovjet hatalmat, helyre
akarták állítani a szabadságon nyugvó tör-
vényes rendet. A forradalom alapkövete-
léseit az egész nemzet osztotta: vissza kell
szerezni Magyarország függetlenségét,
önkényuralom helyett szabadságjogokat,
önrendelkezést, szabad választásokat
akart mindenki. Az 56-os forradalmárok
Magyarország jövõjéért harcoltak. A
maguk jövõjét és a mi jelenünket építették.
Ezért válhattak nemcsak a magyarok, de
az egész világ szemében is hõsökké.

A polgármester beszédét követõen a Sár-
bogárdi Petõfi Sándor Gimnázium diákjai
osztályfõnökük, Barabás Irán vezetésével

igazán megható és szép mûsorban idézték
fel a történelmi eseményeket, a forradalmi
napok hangulatát, szellemét. Dalok, ver-
sek hangzottak el az összeállításban:
Márai Sándor Mennybõl az angyal címû
költeményének részlete, Nagy Imre rádió-
beszéde, a Ha én utca volnék, Szállj, szállj
sólyom szárnyán és az Emeld föl fejedet,
büszke nép. Könnyet csalt a szemekbe a
hazát elhagyók búcsújának pillanata. Meg-
ható volt az is, hogy a diákok megemlékez-
tek a sárbogárdi 56-osok pedagógusokról:
Radich Mártáról, Kis Árpádról és Németh
Rudolfról.

A mûsor után az egybegyûltek közösen föl-
keresték az 1956-os emlékhelyeket: a Hõ-
sök terei emlékmûegyüttest, a régi tanács-
háza falán elhelyezett emléktáblát és a
POFOSZ által emelt emlékoszlopot, hogy
fejet hajtsanak a hõsök elõtt.

Hargitai–Kiss Virág
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ÜNNEPSÉGEK
Nálunk már pénteken megvolt az ünnepség, bár mint tudjuk, ma-
ga az ünnepnap keddre esett. Van, aki ezt furcsának tartotta, hogy
egy keddi napot pénteken ünneplünk. Szegény pesti egyetemis-
ták, akik ugye az egészet elkezdték, maguk sem tudták, mit csinál-
nak. Ha sejtették volna, hogy a tüntetésük következménye Buda-
pest rommá lövése, ezrek halála, akasztások, na meg egy nemzet-
közi diplomáciai zûr, a harmadik világháború közvetlen veszélye
lesz, lehet, hogy inkább otthon maradtak volna ahelyett, hogy ki-
vonultak a Bem-szoborhoz. Na de ki tudja, milyen törvények
mozgatják a történelmet? Szerintem senki nem tudja.
Mindenesetre mi már pénteken fölvettük a matrózblúzt, sõt én
magam szerepeltem is az ünnepi mûsorban. Épp ez a ciki. Ugyan-
is a négyes ünnepnapokon, szombattól szerdáig nem jártak ren-
desen a buszok, és például én kedden nem tudtam volna bejönni
szerepelni. Azt senki nem kívánhatja, hogy gyalog slattyogjak be a
pusztánkról a városba, hogy egy verset elmondjak. Maradt a pén-
tek. Ennyi.
Egyébként én szeretek szerepelni, kihúzni magamat a színpadon,
megmutatni a blúzban a formáimat. A hangom betölti a teret,
mindenki rám figyel. Aki még nem próbálta, nem tudja, milyen az,
ha az ember közfigyelem középpontjába kerül. Szóval én nem
szerettem volna kihagyni ezt az alkalmat.
Kedden, a valóságos ünnepnapon egész nap mûködött nálunk a
tévé. Apu ilyen közéleti alkat, áhítattal nézi a különféle demonst-
rációkat, szónoklatokat, zászlólobogtatásokat. Nekem az érdekes
volt, hogy a szónokok szinte mind papírról olvasták föl a szövegü-
ket. Szerintem ez röhej. Ha mondanivalóm van, papiros nélkül is
el tudom gagyogni. Milyen õrület volna, ha a nénik a bolt elõtt az
utcán, vagy az utasok egy vonatkupéban papírt vennének elõ a
zsebükbõl, elkezdenék széthajtogatni, és fölolvasnák az esedékes
közlendõjüket a másik fél számára! Mikor ezen vihogni kezdtem,
apu elmagyarázta, hogy nem egyszerû ám nagy hallgatóság elõtt
dumálni. Az ember elveszti a fonalat, elkanyarodik a témától, el-
kezd habogni, hosszú szüneteket tart, esetleg nem is tudja folytat-
ni. Micsoda égés! Nem tehetek róla, nekem mégis az volna a ter-
mészetes, ha az a szónok lazán kiállna a tömeg elé, és „Ide figyel-
jenek!” – volt öreg hapek, aki tényleg ilyen könnyedén szólalt
meg, nem volt nála papír, az embereket nézte. Jobban oda lehe-
tett figyelni, jobban elhittem neki, amit mond, esküszöm.
Érdekesek ezek az ünnepségek. A legtöbb ilyen összeruccanás-
nak nem sok értelme van, formaság az egész. Annyi benne a ráció,
hogy a férfiak elõkapják otthon a szekrénybõl a nyakkendõt, a
nõk a harisnyát, aztán ott a gyûlésen szeretettel üdvözlik, ugye,
egymást, aztán átélnek valamit, az együttlétet, vagy mit tudom én,
mit. Mindig voltak ünnepségek, az õserdõben csak úgy ropták a
táncot a tûznél, és például Athénban az egész város fölment a
hegyre. Lehet, hogy az érdekesebb volt.

L. A.

Elhunyt dr. Szentiványi
Péter diónemesítõ

92 éves korában elhunyt dr. Szentiványi Péter alsószentiváni
gyökerû diónemesítõ professzor, a Magyar Tudományos Aka-
démia tagja, Fejér megye díszpolgára. A mezõgazdasági tudo-
mány doktora, nemesítõ, kertészmérnök, az Állami Gyümölcs-
és Dísznövény-termesztési Kutató–Fejlesztõ Közhasznú Non-
profit Kft. nyugalmazott tudományos fõtanácsosa a dió-, gesz-
tenye- és mogyorófajták nemesítése, szaporítása területén
hosszú idõn át végzett munkájáért 2011-ben a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült.
Nagyapja, Koller Pál földbirtokos (akinek Alsószentiván mel-
lett, Zedregpusztán voltak a birtokai) 1896-ban telepített elõ-
ször diót, fái országos ismertségre tettek szert. Unokája – elvé-
gezve középiskoláit Békéscsabán, majd Bonyhádon, az agrár-
egyetemet Budapesten – hittel, szívvel vitte tovább a nagyszü-
lõi örökséget alsószentiváni ültetvényein, és bekapcsolódtak a
munkába késõbb gyermekei is. Alsószentiváni 117, Bonifác és
Alsószentiváni kései, illetve Milotai 10, Milotai intenzív, Mi-
lotai bõtermõ és kései a professzor és fiai hagyományos és új
nemesítésû fajtái, amelyekbõl elsõsorban a hazai tájfajták to-
vábbfejlesztett új hibridjeit szaporítják. A kései rügyfakadási
idõt és az oldalrügyek termõképességét vitte bele a szentiváni
fajtába, így az hamarabb hoz bõvebb termést.
Lapunkban Diószerelem címmel olvashattak interjút dr.
Szentiványi Péterrel 2002. november 14-én.
Az anyai ágon rétszilasi, Sárszentmiklóson megkeresztelt dió-
nemesítõt Rétszilason kísérik utolsó földi útjára október
25-én.
Szeretettel õrizzük Õt emlékezetünkben!

Hargitai–Kiss Virág

„Minden élethelyzetnek megvan a maga meséje.”

A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és családját a

Mesék feleségekrõl és férjekrõl
címû könyv bemutatójára, elõadásra.

Vendégünk: Csóka Judit meseterapeuta,
klinikai szakpszichológus

Idõpont: 2018. november 5. (hétfõ) 17 óra.
A rendezvényen lehetõség nyílik

a könyv megvásárlására és dedikálásra.

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület meghívja Önt

ZOCSKÁR ANDRÁS
„KARIKA TÚRÁIM”

címû könyvének bemutatójára,
amely a mûvelõdési házban lesz

2018. november 16-án (pénteken) 17 órakor.
Bevezetõt mond: Leszkovszki Albin.

Közremûködik:

Makkos Norbert, Dániel Zsolt Dániel és Juhász Zénó.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Megyei foglalkoztatási fórum
Sárbogárdon

Nemcsak a sárbogárdi járásban mûködik úgynevezett
foglalkoztatási paktum, hanem megyei szinten is. Ezek a
paktumok a foglalkoztatás hatékonyságának növelésén
dolgoznak, szoros együttmûködésben a munkaerõpiac
szereplõivel: képzésekhez, munkához segítve az aktív
korúakat, szakképzett munkaerõhöz a munkáltatókat.

A megyei paktum aktuális gyûlésének Sárbogárd adott helyet csü-
törtökön délután. Most már nem csupán elképzelésekrõl volt szó,
hanem a pályázati forrásból megvalósuló – Foglalkoztatási–gaz-
dasági együttmûködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér me-
gyében elnevezésû – program kitûzött és eddig elért céljairól, gya-
korlati tapasztalatairól.
Kígyóssy Gábor, a Fejér Megyei Önkormányzat projektmene-
dzsere nyitotta meg a fórumot, majd Varga Gábor országgyûlési
képviselõ köszöntötte a jelenlévõket:
– A legjobb helyre jött a foglalkoztatási paktum, érdekes elõadá-
sokat fogunk meghallgatni. Remélhetõleg a megyei és a sárbogár-
di paktum közösen az elkövetkezendõ idõszakban hasznos pro-
jekteket tud generálni, illetve lehetõségeket tud felkutatni. Ehhez
jó munkát kívánok!

A Fejér Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Fog-
lalkoztatási Fõosztály képviselõje a megyei program eredménye-
irõl adott tájékoztatást: – Október 31-éig 500 fõ bevonását vállal-
tuk a programba. Szépen teljesülnek a célértékek. Háromféle esz-
közzel segítünk az ügyfeleknek. A foglalkoztatás-bõvítési támo-
gatás jellemzõen béralapú, 6+3, vagy 8+4 hónapos bérköltség-,
vagy bértámogatást jelent. Ilyen formában 215 fõnek nyújtottunk
már támogatást. A képzésbe vontak esetén 88 fõ kezdte meg, illet-
ve fejezte be bizonyítvány, vagy tanúsítvány megszerzését. 475 fõ-
nek legalább egy egyéni munkatanácsadást biztosítunk, feltárva,
mivel tudjuk segíteni az elõrehaladásukat. A lehetõ legtöbb cél-
csoportból igyekszünk résztvevõket bevonni. Fontos feladat az
inaktív célcsoportok megtalálása (akik valamilyen oknál fogva
nem kerülnek be a rendszerbe, de segítségre van szükségük, hogy
visszakerüljenek a munka világába). A fõ célcsoportot az 50 év fe-
lettiek, az alacsony iskolai végzettségûek és a tartós (három hó-
napnál régebben a nyilvántartásban lévõ) munkanélküliek jelen-
tik. Jellemzõ tendencia, hogy a képzésbe való bekapcsolódási
kedv kisebb, mint az, hogy a foglalkoztatás valamely formájába
kerüljenek program keretében. Vannak hiányszakmák, amiket
évek óta nem tudunk érdemben betölteni, és az ezekre indított
képzéseinket sem tudjuk elindítani, mert megyei szinten nem jön
össze 12 fõ, pedig piaci oldalról nagy a kereslet. Az enyingi járás-

ban, illetve Martonvásáron a képzés nagyobb erõvel bír alapkom-
petencia-fejlesztés tekintetében; a dunaújvárosi járásban pedig a
nõk aránya nagyobb. Maximum 6 havi minimálbérrel megegyezõ
támogatással segítjük a vállalkozóvá válást, illetve mentori szol-
gáltatást is nyújtunk.
Dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármestere a sárbogárdi fej-
lesztések hatásáról beszélt a foglalkoztatás szemszögébõl: – A két
legtávolabbi ház a településünkön 25 km-re van egymástól, ami
olyan problémákat hordoz, melyeket más településen nehéz meg-
érteni. (Például városon belül szállítani kell az óvodásokat.) A
szolgáltatásokat, fejlesztéseket igyekszünk közel vinni mindenki-
hez, élhetõ várost teremtve. Mezõgazdasági térség lévén a telepü-
lés 86 %-a áll mezõgazdasági mûvelés alatt. 2013-2014-ben kétje-
gyû volt a regisztrált munkanélküliek aránya, a munkába járók
Székesfehérváron és Dunaújváros térségébe járnak dolgozni,
ezen szeretnénk javítani. Mezõgazdaságra épülõ feldolgozóipart,
illetve olyan vállalkozásokat próbálunk idevonzani, melyek ha
létszámban kisebb felvevõerõvel is rendelkeznek, de nagyobb
hozzáadott értéket képviselnek. A nagyobb vállalatoknak is gaz-
daságosabb, versenyképesebb, humánusabb megoldást jelenthet
a termelés egészének, vagy részének kiszervezése és Sárbogárdra
telepítése. Privát közvélemény-kutatást végeztem a nálam meg-
fordult munkavállalók körében, ami szinte reprezentatívnak
mondható; kivétel nélkül mindenki azt mondta, hogy kevesebb
pénzért is itthon maradna. Építünk arra is, hogy a gazdasági sze-
replõknek nem mindenütt tetszik a gazdasági környezet alakulá-
sa, gondolok itt például az építményadóra, adóforintok elköltésé-
nek módjára. Három-négy vállalkozás jött így a mi irányunkba. A
szabad vállalkozási övezeti besorolásunk is vonzó. Pozitív visz-
szajelzések érkeznek a gazdasági szereplõktõl, hogy Sárbogárdon
van értelme iparûzési adót fizetni, mert látják a változásokat. A
fejlesztésekben jelentõs szerepe van a számos elnyert pályáza-
tunknak is.
A délután folyamán a Sárkeresztúri Hangyák Szociális Szövetke-
zet pozitív példájáról is hallhattak az érdeklõdõk Csutiné Turi
Ibolya polgármester asszonytól, aki a településen termelt csodá-
latos levendulából is hozott csokrokat az alkalomra.

Hargitai–Kiss Virág
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Megnyílt a Sárbogárdi
Család és KarrierPONT

A Fejér Megyei Kormányhivatal és az
Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány együtt-
mûködésének köszönhetõen új, térítés-
mentes szolgáltatás indult a Sárbogárdi já-
rásban a nõk társadalmi helyzetének javí-
tása érdekében. A „Nõi Információs és
Szolgáltató Központ létrehozása és mû-
ködtetése a Sárbogárdi járásban” elneve-
zésû, EFOP 1.2.9-17-2017-00065 azonosí-
tó számú, 2018. január 1-jétõl 2020. de-
cember 31-éig tartó projektre 200.000.000
Ft vissza nem térítendõ támogatás áll ren-
delkezésre. A program keretében segítsé-
get nyújtanak a nõk képzésében, foglal-
koztatásában, elhelyezkedésében tanfo-
lyamokkal, tanácsadással, különféle prog-
ramokkal, alternatív megoldásokkal, ru-
galmas munkaidõvel, a munkavállalók és

munkáltatók összekapcsolásával, a család
és a munka összehangolásával.
A Sárbogárdi Család és KarrierPONT nyi-
tóünnepségére október 18-án került sor a
díszteremben, ahol méltatta az esemény
jelentõségét dr. Sükösd Tamás polgármes-
ter, Varga Gábor országgyûlési képviselõ,
dr. Simon László, a Fejér Megyei Kor-
mányhivatal kormánymegbízottja és nem
utolsó sorban dr. Görög Norbert, az Em-
beri Erõforrások Minisztériuma Család-
és Ifjúságügyért Felelõs Államtitkárságá-
nak fõosztályvezetõje, majd szakmai elõ-
adókat hallhattak a meghívott intézmény-
vezetõk, vállalkozók, vendégek.
Kézdy Zsófia, a Sárbogárdi Család és Kar-
rierPONT vezetõje ismertette, hogyan és
miben tudnak segítséget nyújtani munka-

társaival. Hangsúlyozta, hogy az egész já-
rásban fejtik ki tevékenységüket, tehát
meghívásra bármely településre el tudják
vinni a képzéseiket, programjaikat; úgy
rendezkedtek be, hogy mobil a szolgálta-
tás. A képzések idejére gyermekfelügyele-
tet és meleg étkezést is biztosítanak térí-
tésmentesen.
A Sárbogárdi Család és KarrierPONT a
régi tanácsháza épületében található, a
Sárbogárd, Ady Endre út 164. szám alatt,
és az alábbi elérhetõségeken kereshetõ fel:

E-mail: sarbogard@karrierescsalad.hu

Telefon: +36 30 356 2610

Honlap: www.karrierescsalad.hu

Nyitva: kedden 8–12, 13–16 óráig;
szerdán és csütörtökön
8–12, 13–15.30 óráig.

Hargitai–Kiss Virág
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IDÕSEK NAPJA ALAPON
Szombaton autósorok álltak az alapi kultúrház elõtt, és jöttek so-
kan gyalog, kerékpárral is. A község idõs polgárait köszöntötték, s
erre a minden évben megrendezett szép ünnepségre gyülekeztek
az ünnepeltek és az õket kísérõ hozzátartozók.
Méhes Lajosné polgármester asszony szívhez szóló, szép beszéd-
ben köszöntötte az ünnepelteket. Hagyomány, hogy ekkor külön
köszöntik virággal, ajándékkal a település 90 év feletti polgárait.
Köszöntötték a 96 éves, 1922-ben született Klózer Józsefné Ta-
kács Máriát; az 1925-ben született, 93 éves Balogh Jánosné Már-
kus Ilonát; az 1926-ban született, 92 éves Tóth Gyulát és Horváth
Jánosné Tiringer Évát; az 1927-es születésû, 91 éves Orova Mi-

hályné Lénárt Juliannát és Tanárki Jánost;
az 1928-ban született, 90 éves Krizsán Bé-
lát, Dubicz Lászlóné Nagy Etelkát és Ba-
logh Istvánné Hajdinger Teréziát; valamint
az 1929-es születésû, szintén 90 éves
Rabóczki Sándorné Péter Teréz Kornéliát.
Ez alkalomból díjazták a legszebb kerteket
is. Rangsorolás nélkül hárman részesültek
e díjban az idén: Somogyi Imréné, Takács
Imréné és Lakatos Beatrix.
Az ünnepelteket mûsorral köszöntötték az
alapi óvodások, az elsõ osztályos iskolások,
a hiphop táncosok, az alapi néptánc-
együttes és a Radnai Zoltán által vezetett
alapi társastánccsoport.
A mûsor után az alapi közösségi konyhán
készített ebéddel vendégelték meg a meg-
hívottakat. Ebéd közben nótaénekes szóra-
koztatta a vendégsereget.

Hargitai Lajos
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HAMAROSAN OPERAGÁLA
NEVES FELLÉPÕKKEL

Õsz van, hullanak a levelek, lassan megkopaszodnak a fák. Ilyenkor már szívünkben szoktuk hordozni a zenei
világnapi koncert emlékét, élményét. De most csönd van még – az a fajta hatásszünet, mely egy mû felcsendülését
elõzi meg. Hiszen idén is készül zenei ínyencséggel a Bogárd-Dal Egyesület. A részletekrõl Szabados Tamást, az
egyesület elnökét kérdeztem.

Szabados Tamás: – 2011-ben lépett fel elõször országos hírû
együttes, a Brass in the Five velünk együtt a sárbogárdi színpadon.
Ez a zenei világnaphoz kötõdõ sorozat azóta is töretlen. Idén el-
csúszott a megszokott októberi idõpont, mivel nagyon nehéz
összeegyeztetni a fellépõk idejét. Másrészt van egy uniós pályázat
Sárbogárdra vonatkozóan, melynek keretében a kultúrházat is fel
fogják újítani, és melynek révén az idei és remélhetõleg a jövõ õszi
koncert is megrendezésre kerül. November 25-én 17 órakor ismét
nagyszabású koncertünk lesz Sárbogárdon, ahol meglepetésekkel
szolgálunk. Lesznek, akik már fölléptek nálunk, és olyanok is,
akik most fordulnak meg itt elõször. Reméljük, hogy hûséges kö-
zönségünk, akik eddig is mindig támogattak bennünket, megint
megtöltik a mûvelõdési ház nagytermét.
– Kik gazdagítják fellépõként az idei koncertet?
– Régi ismerõsként üdvözölhetjük Zemlényi Eszter szoprán és
Balogh Eszter alt énekes szólistákat, és nem utolsó sorban Várdai
István Liszt-díjas gordonkamûvészt, aki világjáró körútját meg-
szakítva jön el erre a koncertre.
– Páratlan a hûsége hozzánk.
– Amikor a barátaimnak ezt mesélem, mindig csodálkoznak, ho-
gyan tudjuk Várdai Istvánt megnyerni egy fellépésre. Ennek egy-
szerû oka az, hogy a nagymamája itt lakik.
– Érzelmi szálak és a közösség köti ide õt, hiszen szinte közöttünk
cseperedett föl.
– 10 éves kora óta lép fel itt. Nagypapája, Huszics Vendel egy
énekkari koncert elõtt léptette fel elõször, és mindenkinek leesett
az álla, hogy már akkor miket tudott a feles hangszerén. Most már
a Stradivariján adja elõ azokat a csodálatos hangokat, amiket csak
õ tud a világon. Nagy megtiszteltetés ez. Mindig nagyon megható-
an emlékszik vissza a nagypapájára, és a közönségnek is mindig
megköszöni, hogy milyen meleg fogadtatásban részesül itt.
– Lesznek a koncerten új nevek is.
– Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar Székesfehérvárról egy na-
gyon ambiciózus, tehetséges fiatal karmesterrel, Dubóczky Ger-
gellyel érkezik, akit a Virtuózok címû televíziós mûsort nézõ sár-
bogárdiak a mûsor zenei felelõseként ismerhetnek. Baritonként
fellép Najbauer Lóránt, az Opera fiatal reménysége (aki egyéb-
ként Balogh Eszter párja), tenorként pedig a 2018-as Virtuózok
kategóriagyõztese, a vietnámi származású, de már magyar állam-
polgár Ninh Duc Hoang Long. Õ Bánk Bán nagyáriáját és Kuko-
rica Jancsi belépõjét magyarul csodálatosan énekelte a Virtuó-
zokban. Telt, gyönyörû tenorja van a 26 éve ellenére. A Várpalo-
tai Bányász Kórust szintén elõször látjuk vendégül.
– Meddig és hol lehet jelezni a részvételi igényt a koncertre a
közönség részérõl?
– A szokott módon: a kórustagoknál, illetve a Bogárd és Vidéke
szerkesztõségében, november elejétõl. Nagy reménységgel nézek
az esemény elé. Úgy gondolom, megint olyan élményt tudunk
nyújtani a zeneszeretõ sárbogárdiaknak, mely legalább olyan
színvonalú lesz, mint az eddigi koncertek, melyek köteleznek ben-
nünket. A hangversenyt Magyarország Kormánya és az Európai
Unió támogatja a Széchenyi 2020 program keretében. Nagyon
nagy szerencsének és megtiszteltetésnek tarthatjuk, hogy Sárbo-
gárdra is érkezett egy olyan uniós projekt, amelynek egy része
nem építmény, út vagy felújítás lesz, tehát nem kézzel fogható

eredménye lesz, hanem az érzelmekre, értelemre ható programo-
kat tudunk megvalósítani.
– Amik belénk épülnek.
– És amiket a Sárbogárdon mûködõ civil szervezetek fognak pre-
zentálni. Ez egy 80 milliós projekt. Nem emlékszem, hogy kultú-
rára valaha is ekkora volumenû támogatás érkezett volna ide. Ez
jelentõs állomása lesz a sárbogárdi kulturális életnek.
– Csiklandozzuk meg a nézõk, olvasók fantáziáját a repertoárból
szemezgetve.
– Várdai István az elsõ részben egy aránylag ismeretlen, 19. száza-
di cseh zeneszerzõ, Antonín Kraft C-dúr gordonkaversenyét adja
elõ. A második részben operagálát adunk elõ, melyet csak kevés
helyen rendeznek Magyarországon. Vérpezsdítõ és andalító lati-
nos válogatást hallhatnak, például Verdi Pezsgõ áriáját, Bizet
Carmenjébõl a Habanerát, Offenbach Hoffmann meséi címû mû-
vébõl a Barcarollét, Rossini A sevillai borbély címû mûvének nyi-
tányát, Donizetti, Mozart alkotásait. Örömteli izgalommal várjuk
a koncertet, reméljük, a közönség jól fog szórakozni.

Hargitai–Kiss Virág
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MEGHÍVÓ
A Sárbogárdi Hivatásos
Tûzoltó-parancsnokság

meghívja Önt lakossági fórumára.

Idõpont: 2018. október 25.
(csütörtök) 17.00 óra

Helyszín: a Sárbogárdi
Polgármesteri Hivatal nagyterme

Téma: tûzmegelõzés és
környezetvédelem

A BM Országos Katasztrófavédelmi Fõ-
igazgatóság és a Nemzeti Hulladékgaz-
dálkodási Koordináló és Vagyonkezelõ
Zrt. közös kampányt indított, melynek
célja az állampolgárok figyelmének rá-
irányítása arra, hogy a háztartásban ke-
letkezett hulladékot ne égessék el, ha-
nem gyûjtsék szelektíven. Mottó: „NE
GYÚJTSA, GYÛJTSE!”

A szelektív hulladékgyûjtés mellett a
tûzmegelõzés és a környezetvédelem
társadalmi ismertségét is erõsíteni kí-
vánjuk. Az elõadás témái között az aláb-
bi témák szerepelnek: tûzmegelõzés –
füstérzékelõkhöz használati tanácsok,
lakástüzek okai és megelõzésük, szabad-
téri (avar, kerti hulladék, elszáradt nö-
vényzet) égetésének szabályai, kémény-
tüzek megelõzése.

Az odafigyelés mellett két érzékelõ
is segíthet a fûtési szezonban

Ma már a hazai háztartások nagyobb ré-
szében van szén-monoxid-érzékelõ, a ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy ezeken a
helyeken kevesebben sérülnek meg. Ah-
hoz, hogy a lakástüzek esetében is csök-
kenteni lehessen a sérülések számát, mi-
nél több otthonban lenne célszerû füst-
érzékelõt elhelyezni, hiszen egy idõben
jelzõ készülék emberéleteket és anyagi
javakat menthet meg.
Az elmúlt hat évben tizenhétrõl csaknem
hetven százalékra nõtt azoknak a háztar-
tásoknak az aránya, ahol a mérgezõ gáz
miatt riasztott tûzoltóegység szén-mono-
xid-érzékelõt talált. A számokból az is ki-
derül, hogy olyan ingatlanban, ahol hasz-
náltak riasztóeszközt, egy ember sem
vesztette az életét. A balesetek tehát
megelõzhetõk, ennek ellenére minden
évben áldozatokat szed a mérgezõ gáz.
Az elmúlt fûtési idõszakban, vagyis 2017.
október 15-e és 2018. április 15-e között
Fejér megyében huszonkilenc szén-mo-
noxiddal kapcsolatos bejelentés érkezett
a katasztrófavédelemhez. Az esetek felé-
ben a tûzoltók kimutatták a mérgezõ gáz
jelenlétét a levegõben. Szén-monoxid-
mérgezés miatt januárban Székesfehér-
váron egy férfi életét vesztette, tizenöten
pedig kórházba kerültek az elõzõ fûtési
szezonban.
Természetesen csak a megfelelõ minõsé-
gû szén-monoxid-érzékelõk tudják funk-
ciójukat betölteni, és az is fontos, hogy a
készüléket a gyártó elõírásainak megfe-
lelõ helyre és megfelelõ módon telepít-
sük. Fontos tudni, hogy ezeknek az érzé-
kelõknek is van szavatossági idejük:
öt-hét év után le kell cserélni azokat.
Ezért a már meglévõ szén-monoxid-ér-
zékelõk gyártói utasítását se felejtsük el
ellenõrizni, és a tavalyi elemeket cserél-
jük ki újakra.
A lakástüzek száma nagyban függ az idõ-
járástól. A statisztikák szerint a fûtési
idõszakban megemelkedik az ilyen ese-
tek száma, hiszen az emberek több idõt
töltenek otthon, gyakrabban fõznek, és
fûteni is kell. Fejér megyében évente át-
lagosan kétszázharminc lakásban kelet-

kezik tûz, többségük valamilyen nyílt
lánggal összefüggõ tevékenység végzése
közben, mint például a fûtés, a sütés-fõ-
zés és a dohányzás. Az elmúlt egy hónap-
ban – ahogy a hûvösebb éjszakák bekö-
szöntöttek – átlagosan minden második
nap olyan lakástüzeknél avatkoztak be a
tûzoltók, amelyek a fûtéssel hozhatók
összefüggésbe.

Országosan is elmondható, hogy a lakás-
tüzek többsége emberi mulasztásra ve-
zethetõ vissza, amibõl viszont az követ-
kezik, hogy megelõzhetõk lennének.
Azokban a lakásokban, ahol füstérzéke-
lõ van, nem alakul ki komolyabb tûz, hi-
szen ezek a készülékek átlagosan egy
percen belül jeleznek, így a lángokat már
kialakulásukkor meg lehet fékezni. Ri-
asztásukkal az alvó embert is felébreszt-
hetik, nagyobb esélyt adva a menekülés-
re.

A fûtési szezon kezdetekor fontos a fûtõ-
berendezések és a kémények állapotát is
felülvizsgálni. Egy elkoszolódott kazán
teljesítménye romlik, mûködése veszélyt
jelent. Fontos, hogy csak olyan tüzelõ-
anyaggal fûtsünk, amelyet a fûtõberen-
dezés gyártója elõírt. Emellett a kályhá-
ban vagy kazánban tilos háztartási hulla-
dékot égetni, hiszen azzal a környezetet
szennyezzük, ráadásul fokozódik a ko-
rom- és kátránylerakódás a kémény bel-
sejében, szûkül a füstelvezetõ belseje. A
kémény belsõ falára lerakódó és egyre
vastagodó kátrány- és koromréteg a fû-
tés során izzani kezdhet, akár meg is
gyulladhat, végsõ soron kéménytûz ala-
kulhat ki, a lángok pedig hamar tovább-
terjedhetnek a lakás többi részére is. Fû-
tés alkalmával a tûzvédelmi használati
szabályokról se feledkezzünk meg. A ka-
zánok, kályhák, kandallók közvetlen
közelében ne tároljunk éghetõ anyagot,
tûzifát, papírt. Sok esetben a fûtõberen-
dezésekbõl kipattanó szikra okoz lakás-
tüzet.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI

KÉK
HÍREK

Motorossal ütközött
A rendõrök személyi sérüléssel járó közúti
közlekedési baleset miatt intézkedtek
2018. október 22-én reggel Sárbogárdon, a
Köztársaság úton. Egy Skoda típusú sze-
mélygépjármû 28 éves helyi vezetõje
Rétszilas irányából Székesfehérvár felé
közlekedett, azonban kanyarodási manõ-
vere során nem biztosított elsõbbséget egy
motorkerékpárt vezetõ 45 éves helyi lakos-
nak és összeütközött vele. A baleset követ-
keztében a motoros megsérült.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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Elismerések nemzeti ünnepünk,
október 23-a alkalmából

Állománygyûlésen emlékezett meg a Fejér Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság az 1956-os forradalom és szabadságharc ese-
ményeirõl október 19-én, pénteken Székesfehérváron. Az ünnep-
ségen elismerések átadására is sor került.
A megemlékezésen 1956 történelmi jelentõségét dokumentum-
film vetítésével elevenítették fel, majd az ünnepség elismerések
átadásával folytatódott.
Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere kiemelkedõ
szolgálati tevékenysége elismeréséül nemzeti ünnepünk, október
23-a alkalmából tûzoltósági tanácsosi címet adományozott Esze
István tûzoltó törzszászlósnak, a Székesfehérvári Hivatásos Tûz-
oltó-parancsnokság szerparancsnokának.
Dr. Góra Zoltán tûzoltó vezérõrnagy, a BM Országos Katasztró-
favédelmi Fõigazgatóság fõigazgatója munkakörében hosszú
idõn át végzett, kiemelkedõ teljesítménye elismeréseként aján-
déktárgyat adományozott Szemler Zoltán tûzoltó századosnak, a
dunaújvárosi hivatásos tûzoltóság parancsnokhelyettesének. Az
országos katasztrófavédelmi fõigazgató közalkalmazotti fõtaná-
csosi címet adományozott Kozák Istvánnénak, a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság költségvetési osztály munkatár-
sának. Az elismerések átadására a BM Országos Katasztrófavé-
delmi Fõigazgatóság ünnepségén került sor október 19-én.
Magosi Lajos tûzoltó ezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság igazgatója a katasztrófavédelem tevékenységérõl
kiemelkedõ minõségben és gyakorisággal végzett munkája elis-
meréseként megyei Katasztrófavédelmi Sajtó Nívódíjjal tüntette
ki Hargitai–Kiss Virágot, a Bogárd és Vidéke hetilap fõszerkesz-
tõjét, aki mind a hetilap, mint a Bogárdi TV szerkesztésénél nagy
figyelmet fordít a tûzoltói beavatkozások bemutatására, a szezo-
nális veszélyhelyzetek megelõzését célzó tájékoztatókkal nélkü-
lözhetetlen szerepet tölt be a lakosság felkészítésében.
Magosi Lajos tûzoltó ezredes, megyei katasztrófavédelmi igazga-
tó az elmúlt idõszakban végzett kiemelkedõ munkájáért igazgatói
ajándékkönyv elismerésben részesítette Varga Ernõ tûzoltó alez-
redest, a megyei fõügyeleti osztály osztályvezetõjét, Sipiczki Já-
nos tûzoltó alezredest, a dunaújvárosi katasztrófavédelmi kiren-
deltség tûzoltósági felügyelõjét, dr. Kozma Gergely tûzoltó száza-
dost, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogtanácso-
sát, Béres József tûzoltó zászlóst, a székesfehérvári hivatásos tûz-
oltóság gépjármûvezetõjét, Csõsz Károly tûzoltó fõtörzsõrmes-

tert, a sárbogárdi hivatásos tûzoltóság beosztott tûzoltóját, Ko-
vács Tamás tûzoltó fõtörzsõrmestert, az informatikai osztály
munkatársát, Mészáros László Istvánné tûzoltó zászlóst, a bicskei
járás katasztrófavédelmi megbízottját, Nagy Sándor tûzoltó
törzsõrmestert, a dunaújvárosi hivatásos tûzoltóság beosztott
tûzoltóját és Takács Attila tûzoltó zászlóst, a mûszaki osztály
munkatársát.
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója mun-
kaköri feladatainak maradéktalan ellátásáért ajándékcsomag el-
ismerésben részesítette Maincz Tamást, a katasztrófavédelmi ha-
tósági osztály szolgálatvezetõ-helyettesét, dr. Tóth Mártát, a ka-
tasztrófavédelmi hatósági osztály munkatársát és Siposné Szücs
Katalint, a költségvetési osztály munkatársát.
Fotó: Katasztrófavédelem

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Köszönjük!
Meglepetés és öröm szerkesztõségünk számára, hogy a Fejér
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei Katasztrófa-
védelmi Sajtó Nívódíjjal ismerte el tevékenységünket. Nagyon
szépen köszönjük, hogy ebben az esztendõben minket tartot-
tak érdemesnek erre a díjra! Azért is megtiszteltetés ez szá-
munkra, mert fejet hajtunk azelõtt a felelõsségteljes, önfelál-
dozó, nélkülözhetetlen munka elõtt, melyet a tûzoltók végez-
nek az emberek biztonsága érdekében nap mint nap. A tûzol-
tók, a katasztrófavédelem szakemberei általános megbecsült-
ségnek örvendenek, amit a Bogárd és Vidéke Hírház (mint
média) szemszögébõl még inkább fokoz a minden esetben
gyors, korrekt, gördülékeny tájékoztatás, kiegyensúlyozott hír-
közlés a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részé-
rõl. Kijelenthetõ, hogy eme intézménnyel ápoljuk az egyik leg-
jobb kapcsolatot.

Ezúton is köszönjük a sok gratulációt, kedves szavakat, melye-
ket az elismerést követõen kaptunk!

Hargitai–Kiss Virág
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Szentiváni suliszemle
Október 4.: Az állatok világnapja

Az állatok világnapját 1931 óta ünnepelik minden esztendõben
Szent Ferenc emléknapján, október 4-én. Ez a nap Assisi Szent
Ferenc, az állatok védõszentje halálának a napja.

Az állatok világnapján nemcsak hagyományos rajzversenyünket
rendeztük meg, hanem játékos vetélkedõn mérhették össze tudá-
sukat az osztályok, ahol képrészlet alapján kellett állatokat felis-
merni, árnyékuk alapján a madarakat megnevezni, totót kitölteni,
vagy – ami a legmulatságosabbnak, de egyben a legnehezebbnek
is bizonyult – lejátszott hangjuk alapján az állatokat felismerni. A
vetélkedõ a jó hangulat mellett a tanulók tudását is gyarapította.
Mivel az összes rajz, valamint a vetélkedõ összes szereplõje juta-
lomban részesült, az állatok világnapja idén is közmegelégedéssel
zárult.

Október 6.: Megemlékezés
az aradi vértanúkról

Ünnepi hagyományunk, hogy október elején megemlékezünk az
1848-49-es forradalom és szabadságharc hõsi halált halt táborno-
kairól a mindenkori 5-6. osztály mûsorával. A tanulók pedig a mû-
sorban a megszokott minden tábornok alakját felidézték a kivég-
zésük elõtti utolsó cselekedeteikkel, valamint azokat az eszméket
is megismerhették a nézõk, amelyekért az életüket áldozták. A
mécsesek lángja pedig a szabadságharc valamennyi áldozatáért is
világított.

Arad mártírjai elõtt 13 cserép fehér krizantémmal is tiszteleg-
tünk, amelyeket a mûsor után a kültéri feszületnél helyeztünk el
ünnepélyesen. A földbe átültetve még néhány hétig díszei lehet-
nek Megváltónk keresztjének, amellyel az erre járókat köszönt-
jük.

Október 13.: Nagyszülõk zarándoklata

2018. október 13-án (szombaton) 9 órakor a fatimai Szûz elsõ ha-
zai kegyhelyén Spányi Antal megyés püspök atya tartott ünnepi
szentmisét, amelyben áldásban részesítette a zarándok nagyszü-
lõket.

A hatalmas munkával, példás együttmûködéssel felújított kegy-
helyre rengetegen voltak kíváncsiak a felújítás után is. Ahogy
Helter István plébános, iskolánk püspöki biztosa megjegyezte:
mindig egyre többen vagyunk, most pedig alighanem rekordot
döntöttünk. Gyönyörû napsütéses idõben, Isten szabad ege alatt
részesülhettek lelki feltöltõdésben mindazok, akik részt vettek az
ünnepi szertartáson. Elsõként iskolánk tanulói köszöntötték is-
kolánk alapítóját, Spányi Antal püspök atyát virágcsokorral és üd-
vözlõ szavakkal tisztelték meg a gyerekek, akik késõbb a szentmi-
sén is közremûködtek felolvasókként, ministránsokként és a
szentáldozás során, valamint természetesen a körmenetbe is be-
kapcsolódtak, s egy rövid verssel megtisztelték a zarándoklatra
érkezett nagyszülõket is.
Prédikációjában püspök atya az ima erejét és fontosságát emelte
ki, égi édesanyánk, Szûz Mária példáján kiindulva a valamennyi
magyar boldog és szent ereklyéjét tartalmazó missziós kereszt jel-
képén át az Árpád-korból elõkerült székesfehérvári korpusz tör-
ténetéig: mindig imádkoztak az emberek a kereszténység évszá-
zadai alatt és az ima mindig segített. Szent István királyunknak is
sok jelentõs tette volt, de a legjelentõsebb, amikor 1038. augusz-
tus 14-én a Szûzanya oltalmába ajánlotta Magyarországot, mert
tudta, hogy nincs más megoldás. Mindig szánjunk értékes idõt
arra, hogy imádkozzunk és bátran kérjük a Szûzanya közbenjárá-
sát!
A szentmise végén püspök atya megáldotta a nagyszülõket, majd
körmenet következett, melynek végén a templomban a missziós
kereszt elõtt imádkoztak a zarándokok a Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszus küldetésének sikeréért, majd az ünnep a meg-
szokott szentségimádással zárult.
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Október 14.: III. helyezés
a „Vizsla, a mindentudó” rajzversenyen

Még szeptemberben keresett meg ben-
nünket Mészáros János sárbogárdi plé-
bános (aki egyébként vadász is) egy vizs-
lás témájú rajzpályázati lehetõséggel.
Az általa hozott szórólapból megtudhat-
tuk, hogy a Vadex Mezõföldi Zrt. „Vizs-
la, a mindentudó” címmel rajzpályáza-
tot hirdetett óvodások és általános isko-
lások számára.
Tanulóinknak természetesen kihirdet-
tük a versenyt és gyakorlatilag a diákok
fele élt is a lehetõséggel. A díjakat ünne-
pélyes eredményhirdetés keretében
2018. október 14-én Soponyán, az Országos CACT Vizsla Fõver-
seny keretei között adták át a szervezõk, ahol a legjobbnak ítélt
alkotásokat ki is állították.
Nagy örömünkre szolgált, hogy ezen a rajzversenyen is megálltuk
a helyünket. Mint a szervezõktõl megtudtuk, 513 alkotás érkezett
be 13 intézménybõl. Az 513 rajz közül pedig egy III. helyezést és a
hozzá járó díjcsomagot Varga István 6. osztályos tanulónk érte el,
amihez ezúton is gratulálunk!
Természetesen a többi indulónak sem kell szégyenkezni, mivel is-
kolánk dicséretet, a felkészítõ tanárok (Kanyóné Somogyi Tünde
és Vágásiné Madarasi Anett) köszönetet kaptak. Mi pedig ezúton
is köszönjük Mészáros János atyának, hogy figyelmünkbe ajánlot-
ta a rajzpályázatot!

Október 17.: Egyházmegyei I. helyezés
az eucharisztia rajzversenyen

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Katolikus Kulturális
Hetek programsorozat keretében rajzpályázatot hirdetett „Az
Eucharisztia az Egyház életének forrása” címmel.

A pályázat célja az volt, hogy a résztvevõk a képzõmûvészet esz-
közével bemutassák az Egyház legmélyebb titkát, az Oltáriszent-
séget és keresztény életünk csúcspontját és forrását, a szentmisét.
Örömmel számolunk be arról, hogy a Székesfehérvári Egyházme-
gye 7-8. osztályos korcsoportjában Lakatos Loretta I. helyezést
ért el. Alkotása így az országos döntõben is képviseli majd egyház-
megyénket, illetve iskolánkat. Jár a dicséret Kanyó Petra Johanna
3-4. osztályos tanulónknak is, aki a legerõsebbek mezõnyében (a
3-4. évfolyamra érkezett be a legtöbb pályamû) nem jutott to-
vább, de emléklapban és jutalomban is részesült.
Az elismerés természetesen jár felkészítõ tanáruknak, Kanyóné
Somogyi Tündének is.

Október 18.: Közös ima a békéért

2005 óta egy Dél-Amerikából induló kezdeményezésre, a világ
minden táján együtt imádkozza a rózsafüzért egymillió gyermek,
a világ egységéért és a békéért minden év október 18-án. A mi kis

iskolaközösségünk is csatlakozott a világon mindenhol azonos
idõpontban kezdõdõ imádsághoz (magyar idõ szerint 9.00 óra-
kor), diákok, valamint a gyermeki lelkülettel rendelkezõ tanárok
és technikai dolgozók egyaránt. Mivel az ima napja csütörtökre
esett, Kanyóné Somogyi Tünde vezetésével a Világosság rózsafü-
zért imádkozták el a résztvevõk egy közös padlókép kialakítása
mellett.

Október 23.: 1956 emlékezete

Hagyományaink szerint idén is megrendezésre került az október
23-ai ünnepségünk. Minden évben a mindenkori nyolcadik osz-
tály tartja az emlékmûsort. Az 1956-os forradalmárok tiszteletére
tartott megemlékezésen Kiss Attila tanár úr köszöntötte a diáko-
kat, tanárokat, a települési képviselõ-testület tagjait és a megje-
lent szülõket.

Ezt követõen a nyolcadik osztályosok adták tovább a kisebbeknek
a forradalom üzenetét, a dicséretükre meg kell jegyeznünk, iga-
zán kitettek magukért, méltó komolysággal emlékeztek meg. Az
ünnep hangulatát saját készítésû videóinkkal is igyekeztünk
szemléltetni. Felidéztük az okokat, amelyek a forradalomhoz ve-
zettek, megemlékeztünk az 1956. október 23-án és az utána törté-
nõ napokban lezajlott eseményekrõl. Nem maradhatott ki haza-
szeretetre nevelés, valamint a kötelességtudat erõsítése jegyében
az idei kirándulások képeibõl összevágott videó sem.

Célunk sikerült megvalósítani, a megjelentek egybehangzó véle-
ménye alapján ismét színvonalas mûsort láthattak mindazok, akik
jelenlétükkel megtiszteltek bennünket. A mécsesek lángja pedig
a szabadságharc valamennyi áldozatáért is világított.

Tavaly kialakult hagyományunknak megfelelõen a mûsor után az
ünnepélyt adó csapat a kültéri feszület elé vonult, ahol 1956-os
zászlókat is elhelyeztünk ünnepélyesen.

A 8. osztálynak köszönjük az elõadást, többi tanulónknak pedig a
fegyelmezett, kulturált részvételt!

Kiss Attila igazgató
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Cecei sulibörze
Nagy sikerû témahét

Nagy hagyománya van Cecén az iskolában a projektoktatásnak és
azon belül a témahetek szervezésének. A témahét zárása a prog-
ramsorozat utolsó napján megrendezésre került családi nap és
akadályverseny volt. Az idei évben az országosan meghirdetett
Mátyás király emlékévhez csatlakozva híres királyunkra emlékez-
tek az intézmény diákjai, szüleik és a pedagógusok.
Az emlékezés mellett több versenyen és megmérettetésen is részt
vettek a kicsik és nagyok, melyek eredményeit az alábbiakban
foglaltuk össze:

A 7. és 8. évfolyamosok szövegértésversenyen vettek részt a téma-
hét folyamán, ahol az alábbi tanulók nyújtottak kiváló teljesít-
ményt:
Pajor Lili, Tolnai Vanda, Megyesi Mirtill, Johnson Janet Ramóna
8. a, Nagy István, Szabó Dániel, Galambos László 8. b és Kondor
Milán 7. osztályos tanuló.
Az 5. és 6. évfolyamosok a Mátyás anyja címû költemény szavalá-
sával mérték össze a tudásukat, melynek az eredménye a követke-
zõ:
I. Takács Janka 5. b, II. Závodszky Emma 6. a, III. Sipos Tamás 6.
a, III. Gaál Levente 5. b.
A kisebb korosztályok évfolyami szinten rajzversenyben vettek
részt, ahol a következõ tanulók alkotásai bizonyultak a legszebb-
nek, a legegyedibbnek:
1. osztály: Kovács Katica, Trázer Luca, Szakál Petra;
2. osztály: Suplicz Szabolcs, Demeter Levente, Terbán Krisztina
Auróra;
3. osztály: Klazer Georgina, Schäffer Lili, Szabó Flóra;
4. osztály: Szalai Angelika Amanda, Jóni Elizabet Leila, Gombai
Boglárka 4. b.

Az aulába kihelyezett és mindenki számára önkéntesen kitölthe-
tõ Királyi TOTÓ helyes megfejtõi a következõk voltak:
Nyikos Gábor Balázs 2. osztály, Varga Dorka Réka 4. a, Török
Dorina, Závodszky Emma, Varga Janka 6. a, Horváth Gergely,
Várady–Szabó László, Somogyi Kornél 6. b, Boris Bálint 8. a.

A témahét során király- és királynõválasztást is tartottak a cecei
iskolában, amirõl már korábban hírt adtunk.
Az elsõ és második évfolyamosok pénteken családi napon vettek
részt, ahol a felnõttek és a diákok közösen töltötték el „Mátyás je-
gyében” ezt a szép napot. Pajzsokat készítettek, sportoltak, a lel-
kes szülõk jóvoltából királyi lakomán vettek részt, valamint szin-
tén a szülõk segítségével az iskolában vettek részt akadályverse-
nyen.
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Az idõsebb korosztály tagjai a témahét mellett a diáksport napjá-
hoz is csatlakoztak, hiszen csapatokat alkotva egy közel 10 km-es
túra megtételével, akadályokat leküzdve jutottak el a célállomá-
sig. Minden csapat menetlevéllel, zászlóval, jelvénnyel, csatakiál-
tással készült, és gyakorolta a természetben való túrázás szabálya-
it az ökotudatosság jegyében. Természetesen sok sporttal, futás-
sal, bajvívással, „mezõfocival”, „túlélõ kunyhó” építésével stb.
A verseny eredményeként a következõ helyezésekkel zárult ez a
nagyszerû hét:
A 6–8. évfolyamos korosztályban I. Draculák 8. a, II. Aranyszõrû
bárányok 8. a, III. Party hollók 8. b; a 3–5. évfolyamos korosztály-
ban I. Aranyszõrû bárányok 5. a, II. Fekete hollók 5. b, III. Arany-
szõrû bárányok 4. b.
Szeretnénk ezúton is megköszönni a témahét vezetõjének, Tor-
nócziné Bondor Csilla tanárnõnek a témahét szervezését, a sok jó
ötletét és a megvalósításban való részvételét!
Nagyon köszönjük a sok segítséget a diákok szüleinek, hozzátar-
tozóinak, akik bármiféle segítséget nyújtottak a témahét lebonyo-
lításában, így is sok élményhez juttatva a gyermekeiket és talán ki-
csit közelebb hozva minket egymáshoz és Mátyás király korához
egyaránt, hiszen az élménypedagógia egyik fontos célja, hogy úgy
szerezzünk ismereteket, hogy mindenki jól érezze magát!

Október 23-ai ünnepség

A hagyományokhoz híven az idei évben is a hetedik évfolyamos
diákok igyekeztek felidézni az 1956-os eseményeket és azok utó-
korra gyakorolt hatását a Cecei Általános Iskolában. Az ünnep
elõtti utolsó tanítási napon, október 19-én, pénteken, a mûvelõ-
dési házban ünnepeltek a diákok és nevelõik, ahol Király László
igazgató köszöntötte õket és idézte fel a kor hangulatát és a forra-
dalom elõzményeit. Ezt követõen a 7. évfolyamosok ünnepi mû-

sora következett, amit Tornócziné Bondor Csilla osztályfõnök és
Nyikosné Domján Mária tanárnõ állított színpadra. A hangulatá-
ban és elõadásmódjában is az ünnepet elõkészítõ mûsor után
minden évfolyam elsétált a Szabadság téren felállított kopjafához
és néma fõhajtással tisztelegtek a mártírok emlékének.

Helyi demokráciáról szóló beszélgetés

A Helyi Demokrácia Európai Hete rendezvénysorozathoz csatla-
kozva október 17-én, szerdán az érdeklõdõ nyolcadik évfolyamo-
sokkal beszélgetett Vajai–Kovács Viktória és Szabóné Várady
Katalin a TOP-5.3.1-16-Fe1-2017-00003, A helyi identitás és ko-
hézió erõsítése Cece térségében pályázat keretében. A demokrá-

cia fogalmának közös megbeszélése után elemezték a helyi de-
mokrácia fogalmát és a helyi érdekképviseleti lehetõségeket. A
folytatásban megpróbálták a képviselõk fõbb jellemzõit össze-
gyûjteni, amit a jelenlegi képviselõk megnevezése követett. Ez-
után arról is beszélgettek, hogy a helyi képviselõkkel milyen mó-
don tarthatják a kapcsolatot a választópolgárok.
A beszélgetés zárásában arról is szó esett, hogy ki érzi magát al-
kalmasnak arra, hogy a felnõtté válás után képviseljen egy közös-
séget, és hogy az ehhez vezetõ úton milyen lehetõségeik vannak a
fiataloknak, hogy részesei legyenek a helyi demokratikus folya-
matoknak, pl. önkéntesség, civil szervezeti tagság, rendezvénye-
ken való aktív közremûködés.
A beszélgetõtársak az alkalom végén megállapodtak abban, hogy
a közös gondolkodás, a nyílt kommunikáció, a tájékoztatás elõbb-
re vihetik és fejleszthetik a helyi demokráciák mûködését.

Szabóné Várady Katalin igh.

BETLEHEMI CSILLAGUNK
Pályázati feltételek és információk

Idén X. alkalommal rendezi meg a Sárbogárdi Múzeum Egyesület Betlehemi csil-
lagunk címmel kiállítását.
A kiállításra várunk minden olyan pályamunkát, amely az adventi ünnepkörrel
kapcsolatos.
Az anyaggyûjtés idõpontja: 2018. december 3., 9–12 óráig.
Az anyaggyûjtés helyszíne (azonos a kiállítás helyszínével): József Attila Mûvelõ-
dési Központ, Sárbogárd, Hõsök tere 3.
Beazonosítás céljából az alkotások mindegyikén fel kell tüntetni az alkotás címét
és az alkotó nevét.
A pályázatra beadott mûvek nem automatikusan kerülnek kiállításra.
A kiállítás megnyitója: 2018. december 4-e 15 óra.
Megnyitja: Viasz Zoltán, a Fejér Megyei Népmûvészeti Egyesület elnöke
A leadott pályázatok visszaadási határideje: 2018. december 21-e 9 órától.
Információ és jelentkezés telefonon Kovácsné Komáromi Editnél, 06 (70) 338
5153, illetve a Sárbogárdi Múzeum Egyesület facebook-oldalán.

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓ-
TÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, SÁRBO-
GÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓ-
SON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csator-
nán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-
COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25
MHz-es frekvencián 0–24 óráig.
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Õszi kirándulás Siófokon
Október 17-én, szerdán a nagycsoportos
gyermekekkel kirándulni indultunk az
EFOP 3.9.2. Humán kapacitás és az EFOP
3.2.9. Óvodai szociális tevekénység fejlesz-
tése elnevezésû pályázatok támogatásával.
Már az odafelé vezetõ úton nagyon jó han-
gulat alakult ki, az óvodások kedvenc dala-
ikat énekelték végig.
Izgatottan szálltunk le a Bella állatpark
elõtt. A parkban többféle állatot láttunk,
melyek rendkívül szelídek, többségük az
emberi kézhez szokott. Ahogy beléptünk,
a gyerekek tekintetét rögtön magukra von-
ták a különleges macskák, tevék, struccok,
emuk, kenguruk, valamint a különféle pa-
tások. A gyerekeknek nagy élményt nyúj-
tott a csodálatos tó, s a hatalmas rajokban
úszó halak hosszú ideig lekötötték a figyel-
münket. Sokáig kerestük a fûben megbújó
teknõsöket is. Nagyon tetszettek a gyere-
keknek a törpe és pónilovak, valamint az
alpakák, melyeknek éhsége csillapíthatat-
lan volt. Egy-két óvodásunk eléggé közeli
ismeretséget kötött az egyik szamárral is.
Rendkívül nagy élményt nyújtott nekik a
lovaglás, illetve örömmel vették birtokba

az ugrálóvárat is. Nagyon kellemes kör-
nyezetben töltöttük el a délelõttöt. Min-
denkinek nagyon tetszett, hogy néhány ál-
lat szabadon sétálgatott közöttünk, sok ál-
latot meg is tudtunk simogatni.

Az „állati” élmények után ismét buszra
szálltunk, s lementünk a siófoki kikötõbe.
Elsétáltunk a móló végére, majd a Balaton
partján megettük az uzsonnánkat néhány
éhes hattyú társaságában. A gyerekek vég-
telen csodálattal kémlelték a tó vizét, les-
ték a sirályokat, figyelték a hattyúk viselke-
dését és próbálták megszámolni a vitorlás
hajók árbocainak végeláthatatlan sorát.
Egy közös fotó után indultunk haza, kelle-
mesen elfáradva, ámde rengeteg új él-
ménnyel.

Cecei óvoda
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Zengõ-hírek
Beszámoló: Állatok világnapja

2018. október 4-én a Sárszentmiklósi Tagóvodában kisállatkiál-
lítást nézhettek meg a gyerekek. Az állatok ketrecben, kalitká-
ban, akváriumban lakó egyedek voltak.
A Cica és a Nyuszi csoport Siófokon járt a Bella tanyán. Majd ha-
jókiránduláson vettek részt a Balatonon.
Október 5-én a Tamási (Miklósvári) Vadaspark volt a célunk. Két
csoport vett részt a kiránduláson: a Napsugár és a Tappancs. 34
gyermek, 7 felnõtt kísérõ élvezhette a park adta lehetõségekbõl
eredõ szépségeket. Egy szarvas (Sára) egészen a túra végéig kísér-
te a gyerekeket, köztük sétált egész délelõtt. Szabó Stefánia vezet-
te a túrát, aki a Gyulaj Zrt. képviseletében mutatta be nekünk a
parkot. Láttunk gímszarvascsapatot, vaddisznókat, valamint
dámszarvasokat. Jártunk dombon, völgyben, vadregényes ösvé-
nyeken. Felmászhattunk egy kilátó tetejére, szerencsére senki
sem volt tériszonyos. Helyi kísérõnk javaslatára a nap végét a kö-
zelben található nagyon szép, szuper játékokkal berendezett,
autentikus játszótéren hatalmas vidámkodással, önfeledt játékkal
koronáztuk meg.
Az állatok világnapja alkalmából záró momentumként a Dog
Plusz Egyesület kutyás, udvaron felvonulós, játékos bemutatóján
vettek részt az óvoda csoportjai.

Visi Mihályné, Pogány Tamásné

Páratlan összefogás a mentett kutyákért

Az állatok világnapja alkalmából óvodánkban évrõl évre megren-
dezésre kerülõ kutyás bemutatón visszatérõ vendégeknek számí-
tanak a Dog Plusz Egyesület kutyái és felvezetõik.
Az egyesület tagjai igyekeztek minél érdekesebbé tenni a bemu-
tatót, s minden korosztálynak emlékezetes szórakozást nyújtani.
A gyermekek láthatták és megtanulhatták, hogyan lehet egy ku-
tyát mindenre megtanítani, hogyan kell vele szemben viselkedni,
gondozni és nevelni. A kicsik alig várták, hogy maguk is részt ve-
hessenek egy-egy sétáltatásban, simogatásban, a kutyákkal való
közös játékban. Durmit, az egyesület terápiás kutyáját már jól is-
merik a gyermekek, vele játszottak a legtöbben. Brandy, a belga
juhász karikákon keresztült ugrált, míg Magnum, a labrador
keverék sokat segített a kertészkedésben is.
Az egyesület hontalan kutyái számára adománygyûjtési akciót
szerveztünk. A sárbogárdi Zengõ Óvoda közössége, szülõk és
gyermekek példátlan összefogásról tehettek tanúbizonyságot,
akik nemcsak az egyesületet támogatták eledellel, felszereléssel,
játékkal, takarókkal, hanem a Siófoki Állatmenhelyet is, ahol kö-
zel 180 kutya etetésében és mindennapos ellátásában segítettek
adományaikkal. Köszönjük!

Csapóné Sütõ Éva óvodapedagógus

Filmajánló

Jézus engem szeret!
német vígjáték, 100 perc, 2012

Marie-nek bámulatos érzéke van ahhoz, hogyan kell nem hoz-
zá illõ férfit választani. A legutolsóval is megjárta, pedig már az
esküvõ idõpontját is kitûzték. Ám Marie találkozik egy áccsal,
aki mindenben különbözik a korábbiaktól: gyengéd, önzetlen,
figyelmes. Igaz, az elsõ randevújukon azt mondja, hogy Jézus-
nak hívják. Marie azt gondolja, hogy a fickó megõrült, de az ács
sztorija igaznak bizonyul. Õ tényleg a Messiás és az Ítélet Nap-
ja elõtt visszatért a Földre, ami a következõ hét keddjére esik.
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MAGABIZTOS GYÕZELMEK,
SZOROS VERESÉGEK

Kötelezõ gyõzelem
Sárbogárd–Enying 6-1 (3-0)

Sárbogárd: Matócza – Laták, Gráczer
Bence, Gulyás–Kovács, Kállai, Luczek,
Bezerédi, Gráczer Gergõ, Németh, Szalai,
Kindl.
Cserék: Lajtos, Gyuricza, Gál, Oláh, Grác-
zer Bálint, Farkas.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Enying: Dobai – Kovács, Simon, Megyeri,
Csizmadia, Gergye, Szõke, Halász, Vass,
Boda, Spergli.
A hazaiak az elsõ perctõl támadólag léptek
fel és a vendégek térfelén tartották a lab-
dát. Az Enying tíz percig bírta a nyomást és
a 11. percben már sikerült megszerezni a
vezetést. Szalai P. V. a megkapott labdával
indította a jobb oldalon Bezerédi Á.-t. A
védõk mögé kerülve önzetlenül tálalt a fel-
futó Luczek R. elé, aki közelrõl az üres ka-
puba passzolt, 1-0. A vendégek nem tudtak
kibontakozni és csak a védekezésre össz-
pontosítottak. A 24. percben Gulyás–Ko-
vács G. nagyszerûen emelt a bal oldalon
felfutó Kállai B. M. elé. A beadásra érkezõ
Szalai P. V. a hosszú oldalról visszafejelte a
labdát, és az érkezõ Bezerédi Á. 4 m-rõl a
jobb alsó sarokba lõtt, 2-0. A Sárbogárd a
mérkõzés további részében sem engedte a
saját kapuja közelébe a vendégek támadó-
it. A 32. percben sikerült a vendégeknek
átjutni a felezõvonalon túlra, a támadást
Gráczer Bence elõrevágott felszabadító
rúgása akadályozta meg. Az elõre vágott
labdával Szalai P. V. kilépett a védõk kö-
zött és a kifutó Dobai I. felett 20 m-rõl a
hálóba emelte a labdát, 3-0. A félidõ végé-
ig Bezerédi Á. és Szalai P. V. gólszerzési kí-
sérlete maradt kihasználatlanul. A szünet
után a vendégek szórványos támadási ked-
ve egy-két szögletrúgás elvégzésében je-
lentkezett, de veszélyt Matócza D. kapujá-
ra nem okozott. A 65. percben Laták B. a
megszerzett labdával kiugratta Bezerédi
Á.-t. A védõk között kilépõ Bezerédi Á. 16
m-rõl Dobai I. felett a kapu közepébe
emelt, 4-0. Továbbra is nagy nyomás nehe-
zedett a vendégek védelmére, és a 65. perc-
ben Luczek R. a bal oldalon indította a
minden megmozdulásában veszélyes Be-
zerédi Á.-t. A beadott labdára középen ér-
kezõ Gráczer Bálint a védõket és a kapust
megelõzve a hálóba emelt, 5-0. A minden
csapatrészében ellenfelét felülmúló Sár-
bogárd a 72. percben már a fél tucatnál
járt. A jobb oldalról a kapu elõterébe ívelt
szabadrúgást a kapujából kilépõ Dobai I.
kiejtette és a labdát csak szabálytalanság
árán sikerült megszerezni. A játékvezetõ
büntetõt ítélt, és Bezerédi Á. a balra moz-
duló kapus mellett a kapu jobb oldalába

helyezett, 6-0. A 84. percben megszületett
a vendégek szépítõ gólja. A védõvonalból
elõre ívelt labdát a kapujából kilépõ Ma-
tócza D. mellett Oláh D. a bal alsó sarokba
fejelte, 6-1. Öngól. A Sárbogárd magabiz-
tos játékkal szerezte meg a gyõzelmet a
gyenge teljesítményt nyújtó vendégek
ellen. A játék képe alapján az eredmény a
vendégekre nézve hízelgõ.
Jók: Bezerédi Á., Németh K., illetve
Gergye K.

Két számjegyû
gyõzelem

Sárbogárd U19–Enying U19
10-0 (7-0)

Sárbogárd: Deák – Simon, Horváth Zs.,
Vagyóczki, Gábris, Sükösd, Molnár, De-
meter, Erdélyi, Horváth B., Bögyös.
Cserék: Biró, Morvai, Lengyel, Bruzsa, Hor-
váth Á. M.
Enying: Benedeczky – Balogh, Papp, Vas,
Ujvári, Tóth, Pómizs, Stegmann, Bálint T.,
Nagy Dániel, Bálint Á.
Cserék: Elek.
Az elsõ hazai támadás végén a második
percben Sükösd G. lövése a kapufáról
hagyta el a játékteret. A 4. percben a jobb
oldalon Horváth B. és Sükösd G. összjáté-
ka után a bal oldalra átadott labdát Erdélyi
A. 10 m-rõl a kapuba passzolta, 1-0. A mér-
kõzés elején látszott: a vendégek nem a tá-
madásokra fordították a hangsúlyt. A 9.
percben Erdélyi A. és Horváth Zs. átját-
szotta a jobb oldali védelmet, és Erdélyi A.
beadását Sükösd G. közelrõl helyezte a ka-
puba, 2-0. Rövid gólszünet után a 19. perc-
ben Demeter D. és Horváth Zs. volt a lab-
da útja. A Horváth Zs. átadásával kilépõ
Molnár M. 12 m-rõl a jobb alsó sarokba
lõtt, 3-0. A hazai fölény állandósult és az
Enying még ellentámadást sem tudott ve-
zetni. A hazai nyomás a 28. percben újabb
gólt eredményezett. Demeter D. indításá-
val Sükösd G. ellépett a védõ mellett és
visszagurított labdáját Erdélyi A. a hálóba
lõtte, 4-0. A magabiztos vezetés ellenére
nem állt vissza a hazai csapat, és a gólve-
szélyt állandósította a vendégek kapuja
elõtt. A 34. percben Demeter D. átívelését
a bal oldalon Erdélyi A. lekezelte és 14
m-rõl a bal alsó sarokba helyezett, 5-0. A
38. percben a kaputól 30 m-re Gábris R. el-
len szabálytalankodtak. A lehetõséget
nagyszerûen meglátó Sükösd G. a letett
labdát a hálóba emelte, 6-0. A kezdés után
Molnár M. góljával alakult ki a 39. percben
a félidõ eredménye. Sükösd G. jobb oldali

beadását Molnár M. 4 m-rõl bólintotta a
hálóba, 7-0. A második félidõre kissé
visszaesett a hazaiak játéka és a vendégek
lélegzetvételhez jutottak. Az 57. percig
tartott a gólnélküliség. A szünetben beálló
Morvai K. egy csellel elvitte a játékszert a
védõ mellett és a kapust is kicselezve gurí-
tott az üres kapuba, 8-0. Az utolsó erõtar-
talékaikat bevetõ vendégek nem tudták
megakadályozni az újabb sárbogárdi talá-
latot. A 63. percben Gábris R. a kaputól 18
m-re lövésre szánta el magát és a védõn
megpattanó labda a bal alsó sarokban
kötött ki, 9-0. A 74. percben kialakult a
végeredmény. Horváth Á. M. bal oldali
elfutása után a középre betett labdáját
Morvai K. a hosszú sarokba lõtte, 10-0. A
mérkõzésen a hazaiak játéka dominált a
kevés ellenállást kifejtõ vendégekkel
szemben.

6-3, de nem
az angol–magyar
Sárbogárd U16–Vajta U16

6-3 (2-1)
Sárbogárd: Bruzsa – Hollósi, Horváth A.
R., Barabás, Suhajda, Boda, Morvai, Tóth
P., Deák, Horváth B., Suplicz.
Cserék: Csõgör, Tóth L., Már, Szalai, Szabó.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Vajta: Kacz – Török, Szabó, Pordán, Kla-
zer, Sohonyai, Markó, Kovács, Pók, Ba-
lassa, Csányi.
Cserék: Galambos, Bali, Kiss, Végh.
Vezetõ edzõ: Klazer Balázs.
A tabellán azonos pontszámmal elhelyez-
kedõ csapatok mérkõzése a vendégek tá-
madásaival indult. A veszélyesebben tá-
madó Vajta a 7. percben megszerezte a ve-
zetést. A jobb oldalról beívelt szögletrú-
gást Kovács Z. 3 m-rõl fejelte kapura és a
labda Brúzsa B.-rõl került a hálóba, 0-1. A
gól kissé megzavarta a hazaiakat és a ven-
dégek sorra dolgozták ki a helyzeteket.
Brúzsa B. a hazaiak kapusa több esetben
bravúrral hárította a gólszerzési kísérlete-
ket. A 28. percben egyenlített a Sárbogárd.
Horváth B. megindult a védõsorból és a
Boda A.-nak letett labdát visszakapva 8
m-rõl kilõtte a bal felsõ sarkot, 1-1. A gól
megnyugtatta a hazai csapatot és a 36.
percben vezetéshez jutottak. Boda A. kö-
zépre adott labdájával Suhajda M. befor-
dult és Sohonyai Gy. szabálytalanul szerel-
te a büntetõterületen belül. Suplicz B. a
büntetõt a bal felsõ sarokba lõtte, 2-1. A
bekapott gól a vendégek soraiban okozott
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zavart, az eredmény a félidõ végéig már
nem változott. A szünet után vendéghely-
zettel folytatódott a mérkõzés. A védelmi
hiba után kilépõ Kovács Z. lövését Brúzsa
B. nagyszerû vetõdéssel hárította. Az 51.
percben Suhajda M. bedobása Boda A. elé
került, aki egy csel után 16 m-rõl kilõtte a
jobb alsó sarkot, 3-1. Teljes káosz a vajtai
csapatnál és ezt kihasználva megszületett a
hazaiak negyedik találata. Az 56. percben
Horváth A. R. saját térfélrõl indulva két
csel után a bal oldalon induló Suplicz
B.-hez továbbított. A védõket maga mö-
gött hagyva Suplicz B. 17 m-es lövése a há-
lóban kötött ki, 4-1. A kezdés után meg-
szerzett labdával indítottak támadást a ha-
zaiak. Az elõreívelés után Suhajda M. le-
kezelte az átadást és lövésre letett labdáját
Suplicz B. lõtte a kapuba, 5-1. A Vajta ren-
dezte sorait és a 68. percben a jobb oldalon
elfutó Csányi M. lövésébe Brúzsa B. csak
beleütött, a labda a jobb sarokba hullott,
5-2. A mérkõzés hajrájában egy gyors gól-
váltás. A 88. percben Suhajda M. a középre
kerülõ labdát a bal alsó sarokba gurította,
6-2. A 89. percben még volt a vendégeknek
válasza. Markó V. 10 m-rõl talált a jobb al-
só sarokba, 6-3. A kezdeti kapkodás után a
megszerzett vezetést már nem engedte ki a
kezébõl a hazai csapat. A gyõzelem fõ ré-
szese a kapuban bravúrokat bemutató
Brúzsa Balázs és a három gólt szerzõ
Suplicz Barnabás.

Két pontra
a kiesõ zónától
Perkáta–Sárbogárd II.

2-1 (1-0)
Perkáta: Kovács Á. E. – Cislo, Takak,
Galkó, Vincze, Tóth, Sõregi, Fehér,
Özsah, Kápolnási, Pap.
Cserék: Kovács R., Pukansky, Vígházi, Sza-
bó, Gászler, Jákli, Fazekas.
Vezetõ edzõ: Kerekes Béla.
Sárbogárd II.: Brúzsa – Pap, Vagyóczki,
Juhász, Simon, Horváth, Vámosi, Deme-
ter, Luczek, Németh, Pajor.
Cserék: Kovács, Palásti.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
A tabellát vezetõ Perkátához látogatott a
Sárbogárd II. csapata. Az illúziómentes
mérkõzésen végig egyenrangú ellenfél volt

a vendég. A 35. percben szerzett góllal ju-
tott vezetéshez a hazai csapat. Özsah U. ta-
lált a kapuba, 1-0. A második félidõben to-
vábbra is fegyelmezett és szervezett játék
jellemezte a vendégeket. A 88. percben
Luczek R. góljával sikerült az egyenlítés,
1-1. A hosszabbításban szöglethez jutott a
Perkáta. A középre belõtt labdát a kavaro-
dásban Söregi G. helyezte a hálóba, 2-1. A
labdát többet birtokló hazaiak nehezen
megszerzett gyõzelemmel jutottak a há-
rom ponthoz.

Korai téli álom

Videoton Baráti Kör U14–
Sárbogárd U14 4-3 (1-3)

Videoton Baráti Kör: Fekete Dávid – Fe-
kete Dániel, Venczel, Kovács A., Horváth
R., Forrai, Mádi, Ódor, Szabó, Pintér,
Varga, Handler, Balogh, Boros, Horváth
G., Póka, Kovács M. J.

Sárbogárd: Derner – Palotás, Baráth, Ko-
csis, Hollósi, Sáfrány, Lakatos, Már,
Szalai, Szabó, Csõgör, Gereny, Zvezdo-
vics.

A veretlen mérleggel érkezõ vendégek jól
kezdték a mérkõzést. A 2. percben Szalai
Á. átadását Hollósi B. helyezte a kapuba,
0-1. A 12. percben a megítélt büntetõt Bo-
ros M. értékesítette, 1-1. A bekapott gól
felrázta a sárbogárdiakat, és a 15. percben
Szalai Á. és Hollósi B. összjátéka után ve-
zetéshez jutottak a vendégek. Hollósi B.
volt eredményes, 1-2. A 18. perc Hollósi B.
már csapata és saját harmadik gólját sze-
rezte, 1-3, és kétgólos vendégelõnnyel vo-
nultak szünetre a csapatok. A szünet után
bealudt a Sárbogárd és ezt kihasználva a
mérkõzés utolsó tíz percében megfordítot-
ta az eredményt a VBK csapata. A 63.
percben Horváth G. talált Derner P. kapu-
jába, 2-3. A kezdés után Palotás P. cselez-
getett a saját kapuja elõtt és a megszerzett
labdát Venczel K. juttatta a hálóba, 3-3. Az
egyenlítés megszerzése után a 67. percben
Boros M. góljával megszületett a meglepe-
tés és a hazai vezetés, 4-3. A második fél-
idõben nyújtott gyenge teljesítmény és az
egyéni hibák okozták a nem várt vereséget.
Az õszi utolsó mérkõzésre fel kell ébredni
és gyõzelemmel a csoport élén fordulni a
tavaszra.

A harmadik enyingi
összecsapás

Enying Öregfiúk–
Sárbogárd Öregfiúk 2-1 (0-1)

Enying: Kizlinger – Tóth, Rohanczi, Turi,
Kovács, Szabó, Balogh, Paluska L., Horák,
Fehér, Barta, Paluska K., Vass, Tren-
csányi.

Sárbogárd: Sipõcz – Németh, Meister, Pa-
lotás, Simon, Csizmadia, Csendes, Szabó,
Kelemen, Kassai, Horváth, Tóth, Nedoba
Milán, Ferencz, Tórizs.

A szombati harmadik, Enying elleni mér-
kõzésen nem sikerült pontokat szerezni. A
mérkõzés elsõ félidejében a vendégek tá-
madásai több veszélyt okoztak a hazaiak
kapujára és a 39. percben Tórizs A. góljá-
val megérdemelt vezetéshez jutott a Sár-
bogárd, 0-1. Az 54. percben Paluska L. sza-
badrúgás után fejjel juttatta hálóba a lab-
dát és megszerezte az egyenlítõ gólt, 1-1. A
kezdés után Paluska K. a megszerzett lab-
dával lefutotta a vendégek védelmét és
Sipõcz A. mellett helyezett a kapuba, 2-1.
Az Enying az eredmény megtartására tö-
rekedett és a sárbogárdi kihagyott helyze-
tek, és némi játékvezetõi segítség miatt ez
meghozta a hazai sikert.

A hétvége sportmûsora

2018. október 27. (szombat)

10.00 óra: Sárbogárd U14–Alba Kölyök
(U14, Nyugati csoport, Sárbogárd)
10.00 óra: Perkáta U19–Sárbogárd U19
(megyei I. o., U19, Perkáta)
14.30 óra: Sárosd Kronos Sport–Sárbo-
gárd (megyei I. o., Sárosd)
14.30 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Soponya
Öregfiúk (Öregfiúk, Déli csoport, Sárbo-
gárd)

2018. október 28. (vasárnap)

10.00 óra: Polgárdi U16–Sárbogárd U16
(U16, Déli csoport, Polgárdi)
13.30 óra: Sárbogárd II.–Nagykarácsony
(megyei II. o., Sárbogárd)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár
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Bogárd és Vidéke városi
teremlabdarúgó-bajnokság

II. forduló

Sárkeresztúr Kike–Twister Galaxy
5-8 (1-5)

Sárkeresztúr Kike: Visi, Szauervein T., Hajdinger, Böröndi,
Jancski, Bodó, Sütõ, Szauervein G., Kuczi, Apolczer.

Twister Galaxy: Balogh, Killer, Barabás, Budai, Kun, Kaló, Bog-
nár I., Bognár Zs., Killer, Kelemen, Szabó.

A Twister megcsillogtatta erényeit, Budai üstökösként száguldo-
zott a Kike álló bolygói között. Killer remek passzokkal és egy gól-
lal járult hozzá a megérdemelt gyõzelemhez. A Kike még nem ta-
lálta meg a vezérfonalat, kissé idegesen és nem a játékra koncent-
ráltan küzdöttek, de majd legközelebb.

Góllövõk: Szauervein G. 2, Böröndi 2, Bognár (öngól), illetve
Kaló 1, Szabó 1, Budai 3, Barabás 2, Balogh 1, Killer 1.

Légió 2000, Agro-Natur–Dream Team
9-0 (5-0)

Légió 2000, Agro-Natur: Horváth, Nyúl, Németh, Gábris, Czei-
ner, Dombi, Tóth G., Tóth I., Virágh, Palotás.

Dream Team: Kimiti, Hajdu, Varga, Kiss, Rozgonyi, Mondovics,
Vörös, Bognár J., Kovács, Simon J., Simon T., Bognár R.

A Légió könnyed játékkal gyõzött a Dream Team felett, akik tán
még a lakodalmat nem heverték ki, bár az a múlt héten volt.

Góllövõk: Tóth G., Nyúl, Virágh 4, Gábris, Czeiner 2.

FDL Ászok Ásza–Spuri 15-3 (7-1)

FDL Ászok Ásza: Magyar, Bór, ifj. Bór, László, Lakatos.

Spuri: Huszár, Bereczki, Banda, Bór, Bozsoki, Zámbó, Imre,
Gazsó, Fésû, Kiszl.

Az FDL szép kényszerítõkkel, gyors kontrákkal operálva ilyen
arányban is megérdemelten nyerte a mérkõzést. A Spuri nem tud-
ta megismételni a múlt heti remek játékát, de az FDL kb. 100 év
„for”-ral játszott.

Góllövõk: Bór 7, ifj. Bór 3, Lakatos 3, László 2, illetve Zámbó 1,
Banda 1, Bór 1.

Tabella

1. Légió 2000, Agro Natur 2 2 - - 13-2 6

2. FDL Ászok Ásza 2 1 - 1 17-5 3

3. Twister Galaxy 2 1 - 1 14-12 3

4. Spuri 2 1 - 1 9-19 3

5. Flash Team 1 1 - - 7-6 3

6. Sárkeresztúr Kike 2 - - 2 9-12 0

7. Dream Team 1 - - 1 0-9 0

Góllövõlista

1. Bór József (FDL Ászok Ásza) 8 gól, 2. Virágh Zsolt (Légió
2000, Agro-Natur) 6 gól, 3. Imre Csaba (Spuri) 5 gól, Böröndi Gé-
za (Sárkeresztúr Kike) 5 gól.

Huszár Lajos

Október 31-éig érvényesek az
elõzõ féléves diákigazolványok

A 14 év feletti tanulók, hallgatók számára a vasúti utazási ked-
vezmény igénybevételének feltétele az érvényes diákigazol-
vány. Az elõzõ tanévben/félévben kapott diákigazolvány-mat-
ricák október 31-éig használhatók, ezért a vasúttársaság arra
kéri a diákkedvezménnyel utazókat, hogy idõben gondoskod-
janak okmányuk érvényességének meghosszabbításáról.
A köznevelési és felsõoktatási intézmények minden tanévben
érvényesítõ-matricákkal látják el a diákigazolványokat, ame-
lyek a felsõoktatásban az elsõ félév végéig, azaz március 31-éig,
a köznevelési intézményekben pedig a következõ év októberé-
nek utolsó napjáig érvényesek. Az új matricákat október végé-
ig érdemes beszerezni. Amennyiben a tanulói, hallgatói diák-
igazolványt valamilyen okból nem érvényesítik idõben, az ok-
mány az adott oktatási intézmény által kiállított, ideiglenes di-
ákigazolványnak minõsülõ igazolással pótolható.
A közoktatásban és a felsõoktatásban részt vevõ nappali és esti
tagozatos tanulók a lakóhelyük, illetve tartózkodási helyük és
oktatási intézményük székhelye, illetve gyakorlati képzésük
helyszíne közötti útvonalra szóló, 90 százalékos havi, félhavi,
illetve 30 napos bérletet is vásárolhatnak.
A megállapított menetdíj, vagy pótjegy árán felül 8 ezer forint
pótdíjat kell fizetnie annak, aki érvénytelen kedvezményre jo-
gosító igazolvánnyal vagy igazolással veszi igénybe a kedvez-
ményt, illetve jogosultságát nem tudja az elõírt módon igazol-
ni.

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
2018. november

November 1-2.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a, 06
(30) 639 3977;
november 3-4.:dr. Zámbó Csilla, Sárbogárd–Kislók, Kossuth
u. 24. 06 (30) 284 4652;
november 11.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szent István
u. 3., 06 (20) 974 9065;
november 17-18.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62.,
06 (30) 939 8629;
november 24-25.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06 (30)
993 9404.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván,
Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sár-
keresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza.

Dr. Szlávik Ferenc osztályvezetõ járási fõállatorvos
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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
Saját nevelésû, 25 hetes tojójércék és 4 kg-os pecsenyekacsák eladók.
Telefon: 06 (20) 575 3033
Sárbogárdon eladó lakást keresek megvételre 06 (70) 513 3360
Konyhakész tûzifa kapható! 15.000 Ft/m3 06 (70) 231 0728
Három darab toll fejpárna, új anginban eladó, 1000 Ft/db. 06 (20) 405
7366
Konyhakész akác: 18.000 Ft/m3 06 (30) 554 2427
Szálas krizantém eladó Tósokiéknál Nagyhörcsökön, keddtõl a sárbogárdi
piacon. Érdeklõdni: 06 (30) 464 0345
Figyelem! Tûzifa-akció! Akác konyhakészen 20.000 Ft/m3 06 (70) 200
1080
Sárbogárd központjában kis ház kis telekkel, albérletbe kiadó megbízható,
leinformálható személynek. 06 (70) 6348 412
Figyelem! Tûzifa-akció! Nyugdíjasoknak 4 m3 esetén 14.000 Ft/m3. 06
(30) 516 2669

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

Sárbogárd központjában, az OTP mögött,
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

Cosa Nostra Pizzéria FUTÁR ÉS PULTOS
MUNKATÁRSAKAT KERES. 06 70 542 6731

AUTÓMENTÉS és gépszállítás
DARUS autómentõvel, NONSTOP!

Telefon: 06 70 453 0509

Sárbogárdi GUMIJAVÍTÓ MÛHELY
ALKALMAZOTTAT KERES.

Érdeklõdni a 06 30 325 1770-es telefonszámon.

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Melegedés jön,
de szélre és csapadékra

továbbra is számíthatunk
Csütörtökön nyugat felõl erõsen megnövekszik, majd délután
felszakadozik a felhõzet. Elszórtan várható kisebb esõ, zápor.
A nyugati, délnyugati szél többfelé élénk, erõs lesz. Hajnalra
-1, +7 fokig hûl a levegõ, délután 10-17 fok várható, keleten
lesz hûvösebb.

Pénteken élénk déli-délnyugati széllel, több-kevesebb napsü-
téssel melegszik az idõ, délután 15-20 fok valószínû. Idõnként
ugyan több lehet a felhõ, de csapadék egészen estig nem való-
színû.

Hétvégén elõreláthatólag gyakran lesz erõsen felhõs az ég,
többfelé, több alkalommal is kialakulhat esõ, zápor, néhol kis
eséllyel akár egy-egy zivatar is. Erõs, helyenként viharos lesz a
délies szél. Jelentõsen megenyhülnek az éjszakák, napközben
pedig több helyen is 20 fok fölé melegszik a levegõ.

Forrás: idokep.hu
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