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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu

Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág

Itt a karácsony!
Bizony-bizony, itt a karácsonyi szezon. A
szombati 30 fokban téli manók, fenyõgömbök,
fényfüzérek kerültek a boltok polcaira, már
csak a Dzsinglbellz hiányzott a hangszórókból.
Mintha évrõl évre egyre hamarabb pakolnák ki
az ünnepi árut a kereskedelmi egységek! Bi-
zarr ez az üzleti fogás. Nem tudom eldönteni,
hogy a vírusról akarják elterelni az emberek fi-
gyelmét, és jobb kedvre deríteni a borús arco-
kat, vagy egyfajta élj a mának alapon buzdíta-
nak arra, hogy már ma költekezzünk, állítsunk
fenyõt, díszítsük fel, pakoljunk alá ajándéko-
kat, elõre igyunk áldomást a kis Jézus egész-
ségére, hátha holnap már nem tehetjük.

Egek Ura! Három teljes hónapig fog tartani a
karácsony! Ilyen hosszú ideig még nem tartott
vajúdás és születés. Utána, január egytõl pe-
dig rögtön húsvét kezdõdik a kereskedelem
idõszámítása alapján.

Annak viszont örülök, hogy így hamarabb, és
hosszabb ideig ehetek marcipános gyümölcs-
kenyeret. Az új futópályán, vagy a rázós vasúti
bicikliúton majd ledolgozom a fölszedett kiló-
kat.

Hargitai–Kiss Virág Írás a 4.Írás a 4.
oldalon.oldalon.

74 kg-ban74 kg-ban
BAJNOK!BAJNOK!

Írás a 3.Írás a 3.
oldalon.oldalon.

FELFEDEZÕÚTONFELFEDEZÕÚTON

FÁRAFÁRA
FESZÍTVE. . .FESZÍTVE. . .

Írás a 6.Írás a 6.
oldalon.oldalon.

50 éve...50 éve...

Írás az 5.Írás az 5.
oldalon.oldalon.
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Igazolt COVID-19 fertõzöttek száma
megyénként 2020. október 7-én

JÁRVÁNYHELYZET
a járás településein

Október 7.
Sárbogárd: a korábbi hat fertõzöttbõl négyen meggyógyultak, 1 fõ még vár az aktuális
teszteredményére, és sajnos egy idõs, krónikus betegségekkel küzdõ személy elhunyt.
Jelenleg új igazolt fertõzött nincs, 12 fõ van hatósági házi karanténban.
Alap: nincs igazolt koronavírus-fertõzött, 1 fõ van hatósági házi karanténban.
Alsószentiván: nincs igazolt koronavírus-fertõzött, 1 fõ van hatósági házi karantén-
ban.
Cece: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lévõ sze-
mély.
Hantos: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lévõ sze-
mély.
Igar: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lévõ sze-
mély.
Káloz: 1 igazolt koronavírus-fertõzött van, és vannak hatósági házi karanténban lévõ
személyek is.
Mezõszilas: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lévõ
személy.
Nagylók: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lévõ
személy.
Sáregres: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lévõ
személy.
Sárkeresztúr: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lé-
võ személy.
Sárszentágota: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban
lévõ személy.
Vajta: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lévõ sze-
mély.

Hargitai–Kiss Virág
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KOZMA ANDRÁS
ARANYDIPLOMÁS PEDAGÓGUS

50 éve, 1970-ben diplomázott KOZMA ANDRÁS, a Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium matematika–
földrajz–számítástechnika szakos tanára a szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi és
Informatikai Karán.

Ez alkalomból a jubileumi egyetemi dísz-
oklevél mellett egy Díszdiplomás emlék-
könyvvel is megajándékozta Õt az intéz-
mény, melyben az Õ életrajza is megtalál-
ható.
Kozma András 1947-ben született Bõsár-
kányban. Általános iskolai tanulmányait a
szülõfalujában végezte, középiskolai ta-
nulmányait a Csornai Hunyadi János Gim-
náziumban, ahonnan felvételt nyert a sze-
gedi egyetemre. Az egyetemi évek alatt a
földrajzi tudományos diákkör munkájá-
ban vett részt, csoporttársával közösen írt
dolgozatukkal második helyezést értek el
az 1968-as országos diákköri konferenci-
án. A szakdolgozatát az ekkor összegyûj-
tött anyagból írta, melynek témája a né-
pesség elõrejelzése Csongrád megyében.
Az egyetemi évek alatt több meghatározó
tanulmányi kiránduláson vett részt. Külö-
nösen emlékezetes volt számára az 1968-
as NDK-beli, illetve az 1969-es Szovjet-
unió-beli kirándulás. 1970-ben nemcsak a diplomával lett gaz-

dagabb, hanem egy csodálatos társsal is,
ugyanis abban az esztendõben kötöttek
házasságot feleségével, Máriával, aki szin-
tén a szegedi egyetemen végzett magyar–
francia szakon 1971-ben.
A házaspár pályázat útján került Sárbo-
gárdra a helyi gimnáziumba. Bár András
az egyetemen a földrajzot szerette jobban,
itt elsõsorban matematikát kellett taníta-
nia. Az elsõ évben az iskolai munkája mel-
lett kollégiumi nevelõként is alkalmazták.
Ezen kívül tanított az iskola levelezõ tago-
zatán is.
1970-ben az iskolában gimnáziumi, öntö-
zõgépész és közgazdasági szakközépisko-
lai képzés folyt. Ezek hamarosan meg-
szûntek, helyettük híradásipari szakkép-
zés, késõbb nyolcosztályos gimnáziumi
képzés indult. Az iskola 1973-ban vette fel
Petõfi Sándor nevét.
András a minõségi munkát a matematiká-
ban találta meg. Szinte minden évben tar-

tott matematikaszakkört és fakultációt.
Ezek a foglalkozások segítették a diákok
versenyeztetését és az egyetemi felvételit.
A számítástechnika iránt az 1980-as évek-
ben kezdett érdeklõdni. Kezdetben külön-
bözõ tanfolyamokon vett részt, végül
1988-ban számítástechnikai középiskolai
tanári diplomát szerzett a Debreceni Kos-
suth Lajos Tudományegyetemen. Ettõl
kezdve földrajzot már nem tanított. Vi-
szont a számítástechnika gyors fejlõdésé-
nek köszönhetõen rengeteg más munka
adódott, számos OKJ-s tanfolyamot és
vizsgát tartottak és számítógépek össze-
szerelésével is foglalkoztak.
2007-ben vonult nyugdíjba, de késõbb még
hét évig mint óraadó tanár folytatta a hiva-
tását.
Az iskolában töltött idõ alatt 36 évig volt
osztályfõnök, 10 ballagó osztálya volt. Kö-
rülbelül 20 éven át vezette az Országjáró
Diákok Körét, ami havi egy túrát és sok-
sok nyári tábort jelentett.
A rendszerváltás után iskolai szakszerve-
zeti bizalminak választották. Késõbb váro-
si és járási titkár lett e területen. Tagja volt
a Pedagógusok Szakszervezete Megyei Bi-
zottságának, egészen nyugdíjazásáig.
Munkája elismeréseként 2002-ben fõtaná-
csosi kinevezést kapott. Kollégái az iskola
örökös tagjává választották. A városi ön-
kormányzat részérõl a „Sárbogárd Város
Oktatásáért” elismerésben részesült.
Feleségével két gyermek és két unoka bol-
dog szülei, nagyszülei.
Szabadidejükben nagyon sokat utaztak,
bejárták szinte egész Európát, és számta-
lanszor jártak Franciaországban is.
Gratulálunk az aranydiplomához és a há-
zassági jubileumhoz! Jó egészséget és sok
örömteli pillanatot kívánunk családja kö-
rében!

Hargitai–Kiss Virág
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FEKVENYOMÓK BAJNOKSÁGA
SÁRBOGÁRDON

A kontakt sportágakkal ellentétben az erõs emberek nem álltak
le az edzéssel, versenyzéssel a Covid-19 vírus miatt. Rangos
eseménynek adott otthont a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési
Központ október 4-én, vasárnap. A Magyar Erõemelõ Szövetség
döntése alapján nálunk került megrendezésre a IX. Nõi, Férfi, If-
júsági, Masters Fekvenyomó Magyar Bajnokság és Raw Fekve-
nyomó Csapatbajnokság.

75 nõi, és férfiversenyzõ küzdött egyéni és csapatversenyben. Ér-
keztek csapatok Orosházáról, Tabról, több csapat Budapestrõl,
Miskolcról, Békéscsabáról, Erzsébetvárosból, Vésztõrõl (a teljes-
ség igénye nélkül).
A versenyt a Magyar Erõemelõ Szövetség elnöke, Rónaszéki
András és Sárbogárd polgármestere, dr. Sükösd Tamás nyitotta
meg.
Izgalmas verseny után a hölgyeknek az érmeket, okleveleket a
polgármester adta át. A férfiak eredményhirdetésénél Horváth
Tibor versenyigazgató, többszörös Európa-bajnok, világbajnoki
2. helyezett, a sárbogárdi Delta Testépítõ Klub tulajdonosa osz-
totta ki a díjakat.
Tibor és a társszervezõ, Botka István, a Prémium Média & Sport
Management ZRt. tulajdonosa munkáját dicséri a verseny nagy-
szerû szervezése, lebonyolítása. Nagy szerepük volt abban is, hogy
erre a bajnokságra Sárbogárdon került sor. A verseny gördülé-
kenységét a Tabi Fitnesz Klub SE lapozói segítették. A barátságos
légkörnek, jó szervezésnek köszönhetõ, hogy több új országos

csúcs is született. Például a férfiaknál a 120 kg-os Schauer Kornél
228 kg-ot teljesített. Érdemes még kiemelni a sárbogárdi Fórizs
Zoltánt is, aki a 105 kg-os kategóriában aranyérmet szerzett.
A sok Európa-bajnok és világbajnok versenyzõ között mi szülei-
vel és osztálytársaival együtt a Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimná-
zium ifjúsági versenyzõjéért, Nagy Zoltánért izgultunk, aki 74
kg-os súlycsoportban 100 kg-ot nyomott, és ezzel egyéniben 1. he-
lyezést ért el. Csapatban, a Tabi Fitnesz Klub SE színeiben – aho-
va a nyáron igazolt le – 5. helyezettek lettek. Nagyon sok munka,
edzés, verejték áll e siker mögött. Zoli hetente háromszor a Delta
Testépítõ Klubban edz, vasárnaponként Székesfehérváron – a
szintén sárbogárdi származású és tabi színekben versenyzõ – De-
res Zsolt szakszerû edzéstervei, útmutatásai alapján dolgozik,
Zsolt edzõtermében.
A 2019–2020-as tanévben Zoli indult a diákolimpián is, ahol az
országos elõdöntõn, Ajkán, 80 kg-mal gyõzedelmeskedett. 10
kg-mal többet nyomott, mint a 2. helyezett. Az országos döntõt
azonban törölték a koronavírus miatt.
Kitartó, szorgalmas munkáját, tehetségét dicséri mostani sikere
is. Na, meg nem esett messze az alma a fájától! Édesapja szintén
kiemelkedõ versenyzõ volt ebben a sportágban. Tapasztalataival,
sportági tudásával segíti, egyengeti Zolika versenyzõi pályafutá-
sát.
További sok sikert, Zolika! Büszkék vagyunk rád!
Fotók: Prémium Média & Sport Management Zrt.

Virág Mária
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TANULMÁNYÚT RÁBAKÖZBEN
A Sárréti Csókavirág Néptánc Egyesület
tagjai 2020. szeptember utolsó hétvégéjén
felfedezõútra indultak Rábaközbe. Az
egyesület célkitûzései között szerepel a ha-
gyományok ápolása, azok megosztása, a
különbözõ táncdialektusok táncanyagai-
nak színpadra állítása, ezzel megismertet-
ve közönségünkkel is azokat. Most Nyu-
gat-Magyarország egyik vidékét választot-
tuk, mivel két társunk is erre a vidékre, Rá-
baközbe való. Rábaköz táncaival már is-
merkedett a csoport, de kíváncsiak voltunk
a forrásra is. Ehhez anyagi segítséget nyúj-
tott a Csoóri Sándor program.
Az útvonal elsõ állomása Szany község
volt. Itt a püspöki palotában kialakított,
hagyományõrzõk által rendezett kiállítást
tekinthettük meg. A bejutás elõtt Sohár
Mária keltette fel kíváncsiságunkat, aki
pontos információkat adott a faluról, an-
nak múltjáról, viseletérõl és szokásairól.
Nemcsak a díszes nõi és férfiviseletet, ha-
nem használati eszközöket, iparosok által
készített tárgyakat is láthattunk. Megfi-
gyelhettük a nõk hajviseletét, a kontyokat
lefogó kobakokat.
Követve a népdal szövegét – „szili kút,
szanyi kút, szentandrási sobri kút” – a kö-
vetkezõ megálló Szilben volt. A tájháznál
meghallgattuk Bakonyi Istvánné Ilona
elõadását a szili szokásokról, viseletrõl,
néptánccsoportról. A falu néptánchagyo-
mányai között a következõ táncok szere-
pelnek: a karéj, a dústánc, a rábaközi ver-

bunk, a cséptánc és a seprûtánc. A karéjt a
céhlegények képezték. A céhbe meghatá-
rozott összeget kellett befizetni, amibõl a
zenészeket és a költségeket fizették. Az
nem is volt szili legény, aki nem volt céhle-
gény. A szili búcsú délután a templom elõtt
eltáncolt karéjnéptánccal kezdõdött, a
dústánccal folytatódott minden kocsmáig.
Ezt a hagyományt igyekeznek a mai napig
fenntartani.
Szil után Mihályi következett. A tájház saj-
nos nem volt nyitva, de így kívülrõl is meg-
figyelhettük a paraszti építkezés jellemzõ-
it. A tájház látnivalóiról Kovács Zoltánné
számolt be a csoportnak. A táncokról Ba-
konyi Balázs tett kiegészítést.

Ezután Kapuvárra látogattunk. Itt Csiszi-
né Reizinger Anikó beszélt a településrõl,
a kapuvári népszokásokról. Itt találkoz-
tunk olyan hölggyel, aki elsajátította a rá-
baközi harisnya készítésének fortélyát.
Megmutatta a mintákat, beavatott ben-
nünket a készítés rejtelmeibe. Közben
hallhattuk a kapuvári mûvészeti iskola
utánpótláscsoportjának próbáját is.
A tanulmányút következõ állomása Hövej
volt. A híres csipkemúzeumban avatott
szakvezetéssel figyelhettük meg a motívu-
mokat, a több mint 50 féle „pókozással”
készített terítõket, ruhadarabokat. Öröm-
mel láttuk, hogy a jövõre gondolva megke-
resték annak a lehetõségét, hogyan élhet
tovább ez a csipke. Egy fiatal ruhatervezõ
álmodta újra a csipkét saját ruhái tervezé-
sénél. Utána egy csipkekészítõ otthonában
leshettük meg az általa készített darabo-
kat. Itt vásárlási lehetõsége is volt minden-
kinek.
Hazafelé Vitnyédrõl Huszárné Lukács
Mária beszélt, miben egyedi és más ez a rá-
baközi falu, mi a táncukban az egyedi.
Köszönjük Kolonics Ildikónak és Bakonyi
Istvánnénak a szervezést, az útvonal meg-
tervezését.

Sárréti Csókavirág Néptánccsoport
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Út és parkoló épül
Dr. Sükösd Tamás örömmel adta hírül, hogy a Belügyminisztérium pályázatán útfelújí-
tásra közel 29 millió forintot nyert Sárbogárd. Ebbõl az összegbõl a Kereskedelmi és Hi-
telbank melletti, lakótelephez és óvodához vezetõ utat hozzák rendbe, valamint a Szent
István út déli részét a volt magyar laktanya bejárójától a tinódi vasúti átjáróig. Ezt az út-
szakaszt egyébiránt az önkormányzat tulajdonába adta végre a Magyar Állam. Az útfej-
lesztéssel párhuzamosan, az úgynevezett „Zöld város” program keretében, szintén pá-
lyázati forrásból, a belváros parkolási helyzetén is javítanak: a polgármesteri hivatal épü-
letétõl nyugatra, az óvoda szomszédságában fekvõ önkormányzati tulajdonú területen
(volt kukoricás) egy nagy befogadóképességû parkolót hoznak létre, a korábbi tervek-
nek megfelelõen. A polgármester bízik benne, hogy mihamarabb el tudják kezdeni a ki-
vitelezést.

Hargitai–Kiss Virág

Hamarosan kész a futópálya!

A futás kedvelõi türelmetlenül várják, mikor vehetik birtokba az Ifjúsági parkban épült
új futópályát. A mintegy 400 méteres, hangulatos, fák között vezetõ kör betonalapja már
korábban elkészült. Most pedig a rekortánburkolatot terítik rá: ragasztóval összekevert
gumiõrleménnyel simítják be a pályát, mely – ha az idõjárás is kegyes lesz – hétvégére
már megszárad és használatba vehetõ. A száradás ideje alatt kordon és õr védi a futópá-
lyát.
Szóval kezdõdhet a visszaszámlálás!

Hargitai–Kiss Virág

Fára feszített
útonálló

Ijesztõ emberi torzó látványába borzad be-
le, akinek Töbörzsök felõl Nagyhörcsök
felé vezet az útja. Nem sokkal Május 1 ma-
jor után, az út jobb oldalán egy fa törzsén
meggyötört férfiarc szegezi az elhaladókra
a tekintetét, mintegy segítségért esedezve,
hogy szabadítsák ki a fa rabságából, mely
mintha teste többi részét bekebelezte vol-
na, s melyre nyakánál fogva szegezték föl.
Nem sikerült kiderítenünk, hogy egy geril-
lamûvész alkotása e torzó, vagy egy ván-
dortársulat kocsijáról leesett és öszszetört
színpadi tartozék, mely megihletett egy
traktorost.
Ne ijedjenek meg tõle a sötétben! Ártal-
matlan figura – szerencsére.

Hargitai–Kiss Virág
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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2020. október 9-én (pénteken)
9 órakor ülést tart.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme (Sárbogárd, Hõsök tere 2.)

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb esemé-
nyekrõl, intézkedésekrõl
Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végre-
hajtásáról
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök
3. Beszámoló a közmûvelõdési, kulturális intézmé-
nyekben végzett tevékenységrõl
Elõadók: polgármester, intézményvezetõk
4. Önkormányzati képviselõk tevékenységérõl szó-
ló beszámoló
Elõadók: önkormányzati képviselõk
5. A képviselõ-testület bizottságainak beszámolója
az éves munkáról
Elõadók: bizottságok elnökei
6. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda 2020/2021-es neve-
lési évre szóló munkatervének véleményezése
Elõadó: polgármester
7. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló
önkormányzati rendelet elfogadása
Elõadó: jegyzõ
8. Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.
27.) önkormányzati rendelet módosítása
Elõadó: jegyzõ
9. A közterületek használatának szabályozásáról és
rendjérõl szóló 35/2015. (VIII. 26.) önkormányzati
rendelet módosítása
Elõadó: jegyzõ
10. Iskolai körzethatárok véleményezése
Elõadó: jegyzõ
11. Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbo-
gárdi Tagintézménye mûködési körzetének
véleményezése
Elõadó: jegyzõ
12. A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
közalkalmazottjainak jutalom kifizetése
Elõadó: polgármester
13. A polgármesteri hivatal köztisztviselõinek juta-
lom kifizetése
Elõadó: polgármester
14. Sárhatvani közösségi ház épületének üzemelte-
tése
Elõadó: polgármester
15. A Sárbogárd 7239 hrsz-ú ingatlan belterületbe
vonás iránti kérelmének elbírálása
Elõadó: polgármester
16. Igazgatási szünet elrendelése
Elõadó: jegyzõ
17. A polgármester szabadságának utólagos enge-
délyezése
Elõadó: jegyzõ
18. Bejelentések

Dr. Sükösd Tamás polgármester

„Környezetvédelem”

Egyik olvasónk küldte ezt a fotót a következõ címmel: „Környezetvédelem a
Tesco-parkolóban”. Láthatóan van ugyan üres hely a parkolóban, de valami-
lyen oknál fogva a gépjármû vezetõje mégis inkább két fa közé állt be, áthajtva
a szegélyen, letaposva a füvet. A kényelem sajnos nagy úr! Nem akart annyit
gyalogolni a bejáratig az illetõ, vagy nincs, vagy rossz a légkondija – mindegy
is. Így is egyre több beton, egyre kevesebb növény vesz körül bennünket, nem
kellene azt a keveset is kipusztítani!

HKV

Nem villany, mégis ráz

Ráz, mint a 220 – jellemezte egyik olvasónk a 63-as út mellett, a vasúti átjáró-
nál elkészült gyalogos- és kerékpárosutat. Az egyenetlenül lerakott térkõ
ugyanis fölér egy Flabélos-kezeléssel, mely vibrációval próbálja olvasztani a
kilókat. Tehát a térköves út fogyókúrázóknak kifejezetten ajánlott, nem java-
solt azonban jobbféle gumival fölszerelt kerékpároknak.
Valamiféle – a terv elkészültekor érvényben lévõ – uniós szabály miatt bur-
kolták aszfalt helyett térkõvel ezt az útszakaszt. Üdvözlendõ a beruházó azon
törekvése, hogy a biciklisek és gyalogosok ne keveredjenek egymással ezen a
kanyargós, záróvonalas útszakaszon, de a térkõ lerakása nem sikerült valami
fényesen, és ez a fajta burkolat akkor sem kerékpárbarát, ha jól van lerakva.
Úgyhogy ne haragudjanak meg az autósok, ha lesznek olyan cangások, akik –
ha már így is, úgy is veszélyben a testi épségük, akkor agyrázkódás helyett in-
kább az aszfalton, az autók mellett kockáztatnak, ott legalább gyorsabban túl-
jutnak ezen az útszakaszon.

Hargitai–Kiss Virág
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„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Sárbogárd Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai
Minisztériummal együttmûködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormány-
rendelet alapján ezennel kiírja 2021. évre a Bursa Hungarica Fel-
sõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hall-
gatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév
elsõ félévére vonatkozóan.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû, szociálisan rá-
szoruló fiatalok felsõoktatásban való részvételének támogatása. A
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintû támogatási rendszer,
amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési ön-
kormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által
nyújtott támogatás és a felsõoktatási intézményi támogatás. Az ösz-
töndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelõi, koordinációs, a tele-
pülési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az
Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ végzi, míg az elbírálási feladatokat
az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormány-
zatok látják el.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szer jogszabályi hátteréül a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók
juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a nemzeti felsõoktatásról szó-
ló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

1. A pályázók köre

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat terüle-
tén állandó lakóhellyel rendelkezõk részesülhetnek. [A Kormányrende-
let „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcím-
ének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogal-
mának feleltethetõ meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud iga-
zolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakó-
hellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók
jelentkezhetnek, akik felsõoktatási intézményben (felsõoktatási hallga-
tói jogviszony keretében) teljes idejû (nappali munkarend) alapfokoza-
tot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot
és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, osztatlan kép-
zésben, vagy felsõoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hi-
vatásos és szerzõdéses állományú hallgatója;

– doktori (PhD) képzésben vesz részt;

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

2. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési
és Együttmûködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rend-
szer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázat rögzítésének és az

önkormányzathoz történõ benyújtásának
határideje: 2020. november 5.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan
kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési ön-
kormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A települési önkormányzat a meghozott döntésérõl és annak indo-
káról 2020. december 8-áig az EPER-Bursa rendszeren keresztül
elektronikusan, vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályá-
zókat. A pályázat részletes kiírása megtekinthetõ a
www.sarbogard.hu honlapon, illetve a polgármesteri hivatal fszt.
11. számú irodájában Tóth Teréz Márta szervezési csoportvezetõ-
nél.

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Sárbogárd Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai
Minisztériummal együttmûködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormány-
rendelet alapján ezennel kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Fel-
sõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû, szociálisan rá-
szoruló fiatalok felsõoktatásban való részvételének támogatása. A
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintû támogatási rendszer,
amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési ön-
kormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által
nyújtott támogatás és a felsõoktatási intézményi támogatás. Az ösz-
töndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelõi, koordinációs, a tele-
pülési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az
Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ végzi, míg az elbírálási feladatokat
az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormány-
zatok látják el.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányren-
delet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkor-
mányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõk részesülhet-
nek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.
évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethetõ meg, amelyet
a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
1. Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat terüle-
tén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok
jelentkezhetnek, akik:
a) a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolás-
ok;
vagy
b) felsõfokú végzettséggel nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe
még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2021/2022. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény kereté-
ben teljes idejû (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettsé-
get eredményezõ alapképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsõokta-
tási szakképzésben kívánnak részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hiva-
tásos és szerzõdéses állományú hallgatója;
– doktori (PhD) képzésben vesz részt;
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy
vendéghallgatói képzésben vesz részt.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021.
évi felsõoktatási felvételi eljárásban elõször nyernek felvételt felsõok-
tatási intézménybe és tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben tényle-
gesen megkezdik.
2. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési
és Együttmûködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rend-
szer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázat rögzítésének és az

önkormányzathoz történõ benyújtásának
határideje: 2020. november 5.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan
kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési ön-
kormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A települési önkormányzat a meghozott döntésérõl és annak indo-
káról 2020. december 8-áig az EPER-Bursa rendszeren keresztül
elektronikusan, vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályá-
zókat. A pályázat részletes kiírása megtekinthetõ a
www.sarbogard.hu honlapon, illetve a polgármesteri hivatal fszt.
11. számú irodájában Tóth Teréz Márta szervezési csoportvezetõ-
nél.
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HÁZASSÁGKÖTÉS

A következõ pár kötötte össze hivatalosan is élete fonalát
Sárbogárdon 2020. október 2-án:

KILLER VANDA VIKTÓRIA
sárbogárdi lakos és
TENYERI TAMÁS
sárbogárdi lakos.

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

Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást,
a nehézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!

Szerkesztõség

LEGYÉL TE IS TÛZOLTÓ!
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt hirdet beosztott tûzoltó munkakörre. Minden érdeklõdõ jelentkezését
várjuk, aki elkötelezett a hivatásos szolgálat iránt.

HOGYAN LEHETEK TÛZOLTÓ?

A beosztott tûzoltói képzésbe való bekerülés feltétele az elõzetes fizikai, egészségügyi és pszichikai vizsgálaton történõ alkalmas-
ság. Az alkalmassági vizsgálat menetét, tartalmát az 57/2009. (X.30) IRM-ÖTM-PTNM együttes rendelet szabályozza. A fenti al-
kalmassági vizsgálaton túl ún. kifogástalan életviteli ellenõrzésen is át kell esnie a jelentkezõknek.
A hivatásos állományba vétel feltétele:
– 18. életév betöltése, büntetlen és kifogástalan életvitel, cselekvõképesség, magyar állampolgárság, legalább középfokú állami is-
kolai végzettség (érettségi, vagy szakiskolai végzettség), alkalmassági vizsgálatokon való megfelelés;
– elõny: „C” kategóriás jogosítvány.
A tûzoltószakképzés 5 hónapig tart. A képzés ideje alatt havi nettó 150.000 forint támogatás, egészségbiztosítási járulékfizetés, ru-
házatot, szállást és napi háromszori étkezést térítésmentesen biztosítunk a képzésben résztvevõknek.

A felvételi eljárás menete:

A felvételi eljárás elsõ lépése a fizikai felmérõ sikeres teljesítése. A felmérõn való részvétel feltétele a honlapon található nyomtat-
vány, melyet a háziorvossal kell kitöltetni és a felmérõre el kell hozni.

A következõ fizikai felmérõ idõpontjai: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokságon  (Sárbogárd, Túry Miklós utca
12.) Elõzetes egyeztetés alapján! Bõvebb információ: 06 25 460 053 Amennyiben érdeklõdik a tûzoltó szakmai iránt,
jelentkezni, bõvebb tájékoztatást kérni a 06 22 513 236-os telefonszámon, vagy a fejer.human@katved.gov.hu
e-mail-címen lehet.

A fentiekben meghatározott adatokat és tényeket a jelentkezõnek igazolnia kell.
A felvételi tájékoztatóra a háziorvossal kitöltött nyomtatványon kívül a jelentkezõ hozza magával az önéletrajzát, személyes okmá-
nyait, valamint – mivel a beiskolázás feltétele minimálisan az érettségi vizsga, vagy a szakiskolai végzettség megléte – az érettségit,
vagy a szakiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát.

Kellemes õszi hétvége
követi a szeles csütörtököt

A hét második felében ismét kellemesebb arcát
mutatja az õsz. Csütörtökön eleinte még keleten
eshet, majd ott is felszakadozik a felhõzet, és napos
idõre számíthatunk. Az erõs, viharos északnyugati
szélben 15-20 fokot mérhetünk.

Péntekre mérséklõdik a légmozgás és nyugodt, csa-
padékmentes idõre, sok napsütésre van kilátás. A
legmelegebb órákban 16-21 fokot mérhetünk.

A hétvége túlnyomó részében marad a napos, szá-
raz idõ. A délies szél gyenge, mérsékelt marad.
Napközben 17-21 fok várható, de vasárnap nyuga-
ton egy hidegfront pár fokkal hûvösebb, szeles idõt
hozhat, majd a késõ délutáni, esti órákban nyugat-
ra újabb adag csapadék érkezik.

Forrás: idokep.hu
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Harmónia 4.

A gyerekek és a természet
Életünk alappillére a család. A család mûködése, a családtagok
egymással való kapcsolata határozza meg elsõsorban, hogy mi-
lyen ingerek érik a felnövekvõ gyermeket. A család szokásrend-
szere, hagyományai, értékrendje mind nagyon fontos befolyásoló
tényezõk a kisgyermek pszichéjének alakulásában. A magunkkal
hozott generációs mintákat lehet erõsíteni, vagy gyengíteni. A
gyermekek mintakövetõk, így a látott apai vagy anyai minta meg-
határozó fejlõdésükben. Késõbb, ahogy bõvül az õket körülvevõ
környezet, belépnek a nagyszülõk, rokonok, szomszédok, ismerõ-
sök, késõbb az óvoda és az iskola. Egyre nagyobb lesz az embervi-
lág a kisgyermek körül.
Mivel a gyermekek születnek bele a mi világunkba, a mi felelõssé-
günk, hogy milyen hatások érik õket. Az a világ, amelyet mi te-
remtettünk, vajon támogatja-e õket, vagy rombolja? Milyen kö-
zegben szeretnénk felnevelni gyermekeinket? A mesterséges vi-
lágban, vagy természetes világban?
Ma már közismert fogalom az online és az offline szavaink, ame-
lyek az elõbbi világokat jelentik. Az online világ belépett a fizikai
életünkbe az interneten és közösségi oldalakon keresztül. Ontja
ránk kéretlenül is az információk zuhatagát, és ha nem figyelünk
magunkra és nem vagyunk kellõképpen tudatosak, nagyon
könnyen beszippant. Hisz annyi érdekes dolgot kínál, hogy nehe-
zen lehet egy idõ után kilépni onnan. Bizonyára megtörtént
Önökkel is, hogy szinte észre sem vették, hogy elszaladt az idõ, mi-
alatt a színesebbnél színesebb oldalakat böngészték, vagy az érde-
kesebbnél érdekesebb híreket olvasták. A felnõttek is beleesnek a
függõség csapdájába, a gyermekekre pedig mindez még jobban
hat. Ma fiatal anyukák adják a még épp csak ülni tudó baba kezé-
be az okostelefonjukat. Nagyon aranyos a gyermek, ahogy nézi a
rajzfigurákat, csak közben rengeteg káros hatás éri. A szemén ke-
resztül a villódzó fény, a vibráló képernyõ, a gyors képváltások
megterhelik az idegrendszerét és nyugtalanná teszik.

A kisgyermeknek a környezetében megnyugtató és személyes im-
pulzusokra van szüksége. Elsõsorban anya személyének a meg-
hittségére. Ez az a természetes közeg, amelynek melegsége úgy
tölti fel szeretettel, ahogy a nap éltetõ fénye árad a növényekre.
Ebben a bensõséges közegben tud legjobban fejlõdni a gyermek.
A természet olyan, mint egy anyai öl, lágyan körbeveszi az embert.
Nem hiába nevezzük így: anyatermészet.

Sajnos a gyermekek egyre jobban eltávolodnak a természettõl,
mert idejük nagy részét a falak között töltik és gépek kötik le a fi-
gyelmüket. Viselkedészavarok, figyelemzavarok, depresszió,
dührohamok, nehezen kezelhetõség és rengeteg fiatalkori beteg-
ség hívja fel a figyelmet arra, hogy valami nagyon nincs rendben a
világunkban. Van olyan kutatás, amely „természethiányos zavar”
néven írja le ezeknek a problémáknak a gyökerét. Nem az a lé-
nyeg, hogy mennyi lexikális tudása van a gyermekeknek a termé-
szetrõl, hanem hogy egyáltalán kint van-e a természetben. Mit ta-
pasztalnak meg az öt érzékszervünkön keresztül a természetes vi-
lágból? A gyermekek a természetben jobban viselkednek, mert
nyugtatólag hat rájuk a sok zöld, a fák, a mindenütt jelenlevõ
gyógynövények illata. Van terük, térélményük, kitágul számukra
a világ, és nem csak egy pontra néznek. A természet jót tesz a fizi-
kai egészségüknek, az érzelmi és értelmi fejlõdésüknek. Ritkáb-
ban betegszenek meg és láthatóan boldogabbak és felszabadul-
tabbak. A gyermek, ha nincsen még függésben az elektronikus
eszközöktõl, akkor szívesebben játszik a szabadban, mint a diva-
tos kütyükkel.

Menjünk ki a szabadba és élvezzük azt a sok ajándékot, amely
csak ránk vár! Mozduljunk ki, hogy példánk nyomán egészsége-
sebb, boldogabb és harmonikusabban élõ felnõttekké váljanak a
gyermekeink!

Horváth Katalin óvónõ
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Könyvajánló

Kim John Payne:
Egyszerûbb gyermekkor

Hogyan neveljünk
nyugodtabb, boldogabb,

magabiztosabb gyermekeket?
Ma a szülõk számtalan gyer-
mekneveléssel foglalkozó
könyv közül válogathatnak.
Szinte zavarba ejtõ ez a kíná-
lat. Én most egy olyan könyv-
re szeretném felhívni a fi-
gyelmet, amely nemcsak a
szülõknek, hanem a pedagó-
gusoknak is érdekes olvas-
mány lehet. Egyszerû és vilá-
gos nyelvezete, gyakorlati
példái világos képet mutat-
nak világunkról. Engem na-
gyon elgondolkodtatott.
Ez a könyv megfogalmazza a
mai életünk legsúlyosabb
problémáját. Túl bonyolult
lett az életünk. Túl sok, túl
gyors az információáramlás.
A családban és az oktatásban is azonosak a vezényszavak: gyor-
san, sokat, azonnal, és pörgés-pörgés. Egyfolytában sietünk és mi
is sietettünk másokat. A felnõttvilág gerjesztett örvénye beszip-
pantja a gyerekeket is. Ebben az állandóan felfokozott, túlinge-
relt környezetben vajon milyenné válnak a gyerekek? A család-
nak, mint egy szûrõnek, a külvilágból jövõ, eszement õrületet meg
kellene állítani, védelmezve a gyermeket. Vajon képes erre egy
mai család? Mit tehet a szülõ, hogy ne húzza le a gyermeket az ör-
vény? Az oktatásunk válságban van, mert korunk rossz szelleme
irányítja, amely nem gyermekközpontú, hanem valami egészen
más. A gyerekek túlterheltek, mert a felnõttek még többet akar-
nak kipréselni belõlük, semmi sem elég. Békén kellene hagyni a
gyerekeket, és visszaadni a gyerekkorukat!
Mit tehetünk, hogy jobb legyen a világunk? Elsõsorban saját ma-
gunkra lehetünk hatással. Át kell gondolnunk, mi hogyan tudunk
lassítani, egyszerûbben élni. Hogyan tudjuk visszaadni gyermeke-
inknek az elrabolt gyermekkort, amelyért mi, felnõttek vagyunk a
felelõsek? Ehhez tudatosabb életszemléletre van szükség. Ezt a
tudatos irányt segít felfedezni és megérteni a dr. Vekerdy Tamás
és dr. Kádár Annamária pszichológusok ajánlásával fémjelzett
„Egyszerûbb gyermekkor” címû, nagy sikerû könyv.
A világhírû pszichológus–pedagógus szerzõ, Kim John Payne
„Egyszerûbb gyermekkor” címû könyve több országban mozgal-
mat indított el. A Bookline könyveladási sikerlistáján az 1. helyen
áll. Ez a mû nem „könnyen, gyorsan” típusú megoldásokat kínál,
hanem szemléletmódot, a gyermekkor tiszteletét. Ez a könyv ar-
ról szól, miként csökkentsük gyermekeink életében a fékevesztett
tempót, a stresszt, a képernyõk uralmát, a tárgyak, a tevékenysé-
gek és tagolatlan információk sokaságát, melyek anélkül áraszt-
ják el és teszik függõvé õket, hogy igazi örömet nyújtanának ne-
kik. Ezek a hatások közvetlenül járulnak hozzá ahhoz, hogy nap-
jainkban egyre több a különbözõ pszichológiai címkével ellátott,
így a hiperaktív, figyelemzavaros, autista, beilleszkedési–tanulá-
si–magatartási problémás gyermek.
Ajánlom mindenkinek ezt a könyvet, aki szeretne tenni valamit
gyermekeinkért, akár szülõként, nagyszülõként, akár pedagógus-
ként, vagy a jövõnkért aggódó emberként.

Horváth Katalin

NAPOK
Október 5., hétfõ. Reggel valami olyasmit hallottam a rádióban,
hogy ma van a pedagógusok világnapja. Ezt akár gúnynak is vehe-
ti az ember. Hitelesebb volna, ha valaki kimondaná, hogy a neve-
lés világválságának ünnepét kellene megtartani, ha ugyan a válság
megérdemelné, hogy ünnepet üljünk felette. Amikor valakik ki-
találták a pedagógusnapot és hasonlókat, az egy másik világ volt.
Elképzelhetõ, hogy ma sok fiatal nem is érti, mi az ünnepelnivaló
a pedagógusokban. Számos felvételt láttunk a tévében, ahol a di-
ák veri a pedagógust. A pedagógusnapot egy olyan világban talál-
ták ki, amikor a társadalom még tisztelte a tanárt. Viszont néme-
lyik diák ma rugdossa. Van mit töprengeni! Mi történt itt? Valami
földrengés szellemi értelemben maga alá temette az iskolát. Az
már nem az a hely, ami volt, és amire kitalálták. Elõször is a gye-
rek, aki a padban ül, már nem tisztel semmit. Nem érzi, hogy tisz-
telnie kellene valamit. Némelyikük szülei verekszenek, vagy csú-
nya jelenetek közepette elváltak. A szülõ, mint elsõ számú tisztel-
nivaló lepottyant a piedesztálról. Hogy a gyerek maga mit bámul
naponta órák hosszat a markában tartott okostelefonon, azt nem
tudjuk. Feltételezhetõ, hogy nem valami tiszteletre méltó dolgot.
Számosan szabályosan röhögnek, vagy bámulnak, mint borjú az
új kapura, ha valaki olyan képtelen dolgot említ nekik, hogy „er-
kölcsi mérce”. A tanárnak sejtelme sincs arról, hogy kik azok, akik
elõtte ülnek a padban. Nesze neked! Neveljél!
De érdekes, hogy adódnak néha fantasztikus pedagógiai szituáci-
ók. Egy lány sorban teszi le a nyelvvizsgákat, hegedül, balettezik,
tán még sportol is. A másik lány minden tanulhatót megtanul, a
tanárai sorban küldik õt mindenféle tantárgyi versenyre, s õ külö-
nösebb felkészülés nélkül megnyeri. Az anyja (aki szintén jó tanu-
ló volt az iskolában) azt mondja, hogy a lánya nem is ember, ha-
nem valami ufó. Felvették õt egy amerikai egyetemre, a család kí-
váncsian várja, mi lesz vele.
Szóval nincs minden elveszve.
Október 6., kedd. Fél árbocra eresztett nemzeti zászló, gyászün-
nep.
Sokat gondolok mostanában Ferenc József császárra és királyra.
Titokzatos alak. A nagymamámnak volt ferencjózsefes bögréje az
uralkodó pompás portréjával. Gyönyörködtem benne, amikor te-
jeskávét ittam a nagyinál.
Ismert, hogy a Habsburg család a magyar Kun László király támo-
gatásával szerezte meg az osztrák trónt (morvamezei csata), s lett
Rudolf jelentéktelen grófból világhatalom ura. Nem is tudom,
hogy ezek a Habsburgok hálából aztán hány magyart végeztettek
ki, hányat üldöztek ki az országból. Ideje szembenéznem e csá-
szár és király problémájával. A tizenhárom mintaember kivégez-
tetésével az idült elmebetegség bizonyságát adta Ferenc Jóska.
Nyilván nem sejtette, hogy csökött, baromi tettével a legnagyobb
szöget verte bele a Monarchia koporsójába. Mert ez az államala-
kulat egy remek történelmi képzõdmény volt. Elég, ha a zenére
gondolok. Nincs még egy tündérország, amely a dallamok, zenei
aranyhintés hasonló minõségével dicsekedhetne. Kétszáz éve
szüntelenül ömlesztik, szórják az egész emberiségnek az aranytal-
lérokat. Mozart, Beethoven, Schubert, Johann Strauss, Lehár Fe-
renc, Kálmán Imre, folytathatnám. Ahol ilyen zene van, az csak
néhány centivel van lejjebb a Paradicsomnál. Ezt packázta el ez a
dilinyós. Nem tudta, mivel játszik. Nem érte föl ésszel. Ha egy
disznópásztor ilyen szellemi nívón van, semmi baj. De a világ
egyik díszbirodalmának a vezetõje? Mit mûvelt a feleségével? Be-
levitte az államot az elsõ világháborúba. Mindent meggondolt és
mindent megfontolt.
Biztos sokan, fõleg osztrákok fel tudnának engem pofozni e sora-
im miatt. De õszintén én így látom ennek a pofaszakállas fickónak
az ügyét.

Leszkovszki Albin
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Elõszó az esküvõhöz
A „Díszes esküvõ” címû cikk egy 130 évvel ezelõtti fényes esküvõrõl számol be. A cikkben felvonul elõttünk az egykori Sárbogárd
elöljáróságának és – ahogy akkoriban hívták – „intelligentziájának” színe-java. A helytörténet számára ismerõsen csengõ nevek
ezek. A 21 éves võlegény, Szántner József magyar királyi adótiszt, erdélyi római katolikus földbirtokos család sarja Karácsonyfalvá-
ról. Õt az elõzõ évben, 1889-ben helyezték Kõhalomról Sárbogárdra. 1890 telén már megtörtént az eljegyzés. Az esküvõ után,
1893-ban adóhivatali ellenõrré, 1901-ben pénztárnokká nevezték ki, és mint állampénztári fõtanácsost nyugdíjazták. A 18 éves
menyasszony a neves dercsikai Huszár família tagja, Turgonyi Lajos (1880-82 között bogárdi lelkész) lánya. Férjével együtt hamar a
kulturális élet elmaradhatatlan szereplõivé váltak. A korabeli híradásokban sokszor olvashatunk mûkedvelõ, olvasóköri fellépések-
rõl. A férj versmondásban és színészi alakításban aratott nagy sikereket, míg a feleség mûvészien ízléses zongorajátékával nyerte el a
közönség tetszését. Egy 1897-ben, a keresztyén nõegylet javára rendezett jótékonysági esten a Hunyadi László címû Erkel-opera
„Ouvertüre”-jének, azaz nyitányának zongoraátiratát szólaltatta meg. Az 1920-ban induló helyi gimnáziumért is sokat tettek.
Szántner József az igazgatótanács tagsági munkájában vett részt, felesége pedig többször adományozott jutalomkönyveket a diá-
koknak. 1924-ben havi 20.000 koronával támogatta az intézményt. Szántner József 1928-ban hunyt el Budapesten, de itt helyezték
végsõ nyugalomra. Turgonyi Ibolya a Huszár-kúria szomszédságában lévõ villájukban élt tovább özvegyen. 1938 kora tavaszán halt
meg „szervi szívbajban és tüdõ asthmában”. Mivel nem volt gyermekük, házát orvosára hagyta. Kis Dániel a temetésén a 2.
Korintusi levél 4. részének 5. versével búcsúztatta: „ Mert mi nem magunkról, hanem Jézus Krisztusról beszélünk, és azt bizonyít-
juk, hogy õ az Úr. Magunkat pedig úgy tekintjük, mint a ti szolgáitokat Jézus kedvéért.”

(-b -n)

Díszes esküvõ
F. hó 14-én díszes esküvõ volt Sárbogárdon, mint lapunknak írják, ekkor vezette
oltárhoz ugyanis Csikszentgyörgyujfalvi Szántner József, Csikszentgyörgy-
ujfalvi Szántner Lajos erdélyi földbirtokos és neje, szül. Györky Zsuzsanna fia,
Komonkai Korponay Jánosné, szül. Dercsikai Huszár Paulina úrnõnek unoká-
ját, Turgonyi Lajos volt országgyûlési képviselõ bájos és kellemdús leányát,
Turgonyi Ibolyát. Az egész község ünnepi színt öltött magára ez alkalomból,
már a kora reggeli órákban nagy és díszes közönség lepte el a ref. templom elõtti
tért, és mikor 11 órakor az elsõ fogat feltûnt, a nagyszámú kíváncsiak tömege tó-
dult be a templomba. Pontban 11 órakor indult meg díszes fogatokon a nászme-
net a ref. templomhoz, hol az esküvõ végbe ment. A násznagyi tisztet Dercsikai
Huszár Ágost fõszolgabíró, a menyasszony nagybátyja és Krampatics István vi-
seltek. A menyasszony, ki rendkívüli bájos alak volt, fehér poul de soie ruhájá-
ban, Huszár Dezsõ szolgabiró és tartalékos cs. és k. hadnagy karján jelent meg az
úrasztala elõtt. Nyoszolyók valának: Sárközy Flóra (créme surah ruhában) a võ-
legény karján; Kenessey Margit (rózsaszín pongis) Huszár Aladár karján;
Kenessey Ilona (rózsaszín pongis) Huszár Gyula tb. szolgabiró karján; Kenessey
Lenke (rózsaszín pongis) Sárközy József karján; Halász Margit (rózsaszín
surah) Sávoly János cs. és kir. fõhadnagy karján; Sárközy Sarolta (rózsaszín se-
lyem gaze) dr. Siklósy Gyula karján és Sárközy Anna (créme surah) Huszár
Ödön karján. A nászmenetben a menyasszony nagyanyján kívül (ki fekete

merveilleux öltözéket vi-
selt) részt vettek még Der-
csikay Huszár Ágostné szül.
Nádasdy Sárközy Vilma
mint nászasszony (Eiffel szí-
nû selyem ruha brocat dísszel), Kenessei Kenessy Lajosné szül. nádasdi Sárközy
Albertina (Helyotrope selyem ruha fekete csipke dísszel), Nádasdi Sárközy
Kázmérné szül. Hollósi Somogyi Petronella (fekete selyem), Dabasi Halász Bélá-
né szül. Dercsikai Huszár Mária (barna brocat), felsõ-malatinai és rimabrézói özv.
Malatinszky Vilmosné szül. nagydobai és marosdécsey Décsey Ida (Eiffel színû se-
lyem, bársony dísszel), Dercsikai Huszár Imréné szül. nagydobai ós marosdécsei
Décsey Mária (vieille or szín selyem) és Krampatics Istvánné (sötétkék selyem) úr-
hölgyek. A férfiak közül a fentebbieken kívül jelen voltak nagydobai és marosdé-
csei Décsey Lajos kir. tan., Dercsikai Huszár Imre, Forgács Endre, dr. Krauz
Adolf, Fodor Ferencz rom. kath. lelkész és Haraszty Károly urak. Az esketési szer-
tartást Forgács Endre ref. lelkész végezte, ki meghatóan szép beszédet intézett az
ifjú párhoz. A szertartást a nagyanyja házánál díszes lakoma követte, melyen felkö-
szöntõket mondottak: Huszár Ágost násznagy és Forgács Endre ref. lelkész az ifjú
párra. Décsey Lajos az örömszülõkre és a menyasszony nagyanyjára, ki õt nevelte.
Huszár Dezsõ a nyoszolyókra. Dr. Siklósy Gyula a menyasszony nagyanyjára.
Huszár Aladár a hölgyekre. Fodor Ferencz az új párra, stb. Az ifjú pár a kedélyes
lakoma befejezte után a võlegény erdélyi birtokába utazott. Áldás szerencse és
zavartalan boldogság legyen hû kísérõje az ifjú párnak a házaséletben!
A fotók illusztrációk. Forrás: internet
Megjelent a Sárbogárd és Vidéke 1890. szeptember 18-ai számának hírei között.
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Olvasónapló

A földrajz bosszúja
A koronavírus miatti kényszerû karantén-
ban ráér az ember elolvasni egy 500 oldalas
geopolitikai szakkönyvet is. Nem bántam
meg, hogy belekezdtem Robert D. Kaplan
amerikai politikai kockázatelemzõ, politi-
kai újságíró könyvébe. A történész, geo-
gráfus a világunk változásának határpont-
ján tár elénk egy pazar történelmi–földraj-
zi–geopolitikai panorámát. A könyv alap-
kérdése, hogy miért jönnek létre a birodal-
mak és miért szükségszerû, törvényszerû
azok összeomlása, és ezekben az összeom-
lásokban hogyan játszik szerepet a föld-
rajz, illetve a földrajz szerepének föl nem
ismerése, a társadalmi, földrajzi tényezõk
figyelmen kívül hagyása, hogyan vakítja el
a birodalmi mámor a feltörekvõ hatalma-
kat, s hánynak fittyet a geopolitika realitá-
saira. Miközben a birodalmak az egész vi-
lágot a saját képükre próbálják szabni,
nem veszik észre, hogy vesztüket mi okoz-
za.
A társadalmaknak családi, nemzeti közös-
ségen alapuló természetes kiterjedése van,
ami ugyanakkor földrajzi meghatározott-
ságú. Ez így volt az õskorban és így van ma
is. Békésebb idõkben e kettõ viszonylagos
egyensúlyba van, mikor a társadalmak ép-
pen kitöltik azt a teret, amit számukra a
földrajz meghatároz, és ami által õk is
meghatározottak. A birodalom mindig egy
önmagán túlterjeszkedõ, közösségi kohé-
zióját fölszámoló nemzetállamból jön lét-
re, amely aztán gyökértelensége miatt
folytonosan veszélyeztetve érzi magát kí-
vül és belül is, a már leigázott, elnyomott,
és a még le nem igázott nemzeti közössé-
gek által. A birodalmi gondolkodás számá-
ra ezért a nemzeti közösségek, a helyi meg-
határozottság kívül és belül egyaránt le-
gyõzendõ akadály, ezért semmibe veszi a
helyi földrajzi, nemzeti, közösségi megha-
tározottságokat. De éppen ebben rejlik a
birodalmak bukásának is az oka.
A hegyláncok folyók, síkságok, tengerek
ezredévek óta ugyanott vannak, és megha-
tározzák az ott élõ nemzeti közösségeket –
fejti ki a szerzõ. Kaplan ezt találóan így fo-
galmazza meg: „…A hegyek megtartó erõ-
vel bírnak, szorosaik védelmezik az õsho-
nos kultúrákat a síkvidéket gyakran szo-
rongató, erõszakosan modernizáló ideoló-
giáktól”. És az itt élõ sokszínû nemzeti kö-
zösségek számára, ahogy éppen a Kauká-
zus, „…a Kárpátok ugyanúgy határnak
számítanak, mint Kurdisztán hegyei.”
A mai globalizált világunkban két nézõ-
pont harcol egymással: egy mindent felül-
író, elvont, globális birodalmi eszme álma
áll szemben a hely szellemével szerves egy-
ségben létezõ, a nemzeti közösség és kul-
túra elsõdlegességét hirdetõ nézõponttal.
Az Európai Unióban is küzd egymással a
nemzetek feletti birodalmi gondolat a
nemzetek Európája gondolattal. Az Euró-
pai Unió az eredeti elképzelés szerint a

kezdetekkor a szubszidiaritás elvével ez
utóbbira épít: „Gondolkodj globálisan,
cselekedj lokálisan.” És ahogy az ezredfor-
dulóra megerõsödött az európai birodalmi
gondolat, úgy váltak az épülõ birodalmi
központban a politikacsinálók egyre in-
kább érzéketlenné a lokális, vagyis a helyi
érdekekre.
Milyen legyen a jövõ egyesült Európája,
hogy ne omoljon az kártyavárként össze,
mint a világ történelme során eddig min-
den birodalom? Hogyan õrizhetõk meg az
egység mellett a helyi értékek? A 100 éves
Trianon-évforduló e kérdésrõl is, vagy ép-
pen fõképpen errõl szól számunkra.
A magyarok 895-ben a népvándorlás utol-
só hullámával érkeztek Európába s foglal-
ták el a Kárpát-medencét. Szent István ak-
kor az itt élõ számtalan néptöredékkel kö-
zös, soknemzetiségû államot hozott létre,
amelyen évszázadokig megtörtek a nyuga-
ti germán (német, osztrák) és a keletrõl ér-
kezõ tatár, török birodalmi hódító törek-
vések. Birodalmi álmokat minden nemzet
dajkál. Ez alól a magyarság se kivétel. Tör-
ténelmi tudatunkban ott lebeg Nagy Lajos
birodalma, amikor úgymond „három ten-
ger mosta Magyarország határait”, és
Zsigmond királyunk se nyugodott, míg a
fejére nem került a magyar mellett a cseh,
a német-római, lombard királyi és császári
korona. S a Himnusz harmadik versszaká-
ban is ott olvashatjuk a birodalmi álmok
hivalkodó bizonyítékaként: „S nyögte Má-
tyás bús hadát Bécsnek büszke vára.”
A népek leigázásának a Habsburgokkal
való kiegyezés birodalmi álmaiból a ma-
gyarokat Trianon traumája ébresztette fel.
A történelmi dátum szerint 1920. június
4-én Versailles-ban – ugyancsak birodalmi
érdekek mentén – szabdalták darabokra a
Kárpát-medencét egymással nemzetiségi
alapon szembefordított kis országokra,
amelyekben a Magyarországon megma-
radt 7,5 milliós magyar népesség csaknem
felét kitevõ 3,7 millió fõ magyar rekedt a
határokon kívül, nyolc országban.
E kijózanodás arra a felismerésre vezet
bennünket, amit Kaplan is felismert, hogy
az egyre inkább globalizálódó világunkban
a mesterséges államhatárokkal szemben
egyre nagyobb szerephez jutnak a határok-
tól függetlenül létezõ nemzeti közösségek
és a nemzeti szempontból sokszínû föld-
rajzi régiók érdekközösségei, amelyben
minden kultúra egyformán értékes. E
szempontból a Visegrádi Négyek szövetsé-
ge is történelmi gyökerû, hiszen 1335-ben
írt alá elõször Visegrádon kereskedelmi
megállapodást a magyar, a cseh és a len-
gyel király. És ebbe a szemléletbe illeszke-
dik a Székely Nemzeti Tanács „Írdalá.hu”
kezdeményezése is, amely kiemelt figyel-
met kér Európa õshonos nemzeti kisebb-
ségeinek, amelyeket nemzeti, etnikai, kul-
turális, vallási, nyelvi sajátosságok külön-

böztetnek meg az õket körülvevõ térsé-
gektõl.
Kaplan könyve amerikai elemzõként te-
kint a globális világra, s végsõ soron arra
keresi a választ, hogy Amerika domináns
hatalomként milyen módon tudna méltó-
ságteljesen kivonulni a világbirodalmi sze-
repébõl.
A 2012-ben megírt könyvében mintha
megjósolta volna azt, ami most, 2020-ban
játszódik a világban. Mint olvashatjuk a
könyv 404. oldalán: „…Róma valódi hibá-
ja az volt, hogy még akkor sem gondosko-
dott a méltóságteljes visszavonulás feltét-
eleirõl, amikor belülrõl már bomlásnak in-
dult. …Amerika legjobban tenné, ha fel-
készítené a világot saját elévülésére” – ta-
nácsolja a mai politikacsinálóknak. Vajon
megfogadják-e?
Ebbõl érthetjük meg Trump elnök politi-
káját, aki ezt felismerve vonja ki a válság-
övezetekbõl az amerikai hadsereget. És
Amerikának a szemünk elõtt zajló belsõ
bomlása közepette kijelentette, hogy:
„Amerika az amerikaiaké!” Vagyis Ame-
rika talán úgy menthetõ meg, ha a világbi-
rodalmi szerep helyett inkább felkészül a
nemzetállami szerepre, és nem akarja saját
képére szabni a világot.
Amerika példája rámutat arra is, hogy Eu-
rópa sem járhatja a birodalmak lejárt útját,
mint ahogy a birodalomépítés a világ más
részein is mindig a tragédiák számát növel-
te. Tanulnunk kell a brit gyarmatbiroda-
lom összeomlása utáni India–Pakisztán
megosztottságának tragédiájából, Afga-
nisztán, Irak tragédiájából, az afrikai ször-
nyû vérengzésekbõl, Kína esetében Uj-
guria és Tibet tragédiájából, a volt szovjet
birodalom után maradt nemzetállamok
megoldatlan problémáiból, például az ép-
pen most is fellángoló örmény–azeri konf-
liktusból, vagy a több országra szétszabdalt
Kurdisztánban történt népirtásból, és még
sorolhatnám végtelenül.
Okos lezárás nélkül nyitva hagyta Kaplan,
és nyitva hagyom én is a kérdések sorát.
Már az is sokat jelent, ha elgondolkodunk
ezeken…

Hargitai Lajos

(Robert Kaplan: A földrajz bosszúja
Mit üzennek a térképek a konfliktusokról
és arról, hogyan küzdjünk a sors ellenében
Budapest, 2019, Antall József Tudásköz-
pont)
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A zene világnapja a miklósi
iskolában kicsit másként

„A zene az egyetlen világnyelv, melyet bárki, bárhol megérthet.” (Claude
Debussy)

Október elseje 1975 óta a zene világnapja.
A megmozdulás célja, hogy a társadalom
széles rétegei számára népszerûsítse a ze-
nemûvészetet, szorosabbá tegye a népek
közti barátságot a muzsika segítségével.
Ebbõl az alkalomból, ezen a napon kon-
certeket, hangversenyeket és egyéb zenei
programokat szoktak rendezni országszer-
te, ahogy a Sárszentmiklósi Általános
Iskolában is.
Az idei tanévben a rendkívüli helyzetre te-
kintettel rendhagyó módon történt a zene
világnapjának megünneplése. Jákob Zol-
tán zenetanár irányításával és közremûkö-
désével osztálykereteken belül részesülhe-
tett mindenki a közös zenélés csodájában.
Zoli bácsi és néhány tanítványa teremrõl
teremre járva invitált bennünket közös ze-
nélésre különbözõ hangszerek megszólal-
tatása mellett.
Az 1. c osztályban szép számmal tanulnak
zenélni a kisiskolások. Mindannyian meg-

csillogtatták hangszeres tudásukat
osztálytársaik elõtt. Elsõként Pász-
tor Mátyás szólaltatta meg zongo-
rán a Gólya, gólya, gilice kezdetû
gyermekdalt, majd Lénárt Flóra Sá-
ra és Sepsi Benjamin fújta el furu-
lyán a Csigabiga told ki szarvadat
kezdetû éneket. Õket követte Ko-
vács Eleonóra a Süss fel nap, majd
Örkényi Balázs a Kicsi Boris idenézz
kezdetû dalok elõadásával furulyán.
Az elsõsök zenélését két kislány zár-
ta szintén furulyán: Sûller Gréta a
Kakukk címû dallal tavaszi hangula-
tot varázsolt a terembe, míg Fekete
Petra a Tudom is, tudom is kezdetû
dalt szólaltatta meg hangszerén.
A kicsik elõadásai után Lukács Ra-
móna mutatta be hangszerét, a fa-
gottot, melyen a Kis kece lányom
kezdetû közismert gyermekdalt tol-
mácsolta, gitáron kísérte Vámosi
Nóra. Végül Reiter Tamara adta elõ
klarinéton a Hol jársz, hová mész
kezdetû népdalt.
Köszönjük Zoli bácsinak, hogy idõt
és energiát nem kímélve ismét el-
hozta minden miklósi kisgyermek-
hez a közös zenélés élményét, a zene
szeretetét.

Kisné Paczona Ildikó
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Suliszemle
Szeptember 30.:

A magyar népmese napja

A járványhelyzet miatt sajnos idén nem
rendezhettük meg a hagyományos egyház-
megyei és körzeti vetélkedõnket, de ez
nem volt ok arra, hogy tanórai és napközis
keretek között ne emlékezzünk meg Bene-
dek Elekrõl. Alsósaink a magyarórákon
népmeséket néztek meg kivetítõn, illetve
olvastak fel egymásnak. Napköziben lehe-
tõség volt színezésre, rajzok készítésére is.
Reméljük, hogy jövõre ismét a megszokott
módon, más iskolák tanulóinak részvételé-
vel meg tudjuk szervezni játékos mesedél-
utánunkat.

Október 6.:
Az aradi vértanúk

emlékezete

Ünnepi hagyományunk, hogy október ele-
jén megemlékezünk az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc hõsi halált halt tá-
bornokairól, amit idén a 7. osztály vállalt
fel. Így nem volt hiába az a sok munka,
amit még tavasszal, a március 15-ei mûsor-
ra való készüléssel töltöttek el. Akkor a
járványhelyzet miatt le kellett fújni az elõ-

adást, ma azonban szép napsütéses idõ-
ben, szabadtéren, a Kazán Színpad világot
jelentõ deszkáin méltóan megemlékezhet-
tek.

A tanulók a mûsorban minden tábornok
alakját felidézték a kivégzésük elõtti utol-
só cselekedeteikkel, valamint azokat az
eszméket is megismerhették a nézõk, ame-
lyekért az életüket áldozták. Ebben a ke-
retben eleveníthették fel a forradalom és
szabadságharc eseményeit is, ha tavasszal
nem lehetett, hát megtettük õsszel. Meg-
érte tehát a sok tavaszi gyakorlás; vallom,
hogy soha semmilyen munka nincs, nem
lehet hiába, amit egy közösség építéséért
teszünk.

Köszönjük a színvonalas megemlékezést a
7. osztályosoknak, igazán kitettek magu-
kért!

Kiss Attila igazgató
Fatimai Boldogasszony Általános Iskola,

Alsószentiván
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KIEGYENLÍTETT HÉTVÉGE:
2 gyõzelem, 2 döntetlen, 2 vereség

KÖLCSÖNKENYÉR
VISSZAJÁR

Sárosd Kronos Sport–
Sárbogárd 5-0 (2-0)

Sárosd Kronos Sport: Rauf Tivadar Dávid
– Susa Krisztián, Hushegyi Csaba, Vida
Tamás, Szalai Pál Viktor, Killer Máté Vik-
tor, Takács Márió Zoltán, Kosaras Sza-
bolcs, Szekeres Marcell, Kovács Sándor
Dávid, Szabó Norbert
Cserék: Rigó Ádám, Arany Tibor, Szabó Er-
vin, Kargl Balázs, Meszlényi Zsolt, Dobsa
Levente János
Sárbogárd: Barabás József – Gráczer Ben-
ce, Kókány Péter, Kindl Zalán, Rodenbüc-
her Tibor, Lajtos András János, Luczek
Roland, Gráczer Gergõ, Gyuricza Kornél,
Mayer Dávid, Vagyóczki Patrik
Cserék: Demeter Dávid, Magda Máté, Né-
meth Kristóf, Sükösd Gergõ, Farkas Zoltán
A pontszerzés reményében lépett pályára
a vendégcsapat, ezt azonban csak a mérkõ-
zés 43. percéig sikerült teljesíteni. Ki-
egyenlített játék után egy vitatható szituá-
ciót követõen Stumpf T. játékvezetõ bün-
tetõt ítélt a Sárosd javára. A büntetõt Susa
K. a jobbra mozduló Barabás J. mellett a
bal alsó sarokba lõtte, 1-0. A kezdés után a
45. percben a hazaiakhoz került a labda és
a védelem szögletre mentett. A belõtt lab-
dát Killer M. V. 6 m-rõl a védõk között fel-
ugorva fejelte a hálóba, 2-0. A szünetben
nem sikerült rendezni a vendégek sorait,
mert a 47. percben ismét szögletrúgást
végzett el a Sárosd. A jobb oldalról érkezõ
labdára Kosaras Sz. érkezett nagy lendü-
lettel; 6 m-rõl felugorva és a védõt is le-
döntve fejelt a kapuba, 3-0. A következõ
percekben a vendégek bátrabb támadójá-
tékát egy Vagyóczki P.-féle, felsõ lécre lõtt
szabadrúgás és a 60. percben a Luczek
R.–Mayer D.-összjátékot követõ szabály-
talanság után megítélt büntetõ tette érzé-
kelhetõvé. A büntetõ – az eredménybõl
látszódik is – kimaradt. A hazaiak mezõny-
fölénye elõrevetítette, hogy egy két évvel
ezelõtti 5-0-ás sárbogárdi sikert büntetnek
a hazaiak. A 77. percben a hazaiak jobb ol-
dali támadása a vendégek kapujában vég-
zõdött. A középre emelt labdát Szalai P. V.
16 m-rõl a jobb alsó sarokba lõtte, 4-0. A
82. percben Vida T. átjátszotta magát a
vendégek védelmén és 8 m-rõl helyezett a
kapuba, 5-0.
A 43. percig az egyenlõ erõk küzdelmét ho-
zó mérkõzésen a játék képe a kívülálló kö-
rülmény hatására megváltozott, és ennek
is tudható be a nagyarányú vereség az erõt-

len támadójáték és bizonytalan védekezés
mellett.
Pajor László szakmai igazgató röviden a
mérkõzésrõl: – Az elsõ félidõ végéig az történt
a pályán, amit terveztünk. Zártan, fegyelme-
zetten védekeztünk, majd érthetetlen dolgok
történtek. A gólkülönbség túlzott. Gratulá-
lok a hazai csapatnak!
Jók: Killer M. V., Kosaras Sz., Kovács S.
D., illetve Gráczer B.

MEGLEPÕ, DE NEM
MULATSÁGOS

Sárbogárd U19–Lajoskomárom
U19 3-3 (1-1)

Sárbogárd: Bruzsa Balázs – Morvai Zsom-
bor, Biró Bence, Õri Dániel, Gábris Ró-
bert, Suhajda Martin, Suplicz Barnabás,
Bögyös Bendegúz Géza, Tóth Patrik
Krisztián, Deák Soma, Horváth Bálint
Cserék: Szepesi Balázs, Tóth László, Szabó
Olivér, Bruzsa Tamás, Már Zétény, Suplicz
Barnabás, Horváth Áron Máté, Boda Ar-
mand, Biró Bence
Lajoskomárom: Kertész Gergõ, Szulimán
Norbert József, Nyári Szabolcs, Gógán
Ádám, Berta Gábor, Horváth Partik, Ja-
kab Máté Patrik, Kicska Sándor, Balogh
Kornél, Hambalgó Dávid, Varga Noé Oli-
vér
Cserék: Zsiga András Imre
Nem sikerült megszerezni a gyõzelmet a
hazaiaknak az utolsó helyen tanyázó ven-
dégek ellen. Már a 3. percben vezetéshez
jutottak a lajosi fiatalok. A balról beemelt
labdát Nyári Sz. 14 m-rõl lõtte a bal oldali
kapufára és a labda a jobb alsó sarokba ke-
rült, 0-1. A szétesõ, elképzelés nélküli já-
ték után a hazaiak a 18. percben egyenlí-
tettek. Suplicz B. jobb oldalról középre
emelt labdáját Gábris R. senkitõl sem za-
vartatva 6 m-rõl a jobb felsõ sarokba fejel-
te, 1-1. A félidõ végéig a vendégek védelme
könnyûszerrel hárította a sárbogárdi tá-
madásokat, és egyenlõ állással mentek
szünetre a csapatok. A második játékrész-
ben a hazai fölény a sok hiba miatt kapko-
dó játékká alakult és a befejezések nem
jártak eredménnyel. Az 59. percben elvég-
zett szögletrúgás után Õri D. fejelt közel-
rõl a hálóba, ezzel elõnybe került a hazai
csapat, 2-1. A hajrára a vendégeknek sike-
rült kiegyenlíteni. A 82. percben a középen
megkapott átadással Gógán Á. 15 m-rõl
lõtt a bal alsó sarokba, 2-2. Hidegzuhany a
85. percben. Harangozó D. a jobb oldali tá-
madás végén megszerezte csapatának a ve-
zetést, 2-3. Az utolsó öt percben az egyen-

lítés megszerzése érdekében mozgósítot-
tak a hazaiak. A 89. percben Brúzsa T.
jobbról elvégzett szögletrúgása némi segít-
séggel került a vendégek kapujába, 3-3.
A sikeres pontszerzésen kívül a hazai telje-
sítményrõl nem mondható el dicsérõ szó.
A csapat edzõjének, Lajtos Andrásnak érté-
kelése a látottakról: – Annak ellenére, hogy
az utolsó helyezett Lajoskomáromot fogad-
tuk és -22-es gólkülönbséggel rendelkeztek,
nem tudtunk föléjük nõni az elsõ fél órában.
A 3. percben meglepetésre elõnyt tudtak sze-
rezni, amire mi csak egy semmibõl talált, de
klasszis beadás után klasszis fejessel tudtunk
egyenlíteni. A játék képe továbbra sem válto-
zott, álmosan, szétesõen, mélyen saját tudá-
sunk alatt teljesítettünk. A második félidõre
próbáltam feltüzelni a srácokat, de nem tör-
tént változás, mégis sikerült vezetést szerez-
nünk egy szöglet utáni fejessel. Ezután kez-
dõdött egy flúgos futam, elmaradt büntetõ,
elvett lesgól, kétes szituációkban az õ javukat
elõsegítõ ítélet, és hirtelen azon kaptuk ma-
gunkat, hogy ismét ott az elõny, 2-3. Egy
újabb szöglet utáni szerencsés gól aztán a
pontszerzésünkre elegendõ volt. Érzésem
szerint ebben a meccsben ezerszer több is le-
hetett volna, „félgázon” ennyire futotta.
Jók: Brúzsa B., illetve Gógán Á.

A MÁSODIK FELLÉPÉS
JOBBAN SIKERÜLT

Sárosd Kronos Sport U16–
Sárbogárd U16 3-3 (2-1)

Sárosd Kronos Sport: Kálmán Kristóf –
Balázs Patrik Bence, Vései Bence József,
Uhrin Ármin, Vidovics Zoltán Domokos,
Lakatos Máriusz, Molnár Zénó, Pátkai
Zsombor, Árkus Olivér, Lakatos Brendon,
Bölkei Péter
Cserék: Véninger Benedek Csaba
Sárbogárd: Horváth Máté – Sáfrány Alen
Zoltán, Lakatos Benjámin, Már Zétény,
Keszei Dávid, Szabó Dominik Zoltán,
Csõgör Dávid, Fenyvesi Bálint, Hollósi
Bence, Örkényi Benjámin, Kiss Csaba
András
Cserék: Papp Dániel, Gereny Marcell
A középmezõnyhöz tartozó csapatok
összecsapásán nem bírt egymással a két
együttes. A hazaiak a 6. percben Vidovics
D. góljával megszerezték a vezetést, 0-1. A
szétesõen, álmosan futballozó vendégek a
25. percben Fenyvesi B. találatával egyen-
lítettek, 1-1. A sárosdi fiúk támadásai a 34.
percben ismét az eredmény változásához
vezettek, és Uhrin Á. talált Horváth M. ka-
pujába, 2-1.
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A szünetben sikerült Kovács Attila edzõ-
nek ébresztõt fújni és a pihenõ után a csa-
pat magához tért. Fegyelmezetten, takti-
kusan és a kapura is veszélyesebben ját-
szottak. Ennek ellenére az 59. percben La-
katos M. tovább növelte a hazai elõnyt,
3-1. A vendégek küzdöttek az eredmény
megváltoztatásáért és a 69. percben Sáf-
rány A. Z. góljával felcsillant a pontszerzés
reménye. A gólszerzési kísérletek a 73.
percben sikerrel jártak. Lakatos B. egali-
zálta a mérkõzés eredményét és a találko-
zó pontosztozkodással ért véget.
Kovács Attila edzõ így értékelte a látottakat:
– Az elsõ félidõben mutatott játékunk egyen-
lõ volt a nagy nullával. A félidõben alapos
fejmosás után sikerült összekapni magukat a
srácoknak. Azzal a játékkal többre is vihet-
nénk és a lehetõség az eredményesebb sze-
replésre adna okot.

AZ ÚJABB SIKERREL
AZ ÉLEN

Sárbogárd U14–
TÓVILL-Kápolnásnyék U14

6-0 (3-0)

Menetelnek a fiatalok a bajnokság eddig
lejátszott mérkõzésein. A nagyon szimpa-
tikus vendégeknek a 11. percig sikerült el-
kerülni a gólt. Zvezdovics G. B. a 13 m-rõl
megítélt szabadrúgást a jobb alsó sarokba
bombázta, 1-0. Bõ negyedóra gólszünet
után a 27. percben a kapusról kipattanó
labdát Zvezdovics G. B. 4 m-rõl helyezte a
gólvonalon túlra, 2-0. A sokat mozgó és jól
helyezkedõ Zvezdovics G. B. a 29. percben
a felezõvonalról megindulva átszlalomo-
zott a védelmen és néhány méterrõl gurí-
tott a kapuba, 3-0. Ismét mesterhármas.
A szünet után folytatódott a hazai me-
zõnyfölény és 42. percben a gólfelelõs pá-
ros másik tagja, Nagy K. kilépett a védõk
között és a bal alsó sarokba helyezte a lab-
dát, 4-0. Az 50. percben Hollósi G. bedo-
bását Nagy K. az alapvonalról emelte a ka-
puba, 5-0. Továbbra is nyomás alatt a ven-
dégek védelme és kapuja, az 54. percben
egyéni akció végén Zvezdovics G. B. a ka-
pus mellett is elhúzott labdát a bal alsó sa-
rokba gurította, 6-0. A féltucatnyi lõtt gól
után kisebb figyelmetlenség következett
hazai részrõl, egy jobb oldalról belõtt lab-
dára a védõ elvetõdött és a kezét érintve

hárított a büntetõterületen belül. Bártfai
L. I. a 11-est a jobb alsó sarokba lõtte, 6-1.
Záró momentum a 70. percben Bártfai L.
I. 15 m-rõl leadott lövése talált utat a vé-
dõk és a kapus között a hálóba, 6-2.
Az utánpótlás vezetõedzõje, ifj. Pajor László
a csapat teljesítményérõl: – A hét eleji pont-
vesztésünk után nagyon szerettünk volna ja-
vítani. Eredményben ez sikerült is, magabiz-
tosan nyertünk. A meccset azonban két
részre lehetne bontani, kb. a 60. percig nagy-
szerûen játszottunk, dicséret illeti a srácokat.
Az utolsó tíz percben abszolút nem sikerült
koncentrálni, kaptunk is két gólt. Ilyen kiha-
gyást nem szabad megengedni magunknak.
Gratulálok a csapatnak!
Jók: A Sárbogárd U14

EZ MÉG MINDIG
NEM AZ IGAZI

Sárbogárd N–Enying N
2-0 (0-0)

Sárbogárd: Aranyos Lilla – Kiss Anita,
Kiss Alexandra, Aranyos Nelli, Sebestyén
Réka, Farkas Dóra, Buzsik Regina, Deák
Réka Fanni, Pécsi Petra Rebeka
Cserék: Májerné Husvéth Edit, Hir Orsolya,
Rába Bernadett, Jakubekné Buzsik Beáta
Enying: Kovács Noémi – Ferencz Virág,
Boda Krisztina, Lelkes Nikolett, Gödri
Ivett Flóra, Nagy Bettina, Kalapács Fer-
nanda, Fehér Angéla, Simon Eszter Niko-
lett
Cserék: Császár Katinka, Váncsa Judit Kitti,
Halász Nikolett, Balogh Cintia Szimonetta,
Halász Zsanett
A második gyõzelem lehetõsége lebegett a
lányok elõtt az Enying elleni találkozó
elõtt. Az elsõ félidõben két küzdõ, de sok
hibával játszó csapatot láthattak a szurko-
lók és gól nélküli eredménnyel vonultak
pihenõre a csapatok. A szünet után gyor-
san megszerezték a vezetést a vendégek. A
37. percben az eladott labdát Fehér Angé-
la 12 m-rõl lõtte a léc alá, 0-1. A 40. perc-
ben Lelkes Nikolett a megkapott átadást
14 m-rõl bombázta a kapu jobb oldalába,
0-2. A vendégek a magabiztos vezetés tu-
datában szervezetten védekeztek a sok hi-
bával játszó hazaiak ellen, és megérdemel-
ten gyûjtötték be a három pontot.
Az edzõ, Kovács Attila a mérkõzés után: –
Bajnokesélyes csapat ellen játszottunk, akik

az elsõ perctõl kezdve a kapunk elé szegeztek
bennünket. A masszív védekezésünk jól mû-
ködött. Sajnos a félidõ után öt perc kihagyás
elég volt, hogy az Enying eldöntse a mérkõ-
zést. Így is emelt fõvel hagyhattuk el a pályát.
Külön köszönet Kiss Tibornak és családjá-
nak, hogy mindkét csapatot megvendégelték
egy finom pörkölttel.

SZIGORÚAN
JEGYZÕKÖNYV

SZERINT

Sárbogárd Öregfiúk–
Lajoskomárom Öregfiúk

5-0 (2-0)

Sárbogárd: Deák Miklós – Lakatos
György, Kiss János, Palotás Péter, Borza
István, Csendes István, Kelemen Béla,
Kiss Gábor, Tórizs Attila, Salamon József,
Szabó András
Cserék: Hegedûs György, Killer Gábor,
Deák Géza, Németh Ferenc Zsolt, Kovács
Dénes, Vanya László, Derecskei József
Lajoskomárom: Hanák István – Kilinkó
Zoltán, Schmikl Gábor, Rostás Krisztián,
Reisz István, Szabó Zoltán, Reichardt Bá-
lint László, Barna Mihály, Császár József,
Gulyás János, Szávay Balázs
Cserék: Németh Kálmán, Horváth Lajos
Góllövõk: Salamon J. (3) 26. p, 58. p, 68. p,
Borza I. 35. p, Hegedûs Gy. 70. p

A hétvége sportmûsora

2020. október 10. (szombat)

10.00 óra: OTP Bank Bozsik-torna (U11
Sárszentmiklós, U13 Sárbogárd)
14.30 óra: Sárbogárd–Fõnix FC (Megyei I.
o., Sárszentmiklós)
14.30 óra: Mezõszilas Öregfiúk–Sárbo-
gárd Öregfiúk (Déli csoport, Mezõszilas)

2020. október 11. (vasárnap)

10.00 óra: Sárbogárd U16–LMSK Cobra
Sport U16 (U16, Déli csoport, Sárbogárd)
14.30 óra: Baracs N–Sárbogárd N (Nõi fel-
nõtt, Baracs)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár
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ÚT A JÖVÕBE
OTP BANK BOZSIK-PROGRAM

Vasárnap került megrendezésre az õszi fesztivál az U7-es és az
U9-es korosztályosoknak a Sárbogárd SE szervezésében. A II.
Õszi Fesztiválon a Cece PSE, a Sárosd NKSC és a Sárbogárd SE
csapatai vettek részt. A csapatvezetõk a fesztiválon résztvevõk
közül megnevezték a kiemelkedõ teljesítményt nyújtó játékoso-
kat.

U7 U9

Horváth László Farkas Benjámin Cece PSE
Szászi Róbert Pavlicsek Olivér Sárosd NKSC
– Varga Patrik Sárosd NKSC
Fekti Ádám Pach Virág Sárbogárd SE
Kipilla Ábel Bokor Máté Sárbogárd SE
– Takács Ákos Sárbogárd SE

A fesztivál hangulatáról ifj. Pajor László, a Bozsik-program cso-
portvezetõje: – Napos, de kissé szeles idõben nagyszerû fesztivált
láthattak a kilátogató nézõk. A kisebbeknél rengeteg csellel és

góllal zajlott a program, a nagyobbaknál pedig az egész rendez-
vény során a négykapus Funino-játékot játszottuk, ami a játéko-
sok kognitív (érzékelés, figyelem, észlelés, gondolkodás, döntés)
képességét nagymértékben tudja fejleszteni. Jó volt látni a részt-
vevõ játékosok hatalmas mosolyát az arcukon a fesztivál végezté-
vel. Várunk benneteket legközelebb is és köszönjük a szurkolók
sportszerû, lelkes biztatását!

Szántó Gáspár

ALMÁRIUM
Mivel erõsen vonzódom az egyedi kézmûvesremekekhez és a levendulához, rég
dédelgetett tervem volt, hogy a könyvmûhelyünkben elõállított értékes kötetek
mellett berendezzek egy olyan sarkot, ahol helyi, környékbeli és ide kötõdõ ter-
melõk, alkotók minõségi termékeit kínálhatjuk – így teremtve kapcsot a meste-
rek és vásárlók között, könnyen és folyamatosan elérhetõvé tenni az itt élõk szá-
mára a Dél-Mezõföld kincseit. A most polcainkra került darabok egy picit a mi di-
gitális nyomdánk gyermekei is, hiszen a címkéiket mi terveztük és nyomtatjuk.
Jelenleg a következõkbõl válogathatnak a Hírház Almáriumában:
* mézek (hárs, repce, vegyes virág) Kiss András fiatal sárbogárdi méhésztõl
* levendulás és egyéb különleges lekvárok (körte/körte–õszibarack–fa-
héj/füge–fahéj vagy levendulás cseresznye/meggy/õszibarack/sárgaba-
rack/õszibarack–fahéj/szilva–fahéj) Horváth Istvánné simontornyai termelõtõl
* 100 %-os bio francia levendulaolaj háromféle kiszerelésben (csepegtetõs,
pumpás, golyós) Horváth Márta simontornyai birtokáról
* RedPower egészségjavító italok (98 % alma, 2 % gyógynövény) allergiára,
immunerõsítõnek, energiapótlásra Alapon préselt gyümölcsbõl.
A palettát folyamatosan bõvíteni fogjuk levendulás kozmetikumokkal, valamint
különleges ajándéktárgyakkal, hozzájuk illõ csomagolással.
Térjenek be hozzánk!

Hargitai–Kiss Virág
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REDÕNYÖS 06 30 966 8446

KOSARAS AUTÓ BÉRELHETÕ
16 méteres magasságig.

06 20 437 4869

VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA.
06 20 437 4869

ALBÉRLETET KERESEK
HOSSZÚ TÁVRA SÁRBOGÁRDON

06 70 431 9925

SÁRBOGÁRDON LAKÁS ELADÓ!
06 30 432 7605

Gyakorlattal rendelkezõ
ÜZLETKÖTÕT KERESEK KÖNNYÛFÉM

FELNI FORGALMAZÁSÁHOZ.
Fényképes önéletrajzokat várom

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

Hívjanak az alábbi számon:
+36 70 3636 325

SZABOLCSI ALMAVÁSÁR!
OKTÓBER 17-ÉN

A SÁRBOGÁRDI VÁSÁRBAN!

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK

a Hírház facebook-oldalán is!

Erikám!
Csillag voltál, mert szívbõl szerettél,

S mi úgy szerettünk, ahogy csak lehetett.

Mégis elmentél tõlünk, mint a lenyugvó nap,

De szívünkben élsz és örökre ott maradsz.

Már 3 éve, hogy itt hagytad a földi életet.

Anyu, Apu

Alapító: Hargitai Lajos. Tulajdonos: Hírház Kft. (adószám: 27299320-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-030665,
bankszámlaszám: 10402946-29450071-00000000). Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadó, nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Nyitva tartás: H-P: 8.30-16.30 óráig. Telefon: 06 (25)
508-900. E-mail: bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi,
szerkesztõi: Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Mágocsi Adrienn, Jákob Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs, Leszkovszki Albin,
Rehák Sándor, Rehák Tamás, Szántó Gáspár, Huszár Lajos és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó.

Grafikai szerkesztõ: Hargitai-Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka: Mágocsi Adrienn. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje:
kedden 16.30 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a
nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: szerdán 10 óráig. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú
hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható
Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. Negyedévre: 3200 Ft,
félévre: 6100 Ft, egész évre: 11500 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

Rabiné Dr. Szakálas Márta
ügyvéd

VÁLLALOM MAGÁNSZEMÉLYEK,
VÁLLALKOZÁSOK,

JOGI SZEMÉLYEK SZÁMÁRA:
jogi tanácsadás, szerzõdéskészítés, cégalapítás,

cégmegszüntetés (könyveléssel együtt is),
peres- és nem peres eljárásokban

jogi képviselet és minden egyéb ügyvédi munkát.
Ügyfélfogadás telefonon

elõre egyeztetett idõpontban
a cecei önkormányzat épületében:

7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.
Telefon: +36 30 294 6268

E-mail: mszakalas@gmail.com
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100 éves a világhírû Eötvös Cirkusz,
Magyarország legrégebbi utazó

cirkusza 1920–2020.
CENTENÁRIUMI GÁLAMÛSOR
Mottó: „Család a családokért”

SÁRBOGÁRD,
IFJÚSÁGI PARK

2020. október 16–18.
ELÕADÁSOK: pénteken 18.00,

szombaton 15.00 és 18.00,
vasárnap 15.00 órakor

Szenzációs jubileumi AKCIÓK:
premier napon, pénteken a belépõ CSAK 1.500 Ft a „C”

szektorba (a készlet erejéig); hétköznapokon
1-ET FIZET 2-T KAP AKCIÓ a „B” szektorba: 4.000 Ft/2 fõ;

HÉTVÉGÉN és ÜNNEPNAPOKON
500 Ft kedvezmény minden szektorba, kivétel
a VIP-páholy. A különbözõ kedvezmények nem
összevonhatók. Az akciók a kupon átadásával

érvényesíthetõk, egy jegyhez egy kupon
használható fel. Infóvonal:

06 70 402 0325, www.eotvoscirkusz.hu,
facebook: Eötvös Cirkusz

A pénztár nyitva: 14–18 óráig
Szükség esetén fûtött sátor, fûtött nézõtér

�
CIRKUSZI JEGYEKET SORSOLUNK KI

AZ EÖTVÖS CIRKUSZ SÁRBOGÁRDI ELÕADÁSÁRA
AZOK KÖZÖTT AZ OLVASÓINK KÖZÖTT, AKIK

2020. október 13-án (kedden) 16.00 óráig

a lapunkban megjelenõ cirkuszi hirdetést kivágva eljuttatják szer-
kesztõségünkbe egy borítékban, feltüntetve nevüket, telefonszá-
mukat és azt, hogy hány fõvel szeretnének cirkuszba menni.


