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(4-7.) oldal)

SZIMPATIKUS
BACIK

(10. oldal)

POZITÍV
TÉGLASÁG

(2-3. oldal)

V É G Í T É L E T

Csak kapkodom a fejem, hogy mi történik
körülöttünk. Szirénázó mentõautók, bal-
esetek, hirtelen támadt betegségek, párizsi
robbantás. Fölkavarodott a világ. Péntek
13-a az oka? Vagy egy világegyetemes vál-
tozás? Egyesek a végítéletet vélik közeled-
ni.

Valahogyan, valamikor mindenkinek az
életében eljön az igazság pillanata. Lehet,
hogy éppen most, lehet, hogy a következõ
hónapok vagy év folyamán: a Mars évében.
A Mars pedig a haladás és igazság bolygó-
ja, aminek fényében állítólag képesek le-
szünk túlnõni saját magunkon, kimondani
és megcselekedni, amit eddig nem mer-
tünk.
De mindezt ne ajándékért, jutalomért te-
gyük! Mert akkor úgy járhatunk, mint a tü-
relmetlen kisgyermek.

Gyerekember: – Mi lesz az ajándékom?
Szülõ: – Majd meglátod. Ha elmondom,
már nem ajándék. Nem is biztos, hogy
kapsz.
Gyerekember: – De én akarom, most azon-
nal!
Szülõ: – Ha így viselkedsz, akkor nem
kapsz ajándékot. Nem érdemled meg.
Ne várjunk semmit, csak bízzunk abban,
hogy az igaz út, ha nem is a mi elképzelése-
ink szerint, de éppen oda visz, ahova sze-
retnénk jutni.

Hargitai–Kiss Virág

„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”
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HÚS–VÉR TÉGLÁK
Negyedszázados szellemi mûhelyünk, a
Bogárd és Vidéke hetilap és köré fölépült
vállalkozás. Öcsémmel, Gergellyel szinte
egyidõs; ahogy Gergõ a rendszerváltás
gyermeke, úgy a lap és a vállalkozás is. A
magyar, a sárbogárdi társadalom és azon
belül az egyének, köztük Hargitai Lajos, az
akkor 46 éves népmûvelõ újjászületésének
szimbóluma.

Éppen arról beszélgettünk minap édes-
apámmal, hogy vannak élethelyzetek, ami-
kor az ember úgy éli meg, hogy visszaesik
egy kezdõpontra, amin már rég túl kéne
lennie. Valójában nem ugyanoda ér vissza,
hanem egy spirálkörrel följebb jár, ahol a
meredek kanyart az odáig vezetõ út ta-
pasztalatai segíthetik bevenni. Tehát min-
dig haladunk elõrébb, csak a bennünk, kö-
rülöttünk lévõ mozgás miatt nem mindig
érzékeljük a változást.
A lap küllemében és tartalmában újszü-
löttbõl cseperedett 25 évessé. Fekete-fe-
hérbõl színes lett, ofszetbõl digitális, Com-
modore 24 helyett laptopon írok, a fotókat
nem a sötétkamrában, hanem az okos-
telefonomból hívom elõ, s egy nappaliból a
város szívében álló szerkesztõségbe kerül-
tünk. Olyan a lap, mint a bor: forr (ha csak
a korábbi társadalmi átalakulás olyatén ve-
tületeire gondolunk, mint a vitás beruhá-

zási és telekügyek, pozíció- és korrupciós
harcok), és folyamatosan érik. Amíg Har-
gitai Lajos volt a fõ- és felelõs szerkesztõ is
egyben, addig szükség is volt a harcban
edzett, férfiasabb hangvételre. Jómagam
már egy másik világot, más generációt és
nõiesebb vonalat képviselek, bátyámmal,
Balázzsal és öcsémmel, Gergõvel együtt.

Mi nem éltünk meg háborút, terrort és
kényszerû hallgatást; gyermekként vidám
barakkban éltünk.
Másféle terheket kaptunk. Hogy hogyan
éljünk a demokráciával, a demokráciában;
hogyan értelmezzük és éljük meg a szabad-
ságot, mit kezdjünk a technikai újdonsá-
gok révén is hirtelen megsokasodott, hem-
zsegõ információkkal, a meg nem álló vál-
tozás tényével a munkánkban és a magán-
életünkben egyaránt.
Mind, akik a lapnak, tévének, nyomdának
dolgozunk, élvezzük, hogy Sárbogárd és
környéke vérkeringésének, híráramlásá-
nak középpontjában látunk el szolgálatot,
segítve eligazodni másokat az információ-
tengerben.

Nem attól családias ez a mûhely, hogy a
Hargitai család irányítja, hanem attól,
hogy kalákában dolgozunk azokkal, akik
szintén fontosnak tartják a hírszolgálati
közösségi feladatot. Ide tartoznak köz-
vetlen munkatársaink: Ági, Anikó és
Adri, valamint mindazok, akiknek neve
az impresszumban és a tévéképernyõn
olvasható, akik rendszeres tudósítói,
publicistái lapunknak, vagy a „háttér-
bõl” segítenek. És attól is családias, hogy
közvetlen ismerõseink az olvasók, né-
zõk, ügyfelek, mert róluk, a mi közössé-
günkrõl szólnak a hírek. Mindannyiuk-
nak hálás szívvel mondok ezúton is kö-
szönetet, hogy velünk, mellettünk voltak
és vannak ebben a fontos közügyben.
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Tûzoltóesküvõ Sárbogárdon
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság két munkatársa fogadott örök hû-
séget egymásnak november 12-én, csütör-
tökön a városháza házasságkötõ termében
Sárbogárdon. Kõkuti Eszter c. tûzoltó zász-
lós, a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség személyügyi és gazdasági refe-
rense és Kõvágó Dezsõ tûzoltó õrnagy, a
Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnok-
ság parancsnoka családtagjaik, barátaik és
kollégáik körében mondták ki a boldogító
igent.

Fotó: Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Betûkbõl, szavakból kirakott utunk szép
darabjai azok a könyvek, melyek szerzõink
tollából születtek: helytörténeti könyvek,
verseskötetek, szakácskönyvek, regények.
Egyedi nyomatai mindannak, amin keresz-
tülmentünk együtt a változásaink során.
Ezek nemcsak emlékek a múltról. Merít-
kezõk az utánunk jövõknek, hogy az elõd-
jeik által járt utak megtapasztalásaiból
meríthessenek erõt a következõ meredek
kanyarhoz.

25. évfordulónkról Hargitai Lajos leg-
újabb, Téglák a falban címû könyvének be-
mutatójával emlékeztünk meg a díszte-
remben november 16-án, hétfõn este, a
Bogárd és Vidéke Hírház valamint a Ma-
darász József Városi Könyvtár közös szer-
vezésében. Méltó nyitányként, a lap vidéki
hangulatához, gyökereihez illõképpen
Horog Dóra Kovács Mátyás népdalfeldol-
gozásaiból adott elõ egy csokrot furulyán
Jákob Zoltán zongorakíséretével.
Bevezetésként a fenti gondolataimat osz-
tottam meg a közönséggel. Majd átadtam
a terepet egy alkalmilag összeállt együttes-
nek: Makkos Anna Ráhel, Gráczer Aszt-
rik, Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Balázs
és Hargitai Gergely gitár-konga-sámán-
dob ötösének, akik a Pink Floyd együttes A
fal címû számával teremtettek megfelelõ
hangulatot a könyvbemutatóhoz, rárezo-
nálva a háttérben vetített filmrészletre. A
meglepõ, de hatásos és a könyv tartalmát,
üzenetét jól összefoglaló elõjáték után Pé-
terfi Ferenc, a szerzõ hajdani egyetemi év-
folyamtársa, népmûvelõ kollégája, közös-
ségfejlesztõ beszélgetett Hargitai Lajossal
a kötet megszületésének elõzményeirõl,
gondolatvilágáról. A jó hangulatú beszél-
getéshez hozzáfûzték gondolatukat néhá-
nyan a közönség soraiból is.
A könyvbemutató végén egy néni szólított
meg, akinek szavait zárásképpen tolmá-
csolni szeretném: amikor elbontanak egy
rossz falat, abból kiveszik a jó téglákat, és
újra beépítik. Mindebbõl az következik,
hogy egy építmény minõségét az összete-
võk határozzák meg. A „téglaság” nem fel-
tétlenül jelent tétlen, kiszolgáltatott aláza-
tot, hanem lehet pozitív is – jó alkotóelem-
ként egy közösségbe épülve masszívvá,
összetartóvá, a romboló erõkkel szemben
ellenállóvá tehetjük az életterünket.

Hargitai–Kiss Virág

Zsebbõl 90 ezer
A járõrök 2015. november 17-én délután elfogtak és a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra
elõállítottak két helyi lakost. A férfiakat, azzal gyanúsítják a rendõrök, hogy elõzõ nap az
Ady Endre út és a Wesselényi utca keresztezõdésében a járdán megszólítottak egy 70
éves férfit, akinek a figyelmét elterelték és a zsebébõl kilencvenezer forintot eltulajdoní-
tottak. A 21 éves Cs. Dávidot és a 29 éves R. Imrét lopás vétség elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK HÍREK

Kosáredzések
Kosárlabda-

utánpótlásedzések
indultak a sárbogárdi

Mészöly Géza Általános Iskolában
hétfõn és szerdán 17 órától.

Várunk minden
10-14 év közötti gyereket!

Sárbogárd KC

POLGÁRÕR-
VONAL

Lakossági bejelentések
és segítségkérések

a polgárõrségtõl éjjel-nappal
a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651,
e-mail: polgarorseg@indamail.hu
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NAPLÓ
Kilenc képviselõ ült össze megtárgyalni az
aktuális napirendi pontokat péntek 13-án.
Humoruknál voltak a városvezetõk.
Dr. Sükösd Tamás polgármester elmúlt
hónapról szóló beszámolójából a követke-
zõk emelendõk ki: Október 11-én a pol-
gárõrség rendkívüli ülésén vettem részt,
ahol a halottak napja, mindenszentek fel-
adatait és egyéb szervezeti dolgokat tisz-
táztunk. Ez sikerre vezetett, mert a polgár-
õrök megoldották a temetõk körüli forga-
lomirányítást, amit szeretnék nekik meg-
köszönni. Október 13-án kezdõdtek az
építkezéses kooperációk. Ezeken minden
kedden a mûszaki ellenõrtõl a kivitelezõig
minden érintett részt vesz. A városháza fo-
lyamatosan üzemel, az összes irodában ki-
cserélték a nyílászárókat. Utómunkála-
tokra még szép számmal van szükség, de
számottevõ fönnakadás nélkül sikerült le-
vezényelni az eddigi munkákat. Október
21-én a Közép-Duna Vidéke Hulladékgaz-
dálkodási Társulás operatív tanácsa tar-
tott ülést. 10 év után jutottunk el odáig,
hogy a Magyar Közlönyben megjelent az a
nagy pályázat, ami miatt eredetileg a
KDV-projektet létrehozták. Ennek elõké-
szítésérõl volt szükséges döntéseket hozni.
Október 22-én búcsúzott el tõlünk a nyug-
díjba vonuló Harmath Józsefné pénzügyi
osztályvezetõ. Megtörtént a Sárréti Vízi
Társulat õszi felülvizsgálata, ahol megál-
lapításra került, hogy a társulat igen cse-
kély költségvetésbõl gazdálkodik, és azt a
néhány feladatot, amit vállalt, sikerült
megvalósítani. November 9-én Molnár
Lászlóné Ili nénit köszöntöttem 90. szüle-
tésnapján. A mai napig korrepetál iskolá-
sokat matematikából; azt gondolom, hogy
ezzel egyedülálló. Jó egészséget kívánok
neki! Ma reggelre elkészült a töbörzsöki
temetõben az urnafal.

50 millió fejlesztési hitel

Dr. Sükösd: A költségvetés tervezésénél
már számoltunk fejlesztési hitellel az uszo-
da vonatkozásában. A magyar állam 23
helyszínen folytatja az egyeztetéseket, eb-
bõl közbeszerzésre talán 12-t írtak ki, ahol
az elõkészítés olyan fokú, és ahol a jogi és
egyéb akadályokat el tudták hárítani. A
beruházás az uszoda vonatkozásában 100
%-os állami támogatottságú, az elõkészí-
tések tekintetében viszont nem. Azzal szá-
moltunk, hogy a belügyminisztériumi pá-
lyázaton talán sikerül nyernünk, és az utat,
ami szükséges az uszodához, meg tudjuk
csinálni ebbõl a forrásból. 15 milliót tud-
tunk volna pályázni. Sajnos azon a pályáza-
ton a Fejér megyei 5. számú választókerü-
letben nem nyert senki; 3 milliárd Ft volt
összesen a pályázati forrás és 57 milliárd
Ft-nyi igény érkezett be országosan. A
számlavezetõ pénzintézettel februárban
kezdtünk el egyeztetni a fejlesztési hitel
vonatkozásában, tekintettel arra, hogy az

útcsatlakozási és egyéb mûszaki instru-
mentumra kértünk árajánlatot. Párhuza-
mosan ment az uszodatervezés, ahol pozi-
tív változás, hogy a korábbi, könnyített vá-
zas, fóliás megoldást elvetette a kormány-
zat, és az épület szerkezetében egy kifeje-
zetten tetszetõs, idõtálló és használható
megoldás született, illetve fölemelték a ko-
rábbi költségvetést a duplájára az uszoda-
technika és -épület tekintetében. A mara-
dék elõkészítésre szükséges nekünk vala-
milyenfajta erõt mutatni. Ezt 50 millió Ft
nagyságrendben határoztuk meg. A köz-
mûfejlesztéseket, amiknek egy részét
amúgy is végre kellett volna hajtanunk,
közmûfejlesztõ, -üzemeltetõ cégekkel
egyeztetve nagyjából beáraztuk. Az útra
mindenfajta kötelezettség nélkül kértünk
egy elõzetes költségvetést, így alakult ki ez
az összeg, annak figyelembevételével,
hogy a törlesztõrészlet kezelhetõ mértékû
legyen. A fejlesztési hitelhez kormányen-
gedélyre van szükség, amit november
20-áig lehet kérni. Az uszoda-közbeszer-
zés ki van írva, tehát az állam az uszodára
kivitelezõt keres, és úgy tûnik, fog is talál-
ni, mert a helyszíni bejáráson több társaság
is részt vett. Ezért szükséges felelõs dön-
tést hoznunk. A számlavezetõ pénzintézet
hozzáállásával nem feltétlenül tudok
egyetérteni, mert az összeg nagyságrendje
olyan, hogy ha nagyon akarnánk, akkor
egyhavi normatívánkból inkasszóval be
tudnák szedni az egészet a járulékaival
együtt. Ennek ellenére úgy érzem, mintha
nemzetbiztonsági kockázatot jelentenénk,
mert igen markáns ingatlanfedezetet kí-
vánnak. Korábbi gyakorló ügyvédként azt
mondom, hogy az ingatlanfedezet látvá-
nyos, értelme viszonylag csekély. Az el-
múlt 9 hónapból 6 azzal ment el, hogy meg-
próbáltuk meggyõzni a pénzintézetet, õk
meg megpróbáltak meggyõzni bennünket,
hogy ez így jó. Most egy konszenzusos
helyzet van. A Magyar Takarékszövetke-
zeti Bank az önkormányzat számlavezetõ-
je, és hogy ne kelljen külön közbeszerzést
kiírni, a legegyszerûbb az igényeink vonat-
kozásában hozzájuk fordulnunk.

Hatalom, dicsõség, felelõsség

Nedoba Károly: Sárbogárd költségvetés-
ében az 50 millió Ft nagyságrendben nem
olyan nagy jelentõségû, de közben 3-4 mil-
liós támogatásért szoktunk veszekedni.
Arról volt szó, hogy a földet adjuk és köz-
ben pályázaton nyerünk. Tudtuk, hogy
Varga Gábor országgyûlési képviselõ úr
soha nem volt a Fidesz országgyûlési frak-
ciójának a krémjében, ebbõl kifolyólag a
lobbierõ is gyengül (lásd a kamerarend-
szer-pályázatot). Ha megépül az uszoda,
milyen rejtett dolgok történhetnek? Ezek
után elõfordulhat olyan is, hogy például az
üzemeltetésnél azt mondja a kormány,
hogy fenntartja, támogatja, és közben

mégsem. Ezt a fejlesztési hitelt én nem fo-
gom megszavazni. A frakciótok megkapta
a várostól, a lakóktól a felhatalmazást, tié-
tek a hatalom, tiétek a dicsõség. Ezzel él-
tek is, nagyon sokszor visszaéltek. Legyen
a tiétek a felelõsség is.
Dr. Sükösd: Abban, hogy gyengültünk, van
némi csúsztatás. Elég kinézni az ablakon:
itt van az állvány, most nyertünk 300 millió
Ft-ot.
Nedoba: Milyen pályázaton?
Dr. Sükösd: A KEOP-pályázaton. Elég
sok kilométer van benne, hogy ez ide ke-
rüljön.
Nedoba: Én értem, de azért azt is mondd
el, hogy ez milyen.
Dr. Sükösd: 2007–2013-as.
Nedoba: Maradványpénz.
Dr. Sükösd: Igen, de 1100 önkormányzat
pályázott, amibõl 370 nyert. Amikor a költ-
ségvetést terveztük, azt mondtam, hogy
két helyrõl szeretnénk pénzt arra, hogy az
uszodával egyenesben legyünk. Egyrészt
szeretnénk a BM-es pályázaton, másrészt
az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe ke-
rült önkormányzatoknak kiírt pályázaton
nyerni. Ez utóbbin nyertünk 25 millió
Ft-ot. Hogy miért 50 millió a fejlesztési hi-
tel, azt az elõbb elmondtam. Az áramszol-
gáltatóval egyezkedünk, és nem kizárt,
hogy a beruházás egy részét megcsinálják
saját fejlesztésben, és akkor kevesebbe fog
kerülni. Akkor nyilván nem költjük el rá a
fejlesztési hitelt.

Eleve nem

Nedoba: A régebbi fejlesztési hitelt kriti-
záltad, mert áthúzódott a következõ testü-
lethez. Akkor ez ugyanúgy fennáll itt is.
Dr. Sükösd: Igen, így van.
Juhász János: Ez is nemes cél, elismerem.
A mieink is nemes célok voltak. Ha te utó-
lag azt gondoltad, hogy nem kellett volna
felvenni, akkor én most eleve nem segítem
elõ, hogy fel tudjátok venni. Ez jóval drá-
gább, mint azok a fejlesztési hitelek. A mi-
eink 2,6 és 2,9 %-os kamat között voltak,
ez pedig meghaladja a 6-ot. Az adósság-
konszolidáció lezajlott, most kezditek a hi-
telfelvételt, eladósítást. Bármilyen nemes
a cél, lehet, hogy saját erõbõl, bizonyos
dolgokat visszafogva, vagy valamilyen mó-
don kikínozva magából az embernek kelle-
ne ezt a megváltozott körülményt kezelni.
Dr. Sükösd: Ha azt nézzük, hogy az ipar-
ûzési adó 230 millió, a Klebelsbergnek kifi-
zetett összegünk 109 millió és a többibõl
tartjuk az összes többi intézményt, illetve
mûködünk, akkor nincs realitása annak,
hogy 50 millió szabad forrást tudjunk moz-
gatni éven belül. A közbeszerzési kiírást
olvastam a közlönyben: 300 napot írnak el-
számolással, mûszaki átadással és minden-
nel együtt, ami azt jelenti, hogy az uszo-
da-beruházásnak a jövõ évben meg kell va-
lósulni tokkal-vonóval, mûködéssel
együtt. Lehet abban bízni, hogy jövõre is
lesz BM-es pályázat és hátha nyerünk, csak
mire azt kiírják és eldöntik, addigra ennek
a dolognak el kell indulnia.
Juhász: Vagy lesz még egy konszolidáció.
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50 jobb, mint 90

Szilveszterné Nyuli Ilona: Milyen megle-
petésre számíthatunk még az 50 millión
felül? A tavaly novemberi testületi ülésen
az önrész mértéke nem volt ismert. Azt
gondolom, hogy ha elkezdek építeni egy
házat, akkor tudnom kell, mit mibõl ho-
gyan csinálok meg. Ezt ebben az uszoda-
projektben nem látom.

Dr. Sükösd: Az elég baj. Ha elolvasod az
összes elõterjesztést: soha nem mondtuk,
hogy nem lesz önrész. 150 millió volt a tel-
jes költségvetés elõször. Minden érintett
település, akiket ismerek, jelezte, hogy ez
kevésnek tûnik. A települések 90 %-a je-
lezte, hogy a 20-30 % körüli önrészt nem
fogják tudni kigazdálkodni. A közös fellé-
pés eredményeképpen a magyar kormány
fölemelte a költségvetést a duplájára, az
önrészfizetési kötelezettséget eltörölte,
átvállalta az egészet. Erre van döntés. Az
üzemeltetés vonatkozásában jogszabály
jelent meg. A Nemzeti Sportközpontok
nevezetû állami szervezet fogja üzemeltet-
ni az uszodákat. Az 50 millió Ft-tal min-
denképpen jobban nézünk ki, mint a 300
millió 30 %-ával. Amikor terveztük a költ-
ségvetést, az önrész hozzárendelésével a
Szent István utat és a Sport utcát szerettük
volna megcsinálni a BM-es pályázatból. A
rendkívüli mûködési támogatási igényünk
57 millió Ft volt, ebbõl nyertünk 25-öt. Az,
hogy összességében 50 millió Ft kellene a
fejlesztésre, kiolvasható a költségvetésbõl.
Most konkretizálódtak hozzá a célok, te-
kintettel arra, hogy az uszoda kivitelezésé-
re a közbeszerzés két hete jelent meg a
közlönyben és november 23-áig lehet rá
ajánlatot tenni. Addigra derült ki, mi a
pontos mûszaki tartalom. A magyar állam
mindig azt mondta, hogy szigorúan az
uszodát finanszírozza, és nem fogják be-
számítani önrészként a területet. A köz-
mûfejlesztést kell megoldani, az elektro-
mos, víz-, szennyvízvezetéket el kell vinni a
telekhatárig. Igaza van Juhász János kép-
viselõtársunknak, hogy az Magyar Fejlesz-
tési Bank-os hitelkonstrukciók kedvezõb-
bek voltak, csak MFB-s konstrukció már
nincs.

Erõs Ferenc: Sok évet vártunk arra, hogy
egyáltalán legyen uszodánk. Ha az 50 mil-
lió Ft-os fejlesztési hitelt felvesszük, ezzel
nem gátoljuk meg azt, hogy megépüljön az
uszodánk. Én ezt nagyon jó dolognak tar-
tom.

Tóth Béla: Lehet, hogy felelõtlenül gon-
dolkodok, de azt gondolom, hogy az uszo-
da mindenkinek jó, nem csak nekünk, ha-
nem az unokáinknak, gyerekeinknek is.
Sárbogárd mióta város, és nincs egy uszo-
dája!

A határozati javaslatot a fejlesztési hitel
felvételérõl 6 igen, 3 nem arányban meg-
szavazták.

Ügyelet – település
kerestetik

A központi orvosi ügyelet mûködtetésére
kötött szolgáltatási szerzõdés módosítása
kapcsán elhangzott, hogy ha az ellátási te-
rületen elérné a lakosságszám a 20.000 fõt,
akkor önkormányzati hozzájárulásra nem
lenne szükség, mert ekkora lélekszámnál a
társadalom-biztosítási támogatás jobb.
Dr. Sükösd: Most 15-16.000 fõ között
mozgunk Nagylókkal és Hantossal együtt.
Juhász: Mennyi az önkormányzat terhe
havonta?
Dr. Sükösd: 1,5 millió Ft körüli. Arra gon-
doltam, hogy még egy települést vonjunk
be. A cég szintén folytatja az egyeztetése-
ket egy duális központ megvalósítása mel-
lett települések bevonására, ami arra kife-
jezetten jó lenne, hogy az önkormányzati
hozzájárulás markánsan csökkenjen, vagy
adott esetben meg is szûnjön, ami nekünk
mindenképpen hasznos lenne. A tõlünk
délebbre fekvõ településeken a lakosság-
számarányra vonatkozó hozzájárulás sok-
kal magasabb, mint a mienk, mert õk ki-
sebb rendszerben próbálják fenntartani
ugyanazt.
A testület megszavazta a módosítást.

Bûnmegelõzés
applikációval

Pályázatot nyújtottak be együttmûködés
keretében bûnmegelõzési projekt megva-
lósítására, melyet utólag hagyott jóvá a tes-
tület.
Dr. Sükösd: A Nemzeti Bûnmegelõzési
Tanács írta ki ezt a pályázatot. 100 millió
Ft a keretösszeg országosan. 17-szeres
igény mutatkozott. A rendõrséggel együtt-
mûködve került hozzánk a Kezedben a
biztonságod program, amit egy informati-
kai és biztonságtechnikával foglalkozó cég
és Pécs Város Önkormányzata fejlesztett
ki. A licenc a cégé maradt, és ezt árulják, a
rendõrség pedig teljes körû szakmai támo-
gatásáról biztosította a társaságot. Ez egy
mobiltelefonos applikáció, amit úgy lehet
beállítani, hogy ha az ember bajban van,
akkor egy gombnyomással elektronikus jel
formájában a rendõrségnél megtalálható
szerverre küldi el a kódot, amibõl ponto-
san lehet tudni, hogy ki az, aki bajban van,
hány éves és hol van. Van egy olyan al-
funkciója ennek, ami bevonja a polgárõrö-
ket is. Tehát alkalmas arra, hogy a rendõr-
ségi diszpécser a lehetõ legközelebbi em-
berrel tudjon kommunikálni. A program-
nak része az is, hogy településenként meg-
határozott számú egyéb hardvereszközt
hoznak (leegyszerûsített pánikgombos te-
lefont, nyakba akasztható, vagy karórás
változatot). A megcélozott összeg arra le-
het elég, hogy a rendszer egy évig üzemel-
jen úgy, hogy semmilyen költségünk nincs
vele. Sárbogárdi nagyságrendû lakosság-
számnál, ha több település is csatlakozna a
környéken, a havi fenntartási díj 50.000 Ft
körüli. Ha több évre köt szerzõdést egy te-
lepülés, akkor a cég a következõ két évben
intenzíven csökkenti ennek nagyságrend-

jét. 12 településbõl 7 település meg is kö-
tötte az együttmûködési szerzõdést, illetve
Sárbogárd rendõrkapitánya is aláírta.
Szilveszterné: A rendõrségen lesz ennek
egy központja?
Dr. Sükösd: Van egy nagy teljesítményû
laptop, amit a cég üzemeltet és szervizel.
Nyilván lesz egy olyan eszköz is, ami mo-
zog, és lesz egy olyan, ami telepítve lesz a
rendõrségre. Kapitány úr azt mondta,
hogy ezt megszervezik.

Vásári hangulat
A Dészolg Kft. üzemeltetésében lévõ vásár
és piac mûködésérõl is szó esett az ülésen.
Dr. Sükösd: A piacfelügyelõ folyamatosan
tevékenykedik. Hála Istennek vannak áru-
sok rendszeresen a piacon. A vásár tekin-
tetében, a viszonylag kevésbé kezelhetõ
román árusokon túl, egy beállt rendszer
van. A szolgáltató jelzése alapján élénkebb
rendõri jelenlétet kérünk, mert szükség le-
het rá. Az antiszociális viselkedést min-
denre való tekintet nélkül nagyon mással
honorálni nem tudjuk. Érdekes a kisállat-
vásár – amióta fizetjük az állatorvost, az-
óta senki nem visz ki állatot. Ha a követke-
zõ év elsõ felében ez így marad, akkor az
átminõsítést kezdeményezzük ismét kira-
kodóvásárrá, mert fölösleges költségeket
nem kell sem a szolgáltatónak, sem a vá-
rosnak viselnie. A parkolás tekintetében
nem egy eszeveszett összeg a 100 Ft, a Túry
Miklós utca közlekedése szempontjából
jelentõsen jobb lenne, ha mindenki jogkö-
vetõ magatartást tanúsítva igénybe venné
a parkolót.
Nedoba: Sem a városvezetõség, sem más
nem tehet arról, hogy pang a piac. Én is azt
mondom, amit annak idején Nagy Tibor,
volt képviselõtársunk mondott, hogy na-
gyon szép ékköve Sárbogárd belvárosá-
nak, de sajnálatos módon a rendeltetését
nagymértékben nem tudja a kereskede-
lemben betölteni. A sok multi itt van, emi-
att visszaszorul. Tudatosan fogom ezt így
mondani, és nem vagyok rasszista: amit a
román cigány árusok mûvelnek a sárbo-
gárdi vásár területén, az ellen valamit ten-
ni kell. Erõszakosak, leszólítják a vevõket,
nem fizetnek, alkudoznak, eltorlaszolnak
mindent, nagy területeket foglalnak el, úgy
viselkednek, mintha az övék lenne ez az
ország. Én liberális gondolkodású vagyok,
de ha ide jönnek, tartsák be a megfelelõ
szabályokat, ha pedig nem, akkor arra ké-
rem a polgármestert, hogy valamilyen
megoldás legyen. Vagy a rendõrségnek
kell szólni, vagy a NAV-nak.
Dr. Sükösd: Én a piac vonatkozásában op-
timistább vagyok, mert minden szerda reg-
gel látom, hogy mennyien vannak. Van, aki
a telet is kihúzza.
Gerlai Zsolt: Egyre inkább elharapóznak a
bevásárlókocsisok is, akik letámadják az
embert a Penny-parkolóban, séta közben.
Ha szerencsém van, akkor negyed óra után
sikerül a rendõrségen elérnem valakit,
hogy jöjjenek és csípjék meg õket. Az a
meglátásom, hogy idõsekre, védtelenekre
pályáznak célirányosan.

Folytatás a következõ oldalon.
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Városünnep étlen?

A jövõ évi városi rendezvényekrõl, ünne-
pekrõl szóló napirend kapcsán dr. Sükösd
elmondta: 30 éves lesz a város. 2016. janu-
ár 6-án a díszteremben tartanánk egy ün-
nepi testületi ülést, amire meghívnánk va-
lamennyi valaha megválasztott önkor-
mányzati képviselõt és polgármestert is,
egyidejûleg kegyelettel megemlékeznénk
az elhunytakról.
Nedoba: Kell hozzá plusz anyagi forrás?
Dr. Sükösd: Megítélésem szerint nem.
Nedoba: Annyira silány lesz?
Juhász: Magyarul nem kapsz enni.
Dr. Sükösd: Nem. A városi ünnepek költ-
ségvetése egy szolid étkezéssel egybekö-
tött ünnepet is el szokott bírni. A mûsort az
intézményekkel állítjuk össze. Vannak
olyan kis költségvetéssel, de nagyon igé-
nyesen megvalósítható, egyedi emléktár-
gyak, amiket egy Fejér megyei cég gyárt,
akikkel a kapcsolatot fölvettem.
Juhász: Karcsika, arra törekedjél, hogy a
város 40 éves évfordulóján még ne rólad
emlékezzenek meg kegyelettel. Én is arra
törekszem; majd inkább az 50-es körül.
Nedoba: Öregszem, de meg is teszek érte
mindent.
Szilveszterné: Esetleg sárbogárdi mûvé-
szek szóba jöhetnek?
Dr. Sükösd: Persze. Kõfaragást és minden
egyebet innen rendelünk. Nem arra gon-
dolok, hogy állítsunk magunknak vagy bár-
kinek sírkövet. Csak a sárbogárdi mûvé-
szek nagy része sorozatgyártásra nincs be-
rendezkedve.
Szilveszterné: Hány fõrõl van szó?
Dr. Sükösd: Szerintem 60 körül.

Vicceljünk!

A polgármester szabadságának utólagos
engedélyezése kapcsán Nedoba megje-
gyezte: Mi lenne, ha egy kicsit megviccel-
nénk a polgármester urat, és azt monda-
nánk, hogy nem fogadjuk el utólag a sza-
badságát?
Demeterné dr. Venicz Anita: Akkor bejön
csúsztatni.
Szilveszterné: Bejön éjszaka.
Dr. Sükösd: Voltam bent a héten éjszaka
kétszer is a riasztó miatt.

Bejelentések

Juhász: A Szent István út felújításával mi
az elképzelése a polgármester úrnak?
Dr. Sükösd: Két dologban nyilatkoztam el-
hamarkodottan. Az egyik az, hogy a ma-
gyar államnak sikerül megugrani azt a fel-
adatot, hogy végre megkapjuk tulajdonba
a Szent István út déli szakaszát. A 82. rajz
sem volt elég – amit mindenki jóváhagyott
a MÁV-nál, meg én úgy tudtam, hogy az
MNV Zrt.-nél is. Viszont úgy tûnik, hogy
az idei évi források is lehetõvé tették, hogy
a legrosszabb szakaszt külön meg tudjuk
pályázni. Mert eddig az idegen tulajdon
miatt automatikusan kizáródtunk. A jövõ
év elején ismét benyújtjuk ezt a hazai for-

rású pályázatot. Ha ez nem lesz, akkor pró-
bálok rá keresni mást. Az önkormányzati
gazdaságfejlesztési nagy pályázatcsomag
(aminek elsõ megjelenését novemberre
vártuk) része a közmûfejlesztés. Életben
tartjuk az árajánlatokat, próbáljuk aktuali-
zálni.
Juhász a Május 1. majori kátyúzást sürget-
te: Ha oda egyszer eljönne bárki közüle-
tek, meglátná, milyen körülmények között
élnek emberek. Naponta van ebédszállí-
tás. A posta és az ott lakók is zömében ko-
csival járnak. Mondjuk, én finoman me-
gyek.
Nedoba: Persze, mert félted a macskákat.

Paprikás kacsavédõ

Juhász: A Bem utcában a levágott gaz az
út mentén hever, el kellene onnan vinni. A
hatósági osztályvezetõ úrnak a múltkori-
ban jeleztem a kacsatartási problémákat,
amik egy tanyán vannak, nem messze a
Május 1-tõl. Érdemes lenne megnézni azt
a fekete fóliás, vázon lévõ, szélárnyékot
biztosító valamit. A felében össze vannak
zsúfolva az állatok. A fehér kacsák soha
nem látott sötét színben pompáznak. A
múltkor láttam, amikor a gyepen valaki
úgy fogta meg a kacsát, hogy üldözte és rá-
lépett. Kiordítottam, hogy „Mit csinálsz
azzal a nyomorult állattal, te hülye gye-
rek!” A szõlõknél szépen, gyorsan lerende-
zõdött a húsmarhatartás ügye. Ha azt meg
lehetett szüntetni, akkor nem hiszem,
hogy ennek ne lehetne érvényt szerezni,
merthogy ez az állattartás semmiféle sza-
bályának nem felel meg, abban biztos va-
gyok. A paprikaszárítás hogy és kinél zaj-
lott, mert akinél zajlott, az biztos, hogy
nem volt számlaképes.
Dr. Sükösd: A paprikaszárítás Érsekcsa-
nádon zajlott egy nagy cégnél.
Juhász: Nem ott zajlott, csak az adta a pa-
pírt.
Dr. Sükösd: Nem. Érsekcsanádon rendes
tanúsítványt adtak, sõt bejárásra is elment
több kolléga, akik megnézték a szárító és
egyéb mûveletet. Van teljesítésigazolás,
számla és kifizetés is, a másik cégtõl is, aki-
vel száríttattunk. A többi dologra reagálva:
a Bem utca másik fele nem a mi területünk
volt, ennek ellenére levágtuk. A zöld hulla-
dék azért maradt ott, mert kevés a jármû-
vünk, nem értünk el mindenhová. A
Dészolg sokszor nagyon intenzíven tud eb-
ben a dologban segíteni. A húsmarha-
történet egyezséggel zárult le, azért ment
ennyire gyorsan. A kacsatartás vonatkozá-
sában aljegyzõ úr tájékoztatott arról, hogy
ez nem a mi hatáskörünk, hanem a Nemze-
ti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalé. Az
információt továbbította neki az aljegyzõ
úr.
Nedoba: Mi van a Dobó Istvánnal?
Dr. Sükösd: A tulajdonos huzamosan kül-
földön van. Határidõt adott neki a kor-
mányhivatal építésfelügyeleti szerve Du-
naújvárosban. A tulajdonos közeli hozzá-
tartozójának jelenlétében fel fogjuk szaba-
dítani az árkot rövid idõn belül, az egészen

biztos, ezt követõen megpróbálunk velük
megegyezni a folytatásról is. Nyilván jobb
lenne, ha a tulajdonos legalább egyszer
tiszteletét tenné itt.

Tippek
Nedoba: Már kidõlt egy része, kidõl ott
még egyszer valami, rádõl valakire, óriási
probléma lesz, higgyétek el, nem játék.
Gyakorlatilag rajta van az úttesten. Ne-
hogy legyen egy baleset, mert akkor majd
egymásra lehet mutogatni. Fél évvel ez-
elõtt e helyiségben elhangzott Varga
Gábor országgyûlési képviselõ úrtól, hogy
legyünk türelmesek, a 63-as út fel lesz újít-
va. Itt az év vége. Októberben nem készült
el az út. Abban is biztos vagyok, a vagyono-
mat rátenném, hogy novemberben sem ké-
szül el. Gondolkoztam, mi történhetett.
Remélem, a fülibe jut majd, azért is mon-
dom: vagy felhasználva a nyilvánosságot
bejelentett valamit, ami még nem volt ak-
tuális; vagy minden rendben volt, el is ké-
szült volna, csak közben kegyvesztett lett;
vagy nem volt igaz, csak egyszerûen blöf-
fölt, hazudott a képviselõ úr – de ezt én tel-
jesen kizártnak tartom –; vagy elfogyott az
aszfalt; vagy Sárbogárd vezetõivel össze-
rúgta a port, mi lettünk kegyvesztettek és
Abára került a pénz, mert ott épül a kerék-
párút.
Dr. Sükösd: Az egy másik forrás. Itt meg
épül a hõszigetelés. Egyiknek sincs köze a
63-ashoz. Mivel ez a kormányzati kommu-
nikáció része, ezt nem egyedül találta ki,
nem volt se blöff, se ad hoc jellegû a dolog.
Azt mondta el, amit hivatott volt elmonda-
ni, különösen úgy, mint fejlesztési biztos.
Az aszfalt sem fogyott el, de kormányzati
döntés született tudomásom szerint az
összes ilyen fajta beruházás átütemezésére
2016-ra. Nem veszett össze az országgyûlé-
si képviselõ úr Sárbogárd város vezetésé-
vel. Az abai kerékpárút ugyanolyan ma-
radványforrásból van, mint a mi KEOP-os
fejlesztésünk, és egy másik térségbõl jött
át.

Ha szakad
Szilveszterné: Az iskoláink nagyon rossz
állapotban vannak. Arról számolnak be
szülõk, hogy ha van egy esõ, akkor tologat-
ják a vödröket.
Dr. Sükösd: A Mészölyben igen. Miklóson
nincsen probléma, meg Töbörzsökön se.
Szilveszterné: Ne várjuk meg, amíg valaki-
nek a fejére szakad a plafon! Mert akkor ki
lesz a felelõs, az igazgató, vagy a KLIK?
Valahogy kellene erre is forrást találni.
Szeretném elkérni a KLIK jelentését az is-
kolák fenntartásának a költségráfordításá-
ról. A közmunkások panaszkodnak, hogy
akik nem Fidesz-közeli közmunkások,
vagy inkább a baloldal felé húznak, nem
kapnak közmunkát, nem mehetnek okta-
tásra, be sem hívják õket.
Dr. Sükösd: Ezt visszautasítom. A köz-
munka nagyságrendje kizárólag rajtam

Folytatás a következõ oldalon.
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múlt. Mindenki tiltakozott. Sárbogárd vá-
ros jegyzõje aggályát fejezte ki, a mûszaki
osztályvezetõ megfenyegetett, hogy föláll
az egész osztály, ha ezt csinálom a további-
akban is. 620 emberünk volt tavaly. Három
megyét nézve a lakosságszámhoz viszo-
nyítva mi vagyunk a legnagyobb foglalkoz-
tatók. Ha ez nem jó, a törvényt betartva
ennek a harmadára vissza lehet menni.
Mindenkit megpróbálunk alkalmazni. Két
dolgot kell tekintetbe venni. Ha valaki
nem akar dolgozni, nem fogunk neki kö-
nyörögni. Aki adott esetben azért kerül ki
30 nap után, mert azt látjuk, hogy a napi
két jelenléti ív zavaró számára, mert vissza
kell jönni a másodikat is aláírni, azt nem
fogjuk nyaggatni ilyen dolgokkal, mert ott-
hon lesz. Fölháborodás volt, amikor ezt
bevezettük.
Juhász: A baloldaliak, vagy a fideszesek
is?

Nem kért atomreaktort

Dr. Sükösd: 600 embernél én nem tudom,
kiben mi lakik, és nem is érdekel. A cso-
portvezetõknek megtartottuk a tájékozta-
tást, hogy a közmunkaprogram-vezetõ és
én is látni akarjuk a jelenléti íveket. Ha azt
látom, hogy azonos kéztõl származó 8 alá-
írás van egymás alatt, akkor mindenki
megy, a csoportvezetõvel együtt, mert
mindenki helyettesíthetõ. Azzal vádolni,
hogy ez politikai alapon van, marhaság.
Többen úgy voltak fölháborodva, hogy
még a minimum képesítési követelmény-
nek sem tudtak eleget tenni. Volt, aki ve-
lem ordított az irodában, hogy a származá-
sa miatt nem veszem föl. Három feltétel
van: legyen nagyjából ép keze, lába, 8 osz-
tályos bizonyítványa, meg vállalja el. A
tanfolyamok létszámát nem mi határozzuk
meg. A tanfolyamon most csoda történt:
25 behívottal megtelt a 25 fõs tanfolyam,
mindenki elvállalta. A múltkor a 49 fõs
közmunkaprogramra 172 kiközvetített
volt, és még volt üres hely. Fele nem jött
meg, nem volt orvosija, nem vállalta, pedig
nem azt mondtam, hogy hozzon valaki

atomreaktort, meg azt se, hogy tervezzen.
Én tudom, hogy az nem tetszik, hogy eddig
egy valahonnan hozott orvosi igazolással a
22.800 Ft-on el lehetett lenni 3 évet. Most
azonban aki nem tud komoly szakvéle-
ményt fölmutatni, annak megszüntetik a
foglalkoztatást helyettesítõ támogatását.
A legtöbb évek óta nem dolgozott, ha be-
hívtam, vagy nem jött el, vagy produkált
olyan papírokat, amire az egyik kollégám
azt szokta mondani, hogy gyárilag béna,
hogy véletlenül se lehessen fölvenni. A leg-
jobb az volt, aki olyat hozott, hogy por-
mentes munkakörben foglalkoztassam.
Egy kérdést tettem föl: hol? Erre a mai na-
pig nem érkezett válasz. Ezen a létszámon
csökkentünk, mert kezelhetetlen.

Klinker helyett

Szilveszterné: Érkezett 300 millió Ft a föl-
újításra, de mi ez a pazarlás? A díszterem
gyönyörû klinkertéglából épült, erre most
rákerül a hõszigetelés, és újra méregdrága
piros dísztéglával be lesz burkolva.
Dr. Sükösd: Mindenkinek a saját ízlése,
hogy a klinker mennyire szép, vagy nem. A
klinker egy darabban nem bontható. 2015.
január 1. óta hatályos szabvány szerint köz-
épületre – de ha jól tudom, most már csalá-
di házra is – 15 cm hungarocellt kell fölten-
ni ahhoz, hogy megfeleljünk a KEOP azon
elõírásának is, hogy legalább kettõ hõtech-
nikai osztályt javuljunk. Ebbõl kifolyólag,
és mivel a struktúrát meg kell õrizni, vissza
kell rakni. A korábbi költségvetési szám
alatt vagyunk a burkolattal. Nem ez a drá-
ga elem ebben a beruházásban, tehát nem
pazarolunk.
Szilveszterné: Én láttam olyan technológi-
ákat, amikkel belülrõl szigetelnek.
Dr. Sükösd: Hatszor ennyibe kerülnek. A
tervezõvel nagyon sokat vívtunk ezen,
hogy hogyan tud ez belül maradni a költ-
ségvetésen, mert a szigetelésnél a 15.000
Ft/m2-t nem léphetem túl. Ez a fal jobban
jön ki, mint ahol csak a hõszigetelõ vakola-
tot kenjük rá. Ezt komoly számítások elõz-
ték meg.

Útirány

Tóth: Valakinek nem tetszett a Kinizsi ut-
cánál a tábla kihelyezése és kivette onnan,
csak nem tudta, hogy hova tegye le. Ki-
szedték a táblát, és vissza kellene tenni.
Dr. Sükösd: Megint? A Kinizsi utca min-
dig útban van valakinek, valaki nem bír ka-
nyarodni.
Juhász: Az baloldali utca.
Tóth: Attól függ, honnan megy.
Dr. Sükösd: Én nem tudom, hogy az
utcanévtábláink mit ártottak, de nem csak
a Kinizsiben van ilyen probléma. Többet
visszaraktunk már többször is.
Erõs: A Huba utcai lakók nevében köszö-
netet mondok a kátyúzásért. Kicsit elhúzó-
dott, de megszûnt a balesetveszély.
Dr. Sükösd: A Magyar Közút együttmûkö-
dõ volt, mert a felmérés után megállapítot-
tuk, hogy ez messze meghaladja a mi tech-
nológiai szintünket. Föl tudtuk volna bon-
tani még jobban, de nem tudtuk volna
visszaépíteni, mert komoly beavatkozást
igényelt.
Erõs: Visszatérõ probléma, reméljük,
hogy a jövõ évi költségbe, vagy pályázatba
bele fog férni a Gárdonyi utca burkolása.
Dr. Sükösd: Az építkezés hat helyszínen
zajlik Sárbogárdon. A szigetelési munká-
latok nagyrészt mindenhol befejezõdtek.
A nyílászárók a jövõ hét második felében
mindenhova megérkeznek, ahol még nin-
csenek meg a cserék. A kisebbik óvodákon
ezek egynapos beavatkozások. Megszer-
veztük, hogy az adott csoportnak van egy
„menekülési” lehetõség, egy másik cso-
porthelyiség, ahol addig lehetnek. A sport-
öltözõn is látszanak a megkezdett munká-
latok nyomai. A városházán annyi kelle-
metlenség volt, hogy volt olyan osztályunk,
ahol két napig nem volt internet. A mûve-
lõdési házban rendezvény nem fog elma-
radni a munkák miatt.

Hargitai–Kiss Virág

Trágyagondok
Lakossági panasz érkezett szerkesztõségünkbe, miszerint a Gilice közben az egyik udvar-
ból az aszfaltos útra, onnan pedig a keleti csatornába folyik a trágyalé. A bûzös lét szét-
hordják az autók, és ott közlekednek a gyerekek is az iskolába. Közegészségügyi szem-
pontból mindenképpen aggályos ez a helyzet.
Dr. Bögyös Gábor, a Sárbogárdi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-el-
lenõrzõ Hivatalának vezetõje megkeresésemre elmondta, hogy már ellenõrizték koráb-
ban az említett helyen a sertéstartás körülményeit, és nem találtak problémát.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ úgy nyilatkozott, hogy többször is felszólították már az
állatok gazdáját. Mivel az önkormányzatnak nincs hatásköre az állattartás tekintetében,
továbbítja a panaszt Simon Jánosnak, a Sárbogárdi Járási Hivatal vezetõjének hathatós
intézkedés reményében.
Két Árpád utcai lakóra is jött panasz, ugyancsak trágyaügyben: õk ugyanis szanaszét rakják a kertjük végében a trágyát, és nem semle-
gesítik semmivel, ami a környékbeli lakóknak okoz problémát. Az önkormányzathoz ilyen jellegû panasz még nem érkezett. Ez ügyben
is a járási szervek illetékesek, hozzájuk lehet konkrét bejelentéssel fordulni.

Hargitai–Kiss Virág
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Mészöly-hírek
Mosolygó arcú napközisek lepték el no-
vember 13-án, pénteken a Sárbogárdi Mé-
szöly Géza Általános Iskola földszinti ter-
meit, ahol másodízben rendeztük meg
Márton-napi délutánunkat.
Délelõtt összegyûjtöttük a gyerekek által
készített libás rajzokat, melyekbõl kiállítás
készült iskolánk aulájában.

Délután szülõk, nagyszülõk és kisebb-na-
gyobb testvérek kísérték el a tanulóinkat,
hogy közösen elevenítsük fel a Már-
ton-nap hagyományait, népszokásait, és
színes, érdekes foglalkozásokon vegyenek
részt. A tanítók vidám, szórakoztató, játé-
kos feladatokkal készültek a tanulók szá-
mára: serényen készültek a libás alkotá-
sok, fejdíszek, libabábok. Mozgásos játé-
kokra is lehetõség volt: népi gyermekjáté-
kokat játszottak, akadálypályán ügyesked-
tek, célba dobtak. Volt, ahol kukoricát
morzsoltak, „libát” tömtek, és volt, ahol li-
batojást kerestek. Iskolánk aulájában kö-

zös fényképezkedésre került sor Ludas
Matyival és Márton libával.
Ha valaki megéhezett a játékban, kézmû-
veskedésben, a szülõk által készített, fino-
mabbnál finomabb süteményekbõl válo-
gathatott, és persze nem hiányozhatott a
libazsíros kenyér sem.
A délután jókedvûen telt, egy év múlva új-
ra találkozunk!

Szabóné Berki Judit

Sportágválasztó
a Mészölyben

November 13-án iskolánk a Magyar Kézi-
labda Szövetség felkérésére sportágválasz-
tó bemutatót tartott kézilabdából az alsós
diákjainknak. „A Sport Legyen a Tied!”
projekt keretében színvonalas, látványos
feladatokat mutattunk be a „Kézilabda az
iskolában” programban résztvevõ 7. a osz-

tályos diákjaink segítségével. A tavalyi év-
ben kapott eszközeinkkel gyakorlatokat
oldottunk meg, melyet az alsósok mind ki-
próbálhattak.
Köszönjük mindenkinek a részvételt!

Diákolimpia

Teremlabdarúgó-diákolimpiát tartottunk
a Mészölyben 10 csapat részvételével. Ed-
dig nem látott mezõny gyûlt össze, mely
egy kis gondot okozott a szervezõknek. A
DSB helyi vezetõje, Sárköziné Kati néni
azonban régebbrõl volt már hasonló hely-
zetben, így a tankerület engedélyével két-
napos versenyt írt ki. A remek mérkõzése-
ken a második napra a legjobb hat csapat
jutott be. A döntõt a Mészöly hetedikes di-
ákjai vívták a Petõfi Gimnázium csapata

ellen. Szoros küzdelemben a helyiek sze-
rezték meg a lehetõséget, hogy a megyei
döntõn képviseljék körzetüket és iskoláju-
kat.
Gratulálunk!

Tatár Annamária, Kátay Zsanett
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NYÍLT NAPOK A GIMNÁZIUMBAN
LEENDÕ KISGIMNAZISTÁK

Sok szeretettel várunk
minden érdeklõdõ szülõt és diákot a

2015. november 21-én megrendezésre
kerülõ nyílt napunkra.

8–12 óráig az 5–8. évfolyamos diákok
óráira látogathatnak el.

Közben 10 órától tájékoztatót tartunk
a képzésrõl.

Jelentkezési lap az igazgatóságon kérhetõ,
vagy a honlapról letölthetõ.

Az írásbeli felvételi vizsga idõpontja:
2016. január 16., 10.00 óra.

2015 | 11 | 19

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

SÁRSZENTMIKLÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ÚJAT ÚJ MÓDON
A SÁRSZENTMIKLÓSI
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 12.000.000 Ft vissza nem térítendõ támogatásban részesült az Új Széchenyi Terv
Társadalmi Megújulás Operatív Programjának „Innovatív Iskolák Fejlesztése” 2. ütem felhívása keretében a TÁMOP 3.1.4C-14-
2015-0649 azonosító számú, „Újat új módon a Sárszentmiklósi Általános Iskolában” címû pályázatának megvalósítására. A pro-
jekt idõtartama: 2015. május 15. – 2015. október 15.

A projekt keretében innovatív elemeket, differenciált és élményt nyújtó tevékenységeket biztosító programokat szerveztünk az iskola ta-

nulói számára. Ennek keretében 70 fõ bevont tanuló megismerkedhetett a környezettudatos életmód gyakorlati megvalósításával, az

informatikai és idegen nyelvi fejlesztés játékos, élményszerû megoldásaival, valamint részese lehetett a családdal együtt szervezett kö-

zösségi programoknak. Projektünket szaktárgyi, a konfliktuskezelést, a tanulók lelki–szellemi egészségét erõsítõ pedagógus-to-
vábbképzések támogatták. A megvalósult tevékenységek a tanulóink szocializációját, magatartását, beilleszkedését hosszú távon szol-

gálják, melynek eredményeként növekednek továbbtanulási esélyeik, erõsödnek értékeik. Pályázatunk céljainak megfelelve a környezet-

tudatos életmódra történõ felkészítést, a korszerû IKT-kompetenciák megalapozását, a nyelvi fejlõdést, a nyelvtanulási készség erõsíté-

sét 4 változatos tanulói programmal: angol nyelvi témahéttel, családi nappal, ÖKO Pajta-táborral és IKT szakmai nappal teljesítettük. A

pedagógiai kompetenciák fejlesztése a tanulókkal való hatékony és élményszerû foglalkozások megvalósítása érdekében 2 fõ akkreditált
továbbképzése és a lelki egészség megõrzésre, konfliktuskezelésre, differenciálásra irányuló, a teljes tantestület részvételével szervezett

konferencia, képzések, elõadások formájában történt. Az informatikai kompetencia fejlesztése a digitális tananyagok gyakorlati haszná-

latával valósul meg.
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„Rémisztõ kezek” a Sárbogárdi Zengõ Óvodában
Ijedelemre semmi okunk, a mi óvodásaink már biztosan tudják,
hogyan lehet védekezni a bacilusok és vírusok ellen. Azt is tudják,
hogy vannak jótékony baktériumok is. Az e-Bug nevû egészség-
fejlesztési „Játékos Tudomány – Rémisztõ kezek” modul alkal-
mazásával látványos és interaktív foglalkozás alkalmával mutatta
be dr. Pásztor László, a Fejér Megyei Kormányhivatal osztályve-
zetõ fõorvosa és dr. Marton János a gyermekeknek, hogyan ter-
jednek a bacilusok például egy tüsszentéssel, kézfogással. Óvodá-
saink arra is kaptak hasznos tanácsokat, hogyan tudjuk kivédeni a
„támadásokat” alapos kézmosással hat lépésben.

A mikroszkopikus felvételekrõl készült fotókon „közelrõl” is lát-
hatóvá váltak a lények, melyek mindennapi életünk hasznos vagy
haszontalan velejárói. A gyermekek sólisztgyurmából elkészít-

hették a mikrobák világába való betekintés után a nekik legszim-
patikusabb kórokozót, és hazavihették, mert ebben az állapotban
nem fertõzõ.

A program létrejöttét az Európai Bizottság Egészségügyi és Fo-
gyasztóvédelmi Fõigazgatósága (DG SANCO) által kiírt európai
uniós pályázat tette lehetõvé, melyet az Országos Tiszti Fõorvosi
Hivatal partnerintézményként támogat.

Köszönjük dr. Pásztor Lászlónak és dr. Marton Jánosnak, hogy
elfogadták a meghívást és óvodáinkban is lehetõvé tették, hogy az
egészséges életmódra nevelés ilyen módon is megvalósuljon.

Huszárné Kovács Márta intézményvezetõ

Környezetvédelmi verseny Sárkeresztúron
„Mint azt bizonyára ti is tudjátok, minden évben megválasztják az
év állatait és növényeit. Mi azt szeretnénk, hogy róluk tudjatok
meg minél többet! Olvassatok, kutakodjatok, gyûjtsetek velük
kapcsolatban minél több információt! Az érdekességeket se
hagyjátok ki! Szükségetek lesz rá, hiszen a feladatlap, melyet
kitöltötök, ezen ismeretekre alapszik.
Ebben az évben az év madara a búbos banka, az év rovara a nagy
szentjánosbogár, az év hala a kecsege, az év kétéltûje a dunai tara-
jos gõte, az év emlõse az ürge, az év gombája a sötét trombitagom-
ba, az év vadvirága a fehér szegfû, az év gyógynövénye a galago-
nya, az év fája a kocsányos tölgy.”
Így kezdõdött az a meghívó, amelyben a sárkeresztúri általános is-
kola hívta versenyre a környék iskoláinak alsó tagozatos csapata-
it. Alsószentiváni tagiskolánkat a Husvéth Nóra–Madarasi Li-
li–Márkus Zsófia összetételû csapat képviselte, akiket Kocsisné
Madarasi Mónika és Pribék Erika tanító nénik készítettek fel lel-
kiismeretesen, még az élõlények latin nevét is bemagoltatva a
gyerekekkel.

A jó hangulatú vetélkedõn elõször egy-egy rajzot mutatott be
mindegyik csapat (mi egy ürgecsaláddal készültünk), majd a leraj-
zolt állatot szóban is ismertetni kellett. Ezt követõen egy puzzle-t
kellett összerakni a búbos bankáról, s ebben a versenyszámban a
lányok nagy örömére mi lettünk a leggyorsabbak. Végül egy 45
perces feladatsort töltöttek ki a csapatok, ahol totó, igaz–hamis
állítások, szöveg-kiegészítés, szövegalkotás tette próbára a gyere-
kek tudását a fentebb felsorolt élõlényekrõl. Végül a negyedik he-
lyezettek lettünk, de ez abszolút nem tör le bennünket, mivel a
holtversenyben végzõ második, harmadik helyezettektõl csupán
egy ponttal maradtunk le, így gratulálhatunk teljesítményükhöz!
Köszönjük a sárkeresztúri iskolának, hogy megszervezték szá-
munkra a versenyt, valamint köszönjük a vendéglátást és azt, hogy
(hozzánk hasonlóan õk is azt az elvet vallva, hogy senki nem tá-
vozhat az iskolából üres kézzel) minden résztvevõ csapat kapott
egy kis ajándékot. Jövõre ismét visszajövünk!

Kiss Attila



Bogárd és Vidéke 2015. november 19. HITÉLET 11

Cserebere
„Az Úr ajándéka a gyermek” (Zsolt 127,3)

Már kisgyermekkoromban sem szerettem a csereberejáté-
kot, aminek minden alkalommal keserves sírás lett a vége.
Utólag mindig nagyon megbántam, hogy könnyelmûen
megváltam régi kedves ajándékaimtól. A játék izgalma, no
meg a nagyobbak trükkös cselvetése mégis sokszor rabul
ejtett.
A minap rég nem látott iskolatársam elé mentem ki a vas-
útállomásra. A hangosbemondó unos-untalan ismételget-
te, hogy a nemzetközi gyors több mint fél órát késni fog. A
huzatos, barátságtalan váróterembõl a közeli gyorsétte-
rembe menekültem. Jól jött az ablak melletti kicsiny asz-
tal, a forró tea, sõt még a rágós muffin is. Alig helyezked-
tem el, amikor feltûnõ jelenség vonta magára a figyelme-
met. Divatosan öltözött, fiatal, szõke nõ markáns illatfel-
hõt és két kiskorú fiút húzott maga után. A hét év körüli kis
szõke rakétagyorsasággal rohant a kiszolgálópult felé, de a
szõke nõ villogó szemekkel, indulatosan helyre parancsol-
ta.
– De anya, én már farkaséhes vagyok – replikázott a gye-
rek.
– Maradj nyugton, és tanulj meg várni a sorodra – zárta le a
vitát a nõ.
A fiúcska értetlenül bámult az anyjára, hiszen egyetlen ve-
võ sem várakozott elõttük. Percekig kínos csend lett az
asztalnál. Aztán a fiú egyszer csak lehajtotta a fejét és a bal
karjára borulva sírdogálni kezdett. Bátyja rosszallóan lök-
dösni kezdte a nyafogóst, s közben mereven az ajtóra
szegezte tekintetét.
Az anya ezalatt sminkjét igyekezett nagy gonddal tökéle-
tesíteni. Csinos kis tükrében többször is ellenõrizte az
eredményt. Ólomlábakon jártak a percek. A szomszéd
asztaloknál itt is, ott is jóízûen lakmároztak a körülöttünk
ülõk. A kis bánatos karja takarásából olykor sóvárogva fel-
pillantott, de csak akkor, amikor az anya a rúzzsal és tü-
körrel volt elfoglalva. A napnál is világosabb volt, hogy ez
az asszony itt nem kulináris élvezetekhez készülõdik.
Ekkor belépett az ajtón a régóta várt negyedik személy, az
apa. Gyors, hûvös köszönés, néhány odavetett szó, s az
asszony már el is tûnt az emberforgatagban. Kis asztalom-
tól még jól láttam, hogy ott künn nyakába borul egy másik-
nak. Hálát adtam Istennek, hogy ezt a fiúk attól az asztal-
tól már nem láthatták. Az apa egy-egy ölelés és puszi után
„Na, gyertek fiúk, ebédeljünk!” felszólítással megindult a
pult felé. A nagyobbacska lassan, lelkesedés nélkül követ-
te. Ám a farkaséhes kicsi még csak meg sem mozdult. Az
apa kérdõn hátrapillantott. A kisfiú mintha erre várt vol-
na, jó hangosan felkiáltott:
– Én már nem is vagyok éhes! – azzal a két karjába borulva
zokogni kezdett.
Ekkor jutott eszembe gyerekkorom nem kedvelt cserebe-
rejátéka, no meg az, hogy a gátlástalan csereberéknek
mindig keserves sírás a vége.
Mint akit a darázs csípett meg, úgy pattantam fel az aszta-
lomtól. Mert addigra nekem is elment a kedvem az evés-
tõl. S ha lett volna bátorságom, teli torokból elkiáltottam
volna magam:
– Emberek, elfelejtettétek, hogy az Úr ajándéka a gyer-
mek (Zsolt 127,3) és nem holmi csereberetárgy?!

Sz.né M. Inke

Forrás: Antenna – A Magyar Evangéliumi Rádió Alapít-
vány Kiadványa 2015/4.

MEGHÍVÓ
FERENC PÁPA „ÁLDOTT LÉGY” KEZDETÛ

KÖRLEVELÉT BEMUTATÓ RENDEZVÉNYÜNKRE.

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját
Ferenc pápa új körlevelét bemutató rendezvényünkre.

A program meghívott elõadói:

DR. KÉK EMERENCIA TEOLÓGUS,
DR. BENCZE IZABELLA JOGÁSZ,

DR. HETESI ZSOLT FIZIKUS.

A rendezvény helyszíne:

Sárbogárd, a római katolikus plébánia közösségi terme
(József Attila u. 18.).

Idõpontja: 2015. november 28-a (szombat) 9.30 óra.

„Laudato si’, mi’ Signore”, „Áldott légy, Uram!”…

BETLEHEMI CSILLAGUNK

Pályázati feltételek és információk

Az anyaggyûjtés idõpontja: 2015. november 27., 10–12 óráig.
Az anyaggyûjtés helyszíne (azonos a leendõ kiállítás helyszínével):
József Attila Mûvelõdési Központ, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 3.
Az alkotásokat kiállításra alkalmas állapotban kérjük benyújtani.
Beazonosítás céljából az alkotások mindegyikén fel kell tüntetni (a
látványt nem zavaró módon) az alkotás címét és az alkotó nevét.
A pályázatra beadott mûvek nem automatikusan kerülnek kiállításra.

A kiállítás megnyitója: 2015. december 1., 14 óra,
megnyitja: dr. Rácz Lajos fõorvos.

A leadott pályázatok visszaadási határideje: 2015. december 22.
Információ, jelentkezés: Szabóné Czuczai Katalin, 06 (30) 298 6107.

„Nem dobog már a szív, mely a jóság tükre volt,
ajka sem szól többé, mert lezárt, holt.
Megállott a kéz, mely csak adott,
soha semmit nem kért és el nem fogadott.”

(Kosztolányi)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága édesanyánk,

HORVÁTH JÓZSEFNÉ,
született Vinoczai Mária,

életének 68. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt.

Temetése 2015. november 21-én, 16 órakor lesz a Varga-temetõben.

Gyászoló család
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FORGATÓKÖNYV

Vakító napsütés. Sivatagias tájon emberek gyülekeznek minden
irányból. Csupa férfi. Elszánt, vad arcok, borzas szakállak, turbá-
nok, lógó ruházatok, kendõk a nyak körül. A csoport gyülevész
hatású és félelmetes. Fegyverek fém alkatrészei, csatok csörög-
nek. A lábak egy irányba lépkednek sietõsen. Lapos tetejû, hatal-
mas, szürke épület, körülötte fegyveresek nyüzsögnek, markok
géppisztolyokat emelgetnek. Összevissza, zajos beszéd hangzik,
mindenki kiabál, hahotázik, ordít. Lassan megtelik egy nagy te-
rem férfiakkal, a zaj szinte rázza a falakat. Mindenki áll vagy ül a
padlón, bútorok nincsenek. Tekintélyes, vezérféle férfi lépked fel
a színpadra vezetõ lépcsõkön. Szembefordul a tömeggel, csendet
int. Lenyûgözõ. Mindenki elhallgat, õ beszélni kezd. Elõször hal-
kan szól, aztán egyre inkább tûzbe jön, rázza kezében tartott gép-
pisztolyt, a hanghordozása az ugatást idézi. Mivel a beszéd szá-
munkra ismeretlen nyelven szól, a képernyõ alján magyarul olvas-
ható a fordítás. A kutyahitû hitetlenek elleni gyûlöletet hirdet,
akár az élet feláldozására is kész elszántságot. Allahot, Mohame-
det emlegeti, a Koránra utal. A tömeg egzaltált, ritmikus jelszava-
kat hangoztat.
Ekkor váratlan fordulat következik be. Magasan a fejek fölött,
egy erkélyen európai külsejû férfi bukkan fel talpig páncélban. Az
operatõr a lehetõ legelõnyösebb megvilágítást biztosítja számára.
Nemes, nyugodt arcél, az élet legmélyebb titkaiba beavatott em-
ber tekintete. A teremben mindenki álmélkodva tekint rá. Hogy
került oda ezen a szorosan õrzött helyen? Talán õ a híres pókem-
ber? Lassan a mennyezet felé fordítja a kezében tartott csoda-
fegyver csövét, és borzalmas erejû dörrenéssel lövést ad le. A
fegyver tûzerejével kapcsolatban nem merülhetnek fel kétségek:
jókora nyílás támad a plafonon, a peremén betondarab lengede-
zik egy dróton lógva. Szinte vágni lehet a dermedt csendet a te-
remben. Ebben a némaságban nyugodt hangon megszólal a férfi,
mégpedig magyarul:
– Ti alattomos gyilkosok! Eljött a bosszú órája. Hogyan képzelté-
tek, hogy büntetlenül megússzátok ártatlan gyerekek, áldott álla-
potban levõ nõk meggyilkolását, mégpedig orvul? Az egész világ-
egyetem fellázad az elvetemült gonoszságotok ellen. Azért va-
gyok itt, hogy beteljesítsem rajtatok az egyetemes törvényt. Most
egy szálig megdögöltök itt, nyomorult patkányok.
E szavakat dörgõ hangú megafon arabul is megismétli. Össztûz
zúdul a példátlan merénylõre, az egész terem torkolattüzektõl vil-
log, de õ mosolyog, a páncéljáról lepattognak a lövedékek. Vi-
szont megdördül az õ fegyvere is, mindenki megsüketül, a fal egy
része beomlik.
– Hasra! – hangzik el a parancs. – Szorítsátok a padlóhoz a nyo-
morult pofátokat, és imádkozzatok Allahotokhoz, mert most
meghaltok.
A tömeg hasra vágódik, nyüszítve kúsznak szanaszét, legszíveseb-
ben egymásba bújnának. Ám ekkor megszólal a nyugodt hang,
arabul persze:
– Na elég! Álljatok fel, ti megalázottak, és gondolkozzatok el
azon, ami történt veletek. Imádkozom értetek, ahogy a mi meste-
rünk tanította, mert nem tudjátok, mit cselekedtek.
E pillanatban a mennyezet nyílásán megjelenik egy helikopter kö-
téllétrája, és emberünk rácsimpaszkodva eltûnik. The end!

L. A.

TIRINGER FERENC
SZÜLETÉSNAPJA

1875. november 25.
TIRINGER FERENC (Sárbogárd, 1875. nov. 25. – Kecskemét,
1947. okt. 17) kovácsmûves tizenhárom gyermekes, szegény csa-
ládban született. Uradalmi kovácsinasnak állt, majd öt év után
Magyarország egyik legkiválóbb mesterénél, a szecesszió egyik je-
les képviselõjénél, Jungfer Gyulánál sajátította el a mûlakatosság
alapjait. Ezután európai vándorútra indult; 1896-ban fél éven át
Franz Opelka bécsi épület- és mûlakatos mûhelyében dolgozott
és a császárvárosi kézmûipari iskola esti és vasárnapi elõadásait
hallgatta. Hat esztendõt töltött Münchenben, ahol felváltva fél
évig dolgozott, fél évig tanult, így teremtette elõ a megélhetéshez
szükséges pénzt. Sok más városban is megfordult: Mannheimben,
Frankfurtban, Lipcsében, Drezdában, Berlinben és Párizsban;
ezeken a helyeken többnyire mûvezetõként dolgozott. Erre az
idõszakra esett a szecesszió virágzása; a divatos stílus Tiringerre is
nagy hatással volt. 1903-ban tért haza Budapestre, ahol az Orszá-
gos Magyar Királyi Iparmûvészeti Iskola ötvös vendéghallgatója-
ként elsõ díjat nyert egy „kiválóan tervezett szenteltvíztartó”-val.
Rövid ideig tanított a pozsonyi fémipari szakiskolában, végül
1907-ben Kecskeméten telepedett le és haláláig ott élt.

Az indulás, egzisztenciateremtés nagyon küzdelmes és nehéz
volt. Egy faládára szerelt satuból állt mûhelyének felszerelése, és
kilincseket gyártott az ország minden részébõl származó, lassan
csordogáló megrendelésekre. Mûalkotásait Kecskeméten eleinte
megmosolyogták, és csak azután kezdték városában és hazájában
elismerni és megbecsülni, amikor szívós, szorgalmas munkával
Ausztriában és Németországban már nevet szerzett alkotásaival.
A Tiringer cég az I. világháború elõtt már 20-25 alkalmazottal
dolgozott. Áruválasztékának bõségét német és francia nyelven is
kiadott katalógusa bizonyítja. Készítettek kapukat, kapubetét-
rácsokat, kilincseket, zárcímereket, lépcsõ-, ablak- és erkélyrá-
csokat, csillárokat, falikarokat, sírrácsokat, sírkereszteket, em-
léktáblákat. Tiringer munkáit Kecskeméten kívül megtalálhatjuk
Budapesten, Vácott, Sárospatakon és számos más városban, vala-
mint külföldön: Európa jó néhány országában, sõt még Ausztráli-
ában és Dél-Amerikában is. Fontos mûvei Kecskeméten: a Bará-
tok templomának rokokó kapuja, a piarista templom két oldalká-
polnájának kovácsoltvas ajtaja, a piarista gimnázium lépcsõ- és
kapubetétrácsa. 1928-ban az elsõ világháborúban hõsi halált halt
ipartestületi tagok emléktáblájáért megkapta a szakma legna-
gyobb kitüntetésének számító aranykoszorút.
Igazi „self made man” volt, aki saját erejével, kitartásával szerezte
meg szaktudását és valósította meg mûvészi elképzeléseit.

Magyar Szabadalmi Hivatal (Források: Évfordulóink
a mûszaki és természettudományokban 2000)

Fotó: illusztráció
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Pénteken még enyhe, változékony idõ várható, majd hétvégétõl té-
lies fordulatot vesz idõjárásunk. Északnyugaton csapadékhullás

kezdõdik, estére egyre délebbre is elered az esõ. Szombatra virradóra kiadós esõ valószínû az egész ország
területén. Napközben megérkezik a ciklon hidegfrontja is. A szél északnyugatira fordul, megerõsödik, viha-
rossá fokozódik, jóval hidegebb levegõ árasztja el hazánkat. A nap második felében a dunántúli hegyekben
az esõt néhol már havas esõ, havazás is felválthatja. Vasárnapra virradóra megszûnik a csapadék. Vasár-
nap és hétfõn felhõátvonulásokra számíthatunk, elszórtan egy-egy záporral, hózáporral. A nyugatias szél
élénk marad. A hõmérséklet szombaton a délelõtti órákban 10 fok felett alakul, de a nap folyamán minde-
nütt csökken. Vasárnaptól a hõmérsékletek már a telet idézik: napközben mindenütt 10 fok alatt maradnak
a maximumok, de több helyen még 5 fok sem várható, éjjelente pedig egyre többfelé megjelenhetnek a fa-
gyok. Kedd hajnalban akár országos fagyra is készülhetünk, néhol -5 fok alatti értékekkel.

www.metnet.hu

Heti idõjárás

Májgombócleves
Hozzávalók: 2 sárgarépa, 1 fehérrépa, fél
zeller, 1 vöröshagyma, 3 csirkemáj, 3 szá-
raz zsemle, 2 tojás, 1 tyúkhúsleveskocka,
friss petrezselyemzöld, só, bors, olaj.
A hagymát felszeleteljük, kevés olajban
megdinszteljük, majd a felszeletelt zöldsé-
geket is hozzáadjuk. Felöntjük vízzel és fû-
szerezzük. A zsemléket darabokra tördel-
jük és vízbe áztatjuk. A májat felaprítjuk, a
kinyomkodott zsemléket és a tojásokat is
hozzákeverjük, majd fûszerezzük. Jól
összedolgozzuk, majd 15 percen át állni
hagyjuk. Ha a massza nem elég szilárd, egy
kevés zsemlemorzsát keverünk bele. Ami-
kor a zöldségek már puhák, megformáljuk
a gombócokat és beleengedjük a levesbe.
Ha a gombócok feljönnek a leves tetejére,
még 1-2 percig fõzzük, a felvagdosott pet-
rezselyemzölddel megszórjuk, majd félre-
húzzuk.

Karfiolos sült csirkecomb
Hozzávalók: 4 db csirkecomb, 2 ek kukori-
caliszt, 1 db karfiol, só, õrölt fehér bors,
szerecsendió, 2 ek olíva olaj, 5 dkg marga-
rin, 15-20 dkg sajt, 1 dl zöldségalaplé.
A karfiolt enyhén sós vízben fõzzük félpu-
hára, majd szedjük ki és csepegtessük le.
A combokat sózzuk, majd hagyjuk egy ki-
csit állni. Ezután forgassuk bele a kukori-
calisztbe. Egy serpenyõben hevítsük fel az
olívaolajat, majd pár perc alatt süssük a
combok mindét oldalát világos színûre. A
tepsit kenjük ki a margarinnal, öntsük bele
a hús sütésébõl visszamaradt olajat és a
zöldségalaplevet. Ezután terítsük el benne
az elõfõzött karfiolt. Ízlés szerint sózzuk,
borsozzuk, szórjuk meg szerecsendióval,
és szórjuk rá a visszamaradt kukoricalisz-
tet. A befûszerezett karfiolra helyezzük rá
az elõsütött combokat, majd fedjük le alu-
fóliával a tepsit. Helyezzük be elõmelegí-
tett sütõbe, majd közepes hõmérsékleten
kb. 45 perc alatt pároljuk puhára. Ezután
vegyük le a fóliát, ízlés szerint szórjuk meg
reszelt sajttal, majd helyezzük vissza a sü-
tõbe és süssük szép pirosra.

Csülök rozmaringgal
Hozzávalók: 1 csontos csülök (2-3 kg), 1
vöröshagyma, 3 babérlevél, 8 gerezd fok-
hagyma, rozmaring, só, bors, olaj.
A húst megmossuk, egy edénybe tesszük a
megtisztított hagymával, a fokhagyma fe-

lével és a babérlevéllel. Felöntjük vízzel és
fél órán keresztül fõzzük. Kiolajozott, hõ-
álló edénybe tesszük a csülköt, fûszerez-
zük és mellérakjuk a megmaradt fokhagy-
magerezdeket. A rozmaringból minden-
hova jusson, hogy átvegye a hús az ízét.
Öntünk alá 2 dl vizet és alufóliával lefedve
180 fokos sütõben sütjük. Bõ fél óra múlva
megforgatjuk, ha szükséges, még pici vizet
adunk hozzá, a megbarnult fokhagymákat
kivesszük. Mikor a hús már elég puha, fólia
nélkül megpirítjuk. Akkor készült el, ami-
kor a csontról leválik, a külseje pedig meg-
pirult. A sütési idõ akár 2 óra is lehet.

Gombás–rizses rétes
Hozzávalók: 1 nagy fej vöröshagyma, 1
üveg konzervgomba, 1 bögre rizs, 1 cs
rétestészta, olaj, 1 kis pohár tejföl, 2 ge-
rezd fokhagyma, ételízesítõ, bors, 1 tojás,
10 dkg reszelt sajt.
A vöröshagymát pucoljuk, kockázzuk,
olajban dinszteljük. A gombát levével
együtt ráöntjük, kicsit sütjük, ételízesítõ-
vel, borssal fûszerezzük, a tejfölt is hozzá-
keverjük. Közben megfõzzük sós vízben a
rizst, majd a gombához keverjük. A rétes-
lapokat egymásra tesszük, olajjal kicsit le-
kenjük, és az egyik felére halmozzuk a ri-
zses gombát, sajttal megszórjuk. Felteker-
jük, lekenjük a felvert tojással és készre
sütjük. Szeletelve tálaljuk.

Vaníliapudingos–túrós süti
Hozzávalók: 10 dkg görög mazsola, 2 db
alma, 10 dkg vaj, 10 dkg cukor, 0,5 kg
tehéntúró, 3 db tojás, 3 cs vaníliás puding-
por, 0,5 cs sütõpor, 1 csipet só, 5 dl tej, 0,5
db vaníliarúd.
A túrót áttörjük egy szitán egy tálba. Egy
másik tálba a pudingport öntjük bele, a sót,
sütõport, a cukrot, és belekeverjük a fél
rúd kikapart vaníliarudat. A tojásokat kis-
sé felverjük egy kis tálban, a túróhoz adjuk,
beletesszük a szobameleg vajat, a tejet és a
mazsolát, elkeverjük, majd a két tál tartal-
mát összekeverjük. Kivajazott, vagy sütõ-
papírral bélelt tepsibe öntjük, elsimítjuk a
tetejét. Az almát kimagozzuk (aki szeret-
né, meghámozhatja), ezt negyedeljük, vé-
kony kis szeletekre vágva rárakjuk a
massza tetejére. Elõmelegített sütõbe téve
arany színûre sütjük. Kivétel után langyos-
ra hûtjük, és ezután a hûtõbe tesszük.
Amikor a puding megdermed, és szépen
szeletelhetõvé válik, tálalhatjuk.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓ-
TÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN,
SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENT-
MIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös
csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az
LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25
MHz-es frekvencián.
November 20., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Az
Istenember (52p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00
Borbarátok a Móri Bornapokon (~10p), Megemlé-
kezés az angyalsétánynál (20p), Református hét:
Ellenbruckné Kiss Aranka bizonyságtétele (50p)
23.00 és 0.00 Lapszemle
November 21., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Te-
remlabdarúgás (40p), VAX KE Sárbogárd kézilab-
da-mérkõzés (70p) 13.00 Lapszemle 14.00 Borbará-
tok a Móri Bornapokon (~10p), Megemlékezés az
angyalsétánynál (20p), Református hét: Ellen-
bruckné Kiss Aranka bizonyságtétele (50p) 18.00
Lapszemle 19.00 A Jobbik Magyarországért Mozga-
lom sajtótájékoztatója (33p), Itt járt a háború (kiállí-
tás-megnyitó, ~20p), A sárbogárdi nyugdíjasklub
évfordulós bálja (58p), Gajdos János lelkész beikta-
tása 1. rész (~64p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 22., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Borbarátok
a Móri Bornapokon (~10p), Megemlékezés az an-
gyalsétánynál (20p), Református hét: Ellenbruckné
Kiss Aranka bizonyságtétele (50p) 14.00 A Jobbik
Magyarországért Mozgalom sajtótájékoztatója
(33p), Itt járt a háború (kiállítás-megnyitó, ~20p), A
sárbogárdi nyugdíjasklub évfordulós bálja (58p),
Gajdos János lelkész beiktatása 1. rész (~64p)
18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet: Modernkori migrá-
ció: Bibliai válaszok korunk égetõ kérdéseire (76p)
23.00 és 0.00 Heti híradó
November 23., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Mo-
dernkori migráció: Bibliai válaszok korunk égetõ kér-
déseire (76p)13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Inter-
jú Suba-Faluvégi Szabolcs csontkováccsal (32p),
Gajdos János lelkész beiktatása 2. rész (~64p), Dr.
Szabó Péter elõadása a könyvtárban (90p) 23.00 és
0.00 Heti híradó
November 24., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Te-
remlabdarúgás (40p), VAX KE Sárbogárd kézilab-
da-mérkõzés (70p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
Borbarátok Sárhatvanban (ism. 20p), Harmó-
nia-születésnap (68p), Téglák a falban – Hargitai La-
jos könyvbemutatója (82p) 23.00 és 0.00 Heti hír-
adó
November 25., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Interjú
Suba-Faluvégi Szabolcs csontkováccsal (32p), Gaj-
dos János lelkész beiktatása 2. rész (~64p), Dr.
Szabó Péter elõadása a könyvtárban (90p) 13.00 He-
ti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Te-
remlabdarúgás (40p), VAX KE Sárbogárd kézilab-
da-mérkõzés (70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 26., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Te-
remlabdarúgás (40p), VAX KE Sárbogárd kézilab-
da-mérkõzés (70p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00
Hitélet: Modernkori migráció: Bibliai válaszok ko-
runk égetõ kérdéseire (76p) 23.00 és 0.00 Lapszem-
le

***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekint-
hetõ internetes oldalunkon: www.bogarditv-
.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorválto-
zásról a képújság futószövegében adunk tájékozta-
tást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül ér-
tendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke
szerkesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel, kérjük,
hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000,
LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

MÛSORA
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BOGÁRD és VIDÉKE
városi teremlabdarúgó-bajnokság

A mérkõzéseket Tóth I. vezette.

Spuri–Szelence Kamionmosó
2:4 (2:1)

Spuri: Kiszl – Imre, Bozsoki, Huszár L.,
Zámbó.
Csere: Banda, Fésû.
Szelence Kamionmosó: Kliszki – Nagy,
Szilágyi L., Zab, Polgár.
Csere: Szilágyi Zs., Kotroczó.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg!
Góllövõk: Bozsoki, Fésû, ill. Zab 2, Nagy 2.

Sárkeresztúr Kike–
Twister Galaxy 0:5

Létszámhiány miatt a Sárkeresztúr Kike
nem tudott kiállni, a mérkõzés elmaradt,
így a három pontot 5:0 arányban igazoljuk
a Twister Galaxy javára. Góllövõ nincs.

FDL Kft.–Extrém 2:2 (1:1)
FDL Kft: Farkas – Magyar, Mihalkó, Lász-
ló, Bor J.
Csere: Bor P., Rigó, Rehák.
Extrém: Németh – Dévényi, Huszár Cs.,
Horváth D., Baki.
Csere: Horváth T.
Menedzser: Szabó A.
1. perc: Horváth D. szorongatott helyzet-
ben a bal felsõ sarokba helyezte a labdát,
1:0. Nem lefutott mérkõzés! 3. perc: Hor-
váth D. lövését Farkas csak másodszorra
tudta megfogni. 4. perc: Bor J. szabadrúgá-
sát Baki rúgta szögletre. 6. perc: Magyar
szabadrúgása okozott gondot, de a védõk

kivágták Bor J. elé, aki keresztbe lõtt a ka-
pu elõtt. 7. perc: Rehák lövését Németh
lábbal hárította. 8. perc: büntetõhöz jutott
kezezés miatt az FDL, Bor J. lövése Né-
methrõl újra Bor elé került, másodszorra
már nem hibázott, 1:1. 9. perc: Horváth T.
alig lõtt a kapu fölé, a kapus már verve volt.
Ellenkezõ oldalon Magyar lövését Né-
meth kiütötte szögletre. Szögletbõl sem-
mi! 10. perc: Rehák lövése kerülte el a ka-
put. 11. perc: Dévényi centikkel lõtt a kapu
mellé. 12. perc: Horváth D. lövését Farkas
vetõdve hárította. 13. perc: tûz alá vették
az FDL kapuját! Baki, Huszár Cs., Hor-
váth T. lövése pattant ki a kapusról, végül
nem lett semmi. 15. perc: Huszár Cs. lövé-
sét védte Farkas. 16. perc: Bor P. lövése ke-
rülte el a kaput. 17. perc: Mihalkó lövése
kapu mellé. 21. perc: Horváth D. hagyott
ki ziccerhelyzetet. 22. perc: Bor J. szabad-
rúgása magasan a kapu fölé szállt. 23. perc:
Baki lábáról Farkas szedte le a labdát!
Nagy helyzet volt. 24. perc: Dévényi lövé-
sét Farkas védte. Rigó lövését meg Né-
meth. 25. perc: Bor J. perdítette a labdát a
kapu mellé. Ez is helyzet volt. 27. perc: Hu-
szár Cs. sem találta el a kaput. 28. perc:
Mihalkó lövése Németh lábáról visszake-
rült Mihalkó elé, másodszorra Németh
megfogta a labdát. 29. perc: Horváth D. a
kiállítás sorsára jutott 2 percre! Az FDL
nem tudta érvényre juttatni az ember-
elõnyt! A 31. percben kiegészült az Ext-
rém. 31. perc: szöglet után Horváth D.
eredményes, 1:2. 32. perc: László emelt ka-
pu fölé. 33. perc: Horváth T. lõtt kapu mel-
lé. 34. perc: újból László próbálkozott si-
kertelenül. 36. perc: Horváth D. eldönt-
hette volna a mérkõzést, egyedül ment ka-
pura, de nagy helyzetben Farkas kapusba
vágta a labdát. 37. perc: Horváth D. szerel-
te Magyart, de újból Farkasba lõtt. 38.
perc: Rehák váratlanul lövésre szánta el
magát, a meglepett Németh mellett a kapu
bal alsó sarkában kötött ki a labda.
Változatos, sportszerû, nagyon jó mérkõ-
zést vívott a két csapat, melyen igazságos
eredmény született.
Kiállítás: Horváth D. 2 perc.
Góllövõk: Bor J., Rehák, ill. Horváth D. 2.

Sárszentmiklós Öfi–
Bogárd Junior 5:4 (3:2)

Sárszentmiklós Öfi: Sipõcz – Devecseri,
Vereczkei, Deák, Kelemen.
Csere: –
Bogárd Junior: Farkas J. I. – Szakács,
Grigóliát, Farkas J. III., Lénárt.
Csere: Farkas J. II., László, Oláh, Bakó,
Varga.
3. perc. Deák lövését védte Farkas J. I. 4.
perc: Kelemen kapufát lõtt. Vereczkei
meg kapu fölé lõtt. 5. perc: Szakács várat-
lan lövése kerülte el a kaput. 6. perc: Kele-

men nagy nyugalommal helyezett a kapu-
ba, 1:0. 7. perc: Deák átjátszotta Farkas J.
I.-et, Szakács végül kivágta a labdát. 8.
perc: Bakó lövése elakadt Deákon. 10.
perc: Derecskei jókor jó helyen és máris
2:0. 13. perc: Vereczkei lövésébe Szakács
vetette bele magát. 13. perc: Farkas J. III.
lövése alig kerülte el a kaput. 14. perc: Ba-
kó lõtt kapu mellé. 15. perc: Kelemen küz-
dötte kapuba a labdát, 3:0. 15. perc: Farkas
J. II. szépített, 3:1. 17. perc: Deák lövése
Farkas J. I.-rõl szögletre ment. 20. perc: az
Öfi talán már a szünetre koncentrált, Bakó
elfektette a kapust és az üres kapuba to-
vábbította a labdát, 3:2. 21. perc:
Vereczkei próbálkozott lövéssel. 22. perc:
Kelemen lövése Szakácson akadt el. 24.
perc: László lõtt mellé. 25. perc: Bakó lö-
vése Kelemenrõl vágódott ki a mezõnybe.
26. perc: Grigóliát egyenlített, 3:3. 28.
perc: Bakó erõs lövése Sipõczrõl újra elé
pattant, Sipõcz másodszorra szögletre
mentett. A szöglet után Bakó a kapu fölé
emelt. A másik oldalon meg Deák lövését
Farkas J. I. ütötte szögletre. 29. perc: Kele-
men sorra cselezte ki a Junior játékosait,
majd higgadtan a jobb alsóba helyezte a
labdát, 4:3. 30. perc. Farkas J. III. egyenlí-
tett, 4:4. 31. perc: Oláh lövésénél Sipõcz
nagyot védett! Már bent látták a kapuban a
labdát. 32. perc: Deák hagyott ki helyzetet.
A mai napon nem ment a góllövés! 34.
perc: Kelemen átadását Derecskei emelte
be, 5:4. 35. perc: Deák! Mit hagyott ki? 36.
perc: Deáknak semmi sem sikerült, mert
Farkas J. I. remekül védett, igaz, a kapufa
kisegítette. 38. perc: Deák! Van ilyen nap,
amikor semmi sem sikerül.

A rutin diadalmaskodott a fiatalság felett!

Góllövõk: Kelemen 3, Derecskei 2, ill. Far-
kas II., Bakó, Grigóliát, Farkas III.

Tabella

1. Twister Galaxy 3 3 - - 18:6 9

2. Extrém 3 2 1 - 13:3 7

3. Sárszentmiklós Öfi 3 2 - 1 12:12 6

4. FDL Kft. 3 1 1 1 13:8 4

5. Sárkeresztúr Kike 3 1 - 2 5:13 3

6. Szelence Kamionmosó 3 1 - 2 9:13 3

7. Spuri 3 1 - 2 6:13 3

8. Bogárd Junior 3 - - 3 9:18 0

A tabella összeállításánál dönt:

1. Egymás elleni eredmény

2. Több rúgott gól

3. Gólkülönbség

Góllövõlista

1. Bor József, FDL Kft., 8 gól.

Gróf Ferenc
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Csapatösszetartó összejövetel
a labdarúgóknál

Szombaton este a Megyei III. osztályban szereplõ Sárbogárdi Labdarúgó Klub felnõttcsapata összetartó bulit tartott a sportpálya au-
lájában. Az összejövetelre vezetõkön és játékosokon kívül szurkolók is ellátogattak. A résztvevõk egy nagyon ízletes vaddisznópörkölt
mellett beszélhették meg a mögöttük hagyott szezon sikereit és élményeit. A rendezvény alatt játékosok, szurkolók és az edzõ is el-
mondta a véleményét és értékelte az õszi szezont.

Bognár József helyi vállalkozó és szurkoló:

– Örülök, hogy itt lehetek veletek, és köszönöm a meghívást. A szurkolók nevében elmondhatom, hogy örülünk a csapat nagyszerû
teljesítményének. Köszönjük a játékosoknak a kimagasló teljesítményt, hiszen elsõsorban õk lõtték a gólokat és védték meg a hálónkat a
góloktól. Az edzõnek és a vezetõknek is külön köszönetet szeretnék mondani, hiszen szépen összeszedték ezt a csapatot. A magam és barátaim
nevében is azt szeretném még elmondani, hogy próbáljuk összehozni a vállalkozókat, hogy egy kis anyagi támogatást nyújtsunk ennek a csa-
patnak. Reméljük, ez a közeljövõben meg is fog történni. Hajrá, Sárbogárd!

Sebestyén Zsolt játékos és csapatkapitány:

– Nagyon örülök, hogy a csapat a kitûzött célt elérte õsszel. Köszönöm a játékosok nevében is a vezetõség helytállását, hogy biztosították
nekünk az összes mérkõzésen a feltételeket. Az edzõnknek köszönöm a csapat nevében, hogy felkészített minket erre a fél szezonra. Az
eredményesség pedig Õt igazolja, hogy az az út, amit elkezdtünk járni, járható, és a továbbiakban is járni fogjuk.

Mondovics Zoltán, a csapat edzõje:

– Nagyon szépen köszönöm a törzsszurkolóknak a részvételt, hogy minden mérkõzésen buzdítottak minket. A vezetõk által nagyok az
elvárások a csapattal szemben, hiszen szeretnénk megnyerni a bajnokságot és egy osztállyal feljebb kerülni. Ennek az eléréséhez az eddigi
mindennemû segítséget köszönöm. Mindegyik játékosomra nagyon büszke vagyok, hiszen azt láttam, hogy mindenki megtesz mindent a sike-
rért. A felkészülés a tavaszi szezonra január 8-án fog kezdõdni, heti 5 edzéssel. Nagyon kemény lesz! Mindent megteszünk azért, hogy
megnyerjük a bajnokságot!

Ifj. Simon János, a csapat játékosa:

– Szeretném megköszönni az edzõnknek a fiatalok nevében is a bizalmat. Én is és több játékostársam is a nyáron igazoltunk Sárbogárdra.
Rengeteg játéklehetõséget kaptunk, ezt szeretném még egyszer megköszönni. Úgy gondolom, hogy az eddigiek során tudtunk volna többet is
nyújtani, de mindig a maximumra törekedtünk. Szerintem jól küzdöttünk és sok gólt lõttünk, ezt szeretnénk folytatni tavasszal is!
A beszélgetést a csapat egyik rutinos játékosa, Simon János zárta, aki egy kis felhívást intézett a csapatot szponzorálni kívánók felé:
– A csapat a támogatók mellett elsõsorban mezszponzort keres. Sajnos az évek során a felszerelések elöregedtek és hiányossá váltak. A
felnõttcsapatnak komoly szüksége lenne új mezekre, nadrágra és sportszárakra. Ezért egy garnitúra felszerelésért cserébe a csapatunk szívesen
reklámozza azt a céget vagy vállalkozást, aki ezt rendelkezésünkre bocsájtja. Én is köszönöm szépen ezt a fél szezont mindenkinek, aki támo-
gatta a csapatot. Bízzunk benne, hogy valami újra elindult Sárbogárdon!

Rehák Tamás
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Miklósi focibörze
Beborult felettünk

Sárszentmiklós–Puskás FC Kft. III.
0-1 (0-0)

Sárszentmiklós: Lieszkovszky Z. – Grác-
zer G., Kõkuti T., Tóth Zs., Hegedûs Gy.,
Nagy K., Lajtos A., Gráczer B., Gráczer B.,
Bezerédi Á., Nagy Á.
Csere: Deák M., Horváth I., Sükösd G., De-
meter D., Görög Á., Bíró B., Bérdi Z.
Edzõ: Sárai György.
Puskás FC Kft. III.: Zelena V. – Szabó D.,
Radó D., Kotasz G., Heitler T., Gálos Z.,
Mérten T., Török M., Kóbor T., Komáro-
mi N., Horváth Á.
Csere: Apko T., Boros F., Sipos Z.
Edzõ: Sipos Zoltán.
Mindkét csapat elsõ félidei teljesítményét
a küzdelem jellemezte. Sajnos helyzetek
nélkül telt el a 45 perc. A hazaiak támadá-
sát sorra visszaverte a felcsúti védelem. A
játék a két tizenhatos között folyt. Fordu-
lás után sem változott a játék képe. A 65.
percben váratlanul vezetést szereztek a
vendégek, Komáromi N. jobb oldali be-
adását nem tudták kirúgni a védõk, a labda
Gálos Z. elé került, aki 10 méterrõl a kapu
bal oldalába gurított, 0-1. A folytatásban a
sárszentmiklósiak mindent egy lapra tet-
tek fel az egyenlítés megszerzéséért. A 84.
percben Tóth Zs. jobbról beadott labdáját
a kapus elé tette, és a felugró Bezerédi Á.-t
ütötte el a labda helyett. A játékvezetõ
büntetõt ítélt. A sértett által elvégzett
11-est Zelena V. kivédte. Ismét érvénye-
sült a foci íratlan szabálya, hogy a büntetõt
nem szabad annak lõni, aki ellen a szabály-
talanságot elkövették. A lelkesen futballo-
zó vendégek gyõzelme egyértelmûen a for-
duló meglepetése.
Jók: Tóth Zs., illetve Horváth Á.

A bajnokság állása
az õszi forduló befejezése után:

1. Iváncsa 14 0 1 67-11 42
2. Velence FQL System 14 0 1 58-14 42
3. Mór 11 2 2 52-13 35
4. Gárdony–Agárdi

Gyógyfürdõ 10 2 3 46-22 32
5. Sárszentmiklós 8 3 4 40-9 27
6. Martonvásár 8 2 5 34-24 26
7. Ercsi 8 1 6 45-33 25
8. Tordas 6 3 6 31-42 21
9. Puskás FC Kft. III. 6 1 8 31-50 19
10. Lajoskomárom 5 1 9 30-37 16
11. Szár 4 3 7 21-32 15
12. Mezõfalva 4 2 8 27-29 14
13. Sárosd 3 2 10 21-42 11
14. Pusztavám 2 2 11 16-44 8
15. Polgárdi Vertikál 2 1 12 12-49 7
16. Bicske 1 1 13 10-90 3
Bicskétõl -1 pont levonva

45 perc örömfoci

Sárszentmiklós U19–Felcsút U19
5-2 (5-1)

Sárszentmiklós: Simon Cs. – Márkovics
D., Szúnyogh R., Görög Á., Pajor T., Nagy
K., Gráczer B., Demeter D., Sükösd G.,
Nagy Á., Petõ A.
Csere: Brúzsa S. P., Húsvéth T., Barabás J.,
Kovács M., Vagyóczki P.
Edzõ: Pajor László.
Ötletes játék, veszélyes támadások, gólok
jellemezték az elsõ félidõt. Már a 8. perc-
ben beköszöntek a hazaiak. Gráczer Bálint
elhúzott a jobb oldalon, begurítására Nagy
Á. érkezett, és a védõk között a kapu köze-
pébe lõtt, 1-0. Két perc múlva Nagy K. kö-
zépen kilépett és 18 m-rõl a kilépõ kapus
felett a hálóba emelt, 2-0. A 21. percben is-
mét Gráczer B. és Nagy Á. a fõszereplõ.
Gráczer B. lefutotta a védõjét, a középre
gurított labdára ismét Nagy Á. érkezett és
közelrõl a kapuba passzolt, 3-0. A 26. perc-
ben Sükösd G. húzott el a jobb oldalon. Az
alapvonalról belõtt labdát Nagy Á. átvette
és 10 m-rõl a bal alsó sarokba helyezte, 4-0.
A 30. percben Nagy Á. átadását Gráczer B.
átvette, és jobb belsõvel a bal sarokba lõt-
te, 5-0. Kissé kiengedtek a fiúk, aminek
eredménye a 43. percben felcsúti gólt
eredményezett. Tóth G. a tétovázó védõk
mellett középre lõtte a labdát, és az érkezõ
Kasziba Cs. lövése Nagy K. lábát érintve a
jobb sarokba vágódott, 5-1. A biztos veze-
tés tudatában a második félidõre kevésbé
koncentráltak a hazaiak. Eredménytelen
percek után Kasziba Cs. elõrevágott lab-
dájára Tóth G. lecsapott, és a fellazuló vé-
dõk között kilépve megszerezte a vendé-
gek második gólját, 5-2. A 71. percben sé-
rülés miatt megfogyatkozott Felcsútnak si-
került gól nélkül megúszni a hátralévõ
idõt.
Jók: Nagy Á., Nagy K., Görög Á., illetve
Tóth G.

A bajnokság állása:

1. Iváncsa 13 1 0 40
2. Sárszentmiklós 11 1 2 34
3. Mezõfalva 10 0 4 30
4. Ercsi 9 0 4 27
5. Szár 8 2 3 27
6. Lajoskomárom 8 2 4 26
7. Felcsút 8 1 5 25
8. Polgárdi Vertikál 6 0 8 18
9. Martonvásár 5 0 7 18
10. Mór 5 1 7 16
11. Velence FQL System 3 1 19 10
12. Tordas 3 0 11 9
13. Pusztavám 2 2 9 8
14. Bicske 2 0 11 5
15. Sárosd 1 1 12 4
Bicskétõl -1 pont levonva.

A sorban ez már az ötödik

Enying–Sárszentmiklós II. 3-2 (3-0)

Sárszentmiklós II.: Plézer N. – Somogyi
L., Fülöp T., Juhász I., Juhász G., Fekete
J., Bartók Z., Szabó Z., Bartók D., Kovács
D. D., Krajcsovics P.
Csere: Rigó L.
Edzõ: Pajor László.
Nem sikerült javítani az elmúlt hetek gyen-
ge szereplésén Enyingen sem. Az elsõ fél-
idõben megszerzett háromgólos elõnybõl
sikerült a hazaiaknak egyet a mérkõzés vé-
géig megtartani, ezzel otthon tartani a há-
rom pontot. Öt mérkõzés, öt vereség –
elgondolkodtató!
Góllövõk: Durso M. (2), Spergli M., illetve
Juhász I., Krajcsovics P.

A bajnokság õszi végeredménye:

1. Baracs 14 0 1 53-18 42
2. Aba–Sárvíz 13 1 1 70-11 40
3. Kisláng 12 0 3 50-19 36
4. Szabadegyháza 9 0 6 51-35 27
5. Enying 8 2 5 53-38 26
6. Pusztaszabolcs 7 4 4 48-21 25
7. Nagylók 7 2 6 47-38 23
8. Sárszentmiklós II. 7 0 8 29-27 21
9. Besnyõ 7 0 8 27-36 21
10. Nagykarácsony 6 0 9 22-33 18
11. Adony 5 2 8 29-37 17
12. Káloz 4 1 10 25-27 13
13. Seregélyes 4 1 10 27-55 13
14. Soponya 7 0 8 44-50 11
15. Rácalmás 3 1 11 21-52 10
16. Kulcs 0 0 15 11-110 0
Soponyától -10 pont levonva.

Mérleg: 0 GY, 0 D, 4 V 1-29!

Ercsi U16–Sárszentmiklós U16
11-0 (4-0)

Sárszentmiklós U16: Deák Z. – Emperger
F., Ambrózi M., Lakatos K., Erdélyi A.,
Gyökér K. Gábris R. Nagy F., Fekete A.,
Vitézt-Móré G., Bögyös B. G.
Csere: Gõdér G., Brúzsa T.
A szezon legsúlyosabb vereségét szenved-
te el a csapat Ercsiben. És akikkel talán ez
nem jöhetett volna létre: Killer G., Lukács
Z., Juhász Gy., Bíró B., Kasza M., Kovács
F. I., Gábris Z., Vagyóczki P.

A bajnokság eredménye:

1. Ercsi 9 1 1 63-14 28
2. Baracs 8 3 0 39-15 27
3. Szár 8 2 1 56-11 26
4. Mustáng 7 1 2 43-10 22
5. Iváncsa 7 1 3 52-28 22
6. Mór 5 0 5 42-26 15
7. Aba–Sárvíz 5 0 6 43-34 15
8. Pákozd 4 1 5 29-25 13
9. Sárszentmiklós 3 1 7 29-46 10
10. Mezõfalva 1 0 10 6-60 3
11. Pátka 0 0 10 11-78 0
A bajnokságok a hétvégi fordulókkal befe-
jezõdtek. Az értékelés és a pihenés, a ta-
vaszra történõ felkészülés ideje követke-
zik.
Hajrá, Miklós!

Szántó Gáspár
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Nem várt eredmény
Martonvásári KSE–VAX KE Sárbogárd 23-23 (14-14)

Veszprém Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 7. forduló
Vezette: Besszer–Farkasné, nézõszám: 50 fõ.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 7, Bodoki 7, Várady–Szabó,
Rehák 3, Kaló, Tutuc 1.
Cserék: Sohár – Horváth 4, Aranyos, Suplicz 1, Pordán.
Edzõ: Bodoki György.
Hétméteresek: 2/1, ill. 5/3, kiállítások: 4, ill. 8 perc.
Elõzetesen könnyebb mérkõzésre számítottunk Martonvásár-
ban, bár az eddigiek során kiderült: nincs könnyû meccs a bajnok-
ságban. Rendhagyó módon elõször játszhattunk csarnokban itt.
Azonban ez a létesítmény még a sárbogárdinál is kisebb: két mé-
terrel keskenyebb és jóval rövidebb, mint a miénk.
Az elején felváltva potyogtak a gólok, majd Goldberger találatai
után elõször vezettünk kettõvel az 5. perc végén. Ezt a soványnak
mondható elõnyt csak a 13. percig sikerült tartanunk, amikor is 4
gyors hazai találat után fordult a kocka. Hullámzó volt a mérkõ-
zés, hiszen ezután nekünk sikerült megismételnünk ugyanezt a
sorozatot, és újra nálunk volt a 2 gólos elõny. Azonban a sok pon-
tatlanságnak és hibáknak köszönhetõen ezt az elõnyt is sikerült
elszórni a játékrész hajrájában. A szünetre döntetlennel mehet-
tünk pihenni az öltözõbe.
A folytatásra sikerült összeszedni magunkat, a védekezésünk
jobb lett és a 43. percben már 4 góllal vezettünk. Ekkor azt lehe-
tett érezni, hogy megrogytak a martonvásáriak. Ez azonban nem
így történt, és azt lehetett észrevenni, hogy mi váltunk inkább ké-
nyelmessé a komolyabb elõny tudatában. A mérkõzés utolsó har-
madát nagyon elrontottuk, és mindössze 3 gólt szereztünk ebben
a periódusban. Itt ismét elõjött a türelmetlenség, hiszen volt, ami-
kor túl hamar ellõttük a labdát, valamint komoly ziccerlehetõ-
ségeket is elhibáztunk. A hazaiak éltek a lehetõséggel és kiegyen-
lítettek. Az utolsó támadásban õk hibáztak ziccert, így még az egy
pontnak is örülnünk kellett a végén.

Nagyon gyenge mérkõzésen vagyunk túl. Nem igazán tudtuk
megvalósítani azt, amit elterveztünk a mérkõzés elõtt. Kevés volt
a mozgás támadásban, nem igazán segítettük egymást a helyzetbe
kerüléshez. A második félidõben saját magunkat hoztuk nehéz
helyzetbe, amikor 4 gólos elõnynél azt hittük, hogy megvan a
meccs és már csak le kell játszani azt. A játékvezetõknek voltak
érdekes ítéleteik ellenünk, de ezekkel nem szabad foglalkozni,
hiszen nem ezen múlott. A folytatásban ettõl jóval több kell!
A következõ mérkõzésünket hazai pályán az õsi rivális Rácalmás
ellen vívjuk. Várunk minden szurkolót az elõttünk álló szomba-
ton 18 órakor a Mészöly csarnokába.

Tabella:

1. Veszprémi Egyetemi SC 6 6 0 0 210 161 49 12
2. Bajnok DSE Nemesvámos 6 6 0 0 177 147 30 12
3. Ercsi SE 7 5 0 2 227 181 46 10
4. VAX KE Sárbogárd 7 3 2 2 192 190 2 8
5. Õsi Andreotti SE 6 3 1 2 182 170 12 7
6. Simontornyai KK 6 2 0 4 170 179 -9 4
7. Alsóörsi SE 6 2 0 4 159 174 -15 4
8. Martonvásári KSE 5 1 1 3 113 122 -9 3
9. Rácalmás SE 6 1 1 4 146 177 -31 3
10. Tapolca VSE 7 1 1 5 188 229 -41 3
11. Bicskei TC 6 1 0 5 124 158 -34 2

A 7. forduló további eredményei:

Alsóörs–Õsi 37-31, Simontornya–Veszprémi Egyetem 28-35,
Nemesvámos–Tapolca 35-27, Bicske–Ercsi 20-35.

Rehák Tamás

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbo-
gárd Város Önkormányzatának képvise-
lõ-testülete a 2015. november 13-ai ülé-
sén elfogadta:
– a 46/2015. (XI. 17.) önkormányzati ren-
deletet Sárbogárd Város Önkormányza-
tának 2015. évi költségvetésérõl szóló
3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete
módosításáról.
A rendelet megtekinthetõ ügyfélfogadási
idõben a polgármesteri hivatal szervezési
csoportjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Meghívó
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér Megyei Igazgatósága

agrár-környezetgazdálkodási támogatással
kapcsolatos csoportos tájékoztatására.

A tanácsadás helye: mûvelõdési ház, Sárbogárd, Hõsök tere 3.

A tanácsadás ideje: 2015. november 26., 13–15 óra.

Részvételi szándékát november 25-éig a falugazdász-irodában
(Sárbogárd, Ady E. út 164.),

vagy a következõ telefonszámon szíveskedjék jelezni: 06 (25) 508 260.

Megtisztelõ jelenlétére számítunk!
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FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN,
RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS.

06 70 539 7882

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS
06 20 3426 091

AUTÓMENTÉS, AUTÓBÉRLÉS,
KÉSZPÉNZES AUTÓFELVÁSÁRLÁS

06 20 424 7728 SEBAFER KFT.

SZÉKESFEHÉRVÁRON ALBÉRLETET KERESEK!
06 20 405 7366

KERTÉPÍTÉSI munkálatokra MUNKAERÕT keresünk.
06 20 411 6895

ALBÉRLETET KERESEK Sárbogárdon 1 fõ részére,
HOSSZÚ TÁVRA. 06 70 9530 960

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható! Redõnyös. 06 (30) 966 8446

Alapon szántóföldet vennék vagy bérelnék. 06 (30) 520 6292

Tetoválás Székesfehérváron. 06 (20) 488 9111, 06 (30) 296 9932
ANCHOR TATTOO (3261907)

Bárány, borjú és egyéb tápok kis- és nagytételben megrendelhetõk. Ér-
deklõdni: Szõnyegi József, 06 (30) 382 4133 (3261899)

Garázs eladó Árpád-lakótelepen, ÁFÉSZ iroda mögött. 06 (30) 570 3119
(3261736)

Árpád-lakótelepen 4. emeleti, 53 m2-es, kétszobás lakás eladó. Irányár:
2,99M Ft. 06 (70) 6811 133

Jó állapotban 4 db téligumi eladó. 185x65x15. 06 (20) 451 1128.

Felnõtt-, ágynemûtartós heverõ eladó. Árban megegyezünk. 06 (30) 724
4051.

Sáregresen családi ház eladó. 06 (30) 388 6683. (3261996)

Fiatal, 3-3,5 kg-os pecsenyekacsák eladók 1800 Ft/db. Tinódy u. 124. 06
(30) 9021 131.

APRÓHIRDETÉSEK
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A Sárbogárd–Sárszentmiklósi Borbarát Kör tisztelettel meghívjaA Sárbogárd–Sárszentmiklósi Borbarát Kör tisztelettel meghívja

2015. november 21-én 10.00 órára2015. november 21-én 10.00 órára

Sárszentmiklósra, a Rádi-dûlõbe,Sárszentmiklósra, a Rádi-dûlõbe,
a Márkovics Lajos pincéjénél tartandóa Márkovics Lajos pincéjénél tartandó

BORSZENTELÉSRE.BORSZENTELÉSRE.

Az áldásra várjuk a szõlõsgazdákat boraikkal együtt.Az áldásra várjuk a szõlõsgazdákat boraikkal együtt.
Ezt követõen pincelátogatások,Ezt követõen pincelátogatások,

borok kóstolása várja az érdeklõdõket.borok kóstolása várja az érdeklõdõket.

SÁRBOGÁRD,
2015. december 20.,

18 óra.

József Attila
Mûvelõdési Központ

(Sárbogárd,
Hõsök tere 3.)

Jegyek elõvételben
kaphatók

a helyszínen!

06 (25) 460 301
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