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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu

Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág

Átadták a miklósi rendelõtÁtadták a miklósi rendelõt

Írás a 4. oldalon.

Franciasaláta
Szeretem a franciasalátát, de mivel az
elmúlt hét majd’ minden napjára jutott,
egy darabig biztosan nem kívánom. Jó-
ból is megárt a sok.
Nem kívánok rébuszokban beszélni,
kedves Olvasók, bár ez volt a terv, de be-
lefáradt az agyam a tömény projektzá-
rókba, melyek a választás küszöbén
nem nélkülözték a kampányt. Leszöge-
zem: a létrejött dolgok nem haszontala-
nok. Inkább a körítést tartottam túlzott-
nak. Persze, tisztában vagyok azzal,
hogy a több tízmilliós pályázati támoga-
tásokért cserébe elvárások vannak, kö-
telezõ reprezentáció, ami talán a nyer-
teseknek sincs ínyére, de valamit vala-
miért. Egy település fejlõdése pedig
mindent megér. Aki ezt tiszta szívvel, a
közösségért elkötelezve teszi az el tud
számolni a lelkiismeretével és a pénzek-
kel is.
Mondjuk az, hogy valaki számára a
franciasalátában a savanyú uborka,
vagy az alma élvez-e prioritást, egyéni
ízlés kérdése. Viszont másképp eszi a
salátát, akinek benne van a két keze
munkája a hozzávalók megtermelésé-
ben, feldolgozásában, mint az, aki ké-
szen kapja.

Hargitai–Kiss Virág

Három a magyar igazságHárom a magyar igazság

Kedvenc vendég az ovibanKedvenc vendég az oviban
Írás a 15. oldalon.

Írás a 6. oldalon.
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Olyan fiatal vagy, mint az önbizalmad
Szépkorúaknak is hívjuk az idõseket, öre-
geket, mely megnevezés nem szépelgés kí-
ván lenni, hanem annak kifejezése, hogy az
élet alkonya – számos tapasztalat birtoká-
ban – lehet értékes, gazdag „jutalomjá-
ték”. Javarészt fejben dõl el, hogy stagná-
lás, leépülés, bezárkózás helyett a család és
közösség tevékeny tagjaként, új célokban
kiteljesedõ emberként éli-e valaki utolsó
évtizedeit. Ezért is tartom nagyon találó-
nak azt az ókori bölcsességet, melyet dr.
Sükösd Tamás polgármester idézett Sár-
bogárd 60 feletti polgárainak ünnepén:
olyan fiatal vagy, mint az önbizalmad, és
olyan öreg, mint a félelmeid. Csak akkor
öregszel gyorsan, ha már nem szárnyalsz.
A mûsoros délutánra a József Attila Mû-
velõdési Központba invitálták az idõseket
az önkormányzat és a Sárbogári Egyesített
Szociális Intézmény dolgozói.

Ez alkalomból vette át aranydiplomáját dr.
Hortyi Sándorné, a Mészöly Géza Általá-
nos Iskola nyugalmazott pedagógusa, aki a
soproni óvónõképzõben szerzett képesí-
tést.

A Kossuth iskola részérõl az énekkar két
dallal ajándékozta meg az ünnepelteket
Rohonczyné Csillag Henrietta vezetésé-
vel, Bárányosné Király Eszter diákjai pe-
dig egy régi testnevelésóra gyakorlatsorát
elevenítették fel.

A Sárszentmiklósi Általános Iskola Pityer
hármasa (Hepp Laura, Varga Dorina,
Berzeviczy Dávid – felkészítõjük: Hor-
váth Ferencné) köszöntõket énekelt, a 4.
c osztály pedig A dzsungel könyve címû
musical egyik betétdalát adta elõ osztály-
fõnökeik, Kissné Paczona Ildikó és
Mayer Erhardt Mariann irányításával.

Tósoki Erzsébet, Szabó Józsefné és Ró-
nay Gyõzõ verssel készültek az idõsek na-
pi rendezvényre. Végül az Anikó és Gá-
bor nevû páros régi slágerekkel szórakoz-
tatta a közönséget, majd egy kis vendéglá-
tással zárult az esemény.

Hargitai–Kiss Virág
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Tiszteletkör
Utolsó tiszteletkörüket rótták le a Mészöly
Géza Általános Iskola és a Petõfi Sándor
Gimnázium diákjai az aradi vértanúk em-
lékére rendezett eseményen október 6-án,
csípõs idõben, el-eleredõ esõben. A Hon-
véd Bajtársi Egyesület Sárbogárd 2004 óta
évente megtartott kegyeleti stafétafutása
iránt ugyanis az utóbbi esztendõkben meg-
csappant az érdeklõdés sajnálatos módon.
E hagyományt néhai Lendvai György te-
remtette meg a Városszépítõ és Hagyo-
mányõrzõ Egyesület elnökeként. Az elsõ
stafétafutáson hat 13 fõs csapat állt rajthoz
a Hõsök terén, és 13 váltóállomáson halad-
tak át a nevezett iskolák tanulói.
Szombaton délelõtt 15. alkalommal sora-
koztak fel a gyerekek és tanáraik a sárbo-
gárdi sportpályán. Egy kisgimnazista verse
nyitotta a programot, majd Gál Sándor, a
HBE Sárbogárd elnöke idézte föl a vérta-
núk kivégzésének körülményeit. A csapa-
tok aztán egy-egy gyertyát gyújtottak, és
kezdetét vette a stafétafutás a nagypálya
körül. A jelképes eredményhirdetésre az
öltözõk aulájában került sor, ahol minden-
kinek a nyakába aranyérem került, a csa-
patoknak járó oklevél mellé. A Mészöly

örökös gazdája lett a vándorkupának, de a
gimnazisták is kupával a kezükben távoz-
tak.
Gál Sándor azt mondta a jelenlévõknek,
hogy a kegyeleti stafétafutás helyett meg-
próbálnak más jellegû sportversenyt, hon-
védelmi versenyt szervezni a jövõben.

Hargitai–Kiss Virág

„30 éve szabadon – Cece”
Ezzel a címmel pályázott augusztus elején
Cece Nagyközség Önkormányzata a „30
Éve Szabadon” Emlékbizottsághoz, és a
pályázat elnyerésével 2019. szeptember
29-én nagyszabású koncertnapot tartottak
Fejér megye legdélibb csücskében.
„Ha azt csinálod, amit szeretsz, az a sza-
badság; ha szereted, amit csinálsz, az a bol-
dogság.” Ennek a mottónak a mondandója
szerint igyekszünk szervezni településünk
kulturális életét. Az utóbbi években nagy
hangsúlyt fektettünk arra, hogy a hagyo-
mányok ápolásán túl a generációk össze-
kovácsolása, a régi és új közösségek újra-
hangolása megtörténjen. Úgy gondoljuk, a
„Szabadságkoncert” remek alkalom volt
arra, hogy a különbözõ korosztályú és ér-
deklõdési körû emberek találkozzanak,
beszélgessenek, együtt szórakozzanak

olyan minõségi elõadók körében, amire
egyébként sokaknak nincs lehetõsége.
A koncertprogram összeállítása során
igyekeztünk minden korosztály igényét ki-
elégíteni, és úgy érezzük, hogy ez sikerült
is. Két színpadon 7 fellépõt láthattak a
kedves szórakozni vágyók: a mulatós zene
koronázatlan királyát, Kaczor Ferit; a rock
and roll képviselõjeként Maróth Vikit és a
Nova Kultur zenekart; az elektronikus
könnyûzenét kedvelõk a Unique-ot, a mu-
sicalek és popdalok kedvelõi Sári Évit; a fi-
atalok nagy kedvencét, a mai hiphop és
pop képviselõjét, a Kelemen Kabátban
együttest; a rock kedvelõi pedig a Keleti
Show Rock Bandet, valamint a rocklegen-
dát, a Lordot. Késõ éjjel együtt mulattak
fiatalok és idõsebbek DJ Herczeg Szilárd
jóvoltából a retro diszkóban.

A rendezvényen a szórakozáson túl min-
denki megtalálta a fogára valót is: volt töb-
bek között kürtöskalács, kézmûvesham-
burger, vattacukor, lángos, sült kolbász és
krumplicsipsz.
A „Szabadságkoncert” nagyon jó hangu-
latban telt, és mindenkitõl pozitív vissza-
jelzést kaptunk. A rengeteg tervezés, szer-
vezés és munka ellenére mi, szervezõk is
roppant jól éreztük magunkat, és nem le-
hetünk elég hálásak az önkénteseink és a
cecei közmunkaprogram dolgozóinak ön-
zetlen segítségéért.
Nem titkolt szándékunk, hogy a jövõben is
igyekszünk olyan pályázati forrásokat ta-
lálni, amelyek segítségével hasonlóan ma-
gas színvonalú és volumenû rendezvénye-
ket hozhatunk Cecére.

A szervezõk
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Átadták a miklósi rendelõt
Hivatalosan átadták ugyan a két szakaszban összesen 85 millió fo-
rintból felújított sárszentmiklósi orvosi rendelõt október 8-án,
kedden délután, azonban a nyitásra még várni kell az internet-
hálózat szerelési munkálatai és a beszerzés alatt lévõ új bútorok
miatt. A pontos dátumról szórólapon is értesíteni fogják a lakos-
ságot.

Dr. Sükösd Tamás polgármester részletezte, hogy pontosan mire
terjedt ki a kétszer 40 millió Ft-os pályázati és 5 millió Ft-os ön-
kormányzati forrásból megvalósult beruházás, melyrõl már a tes-
tületi ülésrõl szóló beszámolóinkban többször is hírt adtunk. Var-
ga Gábor országgyûlési képviselõ és dr. Molnár Krisztián, a Fejér
Megyei Közgyûlés elnöke méltatták az elmúlt 10 évben Sárbogár-
don végbement jelentõs fejlesztéseket.
Az átadón jelen voltak az orvosok, asszisztensek, a védõnõ, a kivi-
telezõ, a polgármesteri hivatal és a mûszaki osztály szakemberei

is, akik bejárták a teljesen megújult épületet. A gyermekorvosi, a
háziorvosi rendelõ és a védõ elszeparáltabb várót kaptak, külön
férfi- és nõi mosdó került kialakításra az eddigi koedukált mellék-
helyiség helyett, a rendelõben dolgozók kényelmét szolgálják az
egyéb kiszolgálóhelyiségek, és egy hosszú, de szabályos, akadály-
mentes feljárón közlekedhetnek a mozgásukban korlátozottak,
illetve a babakocsis édesanyák. A tetõre egy napenergiát haszno-
sító berendezés is került, valamint parkosítással és parkoló kiala-
kításával tették rendezettebbé a rendelõ és védõ udvarát.

Az egyik önkormányzati képviselõ részérõl kritika érte a tetõszer-
kezet felújítását. A mûszaki osztály vezetõje érdeklõdésemre el-
mondta, hogy a statikus utasításainak megfelelõen végezte a kivi-
telezõ a munkálatokat, amit mûszaki ellenõr is felügyelt. A kor-
hadt szalufákat két oldalról megerõsítették, illetve egyes helye-
ken új szalufákra helyezték a terhet.

Hargitai–Kiss Virág

A Miniszterelnökség közleménye

Rendkívüli nyitva tartás az önkormányzati választások hétvégéjén
Az önkormányzati választások hétvégéjén rendkívüli nyitvatartási rend lesz érvényben a kormányablakkal, okmányirodával rendel-
kezõ településeken. A választási törvény alapján 2019. október 13-án megrendezésre kerülõ önkormányzati választásokon csak
azok szavazhatnak, akik érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal igazolni tudják magukat és bemutatják lakcímkártyáju-
kat. Azt szeretnénk, hogy a választásra jogosultak minél többen élni tudjanak szavazati jogukkal, ezért az önkormányzati választás
eredményes lebonyolításának érdekében lehetõséget biztosítunk arra, hogy a szavazáshoz szükséges érvényét vesztett okirat pótol-
ható, beszerezhetõ legyen. A választás hétvégéjén valamennyi kormányablakkal, okmányirodával rendelkezõ településen, illetve
területen, legalább egy helyszínen, október 12-én (szombaton) 8.00-tól 19.00-ig, valamint a választás napján, október 13-án (vasár-
nap) 7.00-tõl 19.00-ig nyitva lesznek a kormányablakok.

Tuzson Bence közszolgálatért felelõs államtitkár
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Cecei fejlesztések
Bölcsõdét és új hivatali tetõszerkezetet avattak Cecén október 8-án, és pár héten belül a
piactér átalakítása is megkezdõdik (a kivitelezõvel a szerzõdést a héten írják alá; a lát-
ványtervek szerint egy pajtaszerû, fedett épületet húznak fel, mobil falakkal).

Elsõként az óvoda TOP-forrásból elké-
szült bölcsõdei szárnyát tekinthették meg
a meghívott vendégek.
Mészáros Istvánné intézményvezetõ kö-
szöntõ szavai után Fazekas Gábor polgár-
mester ecsetelte a beruházás részleteit.
Már 2015-ben felmérték, mekkora igény
mutatkozik a településen bölcsõdei ellá-
tásra. Ennek alapján dolgozták ki a terve-
ket egy 14 férõhelyes bölcsõdei csoport-
szoba – és természetesen a hozzá tartozó
vizesblokkok, öltözõk, kiszolgálóhelyisé-
gek, udvar – kialakítására, eszközök be-
szerzésére.

A szükséges forrásra a pályázatot az
Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési
Nonprofit Kft.-vel konzorciumot alkotva
nyújtották be. E célra 2017-ben 47 millió
Ft-ot nyertek, ebbõl 31,5 millió Ft-ot lehe-
tett építkezésre fordítani. A közbeszerzési
eljárást kétszer kellett lefolytatni, mivel az
elsõ sikertelennek bizonyult. Végül a Szeg-
letkõre esett a választás, mely a legkedve-
zõbb ajánlatot nyújtotta be, ami azonban
így is körülbelül 10 millió forinttal több
volt a támogatás szabta keretnél. A külön-
bözetet az önkormányzatnak kellett hoz-
zátenni önerõként.

A bölcsõdei feladatokat két gondozó és
egy dajka látja el. A Bambi csoport külön
bejárattal rendelkezik, ahová akadály-
mentes feljáró és lépcsõ is vezet. A gazda-
gon berendezett csoportszoba mellett
nagy üvegablakkal ellátott, tágas fürdõszo-
ba található mosdókkal, vécékkel, zuhany-
zóval, mosógéppel, pelenkázóval. Kieme-
lendõ a hatalmas, fából épített, hangula-
tos, fedett terasz, ahol aludni és játszani is

tudnak az apróságok bármilyen idõjárás
esetén. Ugyanakkor az óvoda udvarán egy
külön részt kerítettek le a bölcsisek számá-
ra, melynek játszótéri elemeit most rakják
össze. Ehhez az udvarrészhez tartozik egy
vécét, tárolót, irodát magában foglaló új
épület is.
Varga Gábor országgyûlési képviselõ úgy
fogalmazott, hogy ezzel a beruházással egy
meghatározó, fontos intézmény jött létre
Cecén. A bölcsõdei férõhelyek biztosítása
különösen a hátrányos helyzetû térségek-
ben nagy segítség a gyermekek korai szoci-
alizációjában. Az infrastruktúra mellé
szükséges szakmaiság, szeretet a cecei
óvodában és bölcsõdében biztosított.
A hivatalos szalagátvágást követõen,
melybõl nem akart kimaradni az udvaron
kószáló cica sem, a jelenlévõket az új cso-
portszobában a szivárvány színeibe öltö-
zött nagycsoportosok kis elõadással örven-
deztették meg.
Ezen a délelõttön került sor a cecei polgár-
mesteri hivatal tetõszerkezetének ünne-
pélyes átadására is, melynek cseréje 21,5
millió Ft belügyminisztériumi támogatás-
ból és 5 % önerõbõl történt meg, mind-
össze két és fél hét leforgása alatt, és még
egy biciklitároló is belefért a költségvetés-
be. Az épület maga már öt évvel ezelõtt
megszépült kívül és belül, valamint ener-
getikailag.

Hargitai–Kiss Virág
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Kulturális délután Alapon
„Maratoni” kulturális délutánt rendezett az alapi önkormányzat
szombaton 14–19 óráig az Arany János Mûvelõdési Házban a he-
lyi identitás és kohézió erõsítése jegyében, egy Cece térségét fel-
ölelõ TOP-pályázat keretében. Egyúttal köszöntötték a község
idõs lakóit és „A legszebb konyhakertek” országos programban
résztvevõk számára oklevelet, virágot, könyvet nyújtottak át.

A délután folyamán felléptek a színpadon a helyi óvodások és is-
kolások, a Ten Dance alapi tánccsoportja, a Mezõföld Népi
Együttes, Homály Ferenc és zenekara, valamint Csuti Csaba és
Szávolovics Gabriella énekesek. A program végén vacsorát szol-
gáltak fel az ízlésesen berendezett nagyteremben.

HKV

Három a magyar igazság
Alapon megadták a módját a szociális fej-
lesztés, út- és piacépítés ünnepélyes lezá-
rásának. Október 9-én, szerdán egymás
után avatták fel a szépen felújított szociális
alapszolgáltatásokat ellátó intézményt
(mely 52 millió forintból, 100 % támogatá-
si intenzitással valósult meg), a vadászház-
hoz vezetõ, közel 1 kilométeren leaszfalto-
zott utat (közel 76 millió Ft, 95 % támoga-
tással), valamint a csodálatos piacot (közel
68 millió Ft, 100 % támogatással), mely
hangulatos, igazi közösségi tér a fõutca
mellett. Az út a Vidékfejlesztési Program
segítségével épült meg, a másik két projekt
TOP-forrásból.
A három helyszínen Méhes Lajosné pol-
gármester asszony, Varga Gábor ország-
gyûlési képviselõ és dr. Hoffmann Imre
közfoglalkoztatásért és vízügyért felelõs
helyettes államtitkár mondtak beszédet.
Méhes Lajosné egy frappáns mondatát
emelném ki, melyet Bethlen Gábortól idé-
zett: „Nem mindig lehet megtenni, amit
kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet.”

S hozzátette: A fejlõdésnek csak eleje van,
vége sosincs.
Ezek a mondatok jól jellemzik azt az Ala-
pon több éve zajló építkezõ munkát, mely
az adódó pályázati lehetõségeket kihasz-
nálva viszi elõre a települést, hagyomány-
tisztelõ, értékteremtõ módon.

Dr. Hoffmann Imre a közmunkaprogram
gazdasági jelentõségét taglalta, melyre jó
példa Alap, ahol a kertészet és gyümölcs-
feldolgozó önálló vállalkozássá nõtte ki
magát.
Az úton annak rendje s módja szerint hor-
dót gurítottak, a piacon pedig helyi és ven-
dégtermelõk várták az egybegyûlteket teá-
val, ízletes kézmûvesremekekkel. A sort
végül a állófogadás zárta.

Hargitai–Kiss Virág
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Új fényben emlékmû, hivatal
Új fényben tündököl Sáregres szívében a két világháborús emlék-
mû és a polgármesteri hivatal, melyeket október 3-án, csütörtö-
kön avattak fel ünnepélyesen.

A Himnusz közös eléneklése
után Albertné Tiringer Mária
polgármester köszöntötte a
megjelent vendégeket a Csók
István Mûvelõdési Házban, és
kifejtette: a két beruházás (a
sáregresi községháza rekonst-
rukciója valamint az elsõ és
második világháborús emlék-
mûvek helyreállítása) a Vi-
dékfejlesztési Program kere-
tén belül valósult meg. A hiva-
tal épülete közel 37 millió
Ft-os támogatással, összesen
több mint 41 millió Ft-ból
újult meg. Ennek részeként
megtörtént az orvosi rendelõ

és a hivatal külsõ nyílászáróinak cseréje, külsõ és belsõ födémszi-
getelése, a községháza fûtéskorszerûsítése, burkolatcseréje, bel-
sõ nyílászárók cseréje, napelemes rendszer kiépítése.
Az emlékmûvek tisztítása, újrafestése, a sérülések javítása 868
ezer Ft-ba került, melybõl a támogatás 848 ezer Ft.
Albertné kiemelte: összehangolt munka eredménye mindez, ami-
ért köszönettel tartoznak mindenkinek, aki részt vett az elõkészí-
tésben, lebonyolításban. Külön köszönetét fejezte ki Varga Gá-
bornak, aki sokat segített abban, hogy Sáregrest építhették, szé-
píthették az elmúlt esztendõkben. Elmondta: folyamatban van
egy szabadidõház kialakítása az egykori iskola helyén, valamint a
helyi piac építése, és bõven vannak még teendõik, terveik a jövõt
illetõen is. „Mert a településünk olyan, mint az otthonunk, mindig
van mit tenni” – jelentette ki a polgármester asszony.
Varga Gábor országgyûlési képviselõ gratulált ahhoz a nyugodt,
hangsúlyosan közösségteremtõ építkezéséhez, mely az elmúlt
években folyt Sáregresen.
Ezt követõen elhelyezték az emlékezés koszorúit és fejet hajtot-
tak az emlékmûveknél, majd a hivatal elõtt átvágták a szalagot.

Hargitai–Kiss Virág

Biztonságban induljon a fûtési szezon
Még mindig nem késõ elvégeztetni a szezon megkezdéséhez elengedhetetlenül szükséges karbantartási munkálatokat a tüzelõ-, fûtõberendezések esetében.
Fûtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet, ha a fûtõeszközt nem rendeltetésszerûen használják, ha szabálytalan annak kivitelezése, vagy ha
a rendszeres mûszaki felülvizsgálatot elmulasztották. Ugyan a fûtési szezon hivatalosan csak október 15-én kezdõdik, az idõ egyre hûvösebb, napról napra kö-
zelebb kerülünk ahhoz, hogy újra üzembe helyezzük fûtõberendezéseinket.
A fûtési szezon elindulása elõtt fontos felülvizsgáltatni a fûtõeszközöket és a kéményeket. Egy elkoszolódott kazán teljesítménye romlik, mûködtetése veszé-
lyes. Nem szabad háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával fûteni, mert ezek amellett, hogy mérgezõ gázokat bocsátanak ki, fokozzák a ké-
ményben a kátrány és a korom lerakódását. Az ilyen lerakódások miatt leszûkül a kémény belseje, amely miatt visszaáramolhat a füst a házba. Ha valaki csak
két hétig háztartási hulladékkal fût, annyi korom és kátrány rakódik le a kéményben és a fûtõeszközben, mint normál fûtõanyag használata esetén egy teljes
fûtési szezonban. A kémény belsõ falára lerakódott vastag korom- és kátrányréteg a fûtés hatására izzani kezd, akár meg is gyulladhat, ami lakástûzhöz
vezethet.
Fontos figyelni arra, hogy a családi házakba a kéményseprõ nem megy automatikusan, az állampolgár által foglalt idõpontban végzi el az ingyenes ellenõrzést
és tisztítást. Ennek érdekében Fejér megyében a Kémény Zrt.-hez fordulhatnak a lakók.
A statisztikák egyértelmûen azt mutatják, hogy a fûtési idõszakban megemelkedik a lakástüzek száma. Míg naponta átlagosan tizenhat lakástûzhöz riasztják a
katasztrófavédelem tûzoltóegységeit, a fûtési idõszakban meg is duplázódhat ez a szám. A lakástüzek leggyakrabban emberi mulasztás miatt következnek be,
holott könnyen megelõzhetõk lennének. Azokban a lakásokban, ahol füstérzékelõ van, nem keletkezik nagyobb tûz, hiszen még annak kialakulásakor meg le-
het fékezni a lángokat. Egy füstérzékelõ nemcsak életet ment, hanem annak köszönhetõen a keletkezõ károk mértéke is jóval kisebb.
A fûtési szezonban fokozott veszélyt jelent a szén-monoxid, a mérgezések elkerülése érdekében az eszközök karbantartása mellett a lakás megfelelõ szellõzé-
sérõl is gondoskodni kell. Az új, jól szigetelõ ajtókba és ablakokba célszerû résszellõzõt szereltetni. A szén-monoxid akkor alakul ki, ha a nyílt égésterû fûtõesz-
köz elhasználja a szoba levegõjét az égéshez, és nincs meg a szükséges levegõ-utánpótlás. Ahogy a tûz, úgy a szén-monoxid érzékelésére is van eszköz,
amelynek használata életeket menthet.
Az alábbi linken található érzékelõk megfelelõ biztonságot nyújtanak:
http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/piacfelugyelet/Megfelelo_COerzekelok_20170803.pdf

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Elsõ Diófesztivál
Elsõ ízben rendeztek Diófesztivált Alsó-
szentivánon, mely nagy sikernek bizonyult
több szempontból is. Egyrészt több mint
700 ezer forint gyûlt össze a jótékonysági
vásárnak és felajánlásoknak köszönhetõen
a község kis lakója, Kovács Elena javára,
aki súlyos betegséggel küzd. Másrészt az

Európa-szerte híres szentiváni dió (ponto-
sabban Alsószentiváni 117-es) ezáltal hi-
vatalosan is része lett Alsószentiván arcu-
latának.
A fesztiválon lehetett vásárolni a diákok
által zsákba szedett diót, diós süteménye-
ket, kézmûvesalkotásokat, diófacsemetét,
és a megnyitóban sok érdekes adalékot
tudhattunk meg nemcsak a gyümölcs jel-
lemzõirõl, hanem arról is, miért kezdték el

itt termeszteni, és hogyan lett (a nemcsak
nevében, de származásában is ide kötõdõ)
néhai dr. Szentiványi Péter nemesítõ az
Alsószentiváni 117-es atyja.
A megnyitó keretében – Husvéth Imre
polgármester és a Szentiváni Szövetség
tagjainak köszöntõjét, illetve az idei dió és

az újbor megszentelését követõen – Szent-
iványi Miklós beszélt édesapjáról és mun-
kásságáról, Szántó József tanár úr pedig az
alsószentiváni diótermesztés történetérõl.
Köszöntötték a 20 éves polgárõrség alapí-
tóit és jelenlegi tagjait, akikre mindig szá-
mítani lehet a településen. Õk egy-egy em-
lékplakettet vehettek át, és egy hatalmas
tortával lepték meg a csapatot.
E nap megpecsételéseként stílusosan dió-
fát is ültettek, és remélik, hogy a község ja-
vaslatára a szentiváni dió bekerülhet a me-
gyei értéktárba.

A délután folyamán egymást váltották a
színpadon a fellépõk. Megható volt Fülöp
Ádám, aki saját, Higgy címû versét szaval-
ta el, melyet Elenának írt. Tapssal jutal-
mazta a közönség a helyi óvodások és isko-
lások, a Ten Dance tánccsoport, az ope-
rett- és táncdalénekesek, az UFO együt-
tes, a Matyi és a Hegedûs elõadását. Mind-
eközben a sportolni vágyók sem unatkoz-
tak, mivel különféle mozgásformákat, esz-
közöket próbálhattak egy sátornál. Voltak
olyanok is, akik a változékony idõ ellenére
a szabadban fõzve töltötték a fesztivál
óráit.

Hargitai–Kiss Virág
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Alsószentiváni suliszemle
Október 4.: Diószedés Elenáért

Kovács Elena 3 éves kislány segítségkérését korábban mi is közzé-
tettük. A jó ügy érdekében sokan megmozdultak, jelezték segítõ
szándékukat. Dr. Szarvas József, a Fejér Megyei Szent György
Kórház baleseti sebészeti osztályának fõorvosa is így tett, aki
alsószentivániként máig szívén viseli az itt élõk sorsát. A doktor úr
iskolánkat kereste meg azzal a felajánlással, hogy a diófesztiválra

tudna diót adni, mivel az alsószentiváni házánál bõven van dió,
csak legyen, aki összeszedje. A termésért befolyó adományokat
jótékony célra, pl. az iskola tanulóinak kirándulására ajánlotta fel
a doktor úr, de amikor felvetettük, hogy inkább Elenáékat támo-
gatnánk ezzel, természetesen megértette kérésünket. Az iskola
tanulói lesétáltak a doktor úr házához, ahol mintegy 25 zsáknyi di-
ót sikerült összeszedni, annak dacára, hogy a nagy meleg, illetve a
kártevõk miatt az idei termés nem kecsegtet bõséges hozammal.

Köszönjük doktor úrnak a felajánlást Elena családja nevében is,
és köszönjük az iskola tanulói nevében is, hiszen a diákjainkra is
gondolt, amikor a diószedésre meghívott bennünket. Önzetlensé-
gét példaként állíthatjuk tanulóink elé, ami a mai értékvesztett vi-
lágunkban egy keresztény szemléletû iskolában nagyon is fontos!

Október 4.: Az állatok világnapja
Az állatok világnapját 1931 óta ünnepelik minden esztendõben
Szent Ferenc emléknapján, október 4-én. Ez a nap Assisi Szent
Ferencnek, az állatok védõszentjének halálának napja.
A rendalapító Assisi Szent Ferenc a legenda szerint nemcsak ér-
tette az állatok nyelvét, hanem beszélgetett is velük, s már a XIII.
század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami kö-
rülvesz minket, legyen az élõ vagy élettelen.
Az állatok világnapján egyrészt hagyományos rajzversenyünket
rendeztük meg, másrészt játékos vetélkedõn mérhették össze tu-
dásukat az érdeklõdõ tanulók. A vetélkedõ a jó hangulat mellett a
tanulók tudását is gyarapította. Mivel az összes rajz, valamint a
vetélkedõ összes szereplõje jutalomban részesült, az állatok világ-
napja idén is közmegelégedéssel zárult.

Október 5.: Diófesztivál
Új, hagyományteremtõ jelleggel került megrendezésre települé-
sünkön a diófesztivál. Iskolánk részérõl természetesen igyekez-
tünk maximálisan hozzájárulni a rendezvény sikeréhez:
1) Mint beszámoltunk róla, az összes tanulónk diót szedett dr.
Szarvas József fõorvos úr felajánlásának köszönhetõen. A beta-
karított termést iskolánk dolgozója, Béda Lajosné árulta kitartó-
an, s a nap végére a gyerekek munkájának köszönhetõen több
mint 57.000 Ft adomány érkezett az összeszedett dióért.
2) Kocsis Kata és Vágásiné Madarasi Anett süteményköltemé-
nyeket készítettek a nemes cél érdekében. Ötletükhöz számos jó
szándékú háziasszony csatlakozott még, így szintén szép adomány
érkezett Elena gyógyulására az édesszájúaktól.
3) Volt tanulónk, Lakatos Loretta sem feledkezett el rólunk, õ sa-
ját készítésû kézmûvesalkotásait ajánlotta fel adományként – va-
lamennyi elkelt!
4) A 7-es számú tanteremben egzotikus állatok várták az érdeklõ-
dõket, s a szakállas agáma láthatóan élvezte a simogatást.
5) A konyhán szokás szerint Nyári Zoltánné dolgozónk segítette a
vendéglátás lebonyolítását.
6) Májer Diána és Baráth Barnabás az alapi Ten Dance táncosai
között is képviselték iskolánkat.

7) Az 1–3. osztályosok egy színdarabot adtak elõ, a 8. osztályos fi-
úk Petõfit tolmácsolták japánul, a 8. osztályos lányok lételeme a
tánc volt, az 5. és a 7. osztályosok árnyékszéki kesergõvel vidítot-
ták fel a közönséget, a 6. osztályosok orosz tánccal ragadtatták
tapsra a nézõket, a 2–4. osztályosok pedig dunántúli lakodalmas-
sal készültek az alkalomra.

Kiss Attila igazgató
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Miklósi sulihírek
Tanulmányi kirándulások

a felsõ tagozaton

Kiskõrösi kalandok
Az 5. a és az 5. b osztály szeptember 11-én Kiskõrösre látogatott.
Már reggel nagy izgalommal vártuk az autóbuszt. Amikor megér-
kezett, nagyon örültük, hogy végre megkezdõdik a nagy kalan-
dunk. Az utazás több mint egyórás volt. Elõször a János Vitéz In-
teraktív Házat látogattuk meg, ahol rengeget játékot próbálhat-
tunk ki. Mindenkinek más és más játék volt a kedvence, de az biz-
tos, hogy a János vitéz labirintus volt az, ami a legeslegjobban ki
volt találva. Közel 3 órát játszottunk itt. Ezután meglátogattuk
Petõfi Sándor szülõházát is. Sétáltunk a városban és fagyiztunk.
Kicsit elfáradva indultunk haza. Szerintem mindenkinek nagyon
tetszett ez a kirándulás és már mindannyian nagyon várjuk a kö-
vetkezõt.

5. évfolyam

Herend, a porcelán birodalma
Szerdán reggel izgatottan gyülekeztek a felsõsök az iskolában,
mindenki kirándulni készült.
Mi, hatodikosok Herendre indultunk. Út közben megálltunk
Balatonakarattyán. Anita néni mutatott egy helyet, ahonnan pa-
zar kilátás nyílik a Balatonra. Miután kigyönyörködtük magun-
kat, volt idõnk játszani a közeli parkban. Ezután tovább indultunk
Herendre. Ott megnéztük a porcelánmúzeumot és a mini manu-
faktúrát. Bevezetõnek megnéztünk egy 3D-s filmet, majd élõben
láthattuk, hogyan készülnek a gyönyörû porcelánok. Átbuszoz-
tunk utána Veszprémbe, ahol felsétáltunk egészen a várfalig. Na-
gyon elfáradtunk, de a kilátás itt is fantasztikus volt. A lépcsõkön
lefelé megálltunk fagyizni. A vár alatt, a patak menti parkban in-
dulás elõtt játszhattunk is egy kicsit. Fárasztó nap volt, de sok él-
ménnyel gazdagodtunk.

6. évfolyam

Határtalanul:
Barangolás a Szepesség és a Tátra

csodálatos helyszínein
A hetedikes diákok nagy várakozással készültek a kirándulásra,
melyet több, a szepességi régió történelmét, kultúráját és termé-
szeti értékeit bemutató foglalkozás elõzött meg. Mivel utunk
egyik célja az volt, hogy személyes kapcsolatok kialakítása révén
is erõsítsük diákjainkban a külhoni magyarsággal való összetarto-
zás érzését, a határ átlépése után Rimajánosiban felkerestünk egy
szlovákiai magyar iskolát, a rimajánosi Magyar Tannyelvû Alapis-
kolát. Ezután érkeztünk második állomásunkra, Kassára. Idegen-
vezetõnk, Maksi István vezetésével indultunk városnézõ sétánkra
Kelet-Szlovákia legnagyobb városában. A Kárpát-medence egyik
legfantasztikusabb, fél ezer éven át épített templomát, melyet
Mátyás építtetett, a Kassai dómot látogattuk meg, benne II. Rá-
kóczi Ferenc, Zrínyi Ilona és Bercsényi sírját. A városnézés során
Rákóczi, Kazinczy, Batsányi, Baróti Szabó Dávid, Bocskai, Beth-
len Gábor, Márai Sándor és egyéb más nagy magyar személyisé-
gek életének kassai vonatkozásait ismertük meg. A Rákóczi-krip-
tába sajnos nem engedtek be minket. Így a rodostói ház elõtt álló
Rákóczi-szobrot koszorúztuk meg, amely a nagyságos fejedelem
törökföldi emigrációjának állít emléket. Estefelé érkeztünk
Alsóerdõfalvára, ahol elfoglaltuk szállásunkat a gyönyörû kilátást
nyújtó Hotel Eufóriában. Diákjaink nagyon jól érezték magukat a
kényelmes, bõséges ellátást nyújtó szállodában. A második napon
Lõcsére utaztunk. Sétát tettünk a város fõutcáján, ahol megláto-
gattuk a városházát. A régi városháza épülete a reneszánsz világi

építészet legjelentõsebb remekmûvei közé tartozik a Sze-
pességen. Ma a Szepesi Múzeum mûködik benne, melyet belülrõl
is megismerhettünk. Ezután megtekintettük a Szent Jakab-ka-
tedrálist, az egykori Magyarország egyik legszebb templomát,
amely a Felvidék legjelentõsebb vallási építményei közé tartozik.
Másnap korán keltünk, hiszen számos szepességi felfedeznivaló
várt ránk. Elsõként Poprádra látogattunk. Innen a Csorba-tóhoz
(Štrbské pleso) utaztunk, amely a legmagasabban (1350 m) fekvõ
tátrai üdülõhely, a telepnek nevet adó tó mellett. A csorba-tavi
síközpont az egyik legjelentõsebb és legmagasabban fekvõ sí-
rendszere Szlovákiának. Nyáron is fontos turisztikai látványos-
ság, sokan látogatnak ide és nézik meg a csillogó vizû tengersze-
met. Körbesétáltuk a tavat, majd elindultunk a számunkra izgal-
mas kalandra, hegyi túránkra fel a Poprádi-tóhoz. A tó közelében
egy szimbolikus temetõ található, a Magas Tátra áldozatainak ál-
lít emléket. A tó mellett az elsõ menedékházat a Magyarországi
Kárpátegyesület építette 1879-ben. A harmadik napon, csütörtö-
kön indultunk következõ helyszínünkre, Csütörtökhelyre, ahol
megcsodáltuk a gyönyörû Szent László-templomot, amelyet so-
kan csak úgy neveznek, mint a magyarországi gótika ékköve. Itt
található a Szapolyai-kápolna, amely a Szapolyaiak temetkezési
helyéül szolgált. A gyönyörû templom után indultunk a Szlovák
Paradicsomba. Végül elérkezett kirándulásunk utolsó napja. Mi-
után összecsomagoltunk és elköszöntünk alsóerdõfalvi vendéglá-
tóinktól, ellátogattunk Tátralomnicra, a Tátrai Nemzeti Park mú-
zeumához. A mai múzeum gyökerei 1883-ig vetõdnek vissza, ami-
kor a Magyar Kárpáti Egyesület Poprádon megalapította a Kár-
páti Múzeumot. A mostani modern létesítmény érdekessége,
hogy ez volt Szlovákia elsõ, direkt erre a célra tervezett épülete. A
gyûjtemény összefoglalót nyújt a környék élõvilágáról, történel-
mérõl, földrajzi viszonyairól és néprajzáról. Fáradtan, de gyönyö-
rû élményekkel gazdagodva érkeztünk vissza Sárbogárdra. Bizto-
sak vagyunk benne, hogy ez a tanulmányi kirándulás gazdagította
diákjaink történelmi, földrajzi, irodalmi ismereteit, segítette az
egységes nemzethez tartozás érzésének elmélyülését. A számta-
lan közösségi élmény megélése pedig hozzájárult osztályközössé-
geink erõsítéséhez és egymás jobb megismeréséhez.

7. évfolyam, Borosné Asbóth Ilona osztályfõnök

A Zsolnay negyed Pécsett
Minden évben nagyon várjuk az õszi tanulmányi kirándulást. Az
idén Pécsre látogattunk el. A buszon nagyon jó volt a hangulat.
Amikor megérkeztünk a Zsolnay negyedbe, kíváncsian nézelõd-
tünk. Kétfelé váltunk, az egyik csoport a planetáriumba ment, a
másik pedig egy ,,megrázó kísérletek” nevû varázsórán vett részt.
A fizikaórán érdekes kísérleteknek voltunk tanúi és résztvevõi. A
legizgalmasabb az volt, amikor a lányok haja az áram hatására az
égnek állt. Teszteltük azt is, hogy az emberi test vezeti az áramot.
Fogtuk egymás kezét és éreztük, ahogy az áram megcsípi a tenye-
rünket. Megtanultuk, hogyan terjed a hang, leteszteltük, hogy
erõsen felfújt PET-palackokból miként lehet hangszert készíteni.
Az elõadás alatt sokat nevettünk, és több fizikai törvényszerûsé-
get is megtanultunk. Ezután a planetáriumban a különbözõ civili-
zációk által kitalált és használt csillagjegyeket láthattuk és szám-
talan érdekességre derült még fény, például, hogy az eget csak mi
látjuk kéknek, nincsen égbolt, az indiai csillagjegyeket a nõi visel-
kedésekrõl nevezték el, a legközelebbi galaxis, az Androméda
össze fog menni a Tejúttal, a bolygók hogyan állnak a Földhöz ké-
pest. Az elõadás végén kérdéseket tehettünk fel, aztán az aulában
megnézhettük Neil Armstrong szkafanderének másolatát, amit a
NASA-tól vettek. Innen felsétáltunk a város központjába, a Szé-
chenyi térre. Ott egy óra városnézés volt, fagyizhattunk, vásárol-
hattunk. Elképesztõen jól éreztük magunkat, örömmel gondo-
lunk vissza erre a napra.

8. a osztály, Balázs Sándorné osztályfõnök
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KONCERTLÁTOGATÁS
ZENEAKADÉMIA – NAGYTEREM

2019. december 4., 19.00–21.30

Mûsor:
Ravel: Lúdanyó meséi
Mozart: 20. (d-moll) zongoraverseny, K. 466
Saint-Saëns: 3. (c-moll) szimfónia, op. 78 („Orgona”)
Közremûködik:
Farkas Gábor (zongora)
MÁV Szimfonikus Zenekar
Vezényel: Charles Dutoit

***

A MÁV Szimfonikus Zenekar 2019. évi Mesterbérletének egyik szenzációja
volt a világ legjobb karmesterei közé tartozó Charles Dutoit vendégszerep-
lése, aki igazi sztár, a világ leghíresebb zenekarai közül többnek is volt zene-
igazgatója.
Bérleten kívüli, december 4-ei mûsorán két francia „alapmû” szerepel, Ra-
vel szebbnél szebb színekben pompázó mesezenéje és Saint-Saëns híres
orgonaszimfóniája, amely elhangzásakor a közönség gyönyörködhet a Ze-
neakadémia nemrég rekonstruált, pompás orgonájának hangjában is.
Dutoit nagyon szereti Mozartot, de nem szokványos módon: nem a rokokó
törékeny finomságát, hanem a hangok mélyén rejlõ drámaiságát mutatja
meg. Ebbõl a szempontból kitûnõ választás a Don Giovanni címû operához
közeli idõben született és vele szellemében rokon d-moll zongoraverseny.
Az elõadásra a jegy ára: 1.000 Ft plusz buszköltség
Jelentkezni lehet Bakonyi Istvánnénál a +36 20 930 9776-os telefonszá-
mon.

Bogárd–Dal Egyesület

A koncertre 2-5-10 ezer Ft-os támogatás nyújt belépõt.
Elõzetes jelentkezés szükséges.

Érdeklõdni a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében lehet.

Óriások, törpék,
sárkányok és tündérek

Mesebeli alakok töltötték meg hétfõ délután a könyvtár termét is-
kolánkban. Kicsik és nagyok egyaránt örülhettünk annak, hogy
egymásnak olvastak fel felsõs osztályaink egy-egy érdekes, izgal-
mas és minden bizonnyal tanulságos történetet. Benedek Elek, a
nagy mesélõ (akinek a tiszteletére ünnepeljük ezt a jeles napot)
biztosan helyet foglalt volna a gyerekek között a színes babzsák-
fotelokban a leterített szõnyegen. A mesék közül sorra került töb-
bek között a kiskakas története a török császárral, megismerhet-
tük a Négyszögletû Kerek Erdõ lakóit: Bruckner Szigfridet, Ló
Szerafint, Aromot, Vacskamatit, Nagy Zoárdot, Szörnyeteg La-
jost és persze Dömdödömöt. Újra megtapasztalhattuk azt, milyen
fontos, hogy a mesékben mindig gyõz a jó, és pórul jár a rossz. A
felolvasás végeztével egy kis vendéglátásban is lehetett része a
gyerekseregnek, ugyanis falatozás közben néztünk meg egy mese-
játékot.

Zelmanné Varga Zsuzsanna humán munkaközösség-vezetõ
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PALÓCLEVES
– Mit fõzöl?
– Palóclevest.
– Miért ez a neve?
– Állítólag a nagy palócnak, Mikszáth Kálmánnak
volt ez kedves levese.
– Amint kiejtetted Mikszáth nevét, azonnal bein-
dult az agyamban egy gondolatmenet. Engedd meg,
hogy megosszam veled! Kérdezem, miért nincsenek
ma akkora zsenik, mint Mikszáth volt? Tudom, ma
is vannak okos emberek Magyarországon, jobb fajta
író is akad, de olyat, aki annyira a fején találná a szö-
get, annyira lényegbe vágóan ragadná meg a valósá-
got, mint õ, nem látok. Amikor õ országgyûlési kép-
viselõ volt itt, akkor ez az ország világhatalom volt,
az Osztrák–Magyar Monarchia részeként. Nem egy
jelentéktelen országocska képviselõjeként mondta,
amit mondott. Azt állítják, õ volt a parlament ked-
vence, amikor az ülés szünetében csevegett a folyo-
són, gyûrû alakult ki körülötte, nagy kacagások vol-
tak. Alaposan belelátott a politika mélyrétegeibe.
Továbbá örököse volt a magyar kultúra alighanem
legkiválóbb nemzedékének, s Széchenyiknek, Jóka-
iknak, Kossuthoknak, volt kikre támaszkodnia. És
hát zseni volt, az emberi természet mélységeit is ér-
tette, tudta, hogy mindenkiben van jó és rossz, sen-
kit nem szabad elítélni, pláne gyûlölni. Ha olvassuk
a mûveit, rádöbbenünk, hogy még a legaljasabb fi-
gurákat, például Dõry bárót (Különös házasság),
vagy Noszty Pált (A Noszty fiú esete Tóth Marival)
sem képes undorral vagy gyûlölettel ábrázolni. Egy
bizonyos megértéssel, humorral kezeli õket, az utá-
nozhatatlan mikszáthi aranyos iróniával. Sokat cik-
kezett az országgyûlésrõl, s ezekben a karcolatok-
ban úgy jeleníti meg a politikusokat, mint egy jóin-
dulatú, bölcs tanító bácsi a mihaszna lurkókat. Mi-
lyen mondatot ír le például az ellenzék izgágáskodá-
sáról (õ maga kormánypárti volt): „Közelebb akar-
nak férni a húsosfazékhoz”. Jópofa, nem? Akkori-
ban a hadügyrõl voltak ádáz viták, hogy mekkora le-
gyen a hadügyi költségvetés, legyenek-e kizárólag
magyar egységek magyar vezényleti nyelvvel a Mo-
narchia hadseregén belül. Mikszáth szépen megír-
ta, hogy nem az õrmester nyelvhasználatáról van itt
szó, csak arról, hogy ezek a fennkölt szónokok köze-
lebb akarnak jutni a húsosfazékhoz. Húsosfazék! A
mindenkori politikai küzdelmek rejtett szimbólu-
ma. Szép dolog a haza, a szabadság, gondolhatta a
nagybajszos, tokás képviselõ, de még szebb lesz a
kastélyom a tó kies partján, amelynek parkjában
majd a nagykalapos kisasszony-leányom sétálgat a
színes ernyõvel. Mert ezen honatyák nagy részének
bizony megépült a kisebb-nagyobb kastélya, mely-
nek árnyékában szemet szúróan húzódtak meg a
nyomorult cselédlakások olyan elrendezéssel, hogy
egy szobára két-három család is jutott. Ma szörnyû
titok, hogy errõl miért nem szónokoltak a felelõs-
ségteljes képviselõk.
És hogy állunk ma a politikai elit és ama bizonyos fa-
zék dolgában? Ha elgondolkodik az ember egyes ki-
szivárgott beszélgetések felõl, valahogy az az érzé-
se, hogy számosan nem közelebb akarnak jutni a
húshoz, ugyanis õk közvetlen közelében vannak az
emlegetett edénynek. Inkább nem akarják, hogy el-
lökjék õket az illatozó hússzeletek közelébõl.
De hol van ma olyan kedvesen szókimondó író, aki
megtalálná a szavakat a mai helyzet telibe találó
megragadására?

L. A.

EGY KIVÁLÓ PEDAGÓGUS
EMLÉKEZETE

110 éve született és 20 éve hunyt el
Dezsõ Lajos iskolaigazgató

Száztíz évvel ezelõtt, 1909. szeptember 28-án született
Noszlopon, és húsz éve, 1999-ben távozott el közülünk
Dezsõ Lajos egykori diósdi iskolaigazgató, Diósd díszpol-
gára (1993). A kettõs évforduló, valamint a tanévkezdés
kapcsán sokak szeretett iskolaigazgatójára emlékezünk.
Dezsõ Lajos édesapja kántortanító volt. Elemi iskoláit
Pápán végezte, majd a nagyhírû Pápai Református Fõ-
gimnáziumban tanult tovább. A tanítóképzõt is Pápán
végezte, 1930-ban kapta meg diplomáját. A Sárbogárd-
hoz tartozó Törzsökpusztán (Töbörzsökön – szerk.) taní-
tott. 1938-ban hivatásos katona lett. A háború kitörése
után a frontra került, ahol súlyosan megsebesült. Sérülésébõl felgyógyulva csa-
pattestével Dániába került, majd angol fogságba esett. Szerencsés hazatérése
után visszatért a tanítói pályához. Az államvédelmi hatóság rendszeresen ellen-
õrizte, zaklatta; egy ideig a Markó utcai intézmény „vendége” volt. 1957-ben – a
további zaklatások elkerülése végett – katonai rendfokozatáról lemondott.
Családjával Diósdra költözött és nyugdíjba vonulásáig (1970) iskolaigazgató-
ként mûködött.
Dezsõ Lajos ny. iskolaigazgató (középen) a diósdi önkormányzat képviselõ-tes-
tületének ünnepélyes ülésén 1994-ben. A képen látható személyek (balról
jobbra): Hermann Ferenc, Reinhard Wennrich, Dezsõ Lajos, Natta Ferenc és
Alt Jánosné.
1993-ban, mintegy rehabilitálásként, alezredessé léptették elõ. Életének 90.
évében hunyt el. Hamvai a rákoskeresztúri temetõben nyugszanak. A nagysze-
rû pedagógus, Dezsõ Lajos emlékét emléktábla õrzi az egykori „kisiskola”, ma
óvoda falán (melynek szolgálati lakásában élt). A 2007-es Szent Gellért-heti
rendezvények alkalmával felavatott alkotás Domonkos Béla érdi szobrászmû-
vész és Szilasi László diósdi kõfaragómester munkája.
Lajos bácsi – ahogy mindenki hívta – édesapjától nem csak a tanítói pályát örö-
költe. Szabad idejében (fõként már nyugdíjas éveiben) versírással, zeneszerzés-
sel is foglalkozott.
Nevét sakkegylet is viseli. Kedvenc idõtöltése volt a sakkozás, melynek tudomá-
nyát szívesen átadta a fiataloknak. Tehetségét felhasználva (fõként mások szö-
vegeire) mintegy száz nótát szerzett.

Görögné Horváth Katalin írása nyomán
Fotó: midio.hu archív, köztérkép

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

SALGÓVÁRI LÁSZLÓNÉ,
született Barsi Borbála,

angyali türelemmel viselt súlyos betegség után,
életének 85. évében örökre megpihent.

Temetése 2019. október 12-én, 11 órakor a sárszentágotai temetõben lesz.
Gyászoló család

A Sárbogárd–Sárszentmiklós Borbarát Kör
tisztelettel meghívja a borosgazdákat

2019. november 9-én 10.00 kor tartandó

„ÚJBOR” SZENTELÉSÉRE
Horváth István borpincéjébe (Rétszilas, Fehérvári u. 21.).

A borokat Mészáros János római katolikus plébános,
címzetes apát esperes úr áldja meg.

Vezetõség
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„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Sárbogárd Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával együtt-
mûködve, az 51/2007. (III. 26.) kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2020. év-
re a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõok-
tatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendel-
kezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások;
vagy
b) felsõfokú végzettséggel nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek;
és a 2020/2021. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû
(nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben,
osztatlan képzésben, vagy felsõoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerzõ-
déses 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 2020. évi felsõoktatási
felvételi eljárásban elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és tanulmánya-
ikat a 2020/2021. tanévben ténylegesen megkezdik.
A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûkö-
dési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázói regisztrációt követõen lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott
önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenõrzését, rögzí-
tését követõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál
kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történõ benyújtásának határ-
ideje: 2019. november 5.
Helye: Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálata, 7000 Sárbogárd, Hõ-
sök tere 2.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva,
aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hi-
vatalánál kell benyújtani. A döntésrõl és annak indokairól 2019. december 13-áig érte-
sítjük a pályázókat. A pályázat részletes kiírása megtekinthetõ a www.sarbogard.hu
honlapon, illetve a polgármesteri hivatal I. em. 1. számú irodájában Tóth Teréz Márta
szervezési csoportvezetõnél.

„A” TÍPUSÚ
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Sárbogárd Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások
Minisztériumával együttmûködve, az 51/2007. (III. 26.)
kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2020. évre a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázatot felsõoktatási hallgatók számára a 2019/2020.
tanév második és a 2020/2021. tanév elsõ félévére vonat-
kozóan.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer)
célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû, szoci-
álisan rászoruló fiatalok felsõoktatásban való részvételének tá-
mogatása. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-ke-
zelõi, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcso-
latos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erõforrás Támogatás-
kezelõ (a továbbiakban: Támogatáskezelõ) végzi, míg az elbírá-
lási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési
és megyei önkormányzatok látják el.
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat terü-
letén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû
felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsõoktatá-
si intézményben (felsõoktatási hallgatói jogviszony kereté-
ben) teljes idejû (nappali munkarend), alapfokozatot és szak-
képzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot
és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, osztat-
lan képzésben, vagy felsõfokú, illetve felsõoktatási szak-
képzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 szeptemberében felsõok-
tatási tanulmányaik utolsó évét megkezdõ hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2020 õszén
már nem áll fenn, úgy a 2020/2021. tanév elsõ félévére esõ
ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is,
akiknek a hallgatói jogviszonya a felsõoktatási intézményben a
pályázás idõpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának
feltétele, hogy a 2019/2020. tanév második félévére a beirat-
kozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
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 ösztöndíjpályázatot a következõ évi pályázati fordu-
lókban újra be kell nyújtani.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázat-
kezelési 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 követõen lehetséges a pályázati ada-
tok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.
A pályázati ûrlapot minden fordulóban újra ki kell tölteni! A sze-
mélyes és pályázati adatok ellenõrzését, rögzítését követõen a
pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkor-
mányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a
pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel
együtt érvényes.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történõ
benyújtásának határideje: 2019. november 5.
Helye: Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálata,
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesít-
ve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint ille-
tékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell
benyújtani. A döntésrõl és annak indokairól 2019. december
13-áig értesítjük a pályázókat. A pályázat részletes kiírása
megtekinthetõ a www.sarbogard.hu honlapon, illetve a pol-
gármesteri hivatal I. em. 1. számú irodájában Tóth Teréz Márta
szervezési csoportvezetõnél.

SÁRBOGÁRDI CUKORBETEGEK
KLUBJA

A klubfoglalkozások célja:
– segíteni a cukorbeteg életét a lehetõ legjobb életminõség kialakításában;
– információ nyújtása a betegségrõl, kezelésrõl, szövõdményekrõl;
– pszichés támogatás nyújtása a betegségtudattal való megküzdésben;
– egészségügyi szakemberrel történõ kommunikáció hatékonyságának

a javítása;
– tapasztalatcsere lehetõségének biztosítása.

A klubfoglalkozás témája:

GLIKÉMIÁS INDEX
JELENTÕSÉGE ÉS ALKALMAZÁSA

Elõadó: Meilinger Petra dietetikus

Idõpont: 2019. október 30. 17.00–18.30 óra
Helyszíne: Sárbogárd, mûvelõdési ház, Sárbogárd, Hõsök tere 3.

Telefon: 06 (25) 460 161

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
A klubfoglalkozáson való részvétel ingyenes.
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Megvan a szezon elsõ gyõzelme
Komárom VSE II.–VAX KE Sárbogárd 30-37 (10-14)

A Fejér–Komárom–Esztergom megyei férfi felnõtt kézilabda-
bajnokság, 2. forduló
Vezette: Gengeliczky M.–Rada K.
Komárom: Bíró, Bohuniczky (kapusok) – Tímár 1, Kun 2,
Wágner 3, Balahó, Bittman, Fekete 7, Horváth, Kempl 3, Király 3,
Botló, Lipóth, Répa, Schneider 11
Vezetõ edzõ: Pekár Bence
Sárbogárd: Németh I. (kapus) – ifj. Bodoki 8, Goldberger 2, Ara-
nyos 2, Rehák 9, Horváth 7, Szabó J. Zs. 2, Kaló 3, Várady–Szabó
2, Suplicz, Németh II. 2
Játékos–edzõ: Suplicz István
Kiállítások: 4, illetve 10 perc, hétméteresek: 3/0, illetve 5/5
Vasárnap délután szerettük volna feledtetni az elsõ fordulóban a
Velence ellen elszenvedett botlásunkat. Az ellenfél ezúttal a Ko-
márom csapata volt, akik számunkra teljesen ismeretlenek vol-
tak, hiszen most léptünk elõször pályára ellenük.
A mérkõzés elsõ felét mindkét oldalon a hibák jellemezték legin-
kább. Akadt bõven elszórt labda és kihagyott lehetõség. A hazai-
aknál Schneider volt elemében, akinek betörései és átlövései el-
len sem igazán találtuk az ellenszert. A 15. percben 7-6-os hazai
vezetésénél kértünk idõt. Ez a játékmegszakítás jól sült el, az elsõ
félidõ második 15 percében átvettük a vezetést. Jól reagáltuk le
ellenfelünk 5-1-es védekezését és a szünetig megléptünk 4 góllal
(10-14).
A szünet után ellenfelünk ritmust és sebességet váltott, aminek
köszönhetõen pár perc alatt felzárkózott 1 gólra. Gyakorlatilag
egy új mérkõzés kezdõdött. Szerencsére nem ijedtünk meg roha-
nó ellenfelünktõl és sikerült rendezni a védekezésben is a sorokat,
így a félidõ derekára visszaállítottuk a 3-4 gólos elõnyünket. Az
50. perc tájékán egymás után lõtt 3 gólunkkal pedig sikerült lezár-
ni a találkozó érdemi részét és már csak az elõny megtartására
kellett figyelnünk. Hiába próbálta meg a lehetetlent ellenfelünk

emberfogással, mindig volt egy-egy egyéni villanás
nálunk, ami jókor jött. 7 gólos gyõzelem a vége,
egész jó játékkal.
Szép gyõzelemmel sikerült feledtetni az egy héttel ezelõtti kudar-
cot. Támadásban egész jól játszottunk az egész mérkõzésen, a 37
lõtt gólunk önmagáért beszél. Védekezésben voltak jó periódusa-
ink az elsõ 30 percben. A második félidõben már jóval kevesebb,
ami a nem jó visszarendezõdésnek volt betudható. A csapat vi-
szont nagyon jól küzdött, voltak jó egyéni teljesítmények, ami
ezen a napon gyõzelmet ért. Reméljük, hasonlóképpen sikerül a
folytatás is.
A következõ hétvégén vasárnap 17 órakor fogadjuk Bicske csapa-
tát a simontornyai városi sportcsarnokban. Várjuk minden szur-
kolónkat!
Október 13. (vasárnap) 17 óra: VAX KE Sárbogárd–Bicske TC

Tabella

1. Velencei SE 2 2 0 0 60 35 25 4
2. Rácalmás SE 2 2 0 0 45 40 5 4
3. Cunder TU Kézisuli VK 2 1 1 0 72 56 16 3
4. Martonvásári KSE 2 1 1 0 62 61 1 3
5. Móri KSC 2 1 0 1 69 63 6 2
6. VAX KE Sárbogárd 2 1 0 1 56 55 1 2
7. Bicskei TC 2 1 0 1 48 51 -3 2
8. Kisbér KC 2 0 0 2 53 61 -8 0
9. Komárom VSE II. 2 0 0 2 44 52 -8 0
10. Esztergom–Baj 2 0 0 2 41 76 -35 0

A 2. forduló további mérkõzései: Martonvásár–Cunder Kézisuli
31-31, Velence–Esztergom-Baj 35-16, Mór–Kisbér 39-32, Bics-
ke–Rácalmás 26-30

Rehák Tamás

Megváltozott évszak,
megváltozott közlekedési feltételek

Az õsz beköszöntével, az idõjárási viszonyok átalakulásával együtt a közlekedési feltételek is
módosulnak.
Kérjük, fogadják meg a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság ajánlásait:
Az útburkolat a nagy esõzések, a reggeli pára, az úttestre lehullott és átnedvesedett falevelek hatására
csúszóssá válhat.
Esõzések alkalmával csökkenhet a látótávolság. A hirtelen lehullott, nagy mennyiségû csapadék miatt
az utakon vízátfolyások alakulhatnak ki, és sár is kerülhet az aszfaltra, ami balesetveszélyessé teheti az
utakat. Javasolt ilyenkor a sebesség jelentõs csökkentése.
A gyalogosok észlelése esõs idõben nehezebb, kijelölt gyalogátkelõhelyek környékét körültekintõen, a
sebesség mérséklésével ajánlott megközelíteni.
Viharos szélben javasolt nagyobb követési távolságot tartani. Kamionok, nagyobb jármûvek mellett
való elhaladást követõen hirtelen oldalszélre lehet számítani. A kormánykereket mindkét kézzel erõsen
tartva célszerû közlekedni.
Fontos a gumiabroncsok állapotának rendszeres felülvizsgálata, a futófelület kopottságának ellenõrzé-
se a jó tapadás, ezáltal biztonságos autózás érdekében.
Õsszel a vadveszélyre is számítaniuk kell a jármûvezetõknek. Ezért fõként hajnalban és alkonyat idején
indokolt a fokozott óvatosság. Vad észlelésekor mindenképpen ajánlott lassítani a sebességet. Az álla-
tok általában nem egyedül, hanem csoportosan járnak.
A közlekedési szabályok betartásával, fokozott óvatossággal, lassúbb, körültekintõbb és toleráns köz-
lekedéssel minimálisra csökkenthetõ a baleseti kockázat.

… hogy mindenki hazaérjen!

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Bogárdi férfi
lopott Fehérváron

Székesfehérváron, az Aszalvölgyi úton ta-
lálható bevásárlóközpont biztonsági szol-
gálatának munkatársai kértek rendõri se-
gítséget 2019. október 3-án késõ délelõtt,
mivel egy 27 éves sárbogárdi férfi többek
között szeszes italokat és kozmetikai ter-
mékeket tulajdonított el úgy, hogy azokról
az áruvédelmi eszközöket eltávolította. A
helyszínre érkezõ járõrök a férfit igazoltat-
ták, majd elõállították a rendõrkapitány-
ságra, ahol lopás miatt indult ellene bünte-
tõeljárás.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK
HÍREK
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Arcképcsarnok
Visszaemlékezések a helyi labdarúgásban szerepet vállaló sportvezetõkkel, edzõkkel,
labdarúgókkal sportpályafutásról, a pályán és a pálya mellett töltött évekrõl. A Sár-
bogárd SE legfiatalabb edzõjét és a felnõttcsapat középpályását, LUCZEK ROLAN-
DOT pályafutásáról és a terveirõl kérdeztem.

4 évesen az oviban kezdte bontogatni szár-
nyait az 1997-ben Székesfehérváron szüle-
tett kissrác. A Boros Zoltán vezette foglal-
kozásokon kitûnt, hogy a labdával jó vi-
szonyba került és tehetséges fiatalként, 7
évesen a Sárbogárd igazolt játékosa, az
U7-es korcsoport csapatának tagjaként
vett részt a gyermekeknek rendezett tor-
nákon. 12 évesen a Sárszentmiklós egyesü-
letéhez igazolt, követve akkori utánpótlás-
edzõjét, Pajor Lászlót. Szép emlék az
U13-as bajnokságban a Martonvásár
Mustang elleni derbi, amelyen két gólt
szerzett a bajnokság utolsó fordulójában a
2-2-re végzõdõ mérkõzésen, valamint a
bajnoki cím megszerzése. Egy év múlva a
Paks NB I-es csapatának igazolt játékosa
és az U13-as csapat tagja. Jenei Ferenc
edzõ már a kiemelt bajnokság U15-ös kor-
osztály mérkõzésein szerepeltette. 18 éve-
sen a kiemelt bajnokság felsõ házában nem
akadémista csapatként a negyedik helyet
szerezte meg a Paks csapatával. Az egyik
legemlékezetesebb élménye is ebben a
szezonban játszott Paks–Kispest mérkõ-
zéshez fûzõdik. A mérkõzésen nyújtott ki-
emelkedõ teljesítményét elismerõ szavak-

kal méltatta a Honvéd edzõje is. A követ-
kezõ évben az NBII U19-es bajnokságban
szerezték meg veretlenül az elsõ helyet.
Ezzel párhuzamosan Osztermájer Gábor
edzõ irányította NB III-ban szereplõ csa-
patnál kerettagként vett részt az edzése-
ken. Az elsõ felnõttként való fellépése a
Dunaharaszti elleni mérkõzés volt. A kö-
vetkezõ szezonban stabil NB III-as szerep-
lés, és az elsõ csapat edzéseire kapott meg-
hívást. Felemelõ érzés és büszkeség volt a
Csertõi Aurél vezetõ edzõ foglalkozásain
részt venni. A csapatba kerülés nem ada-
tott meg és 2017-ben Gracza Tibor hívásá-
ra visszaigazolt Sárszentmiklósra.

A paksi évek alatt Hanol Milánnal került
jó barátságba és a Pécs csapatában játszó
játékostárssal a mai napig tartó baráti kap-
csolatot ápolja. A Sárbogárd SE felnõtt-
csapatában védekezõ középpályás játéká-
val és küzdeni akarásával méltán vívta ki a
szurkolók elismerését. 2019-ben megszer-
zett gépésztechnikusi végzettséggel a
Szegletkõ Generál Kft. újonnan épült,
korszerû gépekkel felszerelt lakatosmû-
helyében dolgozik és a legkisebbek foglal-

kozásait vezeti az egyesületnél. Az edzõi
munka megköveteli az edzõi végzettség
megszerzését, és a tavasszal induló
GRASSROOTS „C” tanfolyam elvégzése
a legközelebbi cél. A szakmai munkája az
óvodai és az intézményi foci összekötõje-
ként a labdarúgás népszerûsítése és a focit
kedvelõ gyerekek foglalkozásait vezeti.

A beszélgetés végén kiemelte a szülõk tá-
mogatását és a szülõi háttér fontosságát,
amiért édesanyjának és édesapjának kö-
szönettel tartozik. A magánéletében és a
sportban is sikeres éveket kívántam neki és
megköszöntem a beszélgetést.

Szántó Gáspár

Kedvenc vendégek egy napja
a Sárbogárdi Zengõ Óvodában

Óvodánk, mint Zöld Óvoda címet viselõ
intézmény kiemelt figyelmet fordít a jeles
zöld napok megünneplésére, a gyerekek
számára megfoghatóvá, élménygazdaggá
varázsolva ezeket az alkalmakat.
Az idei nevelési évben az elsõ jeles zöld
nap október 4-e, az állatok világnapja volt.
A gyermek személyiségbõl adódó rácso-
dálkozása az õt körülvevõ természeti je-
lenségek, növények, állatok világára re-
mek lehetõséget kínál a pedagógusoknak
ezen kimeríthetetlen kíváncsiság minél
szélesebb körû, minél több érzékszervre
ható kielégítésére, tapasztalatok nyújtásá-
ra.
Csoportjainkban egy egész hét az állatok
jegyében zajlott. A gyerekek szebbnél
szebb alkotásokat készítettek, játszottak,
beszélgettek, énekeket, dalokat tanultak,
mesét hallgathattak az állatokról.
A hét várva várt eseménye a pénteki nap
volt. Több csoportban a gyerekek állatos
pólóban érkeztek, behozhatták kedvenc
plüssfiguráikat. A szülõk támogató hozzá-
járulásának köszönhetõen ismét megren-
dezésre kerülhetett az aulában a kisál-
lat-kiállítás, ahol többek között tengeri-
malacokat, teknõsbékát, nyulat vehettek

szemügyre óvodásaink. Tagadhatatlanul a
nap fénypontja volt a Dog Plusz Egyesület
jóvoltából megrendezésre kerülõ kutyás
bemutató. Az egyesület immár hatodik al-
kalommal látogatott el óvodánkba. A gye-
rekek közül volt, aki már ismerte a régóta
visszatérõ vendégeket: Durmit és Mag-
numot, de érkeztek új kutyusok Rév és Pici
személyében.
„Mire is van szüksége egy kutyának?” –
hangzott el a kérdés. Természetesen legin-
kább a szeretetünkre! A gyerekek között
akadt olyan, aki tisztában volt azzal is,
hogy az enni- és innivalón, játékokon kívül
bizony chipre, oltásra, sõt féreghajtó-tab-
lettára is szüksége van kis kedvencünknek.
A bemutatón nemcsak a kulturált kutya-
tartás és -nevelés legalapvetõbb elemeivel
ismerkedhettek meg a gyerekek, hanem
megfigyelhették, milyen ügyességi felada-
tok végrehajtására képesek a kutyák. Sõt,
az egyes játékos feladatoknak aktív része-
sei is lehettek: például megtapasztalhat-
ták, milyen magasságban tartsák az akadá-
lyokat, vagy milyen érzés is az, amikor apró
tappancsok sétálnak a hátukon.
A kutyusok türelmesen tûrték, hogy apró
gyerekkezek simogassák, érintsék õket, s

nem is akadt olyan kisgyerek, aki ne szeret-
te volna közelebbrõl is megtapasztalni a
puha bunda érintésének érzését.
A tartalmas produkcióért cserébe – a szü-
lõk adományainak köszönhetõen – kutya-
eledelekkel, jutalomfalatokkal térhettek
haza nem mindennapi, kedves vendége-
ink! Várjuk õket jövõre is!

Kalóné Katona Eszter óvodapedagógus
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ITT AZ ÕSZI KOLLEKCIÓ
Gyermekméretben

Sárbogárd U14–Dunaújváros Pase 3-4 (0-1)

Sárbogárd: Horváth Máté – Szabó Dominik Zoltán, Lakatos
Benjámin, Keszei Dávid, Gereny Marcell, Zvezdovics Gábor
Bence, Baráth Barnabás, Takács Dominik István, Hollósi Géza
Cserék: Simon Lóránt István, Tóth Márk, Szücs Marcell László,
Fenyvesi Bálint, Mezõ Brendon
A megilletõdött hazai kezdést már az elsõ percben kihasználták a
vendégek. A jobb oldalon a védelem elveszítette a labdát és a kö-
zépre adott labdát Kovács A. helyezte a kapu bal oldalába, 0-1. A
bekapott gól után a hazai csapat kezdeményezései okoztak ve-
szélyt a vendégek kapujára, az egyenlítés azonban elmaradt. Sza-
bó D. Z. bal alsó sarokba tartó lövését szögletre tolta Laza G. Á. A
vendégek részérõl a válasz a felsõ lécen csattanó lövés. A szünet-
ben Kovács Attila edzõ bátrabb játékra hívta fel a figyelmet. Az
eredmény a 37. percben már sikerre is vezetett. A kapus kidobását
Zvezdovics G. B. elcsípte és 8 m-rõl lõtt a hálóba, 1-1. A vendégek
a 46. percben ismét megszerezték a vezetést. Kapu elõtti kavaro-
dás végén Csillag S. M. az elé került labdát a lábak között a bal al-
só sarokba lõtte, 1-2. Kihagyott helyzetek mindkét oldalon és az
58. percben a vendégek végeztek el szögletrúgást a jobb oldalról.
Perczel Á. belõtt labdája Szabó D. Z. lábáról került a kapuba, ön-
gól 1-3. Szabó D. Z. és a csapat újult erõvel támadott és a 66. perc-
ben az elõre ívelt labdát a kapus a büntetõterületen kívül kézzel
hárította. A játékvezetõ piros lappal díjazta a mozdulatot és 13
m-rõl szabadrúgást ítélt. Szabó D. Z. jól eltalált lövése a jobb alsó
sarokban kötött ki, 2-3. A hajrára tovább erõsödtek a hazai roha-
mok és a 69. percben Szabó D. Z. egyenlített. Az elé került labdát
12 m-rõl lõtte a bal alsó sarokba, 3-3. Az örömbe üröm, mert a 72.
percben a vendégek szögletrúgása után a kapu elé ívelt labdába a
védõ kézzel beleütött és büntetõ. Csillag S. M. védhetetlenül
bombázta a labdát a léc alá, 3-4.
Kovács Attila a mérkõzés után: – A mérkõzés elsõ részében megille-
tõdötten játszott a csapat. A második félidõben bátrabb támadó-
játékkal sikerült ledolgozni a hátrányt és a hosszabbításban az egyéni
hiba három pontunkba került. Küzdeni tudásból, akarásból a fiúk
jelesre vizsgáztak.

Az ifiknek nagy méretre sikerült

Martonvásár Mustang–Sárbogárd U19 5-0 (2-0)

Sárbogárd: Bruzsa Tamás – Biró Bence, Suhajda Martin, Õri Dá-
niel, Gábris Róbert, Morvai Kristóf, Molnár Márk, Husvéth Ta-
más, Tóth Patrik, Kisari Kevin István, Bögyös Bendegúz Géza
Cserék: Deák Soma, Gyõri Dominik Márk, Szajkó Márk, Lengyel
Szabolcs, Horváth Áron Máté
A nagyon tartalékosan felálló vendégek csapatának kapujában
Bruzsa Tamás vállalta az 1-es számmal járó feladatkört. A 13.
percben megtörtént a felavatás. A középpályán megszerzett lab-
dával Halenár G. kilépett a védõk között és 14 m-rõl a bal alsó sa-
rokba lõtt, 1-0. A 19. percben Rácz O. a bal oldalon megkapott át-
adást középre emelte és az érkezõ Dezsõ Z. Cs. a kapu jobb olda-
lába helyezett, 2-0. A vendégek szórványos támadásai nem okoz-
tak veszélyt és Molnár M. egyéni villanásai jelentettek feladatot a
hazai védelemnek. A szünet után sem változott a játék képe és az
50. percben a bal oldalra elõre ívelt labdával Halenár G. elfutott
és a kimozduló Brúzsa T. mellett a hálóba gurított, 3-0. Az 56.
percben Horváth Z. indításával Halenár G. a védõk között kilé-
pett és a bal alsó sarokba lõtt. 4-0. Szusszanásnyi idõt kaptak a
vendégek és Molnár cselei után Suhajda M. került helyzetbe, lö-
vését Patkós K. lábbal hárította. A 73. percben Horváth Z. befor-
gatta a jobb oldalon a védõt, középre passzolt labdáját Rácz O. 14
m-rõl helyezte a kapu jobb oldalába, 5-0.
Ifj. Pajor László, a csapat edzõje a mérkõzésrõl: – Nehéz mérkõ-
zésre számítottunk, ami beigazolódott. A csapat nem bírta el több

meghatározó játékosunk hiányát, ezért halvány teljesítménnyel vere-
séget szenvedtünk. A hétvégén, hazai pályán a csapat célja, hogy
visszatérjen a gyõzelem útjára.

A félidõben már nagy volt a zakó mérete

Sárbogárd II.–Vajta 1-5 (0-4)

Sárbogárd II.: Kovács Attila – Buzás Attila, Vagyóczki Patrik,
Gráczer Bálint, Tulok Gergõ, Horváth Zsombor, Demeter Dá-
vid, Fauszt Zoltán, Németh Kristóf, Vámosi Dávid, Bögyös Ben-
ce
Cserék: Pap Bence, Rigó László, Luczek Roland, Gyuricza Kornél,
Rodenbücher Tibor, Palásti Ármin, Tóth Gábor
Évek óta várakozás elõzi meg a két csapat mérkõzését és a „meg-
erõsített” hazaiak nem sok sikert könyvelhetnek el. Így történt ez
most is, annak ellenére, hogy a mérkõzés elsõ félidejében az
egyenlõ erõk küzdelmét hozó játék után a vendégek négygólos
elõnyt szereztek. A 19. percig mindkét csapat bátor támadójátéka
nem hozott gólt. A kapusok egy-egy bravúros védéssel megmen-
tették kapujukat a góltól. Kovács A. a hazaiak hálóõre, a Tóth Zs.
szöglete utáni fejest bravúros mozdulattal kiütötte, Joháczi G. pe-
dig elõbb Demeter D. lövését szögletre védte és Vagyóczki P. sza-
badrúgását öklözte a mezõnybe. A 19. percben Kovács N. a jobb
oldali átadással középre cselezi magát és 17 m-es lövése megpat-
tan Kovács A. elõtt és a labda a jobb alsó sarokban, 0-1. A 22. perc-
ben egyenlítési lehetõség a hazaiak elõtt. A kapu elé ívelt labdára
Joháczi G. kilépett kapujából és a labda megszerzése közben el-
húzta Gráczer Bálint lábát. A büntetõt Demeter D. gyengén lõtte
a jobb sarok felé, Joháczi G. kiütötte és Demeter D. ismétlését is
hárította. Enyhe fölényt alakítottak ki a vendégek és a 32. percben
egy jobb oldali beadást Rezicska R. közelrõl továbbított a hálóba,
0-2. Továbbra is a vendégek támadásai okoztak veszélyt a hazai
kapura és a 39. percben Rezicska R.–Horváth Á.–Rezicska R.
összjátéka után a bal oldalról belépõ Balogh D. 5 m-rõl talált a ka-
puba, 0-3. A félidõ 44. percében jött a negyedik. Fauszt Z. a fele-
zõvonalnál elveszített labdájával Kovács N. kapura tört és egy csel
után a jobb alsó sarokba lõtt, 0-4. A második játékrészben a ven-
dégek a magabiztos vezetés birtokában az eredmény tartására tö-
rekedtek. Vagyóczki P. szabadrúgása okozott munkát a vendégek
kapusának. A hazaiak szépítési próbálkozásai a 70. percben szüle-
tett találattal vezettek eredményre. Demeter D. kilépett a védõk
között és a kapujából kilépõ Joháczi G. csak szabálytalanul tudta
szerelni. A kapus a kiállítás sorsára jutott. A vajtai kapuba Rezics-
ka Cs. érkezett és állt szembe Vámosi D. büntetõjének. Vámosi
D. a balra mozduló kapus mellett a kapu jobb alsó sarkába helye-
zett, 1-4. A 76. percben az újabb védelmi hibát góllal büntette a
Vajta. A Bögyös B.-tõl megszerzett labdát Kovács N. a bal alsó
sarokba helyezte, 1-5.
A mérkõzés jelentõs részében egyenlõ erõk küzdelmét hozta a
mérkõzés, de a hazaiak védelmi hibáit jól használta ki a vendég-
csapat és megérdemelt a gyõzelme.
Jók: Gráczer B., illetve Nagy T., Horváth Á.
Pajor László szakmai igazgató a mérkõzésrõl: – A mérkõzésen volt
5-6 fordulópont, amibõl az ellenfél jobban jött ki. Gyõzelmük megér-
demelt, de a gólkülönbség túlzott.

A lányokra 3 XXL-es jutott

Dunaújváros PASE N–Sárbogárd N 15-0 (6-0)

Sárbogárd SE: Sebestyén Dominika Julianna – Tóth Bernadetta,
Szakács Tamara, Baki Szintia, Kiss Alexandra, Aranyos Nelli,
Horváth Erzsébet, Farkas Dóra, Tóth Virág Leila
Csere: Aranyos Lilla
Kevés babér termett a sárbogárdi lányoknak a dunaújvárosi fizi-
kailag és technikailag is képzett csapata ellen. A bajnoki forduló-
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ban lõtt gólok számát egy híján megduplázták a hazaiak és kiüté-
ses gyõzelmet arattak.
Góllövõk: Koczka Dóra 4 (9. p., 28. p., 55. p., 56. p.), Szabó Ale-
xandra 2 (15. p., 87. p), Rafael Laura Tünde 3 (31. p., 39. p., 85. p.),
Domján Boglárka (38. p.), Rupa Edina 3 (51. p., 72. p., 77. p.), So-
mogyi Dóra (68. p.), Mészáros Adrienn (89. p.)
Südi László edzõ értékelése: – Az eddigi leggyengébb szereplés
eredménye a cserék nélkül lejátszott mérkõzés. A gólkülönbség kissé
túlzott. A csapat megérezte a meghatározott játékosok hiányát.

A csapat magára talált

Sárbogárd U16–Ercsi Kinizsi U16 4-2 (3-1)

Sárbogárd: Tóth László – Sáfrány Alen Zoltán, Szabó Martin Dá-
vid, Tóth Patrik, Deák Soma, Suplicz Barnabás, Csõgör Dávid,
Morvai Zsombor, Már Zétény, Hollósi Bence, Boda Armand
Cserék: Lakatos Benjámin, Keszei Dávid, Szabó Olivér
Tóth Lászlóval a kapuban kezdett a hazai csapat és a 10. percben
az ifikhez hasonlóan itt is avatásra került a hálóõr. Az elõre ívelt
labdát a védõk kíséretében Balog E. Z. vezette kapura és 12 m-rõl
a bal alsó sarokba helyezett, 0-1. A hazaiak a 16. percben egyenlí-
tettek. Suplicz B. a bal szélen elviharzott és Boda A.-hoz játszotta
a labdát. Boda A. visszatett labdáját Suplicz B. a jobb alsó sarokba
helyezte, 1-1. Szép támadás góllal befejezve. Félóra elteltével
megszerezte a vezetést a Sárbogárd. A kapus kirúgását Boda A.
lekezelte, ellépett a védõ mellett és a kapust is kicselezve gurított
a hálóba, 2-1. A 35. percben ismét Boda A.–Suplicz B. összjáték
után kétgólosra növelte elõnyét a hazai csapat. A jobb oldalról ér-
kezõ átadást Boda A. Suplicz B. elé tette és Suplicz B. nem hibá-
zott, 3-1. A második félidõben a vendégek lövésekkel kísérelték
bevenni a hazaiak kapuját. A célt tévesztett lövéseket Tóth L. a
kapuban „rutinos” mozdulatokkal nyugtázta. Az 53. percben
Suplicz B. az alapvonalig vezette a labdát és visszagurítását Boda
A. 10 m-rõl a kapu közepébe lõtte, 4-1. A 70. percben Jakab M.
lövése talált utat a kapuba és ezzel kialakult a végeredmény, 4-2.
Lajtos András edzõ a mérkõzésrõl:– A bajnokság hatodik fordu-
lójában a szezon eddigi legjobb, leglátványosabb játékával kétség
sem férhetett ahhoz, hogy mi szerezzük meg a 3 pontot annak elle-
nére, hogy az ellenfél szerzett vezetést. Büszke vagyok a fiúkra, a
baljós elõjelek (kapus nélkül, 14 mezõnyjátékossal, betegekkel stb.)
dacára éretten, bátran focizva elõztük be aktuális ellenfelünket a
tabellán. Reményeim szerint ez a mérkõzés fordulópontot jelent a
formánkat illetõen és innentõl csak elõrefelé kell kacsintgatnunk.

Az öregfiúk hozták a kötelezõt

Sárbogárd Öregfiúk–Cece Öregfiúk 4-1(1-1)

Sárbogárd: Sipõcz Attila – Nedoba Milán, Lakatos György, Csen-
des István, Killer Gábor, Kelemen Béla, Deák Géza, Szabó And-
rás, Tórizs Attila, Csizmadia Krisztián, Derecskei József
Cserék: Begán Gábor, Kiss János, Csomai Zoltán, Horváth István,
Németh Ferenc Zsolt, Vanya László
A tabellán az alsó régióban tartózkodó vendégek az elsõ félidõ-
ben még tudták tartani a lépést a hazaiakkal. Kelemen B. a 8.
percben megszerezte a vezetést csapatának, 1-0. A 24. percben
Salamon J. találatával sikerült az egyenlítés, 1-1. A szünet után ér-
vényesült a hazaiak fölénye és a 41. percben Szabó A. góljával is-
mét vezetéshez jutottak a sárbogárdiak, 2-1. Az 50. percben Tó-

rizs A. is beköszönt és két gólra növelte az elõnyt, 3-1. Folyamatos
nyomás alatt volt a Cece kapuja és az 55. percben Szabó A. talála-
tával kialakult a végeredmény, 4-1. A gyõzelemmel a tabellán
továbbra is dobogóhoz közeli helyen állnak a hazaiak.

Pont, pont, pontocska

Martonvásár–Sárbogárd 0-0 (0-0)

Sárbogárd: Matócza Dániel – Kindl Zalán, Paget Olivér Alger-
non, Gulyás-Kovács Géza, Buzás Attila, Kókány Péter, Luczek
Roland, Bezerédi Ádám, Gráczer Gergõ, Rodenbücher Tibor,
Gráczer Bence
Cserék: Farkas Zoltán, Demeter Dávid, Gyuricza Kornél, Németh
Kristóf, Nagy Ármin, Horváth Zsombor
A mérkõzés elõtt megtapasztaltam az öltözõi hangulatot és Pajor
László személyre és csapategységekre lebontott taktikai utasítá-
sait. Az elhangzottakban megfogalmazásra került a gyõzelem
fontossága, annak ellenére, hogy nélkülözni kellett Majláth H.
gólerõs játékát. Tapogatózó játék alakult ki a mérkõzés elején a
vendégek némi fölényével. Bezerédi Á. aktivitása okozott gondot
a hazai védõknek és kemény belépõkkel állították meg a vendé-
gek támadásait. A szünet után felpörgött a vendégcsapat és a jobb
oldalról Rodenbücher T. beadását Bezerédi Á. 4 m-rõl senkitõl
sem zavartatva a kapu mellé fejelte. Gyuricza K. Bezerédi Á.-t ki-
ugratta, a kifutó kapus nagyszerû érzékkel védett. A hazaiak sza-
badrúgásból veszélyeztették Matócza D. kapuját. A beívelt labdát
Patkós K. fejelte kapura, Matócza D. bravúrral tolta szögletre a
léc alá tartó fejest. Ismét Bezerédi Á. került kapuközelbe, közel-
rõl lõtt az oldalhálóba. A mérkõzés utolsó eseménye a hazaiak ki-
maradt gólhelyzete. A bal oldalról Somogyi D. L. beadását Szil-
ágyi lekezelte és a kapujából kilépõ Matócza D. a közelrõl leadott
lövést bravúrral hárította. A helyzetek 0 %-os kihasználása miatt
a megszerzett pontocska nem a siker örömét váltotta ki a vendé-
gek táborában.
Jók: Benkõ M. I., illetve Matócza D.
A szakmai igazgató, Pajor László így értékelt a mérkõzés után: –
A mezõnyben jobban játszottunk, de a helyzeteink ismét kimaradtak.
Küzdelmes mérkõzésen igazságos döntetlen született. Gratulálok a
csapatnak a pontszerzéshez!

A hétvége sportmûsora

2019. október 11. (péntek)

14.30 óra: Baracs U14–Sárbogárd U14 (Déli csoport, Baracs)

2019. október 12. (szombat)

10.00 óra: Sárbogárd U19–Enying U19 (Megyei I. o., Sárbogárd)
14.30 óra: Sárbogárd–Enying (Megyei I. o., Sárszentmiklós)
14.30 óra: Aba Sárvíz Öregfiúk–Sárbogárd Öregfiúk (Déli cso-
port, Aba)

2019. október 13. (vasárnap)

10.00 óra: Kisláng U16–Sárbogárd U16 (Déli csoport, Kisláng)
11.30 óra: Sárbogárd N–Környe N (Regionális kupa, Sárbogárd)
14.30 óra: Aba Sárvíz–Sárbogárd II. (Megyei II. o., Aba)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár
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VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA, GALLYDARÁLÁS
06 20 437 4869

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

GÉPKOCSIVEZETÕT keresek
BELFÖLDI MUNKÁRA.

06 70 4530 509

ÜZLETKÖTÕT KERESÜNK alufelni és gumiabroncs
forgalmazásához B-kategóriás jogosítvánnyal.

Fényképes önéletrajzokat az alábbi
e-mail-címre várjuk: gtrfelni@gmail.com

+36 70 774 0051, +36 70 363 6325
Pápai székhelyû TÁMOGATÓSZOLGÁLAT
sárbogárdi telephelyére felsõfokú szociális

végzettséggel SZOLGÁLATVEZETÕT KERES
azonnali kezdéssel. Fényképes önéletrajzokat a

tamogatoszolgalat.papa@gmail.com
e-mail-címre várjuk.

IRODAI MUNKATÁRSAT KERESÜNK
angol nyelvtudással, B-kategóriás jogosítvánnyal

Sárbogárd és közvetlen környékérõl.
Fényképes önéletrajzokat

az alábbi e-mail-címre várjuk: gtrfelni@gmail.com,
+36 70 774 0051, +36 70 363 6325

SÁRBOGÁRD KÖZPONTJÁBAN,
négylakásos társasházban LAKÁS ELADÓ.

Ár: 17,5 millió. Telefon: 06 20 405 7366
ÜZLETKÖTÕT KERESÜNK 3,5 tonnás terítõs

autóra B-kategóriás jogosítvánnyal.
Fényképes önéletrajzokat

az alábbi e-mail-címre várjuk: gtrfelni@gmail.com,
+36 70 774 0051, +36 70 363 6325

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK
a Hírház facebook-oldalán is!

A Sióbõr Ker Kft. simontornyai bõrgyári telephelyére,

nyersbõrös részlegére keres fizikai munkával járó

KÖZÉPVEZETÕKET
KÖZÉPISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL.

Bérezés 1.000 eur/hó-tól.

Jelentkezni tel.: +36 (30) 9384 063 vagy

e-mailen laci.siobor@gmail.com e-mail-címen.

A Sióbõr Ker Kft. simontornyai bõrgyári telephelyére keres

NÕI MUNKAERÕT 4,
ILLETVE 8 ÓRÁS MUNKAIDÕRE,

100.000, illetve 200.000 Ft nettó bértõl

PÉNZTÁROS, ADMINISZTRATÍV,
MUNKAÜGY RÉSZLEGEIRE.

Elvárás: önálló munkavégzés, logikus gondolkozás,

jó problémamegoldó képesség.

Elõny számviteli végzettség, német nyelvtudás.

Jelentkezni e-mailen önéletrajz beadásával.

eva.siobor@gmail.com

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446

Saját nevelésû, fiatal tojójércék október elsõ hetétõl eladók: Farkasék,
Sárszentmiklós, Vörösmarty utca 5., telefon: 06 (30) 685 3772

Pecsenyekacsák és jércék termelõtõl eladók. 06 (20) 575 3033

Sárbogárdi nyugdíjas B-, C-, D- kategóriás jogosítvánnyal, alkalmi vagy
részmunkaidõs munkát vállalna. 06 (30) 982 3066

Csirkevásár! Fehér rántanivaló, és 3 kg körüli barna kakasok. Tisztítva is
elõjegyeztethetõ. Sárbogárd, Tinódy út 52., 06 (30) 384 2294

Jó állapotú, 4 részes koloniál szekrénysor, két fotellel eladó 120.000
Ft-ért. 06 (20) 4494 125

Csütörtökön hûvösebb lesz,
péntektõl melegedés várható

Csütörtökön északon kevesebb, máshol többfelé várható esõ,
zápor. Északon, északkeleten idõnként a nap is kisüthet, majd
késõ délutántól északnyugat felõl kezd jelentõsebben csök-
kenni a felhõzet. Az ország északi felén élénk, idõnként erõs
nyugatias szélre kell készülni. Délután 12-19 fok valószínû.
Pénteken ismét sok napsütésre van kilátás, csapadék nem való-
színû. A reggel többfelé párás, ködös lehet. A kissé szeles idõ-
ben 15-21 fokot mérhetünk.
Hétvégén változóan felhõs–napos, száraz idõ ígérkezik. A déli,
délkeleti irányú szél csak idõnként lehet élénk, az ország nagy
részén mindkét napon mérsékelt marad. Napközben az 20 fok
fölé, vasárnap helyenként 25 fok közelébe emelkedik a hõmér-
séklet.
Forrás: idokep.hu
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