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Csók a kardok alattCsók a kardok alatt

VeteránokVeteránok
a parkbana parkban

Minden
hangulat belefér
Készülünk a kórussal a zenei világnap-
ra. Pesten lesz nagyszabású koncertünk
szombaton, s egy nagyszerû, neves kar-
mester vezényel minket, Dénes István.
Miközben csiszolgattuk a mûvet a kezei
alatt immár két próbán, érzékletesen
mesélt a szerzõ, Haydn személyérõl.

Állítólag Haydn állandóan rózsafüzért
morzsolgatott s imádkozott, de nem áj-
tatos, hanem valódi hittel. Ha megdi-
csérték valamely mûvét, úgy felelt, hogy
az Isten munkája, Neki köszönhetõ.
Vagy még inkább annak a közvetlen
kapcsolatnak, ahogy Haydn viseltetett
az Ég Ura iránt. Termékeny, befogadó
talaj volt a lelke, amire rávilágít a Har-
móniamise, mely õszinte, bensõséges
„párbeszéd” az Atya és gyermeke közt.
A halál elfogadásáról folyik a diskurzus,
zseniális zenei nyelvbe foglalva. Csodá-
latos, hogy ebbe a kitárulkozó baráti
„beszélgetésbe” minden hangulat bele-
fér, Haydn nem fél kifejezni, megélni a
benne dúló vegyes érzéseket, nem tart
attól, hogy az Úr megorrol rá emiatt.
Mert a kimondás által világosodik meg
és nyer megnyugvást.

Ehhez kapcsolódik, s ezt erõsíti az a
gondolat is, amit nemrég olvastam a
divany.hu-n: „A negatív érzések bizony
együtt járnak a pszichológiai egészség-
gel, vagyis nem harcolni kell ellenük,
hanem felismerni, elfogadni és használ-
ni ezeket. Ha ugyanis nem engedjük
meg magunknak a negatív gondolato-
kat, érzéseket, ha tagadjuk létezésüket,
azzal elszalasztjuk a változás, a változta-
tás lehetõségét. … érdemesebb inkább
a nyitott, elfogadó hozzáállást gyako-
rolnunk, és tudatosítanunk azt, hogy az
érzések szabadon érkeznek és állnak
tovább a lelkünkben.”

Haydn tudott valamit…
Hargitai–Kiss Virág
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Nyitott rendelés teltházzal
Nyitott urológiai szakrendelést tartott
szeptember 13-án a Fejér Megyei Szent
György Egyetemi Oktató Kórház Kossuth
Zsuzsanna Rendelõintézete. Dr. Rácz La-
jos vezetõ fõorvostól érdeklõdtem arról,
hogy a program milyen eredménnyel zá-
rult, mennyien éltek az ingyenes, szaba-
don igénybe vehetõ szolgáltatás lehetõsé-
gével a sárbogárdi rendelõintézetben.

– Amikor szeptember 13-án reggel megér-
keztünk, egy gombostût nem lehetett vol-
na leejteni, annyian voltak. Körülbelül ne-
gyed kilenckor le kellett zárni a regisztráci-
ót, hogy további betegeket nem tudunk fo-
gadni. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy
ez nem egy rendelés, szûrési nap volt, ha-
nem egy nyitott rendelési programhoz
csatlakoztunk. Ezt Európában mindenütt
megtartják október harmadik hete tájé-
kán, és egy hétig tart. 60 körül volt azoknak
a száma, akiket regisztráltunk. A hölgyek
is szépen részt vettek a vizsgálatokban,
mert ez nem hagyományos urológiai ren-
delés volt; sok mindenre kiterjedõ, nagy
betegségeket is vizsgáló rendelést tartot-
tunk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy bejött a
beteg, különbözõ asztalokhoz leült, az
egyiknél kikérdezték, hogy hány kilós, mi-
lyen betegségekrõl tud, a másiknál teszte-
ket töltött ki, a következõnél ultrahangos
vizsgálat volt, kapott mindenki egy beuta-
lót a laborba, és elmentek vérvételre. A la-
bor 7.00 óra és 9.30 között veszi le a vért,
most azonban 13.30-ig vettek vért azoktól,

akik ebben a programban részt vettek. Úgy
tudom, itt a környékben ilyen még nem
volt. Úgy gondolom, hogy ezt folytatni
kellene. Ez a nyitott rendelés elsõ alkalom
volt, de nem az utolsó. Ha ötször ennyi
embert jegyeztünk volna elõ, akkor ötször
ennyit meg lehetett volna nézni.
– Voltak, akik konkrét panasszal érkeztek,
vagy az volt a jellemzõ, hogy általános
vizsgálatot szerettek volna kérni?
– Hála Istennek, voltak, akik szûrésre is
jöttek, az emberek körülbelül egyharma-
da. Volt, akinél kiderült, hogy magas a vér-
cukra, cukorbeteg, és nem is tudott róla.
Másnak a vérnyomása volt magas, és a há-
ziorvosától kapott aztán gyógyszert. Ezek-
nek a rendeléseknek az értelme, hogy ami
nagyon gyakori betegség, azt mindenkinél
kellene szûrni, vizsgálni.

– Mert az ember azt gondolja, hogy „Ó, ve-
lem ez nem történhet meg!”. Aztán, bi-
zony, az életkor elõrehaladtával bárkivel
megtörténhet, hogy magas lesz a vérnyo-
más, vagy cukorbeteg lesz, vagy egyéb
olyan problémája adódik, ami nem okoz
panaszt, de egy szûréssel kimutatható, és
érdemes rá odafigyelni.

– Pontosan errõl szól a történet. Ezt nem
szeretnénk abbahagyni. Ez egy tematikus
rendelés volt, amit szeretnénk folytatni. A
következõ nyitott rendelés éppen a cukor-
betegeket célozná meg, ahol minden olyan
vizsgálatot szeretnénk elvégezni, ami a cu-
korbetegséggel kapcsolatos. Dietetikusok
mondják el, hogyan fõzzenek, egyfajta
életmód-tanácsadást nyújtanak, és itt lesz
minden érintett szakember: szemész, neu-
rológus és még sokan mások.
– Visszatérve a lezajlott rendelésre. Töb-
ben voltak-e a férfiak, mint a nõk, hiszen
az urológia nõkrõl is szól, de most inkább
a férfiakat célozta meg, mert õk kevésbé
járnak orvoshoz.

– Most a fiúkat céloztuk meg, de majd lesz
olyan program is, ahol a hölgyeket céloz-
zuk meg.
– Mikorra várható a következõ nyílt ren-
delési nap?

– A cukorbetegek világnapját követõ na-
pon, november 15-én, kedden.

Hargitai–Kiss Virág

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI
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SAKK-KÖR
Olvasható volt a Bogárd és Vidékében egy felhívás, hogy sakkszakkört indít
Rehák Sándor, dr. Csanádi József és Nagy Attila. Arról kérdeztem Rehák Sán-
dort, hogy minek apropóján vágtak bele ebbe a kezdeményezésbe. Régen
ugyan már volt többször is sakk-kör Sárbogárdon, csak valahogy mindig elhalt a
dolog.
Rehák Sándor: – Valóban, régen többször
is volt sakk-kör Sárbogárdon. Nagy hagyo-
mánya van itt a sakknak. Jómagam is ját-
szottam annak idején még Örsi Emil bácsi
szervezésében, aki már nincs köztünk.
– Hol volt itt sakkszakkör annak idején?
– Amikor én is érintett voltam, akkor a
HEMO-ban voltak az edzések és mérkõ-
zések. Természetesen idegenben is ját-
szottunk, a megyei bajnokságban vettünk
részt. Igazolt játékosokkal sakkoztunk.
– Hány tagja volt a csapatnak?
– Több mint tíz, ha jól emlékszem. 8 táblán
zajlottak a mérkõzések, erõsorrend, élõ
pontszám szerint. Most is szerveznek baj-
nokságot, de mi nem vagyunk benne –
még!
– Valamilyen szempontból kötõdött a hon-
védséghez ez a sakkszakkör?
– Volt kötõdés annyiban, hogy több hivatá-
sos katona is játszott a csapatban. Igen jó
sakkozókat adott a honvédség.
– Van tudomásod arról, hogy mennyire
régre nyúlik vissza a sárbogárdi sakkélet?
– Régre nyúlik vissza. Nagy Attila, aki részt
vesz a szervezésben…
– …aki fiatal hozzád és Csanádi doktor-
hoz képest – három különbözõ korosztályt
képviseltek.
– Attila szerzett régi sakkverseny-jegyzõ-
könyveket, ahol olyan nevek szerepelnek,
mint Örsi Emil, dr. Tóth Jenõ ügyvéd,

Tóth Gyula rajztanár. Örömmel vettük,
hogy Gyula bácsi is részt vett a megbeszé-
lésünkön és aktívan belefolyt a játékba.
Emil bácsi annak idején jó kapcsolatot
ápolt Bereczk Imre vállalkozóval, aki ide-
hozott egy világhírû játékost, Lengyel Le-
vente szimultán-világbajnokot, magyar vá-
logatottat, nemzetközi nagymestert.
– Edzett titeket egy kicsit?
– Edzett is, meg még azt is el tudta érni
Bereczk Imre, hogy játszott is a csapatban
egy-két mérkõzést. Amúgy az MTK-ban
volt.
– A mostani szervezés hogyan alakult?
Hogyan találtatok egymásra, hogyan jött
az elhatározás, hogy a gimiben minden
szerdán 5-kor elindítjátok a sakkszak-
kört?
– Csanádi doktor úrral nagyon régóta sak-
kozom, több 10 éves múltra tekint vissza a
kapcsolatunk. Vele együtt jártam angol
nyelvtanfolyamra, és a szünetekben be-
szélgettünk. Õ vetette föl, hogy mi lenne,
ha megpróbálnánk elindítani egy sakk-
szakkört. Én meg mondtam, hogy rend-
ben. Nekem jó tapasztalataim vannak,
ugyanez volt a kézilabdával is, annak újra-
indításában is részt vettem. Motivált min-
ket az is, hogy elmentünk Nagylókra egy
sakkversenyre, és szereztünk egy-két gyõ-
zelmet. Nagy Attila, aki a gimnáziumban
rendszergazda, szintén szeret sakkozni, és

belefolyt a szervezésbe. Csanádi doktor la-
kásán párszor összejöttünk, és a szeptem-
beri indulást céloztuk meg, mert ez inkább
teremsport. Boda János, a gimnázium
igazgatója rendelkezésünkre bocsátotta az
egyik termet, a bejárattal szemben, és ott a
szükséges felszereléssel várjuk az érdeklõ-
dõket. Úgy érezzük, a hagyományok köte-
leznek ebben is bennünket, hogy legyen
Sárbogárdon ismét sakk.
– Minden korosztályt szívesen láttok?

– Természetesen, nemre, korra való tekin-
tet nélkül. Jártam úgy, hogy az ötéves gye-
reket úgy tették fel elõttem a székre, aztán
megvert. A legjobban az tetszik a sakkban,
hogy személyes kapcsolat van a két játékos
között; ha nem is beszélgetnek annyit, a
szellemi és szemkontaktus összeköti õket.
S nem utolsósorban a sakk megtanítja az
embert gondolkodni.
Mindenkit, aki szeret, vagy szeretne sak-
kozni, sok szeretettel várnak a szervezõk
minden szerdán 17.00 órakor a gimnázi-
umban!

Hargitai–Kiss Virág

VII. NAGYLÓK KUPA
A verseny fõvédnöke: BRUNNER EDINA tagintézmény-veze-
tõ.
A verseny szervezõje és házigazdája: Tauz Józsefné.
A verseny célja: sakkozni szeretõ gyerekeknek versenyzési és si-
kerélmény-szerzési lehetõség biztosítása, Fejér megye amatõr
sakkéletének népszerûsítése, új sakktehetségek felfedezése.

Rendezõk: Sárszentmiklósi Általános Iskola
Nagylóki Tagiskolája, Királysakk SE, Dunaújváros.

Ideje: 2016. október 8. (szombat) 9.00 óra,
regisztráció: 8.30–8.50.

Helyszín: Sárszentmiklósi Általános Iskola
Nagylóki Tagiskolája, Nagylók, Kossuth L. u. 3.

Versenybírók: Katona Ferenc, Szabó Anna.

A verseny négy + egy korcsoportban kerül megrendezésre:
– „Amatõr” csoport kezdõknek
– I. csoport (2008. január 1. után születettek)
– II. csoport (2005. január 1. után születettek)

– III. csoport (2001. január 1. után születettek)

– IV. csoport (korhatár nélkül)

A fiúk és a lányok a korosztályuknak megfelelõen egy csoport-
ban játszanak.

6 fordulós, svájci rendszerû verseny, 20-20 perc gondolkodási
idõvel, órahasználattal a FIDE rapid szabályai szerint.

A verseny gyõztese mindegyik csoportban elnyeri a Nagylók ku-
pát. A fiúk és lányok külön lesznek értékelve. Az 1–3. helyezet-
tek éremdíjazásban részesülnek csoportonként, minimum 3 fõ
indulása esetén. Minden elsõ helyezett sakk-könyvet nyer.

Nevezés: az fkatona@hdsnet.hu címen, legkésõbb október 6-án
(csütörtök) 20 óráig. A nevezésnek tartalmaznia kell a résztvevõ
nevét, pontos születési dátumát, ha van, egyesületét.

További információ a +36 (30) 868 0069-es telefonszámon Ka-
tona Ferenctõl kérhetõ.

Nevezési díj: 500 Ft. Nevezési határidõ után nevezetteknek: 600
Ft.

Egyéb: a 8.50 után érkezettek csak a második fordulóra lesznek
bepárosítva.
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CSÓK A KARDOK ALATT

Szombaton délután nem mindennapi látványosságnak lehettünk szemtanúi: a sárbogárdi Kutasi Mónika és a budapesti Eff Máté Pál
díszegyenruhás katonai kísérettel vonultak az Árpád utcai lányos háztól a Szent László katolikus templomig, hogy Isten színe elõtt is
egybekeljenek. Mivel a pár a honvédség kötelékében szolgál, a csodaszép, fehér ruhás menyasszony mellett mutatós fehér egyenruhá-
ban állt az oltár elé a võlegény is. A templom elõtti hitvesi csók a bajtársak gyûrûjében, felemelt kardok oltalma alatt csattant el. A ven-
dégsereg mintegy 120 fõt számlált. Fotó: Nagy Ákos (www.hetedikpixel.com)

Hargitai Gergely

Oldtimer autók az Ifjúsági parkban
Ebben az évben már több alkalommal talál-
kozhattak a régi autók szerelmesei Székes-
fehérváron a Total Chrono Classic futam
résztvevõivel, viszont Sárbogárdon elsõ al-
kalommal mutatták meg járgányaikat a
büszke tulajdonosok az Ifjúsági parkban.
Székesfehérvárról indult a túra és Balaton-
lelle volt a végcél. Megállót tartottak a
négykerekû csodák környékünkön Abán és
Simontornyán is. A közös utazásra az or-
szág minden szegletébõl érkeztek a kiváló
állapotú Oldtimerek. Közel 90-en vágtak
neki az útnak, akik teljes pontosságal 10
után gördültek be az Ifjúsági parkhoz. Iz-
galmas, érdekes jármûveket láthattunk.

A túrán több márka képviseltette magát a
különbözõ kategóriákban: Alfa Romeo,
Austin Healey, BMW, Chevrolet, Citroën,
Dodge, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Jaguar,
Lancia, Lincoln, Mercedes-Benz, MG,
NSU, Opel, Peugeot, Porsche, Renault,
Rolls Royce, Triumph, VAZ, Volkswagen
és Volvo is volt a versenyzõk között.

Mágocsi Adrienn
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A 10. a és a 10. b osztály
az alcsúti arborétumban

A 9. c osztály Pécs
belvárosát járta be

A gimnazisták
õszi kirándulásairól készült
fotókat heti részletekben

közöljük.

A híres „szálkai bika”
és a 10. c osztály
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Szüreti felvonulás és családi nap
Töbörzsökön

Szombaton reggel gyülekeztek a kocsik és a gyerekek tanáraik kíséretében a töbörzsöki Szent István Általános Iskola elõtt. A szépen
feldíszített fogatok elé a legszebb lovaikat fogták be gazdáik, az iskolás fiúk, lányok és a tanár nénik szép ruhákba öltöztek, velük telje-
sedett ki a szüretis sereg. A polgárõrök elöl, hátul biztosították a menetet, de a rendõrség sem maradt ki, így õk is becsatlakoztak a for-
galmas útszakaszokon.
A kilenc órakor induló szüreti kocsisor négy helyen állt meg, s a megállók alkalmával
egy-két osztály elõadta énekes, táncos mûsorát, sõt a hatodikosok elõadását trombitaszó
is kísérte.
A felvonulást kellemes családi idõtöltés követte az ebédlõ udvarán. Kreatív õszi díszek
fogadták a vendégeket, amiket az iskola tanulói készítettek. Többek között volt ötletes
pók denevérekkel és tökorrú boszorkány, valamint focilabdából készült bábuk. De lehe-
tett vásárolni ajtódíszeket, bent pedig sütemények tengere, pogácsa és üdítõ, valamint
kávé várta a felfrissülni vágyókat. Az udvaron fõtt a pörkölt és a gulyásleves.

A nap folyamán nem maradt el a tombola
és az arcfestés sem. Így tölthetett el az isko-
la és Töbörzsök népe egy családias hangu-
latú napot közösen.

Hargitai Gergely

Erdélyben jártunk!
Iskolánk a Határtalanul pályázaton nyert Erdélybe egy tanulmá-
nyi kirándulást, melyen a 7. osztály vett részt.
2016. szeptember 10-én szombaton korán reggel indultunk Sár-
szentágotáról. Már nagyon vártuk a ránk váró élményeket, sokan
közülünk még nem jártak külföldön. Így az elsõ izgalmakat a ha-
tár átlépésénél éltük át.
Sok órányi buszozás után az elsõ megállónk Nagyvárad volt, aho-
vá a délelõtti órákban érkeztünk meg. Ellátogattunk a Szent Lász-
ló alapította székesegyházhoz. Csucsán az Ady Endre-múzeumot
néztük meg, majd következett Körösfõ és Bánffyhunyad. A nap
végén a szállásunkat Magyarlónán foglaltuk el, ahol barátságos
focimeccsen mérkõztünk meg a helyi iskola diákjaival. Este kelle-
mes meglepetés volt a szinte szállodai ellátás és a magyaros éte-
lek.
Másnap mindenki vidáman ébredt, és a finom reggeli után tovább
indultunk Kolozsvárra. A székesegyház, a Mátyás-szobor és Hu-
nyadi Mátyás szülõházának megtekintése után Tordán a sóbá-
nyába és a hasadékhoz látogattunk. Mindkettõ lenyûgözõ lát-
ványt nyújtott. Utána következett Torockó a híres forrással, Szo-
váta és a különleges formájú Medve-tó, illetve az egyedi fazekas-
termékeirõl híres Korond. Az esti szállásunk Zetelakán volt, ahol
a nap fáradalmait az ingyenes wifi-hozzáféréssel, internetezéssel,
beszélgetéssel pihentük ki.

A harmadik napon mindenki fáradtan ébredt. Farkaslakán Ta-
mási Áron sírhelyét néztük meg, majd Sepsiszentgyörgy és Kéz-
divásárhely 1848-as emlékeit láthattuk. Ezt követõen Csíkszere-
dán a Mikó-várat és a Makovecz Imre tervezte Millenniumi
templomot látogattuk meg. Este ismét Zetelakán szálltunk meg.
Az egész kirándulás során minden helyszínbõl egy-egy tanulónak
fel kellett készülnie és felolvasni a többieknek a hely történetét,
érdekességeit.
A negyedik napon ellátogattunk Székelyudvarhelyre, Fehéregy-
házára, Segesvárra és Gyulafehérvárra. Déva várába, nem mert
mindenki felmenni. A kilátás nagyon szép volt és megtudtuk,
hogy a várat restaurálni szeretnék. Utolsó esténket Csernake-
resztúron töltöttük.
Eljött a kirándulás utolsó napja, már mindenki nagyon várta a ha-
zaérkezést. Ezen a napon Vajdahunyad várát látogattuk meg el-
sõnek. A vár nagyon tetszett mindenkinek, végül Borosjenõn, Vi-
lágoson és Aradon jártunk, onnan indultunk haza Magyarország-
ra.
Nagyon sok szép és érdekes dolgot láttunk a kirándulás alatt, de
már nagyon vártuk a szüleinkkel való találkozást.

Csalovszki Zsuzsanna 7. osztályos tanuló,
Sárszentágotai Általános Iskola
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Szüreti felvonulás
a Sárszentmiklósi Óvodában

2016. szeptember 22-én, csütörtökön rendeztük óvodánkban a
már hagyományos szüreti felvonulást. A gyermekek örömmel ké-
szülõdtek erre a napra. A nagycsoportosok szalmabálákkal, tök-
kel, gyümölccsel, paprikafüzérekkel, virággal, kukoricával díszí-
tették fel az udvart. Kukoricaszárból készült a csõszkunyhó, aho-
va szívesen bújtak be a kicsik és nagyok. A udvari árnyékoló alatt a
szüreteléshez szükséges eszközök voltak kiállítva.
A felvonulás napján a lányok közül sokan magyar népviseletbe öl-
töztek, a fiúk kalapot hoztak. Izgatottan várták, hogy felülhesse-
nek a lovas kocsikra. Kilenc lovas kocsit díszítettek fel az anyukák,
apukák, nagymamák a sok szép õszi virággal. Énekszóval, vidá-
man vonultunk az utcákon.
Az óvodába visszaérkezésünk után pogácsát, gyümölcsöt ehettek
a gyerekek.
A szüreti délelõtt zenével, tánccal folytatódott. Nagy Imolát hív-
tuk meg erre az alkalomra, aki ismert õszi népdalokat és gyermek-
dalokat énekelt, melyet citerán kísért. Potesz Tamás tangóhar-
monikán játszott. Óvodánk apraja-nagyja vidáman táncolt, éne-
kelt.

A tánc után kukoricát morzsolhattak és együtt játszhattak a gye-
rekek a szülõkkel az udvaron.
Köszönjük a szülõknek, hogy olyan sokat segítettek a lovas kocsik
díszítésében, pogácsát és gyümölcsöt hoztak. Külön köszönetet
mondunk azoknak, akik a szalmabálákat, kukoricaszárat és a szü-
reti eszközöket hozták a dekorációhoz.
Köszönettel tartozunk Dömsödi János, Bögyös János, Németh
Mihály, Raffai József, Nagy Gergely, Szabó János, Zámbó Gábor,
Simon Attila kocsisoknak, hogy vállalták az izgõ-mozgó gyerekse-
reg kocsikáztatását. Köszönjük, hogy útvonalunkat a rendõrség
végig biztosította.
A gyermekek még másnap is a szalmabálákon ülve lovas kocsiztak
az óvoda udvarán, morzsolták a kukoricát, bujkáltak a csõszkuny-
hóban és eszegették a szõlõt, körtét, almát.
Sokáig megmarad bennük szép emlékként ez a nap!

Csuti Mária, Sárbogárdi Zengõ Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodája

A magyar népdal napja
Az idén szeptember második hétvégéjén harmadszor rendezték
meg Martonvásáron a magyar népdal napját. A kétnapos rendez-
vény vasárnapján 300 Fejér megyei népdalos énekelt együtt, köz-
tük 20 sárbogárdi diák a Sárszentmiklósi Általános Iskolából. A 4.
évfolyamos Kendermorzsa csoport külön is bemutatkozott a
galgamácsai gyermekdalokból összeállított csokrával.
A nyolcadikos Huszár Anna így fogalmazta meg az élményt: „Hi-
hetetlen látványt nyújthatott, ahogy 300 énekes együtt énekelte a
Fejér megyei és a moldvai népdalcsokrot, melyeket a Csík zene-
kar játéka alapján tanultunk meg még júniusban. A fellépést kö-
vetõen iskolánk viseletbe öltözött dalos pacsirtái kaptak egy kis
idõt, melyet kézmûves-foglalkozásokkal és népi játékokkal, a
fesztiválon fellépõk meghallgatásával töltöttek. Élõben hallgat-
tunk bele a Dankó rádió adásába, láttunk óriásbábokat, tudtuk,
hogy fellép itt Berecz András mesemondó, Pál István „Szalonna”
és bandája. Az idõ azonban sürgetett bennünket. Az abai és cecei
iskolásokkal Székesfehérváron, Kati néni szobránál „flashmob”
népdalénekléssel vonzottuk a közönséget. Majd a Városház téren
újra felcsendült a 300 tagú kórus népdaléneke. Már szinte meg-
szoktuk, hogy mint annyiszor, most is sárszentmihályiként mond-
tak be bennünket az éneklõk sorában, mi persze valamennyien
tudtuk, hogy Sárbogárdot és az iskolánkat, a sárszentmiklósit
képviseljük.”

Kicsinek, nagynak, a gyermekeikre méltán büszke szülõknek egy-
aránt a szó valódi és átvitt értelmében is melengetõ volt ez a nap, a
közös éneklés, a magyar népdal, gyönyörû népzenénk napja.

Horváth Ferencné
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Mészöly-hírek
SZITAKÖTÕ DÉLUTÁN

A MÉSZÖLYBEN
A 2016-2017-es tanévben ismét csatlakoz-
tunk a Szitakötõ Oktatási Programhoz. Si-
keres pályázat útján iskolánk több éve,
tanévente négy alkalommal ingyenesen
kapja a Szitakötõ gyermekmagazint és egy
alkalommal Szitakötõ-délutánon vehet-
nek részt a tanulóink a Liget Mûhely Ala-
pítvány támogatásával.
Az idei tanévben az integrált ökológiai
program Varázskötés címmel interaktív
élménypedagógiai foglalkozással ajándé-
kozta meg tanulóinkat. A Szitakötõ folyó-
irat szerkesztõje, Horgas Judit és két ön-

kéntes segítõje látogatott el hozzánk. Az
önkéntes segítségnyújtásról tartottak inte-
raktív foglalkozást az ötödikeseknek, szü-
leiknek és tanáraiknak. A jó hangulatú
délutánon a civil segítségnyújtás lehetõsé-
geivel, örömeivel ismerkedtek meg a részt-
vevõk. A feladatokon keresztül kiderült,
hogy milyen sokat tudnak a gyerekek a
környezetünkben lévõ problémákról, an-
nak következményeirõl, és mi a vélemé-
nyük a rászoruló emberekrõl.
Köszönjük a tanulságos, érdekes délutánt!

Toldi Lászlóné

ÖTÖDIKESEK AVATÁSA

Szeptember 23-án délután tartottuk meg a
Mészöly Géza Általános Iskolában az ötö-
dikeseink avatását, ekkor váltak igazából
felsõsökké. Két elõzetes feladatot is kap-
tak a gyerekek. Az osztályukra jellemzõen
kellett egy mondókát átírni és elõadni. Na-
gyon jól sikerültek ezek a produkciók. A
másik feladatot is nagyon ötletesen teljesí-
tették. Osztályzászlót készítettek, ami ki-
fejezte az osztályuk egységét, szeretetét,
összetartását. Izgalommal vártuk a többi
teljesítendõ feladatot. Az osztályokról ké-
szült csoportképbõl álló puzzle kirakása

következett, majd 191 kislabdából kellett
minél többet összegyûjteni. Ezeket az
ügyességi feladatokat is nagy lelkesedéssel
hajtották végre. Az osztályfõnökök is ki-
vették részüket a megmérettetés során.
Két-két gyerekdalt mutogattak el, az osz-
tályaik nagyon gyorsan kitalálták a dalok
címét és együtt elénekelték.
Mindenki sikeresen kiállta a próbákat, így
következhetett a fogadalomtétel. Jutalmul

kaptak egy-egy mészölyös pólót, melyet is-
kolai rendezvényeinken büszkén viselhet-
nek. Ez az egy óra nagyon jó hangulatban,
vidáman telt el, az osztályközösséget is
még jobban összekovácsolta.

Köszönjük a szervezõknek ezt az élmé-
nyekben gazdag, tartalmas délutánt!

Suplicz Ildikó
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Országos jubileumi túra
Nagylókon

Magyarországon Nagylók a gazdája a
Mezõföld túra kupasorozatnak. Ezt a
sorozatot immár 25 éven át sikerrel,
nagy részvétel mellett bonyolítottuk le.
Szívesen jönnek ide az emberek az or-
szág szinte minden részébõl. Az elmúlt
években egy-egy alkalommal átlagosan
mintegy 100 fõ vett részt a gyalogtúrá-
kon. A túrák vezetõje, szervezõje, lebo-
nyolítója Vígh-Tarsonyi László volt
nagylóki pedagógus és túrázó, valamint
helyi segítõi. S akik a leghûségesebbek,
kiemelten: Molnár István süllysápi tú-
rázó és Böröndi Zsolt nagylóki lakos.
Természetesen az évek során sok ön-
kéntes segítõ is szorgoskodott a túrák
lebonyolításában.
A jubileumi évre való tekintettel ezút-
tal 4 túrát hirdettünk meg: tavaszi, nyá-
ri, õszi, nappali és éjszakai. A négy túra
össztávja 105 km, a kis túra 70 km. Aki
mind a 4 túratávot teljesíti, az nagy ku-
pát, aki a kisebb távot teszi meg, az kis
kupát vehet át a sorozat végén. Ennek
ünnepélyes átadása októberben törté-
nik. A kiinduló állomás és érkezés is a
Nagylóki Tavipalota.
Örvendetes, hogy a nagy kupát Határ
Máté nagylóki lakos is teljesítette.
Több mint tíz nagylóki túrázó pedig a
kis kupát is elnyeri. A nagylóki résztve-
võk érdekes módon az éjszakai túra
kedvelõi. Hogy mennyire népszerû ez a
túra, azt bizonyítja, hogy a mostani
(szeptember 24-25-ei) nappali és éjsza-
kai túránkon is 103 résztvevõ volt.
Csak egy kis ízelítõ a mostani résztve-
võk lakóhelyeirõl: Budapest, Sárbo-
gárd, Székesfehérvár, Tamási, Környe,
Tatabánya, Budatétény, Dunaújváros,
Törökbálint, Dunaharaszti, Poroszló,

Tököl, Úrkút, Herend, Balatonföldvár,
Siófok, Szõlõsgyörök, Bölcske, Nagy-
káta, Hantos, Sárosd, Békéscsaba, Pi-
lis, Martonvásár, Polgárdi, Kisszállás,
Várpalota, Gyöngyös.
Indulás elõtt megkérdeztem Radák Sá-
ra, Szabó György (Dunaújváros) és
Bachstadt János, Takács Tibor herendi
túrázókat, hogy mi hozta õket ide. El-
mondták, hogy a sokakkal kötött barát-
ság, a túrákon való részvétel elismeré-
sei, az utolérhetetlenül gyönyörû, dim-
bes-dombos táj, a kedves fogadtatás, a
rendszeresség szeretete, a túravonal
élményei feledhetetlenek és visszahív-
ják õket.
A nagylóki önkormányzat és Tóth Jó-
zsef polgármester minden idõben szív-
ügyüknek tekintették a falu erejét is
megmutató, országos rendezvény lebo-
nyolítását. Ehhez a szükséges segítsé-
get megadták. A Nagylóki Faluvédõ
Egyesülettel együtt a tárgyi és anyagi
segítséget biztosították. Nagy nap volt
ez záró jubileum.

Tauz Józsefné

100. külföldi utazásáról küldött üdvözlõlapot szerkesztõségünknek, s egyúttal
kedves Olvasóinknak Sándor Pál világutazó, simontornyai gyógyszerész, volt sár-
bogárdi, Németh sarki lakos. Ezúttal a Húsvét-szigeteken járt.

Szerkesztõség

Száz út

JELENTÉS AZ
ÉNEKKARRÓL

Tudják Önök, hogy városunkban ötven éve folya-
matosan mûködik egy énekkar? Ötven éve! Fel-
fogni sem könnyû. Abban az évben gyõzte le a
magyar csapat az angliai futball-világbajnoksá-
gon a világbajnok brazil csapatot 3:1-re. A tánc-
dalfesztiválon egy apródfrizurás kamasz, név sze-
rint Szörényi Levente abban az évben jelent meg
elõször a tévé képernyõjén. Akkor tört ki a viet-
námi háború, s akkor adták át a forgalomnak a
Blaha Lujza téri aluljárót. Ugye, milyen régen
volt!
Az akkori tagok nagy része már rég meghalt.
Ugyancsak eltávozott az alapító karnagy, akinek
érdemeit egy emléktábla is õrzi a mûvelõdési ház
falán: Huszics Vendel. De vannak, akik még éne-
kelnek, szinte hihetetlen. De a karmesteri dobo-
gón ott áll Huszicsné, köznapi nevén Zsike, akit
valószínûleg soha senki nem nevezett még Erzsi-
nek (pedig annak keresztelték), s aki ott volt a
szoprán sorában már az ötven év elsõ percében.
Azóta elvégzett különféle iskolákat, s átvette a
férje helyét. Õ képviseli a kórusban a folyamatos-
ságot, nélküle és a gyermekei nélkül ez a csapat
nem létezne.
Hétfõn és csütörtökön este hét után belép a kó-
rustag a mûvelõdési ház egyik termébe, megkere-
si a helyét. Mindenkinek megvan a helye. A szé-
kén rendszerint ott a fekete dosszié a kottákkal.
Percek múlva fölzendül az ének.
Milyen jó, hogy létezik ének, és léteznek versek
meg regények meg táncok meg színházak! Azt hi-
szem, ezek nélkül nem sokat érne az élet. Lehet,
hogy nem is lenne élet. Ahogy vitamin nélkül
sem. Mert ezek a lélek vitaminját jelentik. Van-
nak, akik tagadják, vagy nem is tudják ezt, pedig
õk is dudorásznak munka közben, és örömmel
látják a virágcsokrot az asztalon.
Énekelni jó. Nem hiszem, hogy van, aki pontosan
meg tudná mondani, hogy miért. Furcsát mon-
dok: talán azért, amiért élni is jó.
A fél évszázados évfordulót már-már az erejét
meghaladó vállalkozással ünnepli a kórus:
Haydn B-dúr miséjét, a Harmoniemesse címût
tanulta be. Kemény munka volt, sikerült. Profi
szintû, kereskedelmileg is forgalmazható lemez-
felvétel készül róla az ország egyik legjobb zene-
kara, a MÁV Szimfonikusok és hivatásos szólis-
ták közremûködésével. A bemutatót egy nemzet-
közi hírû karmester, Dénes István vezényli majd.
Az énekkar és a karmester találkozása olyan volt,
mint amikor az elektromos hálózatban a két pó-
lus drótja egymáshoz közelít és felszikrázik. A mû
ismeretlen mélységeit érezték meg a kórustagok,
s a mester úgy mellékesen a zeneirodalom, a zene
és az élet titkaira villantott rá a próbákon. Min-
den énekkarosnak életre szóló élmény volt. Mi-
ért jó énekkarosnak lenni? Például ezért.
A felvétel és a bemutató a budapesti, Haller utcai
templomban lesz október elsején délután. Nyu-
godtan lehet büszke minden sárbogárdi, fõleg
azok, akik évek vagy évtizedek óta ott tapsolnak
az együttes fellépésein. „És hiszem az örök éle-
tet” – énekli majd városunk ötvenéves kórusa.
„Et vitam venturi saeculi.”

L. A.
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Meghívó
lakossági fórumra

Tisztelettel meghívom Önöket

2016. szeptember 29-én
(csütörtökön) 14 órai kezdettel

a polgármesteri hivatal
dísztermében tartandó

LAKOSSÁGI FÓRUMRA.
A fórum témája: a településrendezési eszközök
felülvizsgálata során elkészült Településszerke-
zeti Terv, Szabályozási Terv és Helyi Építési Sza-
bályzat tervezetének ismertetése.

A településrendezési eszközök tervezetét a ter-
veket készítõ mérnöki iroda munkatársai ismer-
tetik. A fórum keretében bárki véleményt nyil-
váníthat, észrevételt tehet.

A Településszerkezeti Terv módosítási javasla-
ta már megismerhetõ Sárbogárd Város Önkor-
mányzatának honlapján is a Sárbogárd Telepü-
lésrendezési Tervei menüpont alatt.

A fórumon a településrendezési eszközök felül-
vizsgálata során jelentkezett módosítási javas-
lattevõk részvételére feltétlenül számítunk!

Dr. Sükösd Tamás polgármester

„B” TÍPUSÚ
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Sárbogárd Város Önkormányzata az Emberi Erõ-
források Minisztériumával együttmûködve, az
51/2007. (III. 26.) kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázatot felsõoktatási tanulmányokat kezde-
ni kívánó fiatalok számára.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés
érdekében a hátrányos helyzetû, szociálisan rá-
szoruló fiatalok felsõoktatásban való részvétel-
ének támogatása.
A pályázatra kizárólag Sárbogárd területén ál-
landó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociá-
lis helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik
a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettsé-
gi elõtt álló középiskolások,
vagy
b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõ-
oktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek
és a 2017/2018. tanévtõl kezdõdõen felsõokta-
tási intézmény keretében teljes idejû (nappali
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményezõ alapképzésben, osztatlan képzés-
ben vagy felsõoktatási szakképzésben kíván-
nak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösz-
töndíjban, akik a 2017. évi felvételi eljárásban
elõször nyernek felvételt felsõoktatási intéz-
ménybe, és tanulmányaikat a 2017/2018. tan-
évben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj idõtartama 3x10 hónap, azaz hat
egymást követõ tanulmányi félév: a
2017/2018. tanév, a 2018/2019. tanév és a
2019/2020. tanév.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elekt-
ronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési
Rendszerében egyszeri pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.
A pályázói regisztrációt követõen lehetséges a
pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkor-
mányzatok pályázói részére. A személyes és
pályázati adatok ellenõrzését, rögzítését köve-
tõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva
az alábbi helyen kell benyújtaniuk a pályázóknak
a pályázati kiírásban meghatározott, csatolan-
dó mellékletekkel együtt:
A pályázat rögzítésének és az önkormány-
zathoz történõ benyújtásának határideje:
2016. november 8.
Helye: a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal ügy-
félszolgálata, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
A döntésrõl és annak indokairól 2016. decem-
ber 16-áig értesítjük a pályázókat.
A pályázat részletes kiírása megtekinthetõ a
www.sarbogard.hu honlapon, illetve a polgár-
mesteri hivatal I. em. 1. számú irodájában.

„A” TÍPUSÚ
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Sárbogárd Város Önkormányzata az Emberi Erõ-
források Minisztériumával együttmûködve
ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázatot felsõoktatási hallgatók számára a
2016/2017. tanév második és a 2017/2018.
tanév elsõ félévére vonatkozóan.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés
érdekében a hátrányos helyzetû, szociálisan rá-
szoruló fiatalok felsõoktatásban való részvétel-
ének támogatása. Az ösztöndíjpályázatra kizá-
rólag Sárbogárd területén állandó lakóhellyel
rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõ-
oktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsõ-
oktatási intézményben (felsõoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes idejû (nappali mun-
karend), alapfokozatot és szakképzettséget
eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot
és szakképzettséget eredményezõ mesterkép-
zésben, osztatlan képzésben vagy felsõfokú, il-
letve felsõoktatási szakképzésben folytatják ta-
nulmányaikat.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó,
aki: a Magyar Honvédség és a rendvédelmi fel-
adatokat ellátó szervek hivatásos és szerzõdé-
ses állományú hallgatója; doktori (PhD) képzés-
ben vesz részt; kizárólag külföldi intézménnyel
áll hallgatói jogviszonyban.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra
kell pályázni.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elekt-
ronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szüksé-
ges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.
A pályázói regisztrációt vagy a belépést követõ-
en lehetséges a pályázati adatok rögzítése a
csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.
A személyes és pályázati adatok ellenõrzését,
rögzítését követõen a pályázati ûrlapot kinyom-
tatva és aláírva a települési önkormányzatnál
kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat
csak a pályázati kiírásban meghatározott, csa-
tolandó mellékletekkel együtt érvényes.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitölt-
ve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a
lakóhely szerint illetékes települési önkormány-
zat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat rögzítésének és az önkormány-
zathoz történõ benyújtásának határideje:
2016. november 8.
Helye: a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal ügy-
félszolgálata, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
A döntésrõl és annak indokairól 2016. decem-
ber 16-áig értesítjük a pályázókat.
A pályázat részletes kiírása megtekinthetõ a
www.sarbogard.hu honlapon, illetve a polgár-
mesteri hivatal I. em. 1. számú irodájában.

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2016. szeptember 15-ei ülésén elfogadta:
– a 23/2016. (IX. 27.) önkormányzati rendeletet a képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésérõl, új rendelet megalkotásáról;
– a 24/2016. (IX. 27.) önkormányzati rendeletet az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításról;
– a 25/2016. (IX. 27.) önkormányzati rendeletet a helyi népszavazás kezdeményezésérõl.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal szervezési csoportjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
2016. október

1-2.: dr. Pátzay József, 7000 Sárbogárd, Aszta-
los utca 1/a, 06 (30) 639 3977;
8-9.: dr. Földi József, 7013 Cece, Köztársaság
30/a, 06 (20) 355 7213;
16.: dr. Bögyös Gábor, 2435 Nagylók, Ady E. út
1., 06 (30) 816 1374;
22-23.: dr. Szénási Károly, 7000 Sárbogárd, Tü-
zér u. 24., 06 (30) 816 1376;
29-30.: dr. Csele István, 2433 Sárosd, Sport u.
30., 06 (30) 993 9404;
31-nov. 1.: dr. Keszthelyi Gábor, 8125 Sár-
keresztúr, Szent István u. 3., 06 (20) 974 9065.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaeg-
res, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai
Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta,
Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd,
Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyhá-
za.

Dr. Kovács Péter járási hivatalvezetõ
nevében és megbízásából

dr. Szlávik Ferenc osztályvezetõ
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IDÉNYMUNKÁSOK
szabályos és egyszerû

foglalkoztatása
Az õszi betakarítások idején a gazdálkodóknak több mun-
kaerõre van szükségük, mint máskor. A legjobb megol-
dás az átmeneti létszámnövelésre az úgynevezett egy-
szerûsített foglalkoztatás, amely az idénymunkások al-
kalmazásának legcélszerûbb módja. Egy munkáltató
ugyanazt az idénymunkást maximum 120 napra alkal-
mazhatja egyszerûsített foglalkoztatás formájában egy
naptári éven belül. A feleknek elég szóban megállapodni-
uk, de a munkáltatónak be kell jelentenie a NAV-nál ezt a
foglalkoztatást. A bejelentést elektronikusan, ügyfélka-
pun keresztül a 16T1042E jelû elektronikus adatlap meg-
küldésével, vagy a 185-ös telefonszámon lehet teljesíte-
ni, de mindkét lehetõséghez szükség van ügyfélkapus re-
gisztrációra. A bejelentést szigorúan a munkavégzés kez-
dete elõtt kell teljesíteni, és a módosításra, visszavonás-
ra a bejelentéstõl számított 2 órán belül van lehetõség.
Ha a foglalkoztatás a bejelentés utáni napon kezdõdik, az-
nap reggel 8 óráig kell a módosítást bejelenteni, külön-
ben a munkáltatónak meg kell fizetnie a közterhet az
adott napra is. Ha pedig a foglalkoztatás több napra szól,
mint az az eredeti bejelentésben szerepel, a plusz napo-
kon is reggel 8-ig kell a módosítást bejelenteni. A mezõ-
gazdasági idénymunka minden naptári napjára munka-
vállalónként 500 forint közterhet kell fizetnie a munkálta-
tónak a következõ hónap 12-éig a NAV Egyszerûsített
foglalkoztatásból eredõ közteher-befizetések
10032000-06057763 beszedési számlájára. Az a mun-
káltató, amelyik nem jelenti be idénymunkása foglalkoz-
tatását, bírságra számíthat, amelynek kiszabásakor a
NAV az eset valamennyi körülményét mérlegeli.
További részletek a NAV honlapján (www.nav.gov.hu), a
46. tájékoztató füzetben olvashatók.

Fejér Megyei Adó-és Vámigazgatóság

REGISZTRÁCIÓ
szeptember 30-áig

Az a civil szervezet, amely korábban még nem regisztrált
a NAV-nál és 2017-ben részesülni szeretne az 1 százalé-
kos felajánlásokból, a 16EGYREG adatlapon regisztrálhat
2016. szeptember 30-áig. A határidõ után pótlásra nincs
lehetõség. Idén szeptember 30-áig kell benyújtani elekt-
ronikusan a NAV-hoz a 16EGYREG adatlapot annak a civil
szervezetnek, amely a korábbi években még nem regiszt-
rált és 2017-tõl szeretne az 1 százalékos felajánlásokból
részesülni, mivel a regisztrációs kérelem benyújtásának
határideje a rendelkezõ évet megelõzõ év szeptember
30-a. A határidõ jogvesztõ, tehát az az új kedvezménye-
zett, amely idén nem regisztrál, jövõre nem részesülhet a
felajánlásokból. A regisztráció visszavonásig érvényes.
2016-ban azok a civil kedvezményezettek is részesülhet-
nek a felajánlásokból, amelyek tavaly szeptember 30-áig
regisztráltak a NAV-nál. Ezen szervezetek listája a NAV
honlapján a http://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1 link
alatt megtalálható, az abban szereplõ szervezeteknek te-
hát nem kell újabb regisztrációs kérelmet benyújtaniuk.
A felajánlott összeg nagyságáról a NAV 2016 szeptem-
berében elektronikusan tájékoztatta az érintett kedvez-
ményezetteket, valamint a honlapjára is kihelyezi a fel-
ajánlással érintettek listáját és a felajánlott összeg nagy-
ságát. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy köztarto-
zás esetén a NAV a felajánlott összegbõl a tartozást ren-
dezi és csak a fennmaradó összeget utalja ki.
Bõvebb információ a NAV honlapján (www.nav.gov.hu)
a 26-os számú információs füzetben található.

Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság

MIKROCENZUST, azaz
NÉPESSÉG-ÖSSZEÍRÁST TART

a KSH a lakosság 10 %-ának bevonásával
Az elmúlt 5 év társadalmi változásait méri fel a KSH októberben

Mikrocenzust tart 2016. október 1-je és november 8-a között a Központi Statisztikai Hivatal. A
népesség-összeírás során több ponton is újít a KSH: a vizsgált minta a korábbinál jóval na-
gyobb, 10 %-os lesz, és ez az elsõ alkalom, hogy a kérdõívek kitöltése kizárólag elektronikusan
történik. További újdonság, hogy a hagyományos személyi és lakáskérdõíveken túl kiegészí-
tõ kérdéssorok megválaszolására is kérik az adatszolgáltatókat. Az összeírás az ország 2148
településén mintegy 440 ezer címet érint. A mikrocenzust törvény rendeli el, a kiválasztott la-
kásokban lakók részvétele kötelezõ.
2016. október 1-je és november 8-a között a Központi Statisztikai Hivatal mikrocenzust, va-
gyis népesség-összeírást tart. A mikrocenzusnak köszönhetõen a Központi Statisztikai Hiva-
tal adatokat nyer a népesség nagyságáról és összetételérõl életkor, nem, családi állapot, is-
kolai végzettség, foglalkoztatottság, nemzetiség és sok más fontos demográfiai mutató alap-
ján, de részletes képet kaphatunk a háztartások és a családok fõbb jellemzõirõl és a lakásállo-
mány fõbb adatairól is.
Az elsõ mikrocenzusra 1963-ban került sor; azóta ez a mintavételes adatgyûjtés segít abban,
hogy a társadalomról két népszámlálás között eltelt idõben is átfogó és reális képet kapjunk.
Az utóbbi években növekedtek a területi adatok iránti igények, így a népesség-összeírást a
korábbinál jóval szélesebb körben, a lakosságnak mintegy 10 %-án hajtják majd végre – min-
den tizedik háztartás érintett lesz tehát. A minta kiválasztásának legfontosabb szempontja az
volt, hogy a mikrocenzus eredményei területi szinten is megbízható adatokkal szolgáljanak,
így a felmérésben 2148 település, 440 ezer magánháztartás és 500 intézet vesz részt.
A mikrocenzusnak azért is van kiemelt jelentõsége a társadalmi folyamatok nyomon követé-
sében, mert részletesebb információk gyûjthetõk olyan kérdésekben is, amelyekre a tízéven-
kénti népszámlálás nem ad lehetõséget. Ilyen kérdések az idei mikrocenzus alkalmával a tár-
sadalom rétegzõdése, az egyes foglalkozások presztízse, véleményünk saját jólétünkrõl, az
egészségi problémából fakadó akadályozottság és a nemzetközi vándorlás. A személyi és la-
káskérdõív biztosítja az összehasonlítást a legutóbbi népszámláláshoz képest.
A népesség-összeírások történetében ez az elsõ alkalom, amikor az adatfelvétel kizárólag
elektronikus úton történik majd. Október 1-je és 9-e között lehetõség lesz internetes válasz-
adásra (az ehhez szükséges kódot az érintettek számára megküldött felkérõlevél tartalmazza),
október 10-tõl pedig számlálóbiztosok keresik fel azokat, akik az online kérdõívet nem töltöt-
ték ki. A válaszokat a számlálóbiztosok laptopon és tableten rögzítik, a KSH rendszerébe pedig
zárt csatornán keresztül kerülnek be a válaszok.
A mikrocenzus lakás- és személyi kérdõívének megválaszolását törvény írja elõ azoknak, akik
a mintába bekerültek. Ezeken túl minden kérdõívcsomag kiegészítõ kérdõívet is tartalmaz. A
kiegészítõ kérdésekre a válaszadás önkéntes. Az öt kiegészítõ kérdõívbõl minden háztartás-
hoz csak egyféle kérdéssor tartozik.
A mikrocenzusban részt vevõ számlálóbiztosok szakmai és kommunikációs szempontból
egyaránt felkészültek, kiválasztásuk több fordulóban zajlott, többlépcsõs képzésben vettek
részt és vizsgát tettek. A KSH által megbízott összeírók sorszámozott azonosító kártyát kap-
nak, amely fényképes igazolvánnyal együtt érvényes. A számlálóbiztosok személyazonossá-
gát egy ingyenesen hívható zöld számon lehet majd ellenõrizni.
A mikrocenzus során a KSH kiemelt figyelmet fordít az adatok védelmére. A kérdõíveken nem
szerepel a válaszadó neve, a Központi Statisztikai Hivatal pedig biztosítja, hogy az adatfeldol-
gozást követõen az adatok ne legyenek kapcsolatba hozhatók az azokat szolgáltató szemé-
lyekkel. Az összegyûjtött adatok kizárólag statisztikai célra használhatók.
Az elsõ eredmények várhatóan 2017 májusában lesznek elérhetõek – a korábbi népszámlá-
lásokhoz képest tehát jóval hamarabb juthatunk hozzá a társadalom aktuális állapotát tükrözõ
információkhoz. Az eredmények elsõ közlését több tematikus kiadvány is követi majd, a pub-
likált eredményekhez pedig elsõsorban a KSH weboldalán lehet hozzáférni.
Fejér megyében a mikrocenzus a megye összes városát és további 69 községet, összesen 86
település 17.749 címét érinti. A megye területét a KSH szakemberei 144 körzetre osztották
fel, de az összeírás részét képezi 30 bentlakásos intézet is. A megye legnagyobb körzetszámú
települései Székesfehérvár, Dunaújváros, Mór, Sárbogárd és Gárdony. Az adatfelvételt 158
kérdezõbiztos végzi el.
A mikrocenzus során a népszámláláshoz hasonló kérdéseket tesznek fel a hivatal munkatár-
sai: a 2011-es népszámlálás adataiból tudjuk, hogy a megyében az élettársi kapcsolaton ala-
puló családok száma a két utolsó népszámlálás közötti idõszakban másfélszeresére nõtt. A
megye népességének a képzettségi szintje magas: a 25 éven felüli lakosság több mint 16 %-a
egyetemi, vagy fõiskolai végzettségû, továbbá a megyében élõk 23 %-a beszélt valamilyen
idegen nyelven. Tudjuk továbbá azt is, hogy a megye lakásállományának a 15 %-a a rendszer-
változás után épült.
További információ: http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016
Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7.
Postacím: 1525 Budapest, Pf. 51.
Telefon: (+36-1) 345-6000, telefax: (+36-1) 345-6788,
e-mail: ksh@ksh.hu, honlap: www.ksh.hu

Központi Statisztikai Hivatal
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Németh Amadé: Zenei kaleidoszkóp
„Utóvégre lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi, akik azon fá-
radozunk, hogy minden gyermek kezébe kapja a jó zene kulcsát s vele a rossz zene el-
leni talizmánt, azt akarjuk, ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át,
hanem virágos réteken.”

Kodály Zoltán tolla hegyérõl kölcsönöztem
e sorokat, ezek fejezik ki legjobban az én
szándékomat is. Kulcsot adok az alkotó és
mûve megértéséhez, mikor az alkotónak
nyersanyagához – a zenéhez – való viszo-
nyáról, az alkotás misztériumáról beszélek,
vagy lepergetem a mûvész életének néhány
– életmûvére nézve sorsdöntõ – eseményét.
Az elsõ kérdés, mellyel foglalkozni kívá-
nunk nem is lehet egyéb, mint az hogy

mi a zene?
A kérdést elõször a legprózaiabb oldalán
fogjuk meg. Nézzük csak, mit mond a lexi-
kon: „Zene, mint költészet, idõbeli mûvészet.
Elemei a hang, a ritmus, a hangok egymás-
utánjából és a ritmusból kombinált dallam és
a hangok egyidejûségébõl nyert harmónia.”
Hát ez bizony elég szárazan hangzik így.
Lássuk, mit mond a filozófia. Schopenhau-
er írja: „A zene az egész akaratnak olyannyira
közvetlen tárgyszerûsége és ábrája, mint a
világ maga, sõt mint az ideák, melyeknek sok-
szorosított megjelenése az egyes dolgok világát
teszi. A zene ennélfogva semmi esetre sem az
ideák ábrája, mint a többi mûvészet, hanem
magának az akaratnak ábrája, melynek tár-
gyiasításai szintén az ideák…” Ez bizony már
nem olyan száraz definíció, mint a Révai-le-
xikoné, csak sokkal nehezebben érthetõ.
Válasszunk talán egy középutat. A nagy
költõ–filozófus, Heinrich Heine egy párizsi
levelébõl idézem a következõ sorokat: „De
hát mi a zene? Ez a kérdés tegnap este lefekvés
elõtt órákig foglalkoztatott. Csodálatosan va-
gyunk a zenével, mondhatnám, maga a cso-
da. Ott áll valahol a középúton gondolat és
jelenség között; valami homályosan sejthetõ
közvetítõ szellem és anyag között, mindket-
tõvel rokon és mégis mindkettõtõl különbö-
zik; szellem, melynek az idõ szab határt,
anyag, melynek nincs szüksége a tér fogal-
mára.”

Mindig énekelj!
Goethe muzsikus kapcsolatairól köteteket
írtak. A nagy költõ egyik verssora: „Nur
nicht lesen, immer singen”! – szinte jelmon-
data, hiszen úgy tartja, hogy az az igazi
elem, melybõl minden vers vétetett és mely-
be visszatér. „A zene oly magasan áll – írja –,
hogy semmiféle értelem meg nem közelítheti
és olyan hatás ered belõle, amely mindenen
uralkodik s amelyrõl senki sem tud magának
számot adni.”
A zene helyét a többi mûvészetek sorában
Schiller jelöli meg hozzá méltó költõi len-
dülettel: „Életet lehel a képzõmûvészet, a
költõtõl szellemet követelünk, de lelket csak
Polyhymnia képes visszazengeni.”
A zenében tükrözõdõ „lélek” az érzelmek
leghívebb kifejezõje. Gluck így ír errõl: „A

zenét nemcsak oly mûvészetnek tekintem,
mely a fület gyönyörködteti, hanem mint a
leghatalmasabb eszközök egyikét a szív
megindítására és érzelmek ébresztésére.” VI.
Károly császár egy ízben érdekes beszélge-
tésben fejtette ki zenérõl alkotott nézeteit
Farinellinek, a legendás hírû kasztrált éne-
kes virtuóznak: „A zene – mondotta a
császár – csak akkor tudja teljes varázsát ki-
fejteni, ha nemcsak a fül gyönyörködtetésére,
hanem a szív megindítására is törekszik.”
Liszt ezt már így fejezi ki: „az érzelem maga
világít a zenében, képletes burkolat nélkül, a
cselekvés, a gondolat közvetítésének szüksé-
gessége nélkül.”
Berlioz: „Zene az a mûvészet, mely a hangok
rendezett kapcsolata által értelmes emberek
érzékenységét ébreszti fel, kiknek szervezete
erre fogékony és ki van mûvelve.”
A zene érzelemábrázoló képessége olyan
eszköz a lélek mélységeibe való behatolás-
ra, mely csak ennek a mûvészetnek adatott
meg. A zene szárnyain ismeretlen birodal-
mak paradicsomi tájai felett vezet röptünk
„és általa legalább percekig betekinthetünk a
végtelenségbe” – írja Carlyle és E. T. A. Hoff-
mann, a romantikus kor nagy mesemondó-
ja megtetézi ezt azzal, hogy „a zene tárgya
egyes egyedül a végtelenség”.
A végtelenség dús árral hömpölyög, mint a
kimeríthetetlen óceán. „Az áradó vízben –
írja A. Maurois – csakúgy, mint a muzsikában
van valami szelíd hatalom, mely mélabúvá
enyhíti a szomorúságot. Mindkettõben meg-
szakítás nélkül patakzik a folytonosság eleme
s ez a folytonosság szelíden megtölti a lelket a
felejtés bizonyosságával.”
Csodálatos szavakkal emlékezik meg
Helmholtz, a modern természettudomány
egyik legnagyobb képviselõje a zene végte-
lenbe, az örök szépség szféráiba sodró len-
dületérõl. „Éppen úgy – írja –, mint a örökké
mozgó tengeren, akként tartja lebilincselve és
ragadja magával figyelmünket ez a ritmiku-
san ismétlõdõ és mégis folyton változó moz-
gás is. Míg azonban a tengeren csak vak fizi-
kai erõk játéka folyik és ezért a nézõ kedélyére
gyakorolt hatása végül mégiscsak az egy-
formaságé lesz – ezzel ellentétben a zenemû-
ben a mozgást a mûvész legbensõbb érzelme-
inek kisugárzása táplálja. Hol simán illanva,
hol vígan szökellve, majd hatalmas felindu-
lásban, az érzelem természetes kifejezésétõl
áthatva, vagy fárasztó viaskodásban önma-
gával – nem is sejtett hangulatokat visz bele a
hangok árja a maga õsi elevenségével a hall-
gató lelkébe, olyan hangulatokat, amilyene-
ket a mûvész maga hallott; végezetül a hallga-
tót az örök szépnek arra a fenséges nyu-
galmára emeli fel, melynek hírnökének lenni
csak Isten kevésszámú kiválasztottainak en-
gedtetett meg.”
A lélek e csodálatos mûvészete a végtelen-
be ragad, mintegy „hidat ívelve az érzéki és

szellemi világ között” – mondotta Beetho-
ven. – „A zene magasabb rendû megnyilatko-
zás, mint minden filozófia” – és valóban
nincs az a töprengés, elmélyedés, mely az
örök szépségbõl annyit engedne érzékelni,
mint amennyi egy szépen ívelõ dallam, egy
csodásan egybecsengõ hangzat hallatára
számunkra önként feltárulkozik. Hiszen a
zene „az egyetlen anyagtalan bejárat egy
olyan világba, amely magasabb a tudásnál s
amely körülveszi az embert anélkül, hogy
megragadná…”
Berlioz maga ötlötte szuperlatívuszok tete-
jérõl szónokol szíve választotta mûvészeté-
rõl, mely „a legköltõibb, leghatalmasabb, leg-
elevenebb, minden mûvészetek közül” és saj-
nálattal teszi hozzá: „a legszabadabbnak is
kell lennie, de még nem az”. Szent és sérthe-
tetlen ez a mûvészet és mindenek elõtt való,
„nincs hatalma rajta az élet közönséges és
általános törvényeinek”.

Világnyelv
Nemzetektõl és határoktól független nyelv
ez, melyet szükségtelen lefordítani, vagy
tolmácsolni, hiszen a lélek szól általa a lé-
lekhez. „Zene az igazi, általános emberi nyelv
– mondotta Weber. – Az isteni zenemûvészet
segítségével többet lehet kifejezni és közve-
títeni, mint szavakkal.”
Szép sorokat olvashattunk errõl Hoffman-
nál, Schopenhauernél, Novalisnál; Schu-
mann is írt a zenei világnyelvrõl és Liszt
még hozzáfûzi, hogy „ezen a nyelven az em-
beri érzelem minden szívnek érthetõ módon
képes megszólalni.”
Mattheson a tisztesség iskolájának; Kleist
minden mûvészet gyökerének, Cowper a
zavartalan boldogság alkotóelemének,
Spenser a legerõsebb kísértésnek, Mme de
Stael a hangok architektóniájának, Comba-
rieu a hangokkal való gondolkodás mûvé-
szetének, Stefan Zweig a homály õstestvér-
ének mondja a zenét.
Vincent D’Indy szerint zene igazi célja a ne-
velés (I. Plátont); feladata az, hogy „tanít-
son, fokozatosan emelje az emberiség szelle-
mét, egyszóval hogy szolgáljon ama felséges
(dienen) szónak értelmében, melyet Wagner
ad a bûnbánó Kundry szájába a Parsifal har-
madik felvonásában.”
Verdi egy levelében méltatja a zene hatal-
mas propagáló erejét; Muszorgszkij a poli-
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tizáló mûvész szilárd önérzetével állítja,
hogy a „a mûvészet nem cél, hanem eszköz
arra, hogy az emberekhez beszéljünk”; De-
bussy félmosollyal, a gall szellem fanyar hu-
morával csak ennyit mond: „a mûvészet az
élet hazugságainak legszebbike.”
És most a sok érzelmes, szellemes, áradozó
vagy hízelgõ mondat után szólaltassuk meg
a 20. század hangját – a Tagadás szellemét.
„A zene lényegében képtelen bármit is kifejez-
ni – írja Igor Sztravinszkij –, sem érzelmet,
sem magatartást vagy lelkiállapotot, sem ter-
mészeti tüneményt.” Ha azt hisszük, hogy ki-
fejez valamit, látszat ez csupán, mellyel mi
ruházzuk fel! „A zene – folytatja – az egyetlen
terület, ahol a jelent realizáljuk; rendeltetése
számunkra az, hogy rendet teremtsen a dol-
gok között s fõleg az ember és az idõ viszo-
nyában.” De azért annyit õ is elismer, hogy
„a zene keltette érzetet leginkább ahhoz lehet-
ne hasonlítani, amit az építészeti formák
játéka kelt bennünk; jól érezte Goethe – fejezi
be fejtegetését Sztravinszkij –, mikor az épí-
tészetet kõvé vált zenének nevezte.”
Nehéz lenne kinyomozni, mikor szólalt
meg elõször ez a végletesen objektív új hang
a zenében, de irodalmi elõfutárja minden
bizonnyal Jean Cocteau francia költõ volt.
Mint a debussyzmus esküdt ellensége, szen-
vedélyes írásban hívja csatasorba a század-
eleje fiatal francia zeneszerzõit. „Elég volt a
felhõkbõl, hullámokból és az akváriumokból
– dörgi indulatosan – elég volt a sellõkbõl és a
lágy fuvalmakból; nekünk a föld, a minden-
napi élet zenéje kell.”
Ez a zene meg is született, ha nem akkor és
ott, ahol Cocteau várta, hanem egy Párizs-
tól oly távol esõ kis ország sokat gúnyolt, de
azóta már méltó piedesztálra helyezett és
ezerszer visszasírt nagy fiának, Bartók Bé-
lának életmûvében. Õ is 20. század zenésze,
talán a legnagyobbja, de hangja mily távol
van Sztravinszkij hittelen tárgyilagosságá-
tól. Vissza természethez – lehetne talán a
bartóki életmû mottója –, de nem a rende-
zett parkok, nyírott pázsitok természeté-
hez, hanem az õserõt sugárzó, eleven örök-
szép, de olykor kegyetlen és zord termé-
szethez. Ez a természet legyen a kasztáliai
forrás, melyben megfürödve új erõkre éb-
red a technika korának fáradó elméjû gyer-
meke.

Énekszó a szomszédból
Esténként, miközben a 11 éves kislány szü-
leivel a vacsoraasztalnál ült, két hangot hal-
lott énekelni: egy erõteljes mélyet és egy fi-
nom magasat. Schindleréknél ilyenkor egy
pillanatra mindig megszakadt a beszélgetés,
hogy aztán kétszerte olyan élénken folyjon
tovább.
– Anya, mit énekelnek odaát?
– Nem tudom.
– Minden este ez a kornyikálás! – vágott
közbe bosszúsan az apa.
– De apa! Nálunk minden este megy a rádió,
azt hallgatjuk, pedig az sokkal hangosabb,
mint az ének.
– Ó az egészen más. Az nem zavar senkit.
Annemarie egészen elámult.
– Apa, téged zavar ez a halk ének? Én na-
gyon szeretem.
– Maradj csendben!
Ezzel a gyermek meghökkenve elnémult, de
a szülõk észrevették, hogy gondolatai a
„szomszédének” körül forognak.
A jóéjtkívánás után a lányka egy puszit ka-
pott, aztán leoltották a lámpát. A szemére
viszont még nem jött álom. Egyre azt kér-
dezte magában: Miért lesznek egyszeriben
olyan mások a szülei mihelyst felhangzik az
ének a szomszédban? És miért pont mindig
ugyanabban az idõpontban? Vajon ki éne-
kel ott?
Másnap felkaptatott a szomszédház lépcsõ-
jén addig az emeletig, amelyik egy szinten
volt az õ lakásukkal. „Neuhaus” – állt az aj-
tón. Neuhaus? Õ is a mi iskolánkba jár a leg-
alsó osztályba. Tehát õk énekelnek estén-
ként. De miért?
Néhány nap múlva Annamarie odament a
kis pirospozsgás Ingéhez az iskolaudvaron,
aki teljesen egyedül álldogált és épp a cipõ-
fûzõje megkötésével volt elfoglalva.
– Mondd csak, ti szoktatok esténként éne-
kelni?
Inge teljesen értetlenül állt a kérdés elõtt.
– Mi? Énekelni? Nem.
– De hát mi minden este fél nyolckor ének-
szót hallunk tõletek, mikor vacsorázunk.
– Á, igen. Ez a mi esti imádságunk, amit
édesanyám velem szokott énekelni.
– Az meg mi?
Inge teljesen tanácstalan lett.
– Ti nem szoktatok énekelni édesanyáddal,
mielõtt aludni mész?
– Nem.
– Hát akkor mit csináltok lefekvéskor?
– Semmit.
– Puszit sem ad édesanyád?
– De igen. Sok puszit, de mást nem.
A cipõfûzés közben már rég kész lett. A lá-
nyok egymásra néztek, s bár mindkettõjük
szívében sok kérdés feszült, mégsem szóltak
egymáshoz.
– Viszlát! – köszönt el végül Annamarie és
elszaladt.
Ezen az estén, amikor újra felhangzott az
ének, rossz lelkiismerettel hajtotta le a fejét,
mert tudta, mi történik odaát a szomszéd-
ban. Az utolsó jóéjtpuszi után szenvedélye-
sen ölelte át anyja nyakát:

– Anya, mi miért nem énekelünk esténként?
– Milyen kérdés ez?... Aludj csak gyerme-
kem!
De az édesanya nyugalma egyszeriben oda-
lett. Sem a kézimunka, sem a rádiókoncert
közvetítése nem tudta lekötni ezen az estén.
– Képzeld el, Ottó, mit kérdezett tõlem a
gyerek! Mi miért nem énekelünk estén-
ként?
– Erre a kérdésre már régen vártam, Hilde.
– Hogyhogy?! Te szereted ezt a kegyes igé-
zetet?
– Ó, nem. Mi már másfajta emberek va-
gyunk, és nem akarunk ilyen színházat ját-
szani. Mégis, mikor esténként meghallom
az éneket, arra kell gondolnom, hogy édes-
anyám is ezt tette velem... A nagymama is az
édesanyámmal. Talán ártott ez nekünk?
– Hallgass! Még sosem éreztem ennyire azt,
hogy mennyivel szegényebbek vagyunk
ezekhez az anyákhoz képest, jóllehet sokkal
jobb körülmények között élünk, mint a mi
anyáink éltek annak idején.
Egy héttel késõbb Annemarie idõben el-
ment otthonról és a szomszédház ajtajában
várta meg Ingét. Innét együtt mentek to-
vább az iskolába.
– Mondd csak, igazából milyen énekeket
szoktatok este énekelni?
– Különféléket. Mindig felváltva énekeljük
õket: „Fölkelt immár a szép hold...”, „Már
nyugosznak a völgyek”, „Tudod-e hány csil-
lag van az égen...” és még másokat.
Csendben mentek tovább, de az iskola ka-
puja elõtt Annemarie még egy kérdéssel ho-
zakodott elõ:
– Le tudnád egyszer írni õket?
– Nem. Sajnos annyi betût még nem isme-
rek. A dalokat fejbõl tudom, de édesanyám
le tudja írni õket.
– Nem, az nem jó.
– De. Édesanyám szívesen megteszi. Így ta-
lán mi is hallunk benneteket énekelni lefek-
véskor.
Közelgett Annamarie születésnapja.
– Írd le, szívecském, mit szeretnél kapni, az-
tán meglátjuk, mit tehetünk – szólt az édes-
anyja.
Annamarie elpirult. Õneki igazából csak
egy kívánsága volt. Azt ráírta kis betûkkel
egy nagy lapra, s nagyon izgult, hogy telje-
sül-e majd. Mikor édesanyja elolvasta a ké-
rést, mosolygós arca elkomorodott. A papírt
az édesapa elé csúsztatta. Õ hosszasan ol-
vasta azt az egy mondatot, majd nevetve
visszatette felesége kezébe és így szólt:
– Na jó, anya. Még jó, hogy egy kicsit emlék-
szünk anyáink dalaira. Most mindet komo-
lyan meg kell tanulnunk!
Annamarie helyén, mint minden alkalom-
mal most is égtek a gyertyák, ott voltak a vi-
rágok és a sütemények. Minden más aján-
dék hiányzott. Középen azonban ott virított
egy gyönyörû betûkkel megírt lap:
Mi énekelünk!
Aláírás: Papa és mama.

K. Seyferth
Forrás: Volksblatt 1982/35. szám

Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal,

akik ismerték és szerették, hogy

ÖZV. PINTÉR JÓZSEFNÉ,
Huszár Mária

Sárbogárd, Nagy L. u. 6. sz. alatti lakos
88. életévében elhunyt.

Temetése 2016. október 1-jén,
14 órakor a sárbogárdi
Huszár-temetõben lesz.

Köszönjük mindazoknak,
akik utolsó útjára elkísérik,
és gyászunkban osztoznak.

Gyászoló család



14 KÖRNYEZETÜNK 2016. szeptember 29. Bogárd és Vidéke

Még mindig természetromboló
pálmaolajat használunk

A kritikusan veszélyeztetett orangutánok élõhelyének számító Délkelet-Ázsia alacsonyan fekvõ trópusi területein és egyre növekvõ
számban Afrikában és Latin-Amerikában található pálmaolaj-ültetvények a világon értékesített növényi olajok 65 %-át termelik
meg. A pálmaolaj fontos összetevõje rengeteg ételnek, kozmetikumnak, szappannak és mosószernek, és bio-üzemanyagforrásként is
egyre elterjedtebb. A teljes pálmaolajigény várhatóan megduplázódik 2020-ra, növekvõ veszélyt jelentve ezzel a trópusi erdõkre és
biodiverzitásra, tovább növelve az üvegházhatású gázok kibocsátását, és újabb konfliktusokkal fenyegetve az érintett közösségeket.

Néhány, a jelentésben is értékelt vállalat –
köztük a Magyarországon is jelen lévõ
Unilever, a Ferrero, vagy a Colgate-Pal-
molive – remek példát mutat versenytársa-
inak azzal, hogy beszerzéseikben jelentõs
arányban jelenik meg az RSPO által jóvá-
hagyott forrásokból származó, tanúsít-
vánnyal rendelkezõ, fenntartható pálma-
olaj. A közepes méretû cégek közül hason-
lóan jó eredményt ért el a minõsített pál-
maolaj-vásárlás tekintetében például a
Walmart, a Mars, az ABF, a General Mills,
a Kellogg’s vagy a Danone. Ám ezzel még
korántsem tettek meg mindent, ami szük-
séges lenne.
A jelentés honlapján megtalálható min-
den egyes vállalat teljesítményének átfogó
profilja részletes, szûrhetõ táblázatokkal
együtt, amelyek a cégek szektorukhoz
mért teljesítményét is mutatják.

Miért veszélyes
a pálmaolaj?

Az olajpálma minden más olajmagvak és
olajos növények közül a legnagyobb ho-
zammal rendelkezik. Kizárólag Ázsia, Af-
rika és Amerika trópusi területein él meg.
Az olajpálma-ültetvények kialakítása
azonban õshonos erdõk irtásával, õshonos
állatok (például tigris, elefánt és orangu-
tán) élõhelyének eltüntetésével, erdõirtás-
sal és nem utolsó sorban a helyi közössé-
gek jogainak és érdekeinek mellõzésével
jár. Ehhez még hozzájárul az is, hogy az
emberi tevékenységbõl származó, üveg-
házhatású gázkibocsátás 20 százaléka az
erdõirtásra vezethetõ vissza. Pontosan
ezért a világ legtöbb pálmaolaját elõállító
Indonézia a harmadik a rangsorban a vilá-
gon az üvegházhatású gázkibocsátás tekin-
tetében.

Mit tesz a WWF?

A WWF a Kerekasztal a Fenntartható Pál-
maolajért (RSPO) egyik alapító tagjaként
2002 óta dolgozik azon, hogy fenntartható
módon alkalmazható pálmaolaj-termelés
folyjon. Az RSPO egy szabványrendszert
alakított ki, amely bizonyítja, hogy a pál-
maolaj kitermelése környezetileg és társa-
dalmilag is felelõs módon történik.

Még mindig
természetromboló

pálmaolajat használunk

A WWF publikált jelentése összesen 137
vállalatot vizsgált, amelyek közül 94 már a
2013-as jelentésben is szerepelt. Õk vállal-
ták, hogy 2015-re 100 %-ban áttérnek a mi-
nõsített, fenntartható pálmaolaj használa-
tára. Több mint kétharmaduk elérte a cél-
kitûzése minimum 90 %-át, míg számos is-
mert márka a kitûzött cél felét sem érte el.
A 94-bõl 75 vállalat mutatott elõrelépést,
fejlõdést, 11 stagnál, 8 pedig visszaesett.
Számos ismert márka a mai napig nem tar-
totta be ígéretét, hogy 2015-ig fogyasztási
cikkei gyártásakor 100 %-ban átáll a fenn-
tartható pálmaolaj beszerzésére és hasz-
nálatára. Ezek a vállalatok továbbra sem
tesznek semmit sem azon természeti ártal-
mak megfékezése ellen, amelyek a világ
legnépszerûbb növényi olajának a terme-
lésével járnak a Föld legsérülékenyebb,
trópusi élõhelyein. A pálmaolaj a csoma-
golt termékek mintegy felében megtalál-
ható alkotóelem, amely iránt a kereslet
várhatóan megduplázódik 2020-ra, miköz-
ben az elõállítása súlyos természetkárosí-
tással és a helyi érdekek mellõzésével jár
együtt.
A WWF pálmaolaj-felvásárlókról szóló je-
lentésének 2016-os kiadásában vizsgált

vállalatok között számos itthon is ismert
gyártó szerepel, például a L’Oreal, a Mc-
Donald’s, a Nestlé, a Tesco, a Lidl és az
Aldi is. Ahogyan a korábbi WWF-pálma-
olaj-jelentések, az idei is azt vizsgálja, ho-
gyan teljesítettek a cégek olyan alapvetõ
lépések tekintetében, amilyen az átlátha-
tóság biztosítása, az elkötelezõdés a fenn-
tartható pálmaolaj beszerzése és felhasz-
nálása iránt, illetve a Fenntartható Pálma-
olaj Kerekasztalhoz (RSPO) való csatla-
kozás.
„Az iparág most a fenntartható pálmaolaj
felé vezetõ út egy kritikus pontján áll” –
mondta Adam Harrison, a WWF vezetõ
pálmaolaj-szakértõje, aki hozzátette: „A
WWF arra biztatja a fogyasztókat, hogy a
jelentés honlapjára látogatva nézzenek
utána az egyes vállalatoknak, biztassák a jó
úton haladókat, és ösztönözzék a többie-
ket, hogy jobban teljesítsenek. Mindannyi-
an fontos szerepet játszunk abban, hogy
teljes részvételt és átláthatóságot követel-
jünk minden pálmaolaj-felvásárlótól a vi-
lágon, hogy visszafogjuk az erdõirtást és
valódi, az egész szektorra kiterjedõ válto-
zást érjünk el. Az RSPO megmutatta, hogy
a pálmaolaj térhódítása történhet fenn-
tartható módon is – a kiskereskedõk és
gyártók feladata, hogy ezt elõsegítsék az
RSPO-hoz való csatlakozással, és RSPO
által minõsített, fenntartható pálmaolaj-
vásárlással.”

Zanin Éva, WWF
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Sárgarépás karalábéleves
rizzsel

Hozzávalók: 2 db karalábé, 2 db sárgaré-
pa, 1 db hagyma, só, õrölt fekete bors, õrölt
csípõs pirospaprika, ételízesítõ, 1 ek olaj,
6 dl víz, 10 dkg rizs.

A hagymát megpucoljuk és felaprítjuk. A
karalábét és a répát meghámozzuk, felkoc-
kázzuk és felkarikázzuk. A hagymát egy
kevés olajon megdinszteljük, hozzáadjuk a
zöldségeket, majd a rizst, és együtt párol-
juk. Felöntjük a vízzel, megfûszerezzük, és
az egészet puhára fõzzük.

Esterházy csirkeragu
Hozzávalók: 1 kg csirkemellfilé; a páchoz:
1 vöröshagyma durvára szeletelve, kb. 2
evõkanál mustár, 3 babérlevél, bors, olaj,
valamint 1 nagyobb vöröshagyma finomra
aprítva, 20 dkg sárgarépa kockázva, 20
dkg fehérrépa kockázva, 1 dl száraz fehér
bor, 3 dl tejföl, 2 babérlevél, citromlé, kb. 1
evõkanál mustár, 1 evõkanál liszt, õrölt
bors, pici cukor, só.

Elõzõ este a húst ujjnyi csíkokra vágjuk,
összeforgatjuk mustárral, borssal, vörös-
hagymával, babérral és kb. 5 evõkanál olaj-
jal. Egy kisebb zárható dobozban egy éj-
szakát a hûtõben pácoljuk. (Az sem baj, ha
két éjszakát pácolódik.) Másnap eltávolít-
juk belõle a hagymát, a babért, majd egy
szélesebb teflonserpenyõt felforrósítunk
és a pácos-olajos húst benne jól átforgat-
juk, majd fedõ nélkül pároljuk, és megvár-
juk, amíg a hús a levét elveszíti. Hozzáad-
juk a kockára vágott zöldséget, a vörös-
hagymát, sózzuk, borsozzuk, majd együtt
dinszteljük pár percig. Beledobjuk a ba-
bért, meglocsoljuk a borral és kevés vízzel,
lefedve takarékon puhára pároljuk. A tej-
fölbõl és a lisztbõl kevés vízzel (attól függ,

mennyi mártást szeretnénk) habarást ké-
szítünk, az ételt behabarjuk. Mustárral, pi-
ci cukorral és kevés citromlével kelleme-
sen pikánsra ízesítjük.

Rántott padlizsángolyók
Hozzávalók: 60 dkg padlizsán, 1 szál
petrezselyemzöld, 2 db tojás, 8 ek zsemle-
morzsa, 1 csipet reszelt szerecsendió, 2 ge-
rezd fokhagyma, 1 db citrom a díszítéshez,
8 db salátalevél, olaj a sütéshez, õrölt feke-
te bors, só.

A padlizsánt megmossuk és szárazra töröl-
jük. A szárát eltávolítjuk, meghámozzuk,
félbevágjuk, és forró sós vízben kb. 10 per-
cig fõzzük, majd leszûrjük. Feldaraboljuk
és botmixerrel pürésítjük. Hozzákeverjük
a petrezselymet, a tojást, 6 evõkanál zsem-
lemorzsát, a szerecsendiót, belenyomjuk a
fokhagymát, és sózzuk, borsozzuk. A
masszát alaposan összedolgozzuk. Kis po-
gácsákat formázunk, megforgatjuk a ma-
radék zsemlemorzsában, majd forró ola-
jon aranyszínûre sütjük. A megsült pad-
lizsánkrokettet salátalevéllel és citromsze-
lettel díszítve tálaljuk. Joghurtmártogatóst
is adhatunk mellé.

Kukoricás rizottógolyó
paradicsomos mártogatóssal

Hozzávalók: 2 ek olaj, 1 kis fej vöröshagy-
ma, 15 dkg rizottórizs, 1 dl száraz fehér
bor, 5 dl zöldségleves-alaplé, só, 3 ek vaj, 3
ek reszelt parmezán, 1 db tojás, 8 dkg fõtt
kukorica, vagy konzervkukorica; hozzáva-
lók a panírozáshoz: 10 dkg liszt, 1-2 db
tojás, 10 dkg zsemlemorzsa; hozzávalók a
mártogatóshoz: 40 dkg sûrített paradi-
csom, 2 ek olaj, só, õrölt fekete bors, 0,5 tk
õrölt rozmaring.

Lábasban forrósítsuk fel az olajat, és süs-
sük rajta üvegesre a meghámozott, finom-
ra aprított hagymát. Forgassuk bele a rizst,
adjuk hozzá a bort, és nagy lángon, kever-
getve fõzzük addig, amíg az alkohol elpá-
rolog. Öntsünk hozzá 1 merõkanál alaplét,
és kis lángon fõzzük készre 20-30 perc
alatt. Közben, ha a rizs magába szívta az
alaplét, pótoljuk azt. Addig ismételjük a
mûveletet, amíg a rizs puhára nem fõ. Íze-
sítsük egy kevés sóval. Ezután keverjük
hozzá a vajat a sajttal együtt, hagyjuk ki-
hûlni, majd tegyük a hûtõbe legalább 2-3
órára, de még jobb, ha egy egész éjszakára.
Keverjük a rizshez a tojást, azután osszuk a
masszát nyolc egyenlõ részre. Tegyük az
egyik adagot a benedvesített tenyerünkbe,
lapítsuk ki, rakjunk a közepére 1 tk kukori-
cát, végül formázzunk belõle gombócot.
Ugyanígy készítsük el a többit is. Forgas-
suk meg a rizsgolyókat elõbb a lisztben,
majd a felvert tojásban, végül a zsemle-
morzsában. Süssük mindet aranybarnára a
felforrósított olajban. A mártogatóshoz
tegyük lábasba a sûrített paradicsomot az
olajjal, továbbá 2 ek vízzel együtt, és forral-
juk fel. Ízesítsük egy kevés sóval, borssal,
valamint az õrölt rozmaringgal. Kis lángon
fõzzük készre 10-15 perc alatt. Ezzel kínál-
juk a rizsgolyókat.

Túrós morzsás
Hozzávalók a tésztához: 30 dkg liszt, 15
dkg vaj, 15 dkg porcukor, 1 dkg vaníliás
cukor, 1 tojássárgája, 1 citrom héja; hoz-
závalók a töltelékhez: 1 kg túró, 15 dkg vaj,
15 dkg porcukor, 4 tojás, 5 dkg búzadara, 1
csomag vaníliás cukor.

A lisztbe morzsoljuk bele a vajat. Szórjuk
bele a porcukrot, a vaníliás cukrot, a lere-
szelt citromhéjat, és adjuk hozzá a tojás-
sárgáját is. Gyúrjuk össze morzsaállagúra.
Egy tepsit vajazzunk ki, szórjuk meg búza-
darával, majd a morzsa kétharmadát önt-
sük a tepsibe, és alaposan nyomkodjuk az
aljára. A maradékot tegyük hideg helyre.
A vajat és a cukrot keverjük habosra. A to-
jásokat válasszuk szét, és a sárgákat kever-
jük a masszához. A vaníliás cukrot, a cit-
romhéjat és a villával összetört túrót is ad-
juk hozzá. Végül szórjuk bele a búzadarát,
és óvatosan forgassuk bele a kemény hab-
bá vert fehérjét. Öntsük a tölteléket a tep-
sibe, és a tetejére szórjuk rá a maradék
morzsát. Elõmelegített sütõben süssük
készre.

NAGYMAMA RECEPTJEI
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FOCIDÖMPING
Gráczer Bence ismét góllövõcipõben

Sárbogárd–Martonvásár 2-1 (1-0)

Sárbogárd: Deák M. – Gráczer G., Tóth
Zs., Nagy Á., Horváth I., Vámosi D., Laj-
tos A., Laták B., Gráczer Bence, Rauf R.,
Horváth Á.
Csere: Simon Cs., Hegedûs Gy., Gráczer B.,
Varga T., Kõkuti T., Boros B.
Edzõ: Gracza Tibor.
Martonvásár: Nagy Gy. – Cziklin R., Vö-
rös F., Hermann T., Neuvert A., Magyar
B., Hernádi Á., Kanyók, Radics Á., Szil-
ágyi R., Bajor B.
Csere: Szigeti A., Szabó B., Bognár K., Udva-
ros Zs.
Edzõ: Gutyina Attila.
A mérkõzés elején erõfelmérés folyt a csa-
patok részérõl és kevés veszélyt jelentettek
egymás kapujára. A mezõnyben a hazaiak
birtokolták többet a labdát.
A 26. percben a bal oldalról elvégzett be-
dobást Horváth Á. megcsúsztatta, és
Gráczer Bence 10 méterrõl, kapásból a léc
alá, védhetetlen gólt lõtt, 1-0. A folytatás-
ban továbbra is a mezõnyjáték dominált. A
33. percben egy vendégtámadás végén De-
ák M. óriási bravúrral hárította Kampó R.
közelrõl leadott lövését.
A második félidõ ismét Deák M. bravúros
védésével indult, egyenlítési lehetõséget
hagyott ki a vendégcsapat. A 65. percben
Gráczer Bence a megkapott labdával kilé-
pett a védõk között, és 12 méterrõl laposan
a kapu közepébe helyezett, 2-0. A beka-
pott gól után a martoniak támadásait a ha-
zai védelem magabiztosan hárította. A 81.
percben homok került a fogaskerekek kö-
zé, és a vendégek büntetõhöz jutottak. Ma-
gyar B. magabiztosan lõtte a labdát a kapu
bal oldalába, 2-1. A mérkõzés hátralévõ
részében a vendégek fokozták az iramot az
egyenlítés érdekében, de a hazaiak lelkes,
szervezett védekezéssel megtartották az
egygólos elõnyt.
A Sárbogárd megérdemelten szerezte meg
a gyõzelmet a jó erõkbõl álló martonvásá-
riak ellen.
Jók: Deák M., Horváth I., Nagy Á., illetve
Magyar B., Radics Á.

Tabella
Viszló Trans csoport

1. Iváncsa 7 7 0 0 39 2 37 21
2. Mór 7 6 1 0 35 2 33 19
3. Bicske 7 5 1 1 27 5 22 16
4. Martonvásár 7 4 2 1 13 6 7 14
5. Ercsi Kinizsi 7 4 1 2 14 11 3 13
6. Sárosd Sport 36 7 4 1 2 12 9 3 13
7. Polgárdi 7 4 0 3 13 12 1 12
8. Sárbogárd 7 4 0 3 15 18 -3 12
9. Gárdony–Agárdi 7 3 3 1 15 8 7 12
10. Baracs 7 2 2 3 8 18 -10 8
11. Tordas 7 2 1 4 10 20 -10 7
12. Lajoskomárom 7 1 1 5 7 18 -11 4
13. Velence 7 1 0 6 9 27 -18 3
14. Aba–Sárvíz 7 1 0 6 7 32 -25 3
15. Mezõfalva 7 0 2 5 4 16 -12 2
16. Pátka 7 0 1 6 3 27 -24 1

Ajándékba adott három pont
Sárbogárd U19–Kápolnásnyék U19

2-3 (2-2)

Sárbogárd U19: Brúzsa S. P. – Ambrózi
M., Németh K., Vagyóczki P., Pajor T.,
Gráczer Bálint, Demeter D., Molnár M.,
Sükösd G., Petõ A., Simon Cs.
Csere: Gyökér K., Márkovics D., Bögyös B.
G., Húsvéth T.
Kápolnásnyék U19: Mocsári M. – Kuti Zs.,
Gerhát A., Zsohár A., Orosz D., Mészáros
A., Nyitrai Á., Kiss Á., Eipl Sz., Varga J. P.,
Gránitz Cs.
Csere: Kratancsik T., Velki M.
Edzõ: Höltzl Richárd.
Az elsõ félidõben mindkét csapat gólra tö-
rõ játékot mutatott. A 17. percben Deme-
ter D. góljával a hazaiak jutottak elõnyhöz,
1-0. A vendégek sorozatos támadásait há-
rítva a 38. percben Petõ A. góljával már két
góllal vezetett a Sárbogárd ifjúsági csapa-
ta, 2-0. A nagy örömöt a kápolnásnyékiek a
42. percben Gránitz Cs. góljával csillapí-
tották, 2-1. A 44. percben – ismét egy vé-
delmi hibát kihasználva – Varga J. P.
egyenlített, 2-2.
A szünet után a lélektani elõny a vendé-
geknél volt, és a hazaiak sorozatos táma-

dásaira kontrákkal válaszoltak. A 85. perc-
ben a vendégek kontratámadása Varga J.
P. góljával végzõdött a hazai védelem
asszisztálása mellett, 2-3.
Kiegyenlített játék, kimaradt helyzetek jel-
lemezték a mérkõzést. A mérkõzés képe
alapján a döntetlen igazságosabb ered-
mény.

Tabella
Viszló Trans U19

1. Nádasdladány 7 6 1 0 32 7 25 19
2. Kápolnásnyék 7 6 0 1 22 6 16 18
3. Velence 7 5 0 2 22 9 13 15
4. Pusztaszabolcs 7 4 1 2 29 19 10 13
5. Bicske 7 4 1 2 22 20 2 13
6. Iváncsa 7 3 1 3 30 16 14 10
7. Sárbogárd 7 3 1 3 18 16 2 10
8. Felcsút 7 3 0 4 20 17 3 9
9. Mezõfalva 7 2 3 2 11 23 -12 9
10. Szár 6 2 2 2 27 20 7 8
11. Mór 7 2 2 3 20 19 1 8
12. Ercsi Kinizsi 7 2 1 4 21 16 5 7
13. Tordas 7 2 1 4 16 33 -17 7
14. Polgárdi 6 2 0 4 15 21 -6 6
15. Lajoskomárom 7 1 1 5 12 34 -22 4
16. P.vám–Jüllich 7 0 1 6 4 45 -41 1

A gyõzelem íze
Iváncsa II.-Beloiannisz–Sárbogárd II.

0-3 (0-0)

Iváncsa II.–Beloiannisz: Gábor Á. –
Osuszd A., Restár G., Bór L. I., Péczeli P.,
Farkas S., Tamon J., Mágocs N., Fülöp F.,
Kovács A., László Zs. K.
Csere: Balogh Z., Oláh F. R., Tárnok I.,
Nagy K.
Edzõ: Miskovics Bálint.
Sárbogárd II.: Szopori G. – Nagy T., Szabó
Z., Fésû M., Juhász G., Somogyi L., Hu-
szár D., Vámosi G., Szakács S., Halasi G.,
Dombi Z.
Csere: Rigó L., Bartók Z., Molnár M.,
Brúzsa S. P.
Edzõ: Pajor László.
Az elsõ félidõ kimaradt helyzeteket, ki-
egyenlített játékot hozott.
A második félidõ harmadik percében Sza-
bó Z. góljával vezetést szerzett a vendég-
csapat, 0-1. A vezetés birtokában magabiz-
tos védekezéssel, kontratámadásokkal ve-
szélyeztetett a Sárbogárd II. A 78. és a 86.
percben a csereként beálló Rigó L. két gól-
jával megérdemelt gyõzelmet arattak a
vendégek.

Tabella
Agárdi Termál csoport

1. Kisláng 7 6 1 0 34 9 25 19
2. Ikarus–Marosh. 7 6 1 0 32 7 25 19
3. Nagylók 7 4 2 1 20 15 5 14
4. Szabadegyháza 7 4 1 2 29 25 4 13
5. Seregélyes 7 4 1 2 13 9 4 13
6. Enying 7 3 1 3 26 16 10 10
7. Pusztaszabolcs 7 3 1 3 17 13 4 10
8. Káloz 7 2 2 3 12 15 -3 8
9. Iváncsa–Beloi. 7 2 1 4 19 25 -6 7
10. Adony 7 2 1 4 10 18 -8 7
11. Nagykarácsony7 2 1 4 14 28 -14 7
12. Besnyõ 7 2 1 4 13 27 -14 7
13. Rácalmás 7 1 4 2 12 15 -3 7

Fotó: Boros Zoltán
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14. LMSK Cobra S. 7 1 3 3 13 19 -6 6
15. Ráckeresztúr 7 1 2 4 9 18 -9 5
16. Sárbogárd II. 7 1 1 5 8 22 -14 4

Közel az élmezõnyhöz
Cece Öregfiúk–Sárbogárd Öregfiúk

2-6 (0-2)

Cece Ö. F.: Szeip Z. – Évinger I., Killer I.,
Kiss P. I., Király L., Pintér Z., Salamon I.,
Darab T., Salamon J., Csányi Á., Csányi K.
Csere: Csányi M., Szikszai L., Klazer B., Ko-
vács N.
Sárbogárd Ö. F.: Sipõcz A. – Nedoba M.,
Kiss J., Tóth A., Deák G., Németh A., Ke-
lemen B., Killer G., Tóth I., Horváth D.,
Csendes I.
Csere: Berta J., Vereczkei J., Kristóf G.,
Takács K. A., Horváth I., Derecskei J., Fe-
rencz I.
A „szomszédvárak” rangadóján nagyszerû
gyõzelmet aratott a Sárbogárd Öregfiúk
csapata a Cece Öregfiúk ellen.
Killer G. 3. percben szerzett góljával indult
a mérkõzés, majd Horváth D. 29. percben
lõtt találatával megduplázódott a vendég-
elõny. A második félidõ 52. és 55. percében
Kelemen B. is beköszönt. Az eredmény:
0-4. Takács K. A. a 63. percben lõtt góljával
0-5. Padlón volt az ellenfél, amikor Tóth I.
fél tucatra növelte a gólok számát, 0-6. A
Cece Öregfiúk a 75. percben Kiss P. I. gól-
jával szépített, 1-6. A 80. percben ismét
Kiss P. I. volt eredményes, és kialakította a
végeredményt, 2-6.

Tabella
Plastobo Öregfiúk

1. Enying 5 3 1 1 20 7 13 10
2. Aba–Sárvíz 4 3 1 0 19 7 12 10
3. Tác–Csõsz 4 3 0 1 13 4 9 9
4. Mezõszilas 5 3 0 2 11 11 0 9
5. LMSK Cobra S. 4 3 0 1 9 12 -3 9
6. Polgárdi Vertikál 5 2 2 1 18 5 13 8
7. Sárbogárd 5 2 2 1 9 6 3 8
8. Szabadbattyán 4 2 0 2 8 7 1 6
9. Lajoskomárom 3 1 1 1 7 7 0 4
10. Cece 5 1 0 4 6 17 -11 3
11. Sárszentágota 4 1 0 3 4 21 -17 3
12. Kisláng 4 0 1 3 5 11 -6 1
13. Soponya 4 0 0 4 3 17 -14 0

Gábris Robi mesterhármasa
Sárbogárd U16–Enying U16 3-1 (1-0)

Sárbogárd U16: Deák Z. – Sohonyai Gy.,
Ambrózi M., Bíró B., Horváth B., Lengyel
Sz., Nagy F., Suhajda M., Gábris S. Z.,
Gábris R., Brúzsa T.

Csere: Tóth G.
Enying U16: Benedeczky M. – Bálint T.,
Stegmann B., Németh R. Cs., Berkes D.,
Kelemen F., Fehér B., Jankovics Zs. D.,
Farkas V., Vass N. J., Pómizs A.
Csere: Szalai B., Újvári Gy., Elek Gy. B.
Támadólag lépett fel a hazai csapat az ed-
dig még nyeretlen Enying ellen. A 27. perc-
ben Gábris R. 25 méteres, jól eltalált lövé-
se után a kapu bal oldalában kötött ki a
labda, 1-0. Továbbra is veszélyes támadá-
sokat vezetve játszott a hazai csapat, de a
félidõben már több gól nem esett.
A második félidõ a hazai védelem megin-
gásaival kezdõdött. Deák Z. többször bra-
vúrral hárította a vendégek lövéseit. Az 57.
percben a jobb oldalról Gábris R.-hez ke-
rült a labda, és 12 méterrõl kilõtte a jobb
felsõt, 2-0. A 73. percben váratlanul szépí-
tettek a vendégek. Farkas V. 10 méterrõl a
bal oldalról érkezõ labdát a kapuba helyez-
te, 2-1. Kissé meleg lett a pite, ám érkezett
Gábris R. A 82. percben két csel után 18
méterrõl a meglepõdött kapus mellett a
lövése a bal alsó sarokban kötött ki, 3-1.
Az elsõ félidõ közepétõl emberhátrányba
került vendégek ellen szép siker született.
Jók: Deák Z., Lengyel Sz., Gábris R., Su-
hajda M.

Tabella
Masterplast U16

1. Baracs 4 4 0 0 32 0 32 12
2. Vajta 4 3 1 0 15 8 7 10
3. Kisláng 4 3 1 0 11 5 6 10
4. Aba–Sárvíz 4 3 0 1 21 12 9 9
5. Sárosd Sport 36 4 2 0 2 17 14 3 6
6. Cece 3 1 0 2 8 13 -5 3
7. Lajoskomárom 4 1 0 3 20 27 -7 3
8. Sárbogárd 3 1 0 2 4 14 -10 3
9. Mezõfalva 3 0 2 1 4 10 -6 2
10. Elõszállás 3 0 0 3 7 11 -4 0
11. Enying 4 0 0 4 3 28 -25 0

A hétvége sportmûsora

2016. október 1. (szombat)
10.00 óra: Tordas U19–Sárbogárd U19
(Tordas)
13.00 óra: Sárbogárd Ö. F.–Aba-Sárvíz Ö.
F. (Sárbogárd)
15.00 óra: Sárbogárd II.–Káloz (Sárbo-
gárd)

2016. október 2. (vasárnap)
10.00 óra: Aba-Sárvíz U16–Sárbogárd
U16 (Aba)
15.00 óra: Tordas–Sárbogárd (Tordas)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

SÍC – hírek,
eredmények

A Magyar Íjász Szövetség rendezésében
szeptember 25-én került lebonyolításra a
2016. évi Pályaíjász Csapat OB, melyen
egyesületünk „másfél” csapattal vett részt.
Egyik csapatunkat Katona Alex, Széplaki
Zoltán, Gilicze Ferenc alkotta „SÍC”, má-
sik csapatunkat Horváth Tamás, Gilicze
László és Goreczki Gábor (a Buffaló SC-s
versenyzõt mellénk sorsolták) vegyes
„BOGÁRD” összeállításban.
A rangsoroló egyénileg zajlott, a tagok
eredményeit összesítve SÍC csapatunk 3.
kiemeltként, BOGÁRD csapatunk pedig
7.-ként vágott neki a kieséses versenynek.
BOGÁRD az elsõ meccsét fölényesen
6:0-ra nyerte a szekszárdi TOLNAI Tájak
ellenében.
A folytatás egyik csapatunknak sem sike-
rült, ugyanis következõ soros meccsüket
elveszítették.
Végeredményben a SÍC csapat a 6. helyen,
a BOGÁRD pedig a 7. helyen fejezte be a
versenyt.
Rangsorolóban egyéni eredményeink: a
felnõtt férfiaknál Katona A. a 4., Széplaki
Z. a 10., Horváth Tamás a 13. helyen, a sze-
nioroknál Gilicze Ferenc a 2. és Gilicze
László a 3. helyen végzett.
Következõ megmérettetésünk október
9-én lesz Tápiószentmártonban a felnõtt,
gyermek, serdülõ és rövid távú országos
bajnokságon lesz.
Egyesületünkbe továbbra is várjuk az íjászat
iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat, hölgye-
ket és férfiakat. Olimpiai reflexíj-felszerelést
biztosítunk.
(Saját történelmi, longbow, vadász, csigás
és olimpiai íjjal rendelkezõk jelentkezését
is várjuk.)
Egyesületünk elérhetõ a lgilicze@tol-
na.net levelezési címen.
Egyesületünkrõl többet megtudhattok és
tájékozódhattok a sic.hupont.hu oldalon.

Sárréti Íjász Club Sárbogárd, Gilicze László
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Szebb lesz, mint új korában
Kedd van, épp leülünk ebédelni a barátnõmmel, amikor
hirtelen megcsörren a telefonom. Az egyik barátom kere-
sett, hogy mi történik az Ifjúsági parkban. Küldött egy ké-
pet is, amin látszik, hogy szétszedték a görpálya elemeit.

Kétségbeesetten loholtam ki a parkba, ahol narancssárga
pólós emberek pakolták föl utánfutóra a darabokra sze-
dett két elem részeit. Mikor közelebb értem, megnyugod-
tam, mert láttam, hogy az Orangeramp emberei azok – õk
építették és telepítették a görpálya elemeit 2012-ben.
Kérdésemre elmondták, hogy elõzetesen egyeztettek a
mûszaki osztállyal, az elemek elszállításáról, frissítésérõl.
A négy éve használatban lévõ elemek igencsak megkop-
tak már, így egy komolyabb ráncfelvarráson esnek át.
Mint a brigád vezetõje elmondta: lecsiszolják, újrafestik
és új burkolattal látják el az elemeket, sõt egy új szabvány
miatt még szélesítik is azokat. Két hét múlva visszahozzák
és újratelepítik a negyedívet és a döntött falat, amit újra
használatba vehetnek a kijáró extrémsport-kedvelõk.

Az Orangeramp munkatársaival beszéltünk további bõví-
tési lehetõségekrõl, átépítésrõl és fitnesspark építési le-
hetõségrõl is. Elmondásuk szerint e célra sok pályázatot
hirdetnek, kihasználatlan terület pedig van bõven.

Hargitai Gergely

Pár percen múlott a siker
VAX KE Sárbogárd–Telekom Veszprém IV. 25-28 (14-13)

Veszprém–Fejér–Tolna megyei férfi kézilabda-bajnokság, 1. for-
duló
Vezette: Dobovai Z.–Tari T.
Nézõszám: 100 fõ.
Sárbogárd: Schvarcz – Goldberger 4, ifj. Bodoki 9, Pluhár 2,
Rehák 5, Horváth, Tutuc 1.
Cserék: Aranyos, Várady–Szabó 1, Szabó J. Zs. 1, Kaló 2, Suplicz.
Edzõk: Bodoki György, Takács Lajos.
Veszprém: Kálomista – Tóth 3, Bóka 1, Szabó 2, Kisgyörgy 6, Ko-
vács 5, Czetty 1.
Cserék: Kocsis – Vécsey, Filip, Plank, Kara 9, Somogyváry 1.
Edzõ: Ivo Diaz.
Hétméteresek: 2/0, ill. 4/4.
Kiállítások: 4, ill. 4 perc.
A hétvégén megkezdõdött a Veszprém–Fejér–Tolna megyei baj-
nokság. Csapatunk rögtön az elsõ fordulóban a jó erõkbõl álló
Telekom Veszprém fiataljait fogadta. A csarnok az új idénykez-
déshez méltóan most is szépen megtelt.
A tavalyi gólkirályunk, Goldberger Marcell góljával kezdõdött a
szezon, amelyre válaszul két vendégtalálat érkezett. Mindkét csa-
pat rögtön az elején elõhúzta tarsolyából a kemény védekezést,
ennek köszönhetõen 7 perc játék után még csak 2-4-es vendégve-
zetés állt az eredményjelzõn. Majd egyre jobban kezdtünk ma-
gunkra találni támadásban, és a félidõ közepére Bodoki egymás
után szerzett 3 góljával már nálunk volt az elõny (7-5). Lüktetõ
volt a játék az elsõ félidõben, többször is változott a vezetést bir-
tokló csapat kiléte. Ennek ellenére minimális elõnnyel, de mi
mehettünk jobb helyzetben pihenni a szünetben az öltözõbe.
A második játékrészt is sikerült megfelelõ lendülettel kezdeni,
most az eddigiekben ránk jellemzõ, álmos folytatás elmaradt. Az
5-1-es védekezés megzavarta ellenfelünket, valamint Schvarcz is
jó pár bravúrt mutatott be a kapuban és a 37. percben már 18-15
volt a javunkra. Az elõnyünket a 45. percig sikerült 5 gólosra nö-

velnünk. Majd jött a rövidzárlat, és csapatunkon hirtelen hatal-
mas fáradtság lett úrrá. Támadásban elbizonytalanodtunk és több
labdát is elszórtunk. A lövéseink pontatlanokká váltak. 5 perccel a
vége elõtt kiegyenlítettek a vendégek. A fennmaradó idõben még
egygólos hátránynál emberelõnybe kerültünk és hétméterest is
lõhettünk, de ezekkel sem tudtunk élni sajnos. A mérkõzés utolsó
negyedében 9 veszprémi gólra csak egyetlen találattal tudtunk
válaszolni. A végére teljesen felõröltek minket, és 3 gólos vereség
lett a vége.
A mérkõzésbõl, annak ellenére, hogy nem a mi szájízünk szerint
alakult, sok pozitív dolgot le lehet vonni. Védekezésben, amíg
erõnk bírta, most is jól teljesítettünk. 28 kapott gól egy ilyen gyors
csapat ellen teljesen elfogadható. A kapuban Schvarcz Márk kivá-
lóan pótolta kollégáit. Visszarendezõdésünk szinte tökéletes volt,
1-2 gólt kaptunk csak gyors lerohanásból. A lelkesedéssel és az
akarattal eddig sem volt baj, ebbõl most is jelesre vizsgázott a csa-
pat. Ami a legfájóbb, hogy a belsõ posztokra csak 3-4 ember jutott
most is, több embernek 55-60 percet kellett a pályán töltenie. En-
nek a hajrában meglett sajnos a böjtje. A hétvégén egy hasonlóan
kemény mérkõzésre számíthatunk Ercsi ellen. Valamint legalább
ennyi hiányzóval kell majd ott is megküzdenünk.

Október 1. (szombat) 18 óra:
Ercsi SE–VAX KE Sárbogárd

Az 1. forduló további eredményei:

Alsóörs–Rácalmás 35-36 (18-19)
Ajka II.–Ercsi SE 22-21 (10-8)
Nemesvámos–Simontornya 40-25 (21-10)
Veszprém Egyetem–Martonvásár 38-26 (17-15)
Bicske–Pápa 28-25 (13-11)

Rehák Tamás
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GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA
06 30 440 5790

KASZÁLÁST, KERTI MUNKÁT VÁLLALUNK.
06 30 623 3681, 06 30 522 9504

SÁRBOGÁRDON, ASZTALOS UTCÁBAN
CSALÁDI HÁZ ELADÓ 06 30 347 3767

4 db idei RACKA ÜRÜ BÁRÁNY ELADÓ
RÉTSZILAS-HADNAGYPUSZTA

06 70 388 3687

KERTÉPÍTÉSI MUNKÁLATOKRA
MUNKAERÕT KERESÜNK.

06 20 411 6895

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

Kétszemélyes kihúzható kanapé két fotellal újszerû állapotban eladó.
06 (20) 405 7366

Sárbogárdon építési telkek és Alapon 1 hektár telek házzal eladó. Tele-
fon: 06 (30) 266 5234

Albérletet keresek Sárbogárdon! 06 (30) 352 2891

Sárbogárdi telephellyel rendelkezõ építõipari vállalkozás munkatársa-
kat keres teherautó-vezetõ, gépkezelõ, kõmûves, ács-állványozó, laka-
tos, festõ munkakörbe.
Önéletrajzokat czeiner.erzsebet@szegletkogeneral.hu címre várjuk.

Sárszentmiklóson 0,81 ha zártkerti szántó eladó, terület nem kifüg-
gesztés köteles. 06 (20) 316 0950 (0044745)

Külsõszõlõben föld eladó (volt bodzás) 29,074 m2, 103,25 Ak. hrsz.:
0326/43=27200 m2, hrsz.: 7368=1874 m2, telefon: 06 (30) 834 5541
(0044742)

Tollpaplankészítés, kész paplanok kaphatók! Sárszentágota, Pákolicz
Árpádné 06 (25) 476 051

Családi ház eladó Rétszilason 6300 m2 földterülettel, 2,5 szobás, kon-
vektoros. Irányár: 3,5 millió. 06 (30) 608 5023, 06 (30) 342 8281 (0044740)

APRÓHIRDETÉSEK

Kezdetben anticiklon, és a térségünk fölé nyugat-délnyugati
áramlással érkezõ meleg levegõ lesz idõjárásunk meghatározó-
ja. Ezért a hét hátralévõ részében gyengén, illetve közepesen fel-
hõs ég mellett sokat fog sütni a nap, csapadék nem várható. Erõ-
södik a nappali felmelegedés: a hétvégén a maximum hõmérsék-
letek sokfelé elérik, sõt pár fokkal meg is haladják a 25 fokot. Az
éjszakák is enyhébbek lesznek az eddigieknél. A hét legvégén az
észak-európai alacsony nyomású területrõl lefûzõdõ peremcik-
lon megközelíti térségünket. Ennek hidegfrontja elõrelátható-
lag vasárnap este illetve éjszaka vonul át országunk felett. Vonu-
lását szórványos záporok és megélénkülõ északnyugati szél
kíséri. A front mögött jelentõsebben csökken a hõmérséklet: a
hétfõi maximum már csak 20 fok körül, kedden már az alatt
alakul.

www.metnet.hu

HETI IDÕJÁRÁS

KIHELYEZETT
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd tájékoztatja a hon-
védségi nyugdíjasokat és a gondozási körbe tartozókat, hogy

ügyintézésük segítése érdekében

2016. szeptember 30-án (pénteken)
10.00 órától 11.00 óráig tart

kihelyezett ügyfélszolgálatot az MH KIKNYP 3. KIK. Szé-
kesfehérvár érdekvédelmi részlege.

Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ

P O L G Á R Õ R V O N A L
Lakossági bejelentések és segítségkérések

a polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651,
e-mail: polgarorseg@indamail.hu



20 HIRDETÉSEK 2016. szeptember 29. Bogárd és Vidéke

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl


