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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Madárdal
Daru, kócsag, szalakóta – madár, ma-
dárka, „csácsogó madárka”. „Szállj fel a
csillagokba / Szél könnyû szárnyán szállj
/ Szállj fel szabad madár!” „Ha én páva
volnék, / Jó reggel fölkelnék, / Folyóvíz-
re mennék, / Folyóvizet innék, /
Gyöngyharmatot szednék. / Szárnyam
csattogtatnám, / Szép tollam hullat-
nám.”

E szavak, dal- és versfoszlányok sora-
koznak a fejemben, s közben nem tudok
szabadulni a döbbenetes szerdai baleset
és fotóinak hatása alól. Egy ismerõs ült
az autóban, és találgatok, mi történhe-
tett. Egy pillanat alatt vett drámai for-
dulatot egy szokványos reggeli indulás.
Hogy is mondta Lévai Feri? Nem tud-
juk, mire kelünk, és mire nem. A semmi
ágán ülünk, egyensúlyozunk. Nincs is
oly messze egymástól madár és ember.
Örök vándorok, utazók vagyunk mind-
nyájan, földön és égbolton.

Hargitai–Kiss Virág

MEGÚJUL A
MUNKAÜGY

(4. oldal)
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A daru és a Ginkgo
A daruról sok fiúnak, férfiembernek bizonyára elõször az építõiparban használatos masina jut az eszébe. LÉVAI FE-
RENCNEK viszont a madarak, és azok kapcsán sok minden más. Rétimajor gazdáját a darvak zajló vonulásáról kér-
deztem. Aztán szárnyra keltek a gondolataink.

– Október végén, november környékén ak-
tuális a darvak érkezése.
– A darvak és egyéb vízimadarak érkezése.
A darvak csak kuriózumok itt. A vízimada-
rak európai, illetve világvándorútjának
egyik fontos állomása a rétszilasi halasta-
vak vidéke. Sokan nem is tudják, pedig itt
élnek a környéken, hogy ami itt megfordul,
az Európában is ritkaságnak számít. A dél
felé vonuló madaraknak, melyek az északi
költõhelyeikrõl vonulnak el, ez a nagy víz-
felület, a kiváló, közeli táplálkozási helyek
vonzerõt jelentenek évszázadok, évezre-
dek óta. Változik a világ. Amikor 1994-ben
megvettük a privatizáció során ezt a terü-
letet, akkor hat darab (három pár) nyári
lúd volt a területen. Nagyon jó barátom, a
természetvédelmi hivatal egyik vezetõ
helyettese, Kalotás Zsolt azt mondta ak-
kor: „Ferikém, egyszer húszat szeretnék
látni.” Jelentem: ötezer van.
– Átmenõben vannak, vagy le is teleped-
nek?
– Ez az egyetlen olyan európai lúdféle,
amelyik nem megy el az északi tundrákra
költeni, hanem megszelídült, megszokta a
telet és itt maradt. Õ a legkorábbi költõ-
madarunk. Februárban már lehet látni
õket, amikor fészket csinálnak, és március-
ban a kislibák is úsznak, ha jó meleg az idõ.
Gyönyörû jószágok, a legnagyobb testû
lúdféle, a mi házi ludunk õse. Ma már
annyi nyári lúd van Magyarországon – kö-
szönhetõen a 60-as években hozott védel-
mi intézkedéseknek –, hogy vadászható
madárrá kellett nyilvánítanunk, mert kárt
okoz, amikor elkezdi enni a gazdálkodók
vetését. Hála Istennek nem csökkent az ál-
lomány száma számottevõen, igazán nagy
zsákmányokat nem ejtünk. Elesik 100-150
darab nyári lúd egy-egy szezonban, de több
száz, ezer is kel egy évben. Gyönyörû lát-
vány, fantasztikus élmény, amikor elkezdi
vezetgetni a lúdpár a kicsiket. Háromhetes
korukban összeóvodáztatják õket. A szü-
lõk elmennek ennivalót keresni, és egy-két
pár foglalkozik három-négy pár kicsinyei-
vel, tíz-húsz kislibát terelgetnek. Egy ellen-
ségük van: a hattyú, aki nem tûr senkit ma-
ga körül, erõszakos, és szintén elszaporo-
dóban van. Kicsit korlátozni is kellene a
bütykös hattyúk állományát, mert túl sok
van belõlük. Régen a hattyú vadászott
madár volt, Mátyás király egyik kedvence.
– A középkori menükben is szerepelt.
– Imádták. Kacsával, fürjjel, seregéllyel
töltötték meg. Fejedelmi, asztalra kíván-
kozó, hatalmas, pompás mellehúsa van,
nagyon finom, különösen a fiatal példá-
nyoké. A daru valamikor a középkorban az
egyik legfontosabb madaraink egyike volt.
Az ilyen mocsaras vidék, mint ez, nemcsak
táplálkozó-területe volt, hanem itt is fész-
kelt, amíg ki nem pusztítottuk az európai

állomány jelentõs részét. Darvászok fog-
lalkoztak a daru befogásával. Már kisko-
rukban befogták a darukat és a házhoz sze-
lídítették. Szinte mindenkinek volt daruja.
Ólmos esõben karikás ostorral fogták be
az utolsó darabokat az 1800-as évek köze-
pén. Rendkívül éber madár, éppen ezért
tartották a középkori várakban, mert na-
gyon érzékeny a hangokra, zajokra.

Most egyre több daru érkezik Magyaror-
szágra és hozzánk. Ez annak is köszönhe-
tõ, hogy a madárvédelmi intézkedések
egész Európában hatékonynak bizonyul-
nak. Persze, ezeknek az intézkedéseknek
vannak vadhajtásai is. Örök sirámom,
hogy a kormoránt egy kicsit túlvédtük, és
kárt okoz a halfaunában. Ma már az embe-
riség, a kultúrkörnyezet olyan, mint egy
nemes fa, amit beoltottunk egy vad és erõs
alanyba, de igazgatni kell a hajtásait. Ma-
gától már nem tud újra kialakulni az
egyensúly a Föld legnagyobb részén. Nagy
befolyással bíró lénnyé vált az ember.
Olyan gazdái lettünk a saját magunk életé-
nek, a környezetnek, ökoszisztémának,
amihez nagyon nagy hozzáértés, türelem
kell.

– És felelõsség.
– Elképesztõ, hogy egymillió négyzetkilo-
méternyi szemétsziget van a Csendes-óce-
ánban. Ma már a tengeri halakban megta-
lálhatók azok a mikroporózussá szétesett
mûanyagok, amiket a plankton helyett föl-
vesznek, mert összetévesztik õket. Végig
kell gondolni a szerepünket a világon; ez
eddig még mindig sikerült az emberiség-
nek. A földtörténet katasztrófái során még
nem voltak emberek. Az egyiptomi biro-
dalomtól számítva látjuk, hogy milyen hi-
hetetlen munkát végeztünk pozitív és ne-
gatív értelemben.
– Nem mindegy, hogy az intelligenciát mi-
re fordítja a társadalom.
– Fontos, hogy megfontolva haladjunk, és
ne felejtsük el a nyesõollót használni. Van,
amit túlvédünk. Múltkor a cikolai halasta-
vaknál álltam, és felhõszerû gomolygásban
jöttek a seregélyek másfél kilométer hosz-
szan, mint egy Hitchcock-filmben. A felhõ
mélységét csak becsülni tudtam: pár száz
méter. Az ott legelészõ marhák trágyájára
szálltak rá. Ezek a madarak idõnként hasz-
nosak, mert egy tavaszi rovarinváziót le-
rendeznek, de sajnos egy málnást, szõlõt is.
– Mitõl annyira különleges a daruvonulás,
amiért azt mondják, hogy kihagyhatatlan,
és jobb, mint a vadludak vonulása.
– Talán azért különleges a daruvonulás,
mert amikor a daru leszáll, esetlennek tû-
nik. Hosszú lábakon egyensúlyoz, és ami-
kor fönt repül az égben liba módjára, ott
sem olyan klasszikus. Ha látunk egy sirályt
vagy sólymot repülni, a kecsesség, vitorlá-
zás elképesztõen szép. A daru ék alakban
megy és krúgat, beszélget menet közben.
Volt szerencsém látni az Alföldön har-
mincezres daruvonulást. Tényleg lenyûgö-
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zõ. Jönnek a hatalmas madarak, mint az ejtõernyõsök, elsötétül az ég.
Mégis, hozzám sokkal közelebb áll, amikor megjönnek a libák és be-
szélgetnek, egész este be nem áll a szájuk a holdfénynél.
– Ahogy említetted, mindegyik madárnak megvan a maga haszna, ká-
ra. A daru nektek a halgazdaságban tud-e kárt okozni?
– Nekünk semmit, de a gazdáknak adott esetben igen, amikor egy
negyvenezres csapat meglep egy kukoricatáblát. Mátyás király korában
a jelenlegi hatalmas vadállománynak csupán a 10 %-a volt Magyaror-
szágon. A táplálékkészlet minden élõlény, populáció nagyságrendjét
meghatározza, nemcsak az emberét – sõt, azt a legkevésbé, hiszen mes-
terségesen szállítjuk az élelmiszerek tömkelegét a földrészek között.
Az állatvilágban másképp van. Addig nõ a populáció, amíg engedi az
összes többi körülmény és a táplálékbázis. Magyarország 67 %-a mezõ-
gazdasági kultúrával telített, irgalmatlan kukorica-, búza-, árpaföldek,
hatalmas gyümölcsösök jelentenek táplálékbázist nemcsak nekünk,
hanem az itt élõ állatoknak is. Soha ennyi gímszarvas, vaddisznó nem
volt. 40 évvel ezelõtt, amikor vadásztunk és láttunk elrohanni egy disz-
nót a hajtásban, rácsodálkoztunk. Ma több disznó van, mint nyúl. Ren-
geteget változik a világ. Az éghajlat is óriási befolyással bír, a felmele-
gedés hihetetlen, ami pozitív is meg negatív is. Negatív, hogy a harle-
kinkaticától a mezei zöld poloskáig minden itt van és lezabál mindent.
Pozitív az, hogy a halászatban áttértünk a közel kétéves üzemmódra,
mert tovább tud a hal nõni, a fatömeg-gyarapodás sokkal nagyobb,
mert több a napfényes órák száma és a csapadék. Ezek a vadállományra
is hatással vannak. Fantasztikus változásnak vagyunk az élõ tanúi a tör-
ténelemben. Elképzelhetetlennek tûnik számomra, hogy mennyit vál-
tozott az a környezet, ami körülöttem volt. Sosem tudtam volna elhin-
ni, hogy ilyen csodálatosan tiszta vizei lesznek Magyarországnak,
ennyire megtisztítjuk a szennyvizet, visszaszorítjuk a káros üzemeket,
tudunk gazdálkodni a természeti erõforrásokkal. De azt se gondoltam
volna, hogy Sáregresen nem lesz disznókonda, birkanyáj. Ha harminc
évvel ezelõtt valakit megkérdeztek volna, hogy mondjon tíz olyan prog-
nózist, amit húsz év múlva képzel el (akár a demokrácia állapotáról, a
társadalmi berendezkedésrõl, mobilitásról, étkezési szokásokról), nem
hiszem, hogy bárki eltalálta volna egyiket is. Ember el nem hitte volna
még három éve se, hogy lemegy a kõolaj ára, belefulladunk a tejbe és a
sertéshús ára a kétszeresére nõ. Dinamikus a változás a világban, nem
számíthatók ki az események. Izgalmas ez a sors. Hála Istennek, hogy
az én korosztályom megérte, hogy nem volt háború az életében, nem
voltak emberpróbáló, igazán nagy tragédiái az országnak.
– De sokan nehezen élik meg ezeket a gyors változásokat, és nehezen
tudnak alkalmazkodni. A kihívás most az, hogy a változásokhoz kell
folyamatosan igazodni, nem lehet beállni egy csapásba.
– Ez az evolúció, ami arról szól, hogy tudsz-e alkalmazkodni a körülmé-
nyekhez, azok sokszínûségéhez. Minden embert más hatások érnek,
ezeket kell tudni kezelni, és fönnmaradni. Éppen nézem a nyaklánco-
dat, Ginkgo biloba van rajta, ami átmenet a páfrányfenyõk és a lombos
fák között: az átmenetet képviseli.
– Fölkészültem az interjúra, pedig nem is tudtam, hogy ez lesz a végki-
menetele.
– A világ is rögtönöz. Nem tudom, holnap mire kelünk föl, vagy éppen
mire nem. Elképesztõ. És nekem ez nagyon tetszik. Örülök annak,
hogy ez a változás az én életemben megy végbe, és ilyen tempójú. Ebbe
a darvak is beletartoznak: hol eltûnnek, hol feltûnnek. Azért még
annyit a daruról, hogy mi minden befolyásolja egy ökoszisztéma alaku-
lását: annak idején a darutoll annyira kedvelt volt, hogy az utolsó darut
is kiirtották, mert igen nagy értéke volt a darutollnak. Ennél értékesebb
csak a kócsagtoll volt. Talán kevesen tudják, hogy az 1880-as évek köze-
pén Magyarországon három pár nagykócsag maradt összesen, hiszen
egy igazi szép toll annyiba került, mint egy zsák búza. Úgy kiirtották a
nagykócsagot a divat kapcsán, hogy a holland királyi madártani társa-
ságból kócsagõröket hozatott a magyar állam, hogy megvédjék azt a há-
rom-négy telepet, fészket, ahol még volt kócsag. Most annyi kócsagunk
van, hogy lassan már kacsa nem lesz annyi.
– Mikor és hol lehet a legjobban megfigyelni ezt a sokféle madarat?
– Hajnalban és késõ este. A vadludak kora reggel pont úgy fürdenek,
mosakodnak, rázzák a tollukat, mint ahogy mi fölébredünk, és pont
olyan bambácskák. Az esti húzások gyönyörûek, amikor a libák és a
többi vízi madár jön befelé és keresik a helyüket. Csodálatos naplemen-
ték vannak itt minden nap.

Hargitai–Kiss Virág

A Sárbogárd–Sárszentmiklós
Borbarátkör

tisztelettel meghívja a borosgazdákat
Handa Csaba pincéjéhez (Nagyipar)

2016. november 19-én 10.00 órakor
tartandó „Új borok” szentelésére.

A borokat Mészáros János plébános úr áldja meg.
Nyitott pincék várják vendégeinket!

Vezetõség

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2016. november 11-én (pénteken)
9 órakor ülést tart.

Az ülés helye:
a polgármesteri hivatal díszterme

(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb események-
rõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskö-
rök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásá-
ról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök.
3. Beszámoló a DÉSZOLG Kft. városüzemeltetési tevé-
kenységérõl.
Elõadó: polgármester.
4. Beszámoló a vásár és piac üzemeltetési tevékenységé-
rõl.
Elõadó: polgármester.
5. 2017. évi városi ünnepek és rendezvények idõpontjai-
nak és szervezõinek meghatározása.
Elõadó: polgármester.
6. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésérõl szóló
3/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
7. A helyi iparûzési adóról szóló 50/2015. (XII. 1.) önkor-
mányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
8. Talajterhelési díjról szóló 51/2015. (XII. 15.) önkor-
mányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
9. Iskolai körzethatárok véleményezése.
Elõadó: jegyzõ.
10. A polgármester szabadságának utólagos engedélye-
zése.
Elõadó: jegyzõ.
11. Tájékoztató az elõirányzatok és a tartalék alakulásá-
ról.
Elõadó: jegyzõ.
12. Bejelentések.
12/1. Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testü-
letének 2016. június 10-ei és október 14-ei ülésén elhang-
zott bejelentésekre válasz a mûszaki osztály részérõl.

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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Felújítás alatt a munkaügyi központ

A Fejér Megyei Kormányhivatal 2016 nya-
rán készítette el a „KEHOP-5.2.2-Köz-
épületek kiemelt épületenergetikai fej-
lesztései” pályázati felhívás keretében pá-
lyázatát, amelyben 12 épületének energe-
tikai felújítását tervezi. A pályázat kedvezõ
elbírálásban részesült, így a megvalósítan-
dó beruházás eredményeként jelentõsen
csökkenhetnek a kormányhivatal üzemel-
tetési költségei.

A projekt keretében a kormányhivatal a 12
épületre vonatkozóan készíttetett energe-
tikai felmérést, amelynek keretében meg-
állapította, hogy épületek korszerûsítésé-
vel jelentõsen csökkenthetõk az energia-
költségek, illetve a CO2-kibocsátás, ami a
projekt célkitûzésének egyik alapeleme.

A projekt eredményeként várhatóan 30
%-kal csökkennek a fûtési, illetve villamos
költségek, várhatóan összesen 2.000.000
kWh-val lesz kevesebb az épületek összes
energiafelhasználása, összesen 151,5 kWp
teljesítményû napelem kivitelezése törté-
nik majd meg.

Az épületek kiviteli tervei egyaránt tartal-
maznak hõszigetelési munkákat, homlok-

zati nyílászárócseréket, egyes esetekben
napkollektor beépítését a használati me-
leg víz ellátására. Ezen kívül Háztartási
Méretû Kiserõmû (napelemes rendszer
formájában) kiépítése, villámvédelem és
alapvetõ fûtéskorszerûsítési munkák (ter-
mosztatikus radiátorszelepek beépítése) is
szerepelnek a tervekben.
A projekt támogatási összege: 993.540.592
Ft.
A projekt megvalósítása eredményes köz-
beszerzési eljárásokat követõen várhatóan
24 hónapot vesz igénybe, az elsõ munkate-
rület-átadás 2016. október 20-án történt
meg.
Sárbogárdon a munkaügyi központ (hiva-
talos nevén: Sárbogárdi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály) épülete újul meg,
ahol szintén megkezdõdtek már a munká-
latok, melyek érintik a homlokzati nyílás-
zárók cseréjét, a padlásfödém, a lapos tetõ,
valamint a magas tetõ hõszigetelését és
napelemek felszerelését.

Szakonyi Balázs kommunikációs referens,
Fejér Megyei Kormányhivatal

Kormánymegbízotti Kabinet

Tudnivalók
orvosi

rendelésekrõl
Rendelés

Pusztaegresen
Szeptember 1-jétõl Pusztaegresen dr.
Jarabin János helyettesítõ orvos fogadja a
pácienseket kedden délután és csütörtö-
kön délelõtt. Ugyanakkor minden nap
nyolc órában Nagy Gabriella asszisztens
áll a betegek rendelkezésére.

Új ügyeleti rend
November 1-jétõl megváltozott a sárbo-
gárdi orvosi ügyelet mûködési rendje és
hívószáma.
Az egyik fõ változás, hogy nem 16.00, ha-
nem 17.00 órától kezdõdik az ügyelet,
hogy az orvosok idõben odaérjenek a saját
rendelésükrõl. Pénteken pedig elõbbre
hozták az ügyelet kezdõ idõpontját 12.00
órára. Az ügyeletet 5-6 orvos látja el, közü-
lük kettõ sárbogárdi (Roshdi doktor és
Somogyvári doktornõ), illetve a sofõrök,
és az asszisztensek jelentõs része.
Az ügyelet
HÉTFÕTÕL CSÜTÖRTÖKIG 17.00 órá-
tól másnap 7.00 óráig,
PÉNTEKEN 12.00 órától másnap 7.00
óráig,
HÉTVÉGÉN ÉS ÜNNEPNAPOKON 7.00
órától másnap 7.00 óráig érhetõ el.
Az új hívószám: 06 (70) 3703 104, ahol az
Országos Mentõszolgálat diszpécsere fo-
gadja és kezeli a beérkezõ hívásokat.
Hogy ne legyen fennakadás, illetve ellátat-
lan idõ, ezért hétköznap 16.30 és 17.00 óra
között a sárbogárdi háziorvosokat lehet
hívni a következõk szerint:
hétfõ – dr. Somogyvári Katalin 06 (20) 555
3369,
kedd – dr. Csanádi József 06 (30) 540 3598,
szerda – dr. Farkas János, 06 (20) 927 9213,
csütörtök – dr. Jarabin János, 06 (30) 928
5500.
Hétköznap 7.00 és 8.00 óra között a bete-
gek a saját háziorvosukhoz fordulhatnak
sürgõs esetben, egyéb esetben pedig a nor-
mál háziorvosi rendelés keretében keres-
hetik fel orvosukat.
Mint azt dr. Sükösd Tamás polgármester
elmondta: e rendet írásos megállapodás-
ban rögzítették az orvosokkal, és erre kap-
tak ÁNTSZ-engedélyt is.
Az ügyelettel kapcsolatban korábban fel-
vetõdött problémák nagy részét orvosol-
ták. Esetleges kifogás esetén konkrét pa-
nasszal, pontos idõpont megjelölésével az
önkormányzathoz lehet fordulni. A pana-
szos kérheti neve elhallgatását.

Hargitai–Kiss Virág

A télhez közeledve
A hideg idõ beköszöntével a Fejér megyei rendõrök kiemelt figyelmet fordítanak a fe-
dél nélküli és az egyedül élõ személyekre.
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság munkatársai az egyre hûvösebbre forduló idõ-
járás miatt ebben az évben is fokozottan figyelnek az utcán élõ személyekre. A rend-
õrök visszatérõen ellenõrzik azokat a helyeket, ahol gyakran tartózkodnak, vagy élet-
vitelszerûen rendezkedtek be hajléktalanok. A fûtetlen lakásokban is fenyeget a kihû-
lés veszélye, ezért az egyenruhások a ritkábban lakott területeken és az egyedül
élõknél is rendszeresen megfordulnak.
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság a lakosságot is kéri, hogy figyeljenek a rászo-
rulókra! Nemcsak az utcán, de a lakókörnyezetükben is élhetnek olyanok, akik azért
kerülnek veszélybe, mert valamilyen okból nem tudnak fûteni. Ha a szabadban maga-
tehetetlennek tûnõ embert látnak, azonnal hívják a 107-es, vagy 112-es segélyhívók
valamelyikét!
Tegyünk együtt azért, hogy senki ne essen a hideg idõ áldozatául!

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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ELTILTÁS ALATT VEZETETT

A sárbogárdi körzeti megbízott 2016. október 31-én délután Alapon ellenõrizte
egy személygépkocsi vezetõjét. A rendõr megállapította, hogy a 49 éves
alsószentiváni lakos annak ellenére közlekedett a jármûvel, hogy vezetéstõl
való eltiltás hatálya alatt áll. A férfivel szemben szabálysértési eljárás indult.

CSALÁDI VESZEKEDÉS

A rendõrök 2016. november 1-jén a késõ délutáni órákban Hantoson intézked-
tek egy családi veszekedésnél. A kiérkezõ rendõrök megállapították, hogy egy
48 éves helyi lakos szidalmazta és megütötte az élettársát. A férfit elõállították
a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra és ideiglenes megelõzõ távoltartást rendel-
tek el vele szemben.

ITTAK ÉS VEZETTEK

A sárbogárdi járõrök 2016. november 4-én délután Sárkeresztúron a Sárkánytó
utcában ellenõriztek egy 40 éves helyi lakost és az általa vezetett személyau-
tót. Az intézkedés során a férfivel szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív
értéket mutatott, ezért a rendõrök a sofõrt elõállították a Sárbogárdi Rendõrka-
pitányságra, majd közigazgatási bírsággal sújtották.

2016. november 6-án a kora reggeli órákban a járõrök Sárbogárdon ellenõriz-
tek egy 59 éves helyi lakost, aki személyautójával közlekedett. Az igazoltatás-
kor alkalmazott alkoholszonda a pozitív értéket mutatott, ezért a férfit a rend-
õrök elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra. A további légalkohol-
mérést követõen a rendõrök büntetõ feljelentéssel éltek a férfivel szemben.

VÉRÜKKEL IS SZOLGÁLNAK

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság a 2016-os évben második alkalommal is vér-
adást szervezett november 8-án a Cecei Rendõrõrsön. A véradáson nemcsak
rendõrök, hanem környékbeli lakosok is megjelentek azért, hogy vérükkel se-
gíthessenek másokon. 30 rendõr és 11 civil vett részt az eseményen. Ezúton is
köszönjük minden résztvevõ segítségét!

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

KÉK HÍREKA KATASZTRÓFA-
VÉDELEM HÍREI

Autóbusz és személyautó balesetéhez kapott riasztást a Sárbo-
gárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság szolgálatban lévõ állo-
mánya november 9-én. A 63-as számú út Sárbogárdon belül veze-
tõ szakaszán, az Abai úton történt a baleset.

Az autóbuszon a sofõrrel együtt négyen utaztak, az ütközés kö-
vetkeztében nem sérültek meg. A személyautót vezetõ nõ életve-
szélyes sérülést szenvedett, beszorult a roncsba, a mentõk stabili-
zálták az állapotát, ezt követõen a tûzoltók hidraulikus mentõ-
szerszámokkal megkezdték a kimentését. Az életmentés ideje
alatt a rendõrség biztosítása mellett a 63-as úton teljes útzár volt.
Fotó: Hadlaczki István tûzoltó õrnagy

Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó alezredes,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

ÜTKÖZÉS A VASÚTI ÁTJÁRÓNÁL
Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt 2016. november
9-én reggel Sárbogárdon a 63-as fõút 59-es kilométerénél, a Katona utca és a
63-as út keresztezõdésénél, melynek során egy Ford típusú személygépkocsi
és egy autóbusz ütközött egymásnak. A személygépkocsit vezetõ 43 éves nõ
életveszélyes sérüléseket szenvedett. A baleset bekövetkezésének körülmé-
nyeit a Sárbogárdi Rendõrkapitányság vizsgálja.

IDÕS EMBEREKET KÁROSÍTOTT MEG
EGY SÁRKERESZTÚRI NÕ SZÉKESFEHÉRVÁRON

Otthonában fogták el 2016. november 3-án hajnalban a fehérvári nyomozók azt
a nõt, aki a megalapozott gyanú szerint az elmúlt egy hónapban idõs embere-
ket tévesztett és károsított meg Székesfehérváron.
A rendelkezésre álló adatok szerint a 33 éves sárkeresztúri nõ 2016 októberé-
ben több, 70 és 90 év közötti idõs nénit keresett meg otthonában, és azt állítot-
ta nekik, hogy a háziorvos új asszisztense. Majd az orvos nevében felajánlott
ajándékba egy gyógyító hatású takarót, amiért alkalmanként több tízezer forin-
tot fogadott el, azzal az indokkal, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
azt késõbb visszafizeti.
A nõt csalás bûntett elkövetése miatt hallgatták ki gyanúsítottként a nyomo-
zók, majd bûnügyi õrizetbe vették.
A székesfehérvári rendõrök kérik azok jelentkezését, akik hasonló jellegû bûn-
cselekmény áldozatává váltak, jelentkezzenek személyesen a Székesfehérvári
Rendõrkapitányságon, vagy hívják a 06 (22) 566 020-as telefonszámot, illetve
névtelenségük megõrzése mellett tegyenek bejelentést az ingyenesen hívható
06 (80) 555 111-es „Telefontanú” zöld számán, a 107, vagy a 112 központi te-
lefonszámok valamelyikén.

KAKASKODÓK

A járõrök Sárbogárdon két férfihez hívtak mentõt biztonsági intézkedés kereté-
ben 2016. november 7-én este, miután egy vendéglátóegység elõtt szóváltás-
ba keveredtek, majd bántalmazták egymást. A verekedésben mindkét sze-
mély megsérült. Az eset miatt a Sárbogárdi Rendõrkapitányságon garázdaság
vétség elkövetésének gyanúja miatt büntetõeljárás indult.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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MIÉRT JÓ A GIMI?
Ami a nyolcosztályos Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnáziumot il-
leti, elõször is fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a lehetõ legjobb
döntés volt, hogy belevágtunk. Nyolc év nagyon hosszú idõ, ezál-
tal egy igazán jó „családi” közösség alakult ki az osztályon belül,
és nem kellett a negyedik év után elköszönnünk, hanem tovább
erõsíthettük kapcsolatunkat. 2016 júniusában azonban hivatalo-
san elhagytuk az iskolát, ez viszont nem szüntette meg a baráti
kapcsolatokat, azóta is igyekszünk minél gyakrabban találkozni.
A gimnázium elõnyeihez sorolnánk, hogy helyben van, nem kell
kilométereket utazni, hogy színvonalas oktatásban legyen ré-
szünk. Úgy véljük, hogy igazán jó alapot kaptunk a tanulás szem-
pontjából, hiszen egyetemen is megálljuk a helyünket, és olyan
egyetemre sikerült bejutnunk, ahová a legjobb iskolákból is ér-
keztek tanulók.
Nagyon hasznos volt, hogy minden évben vizsgáztunk. Még ha
rengeteg munkánkba és erõfeszítésünkbe is került rendesen fel-
készülni a sok anyagból, ezek felkészítettek minket az érettségire,
megtanultuk, hogyan kell egy vizsgán viselkedni, és természete-
sen az egyetemi vizsgákra is egy jó alapot adtak. A szakkörök, a
plusz órák és a versenyek mind-mind elõsegítették, hogy minõségi
oktatást kapjunk, és hogy fejlõdjünk. A Himnusz-mondó verse-
nyek, a matematikaversenyek, a rajzpályázatok és a történelmi
vetélkedõk közül mindenki kiválaszthatta a magának valót. Az
idegen nyelvek kapcsán pedig szintén csak pozitívumokat tudunk
mondani. Mi angolt és franciát tanultunk, az elsõt nyolc, míg a
másodikat négy évig. Mindkét nyelvbõl olyan szintre segítettek el-
jutni a tanárok, hogy kiváló érettségit tudtunk belõlük tenni, és
mindegyikõnk megszerezte a középfokú nyelvvizsgát. Ezeken
felül lehetõség van a német, az olasz és az orosz elsajátítására is.
Az iskolai programok is széles körûek. Minden évben megrende-
zésre kerülnek az ún. Petõfi-napok, ahol választhatunk a különfé-
le kulturális és sportprogramok közül. Mi mindig a sportot része-
sítettük elõnyben, mert a röplabdacsapat tagjai voltunk, és a sport
számunkra nem csupán egy hobbi volt. A sportprogramok kap-
csán említenünk kell a diákolimpiát és az országos röplabdaver-
senyt is, melyre kijuthattunk a rendszeres gyakorlásnak köszön-
hetõen.

Az osztályok minden õsszel kirándulni mennek, vagy két egyna-
pos kirándulásra, vagy egy kétnaposra. Az ott szerzett élmények is
végigkísérik életünket. Színházi darabok megtekintésére is van
lehetõségünk az iskola szervezésében a Vörösmarty Színházban
Székesfehérváron.
Továbbá volt szerencsénk eljutni Franciaországba, ahol csalá-
doknál szálltunk meg. Ez nemcsak egy fantasztikus élményt jelen-
tett számunkra, hanem a nyelvtudásunkat is megerõsítette. Ang-
liába is elvittek minket, ahol mobile home-okban töltöttük az éj-
szakákat. Az az egy hét is felejthetetlen élmény volt a résztvevõk
számára.
Mindent összevetve, a gimnázium olyan lehetõségeket ad a diá-
kok számára, amelyeket megfelelõen kihasználva sok mindent el
lehet érni az élet szinte bármely területén. Kötõdtek itt életre szó-
ló barátságok, de a legtöbb diák ebben az idõszakban dönti el azt
is, hogy mivel szeretne foglalkozni élete során. Úgy gondolom,
hogy szinte bármit is választottunk volna, megkaptuk volna azt a
segítséget, amivel elérhetjük az álmainkat, ha hajlandóak va-
gyunk dolgozni érte.

Halasi Nóra, Kovács Adrienn, Kiszl Fanni

Felhívás a leendõ kisgimnazistákhoz és szüleikhez

Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõ szülõt és diákot a

2016. november 26-án megrendezésre kerülõ
NYÍLT NAPUNKRA.

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

Közben 10 órától tájékoztatót tartunk a képzésrõl a szülõknek.

A felvételi vizsgára a jelentkezési határidõ: 2016. december 9.

A jelentkezési lap a honlapról letölthetõ.

Látogasson el honlapunkra is: www.psg.hu

JÓTÉKONYSÁGI
BÁL

A SÁRBOGÁRDI ZENGÕ
ÓVODA SÁRSZENTMIKLÓSI
TAGÓVODA GYERMEKEIÉRT

2016. november 19-én,
18 órai kezdettel

a Sárszentmiklósi Általános
Iskola aulájában

Vacsora: dijoni sertésszelet * mandulás rántott
csirkemell * fûszeres steak burgonya * párolt
rizs * káposztasaláta
Zene: cecei Szabó zenekar
Jegyek válthatók az óvodában: vacsorás jegy
2.800 Ft (19 órakor), vacsora nélküli jegy 1.000
Ft (21 órától), pártolójegy 500 Ft/1000 Ft, tom-
bola 100 Ft, büfé.
A jegyeket árulják: Jobban Adrienn, Lénártné
Lõkös Zsuzsanna, Tóthné Sebestyén Nikolett,
Borbély Éva, Reiterné Gotthárd Nóra, Kádár Ka-
talin.

Szervezõk: Sárbogárdi Zengõ Óvoda
Sárszentmiklósi Tagóvoda SZMK tagjai
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Díjátadón jártunk
Székesfehérvár önkormányzata és a Fejér
Megyei Szent György Kórház egészségügyi
szûrõnapot tartott november 3-án. Ehhez
kapcsolódóan pályázatot hirdettek:
„Egészség a konyhában” címmel, melyben
óvodás és alsó tagozatos gyermekeket kér-
tek arra, hogy egy cipõsdoboz berendezé-
sén keresztül mutassák meg, mit jelent szá-
mukra az egészség a konyhában. A Sárbo-
gárdi Mészöly Géza Általános Iskola 1. b
osztálya nagy lelkesedéssel készítette el pá-
lyamunkáját. Hatalmas öröm volt szá-
munkra a voksolás lezárása: elsõ helyezet-
tek lettünk!
Nagy izgalommal indultunk útnak. Amint
odaértünk, interjút készítettek a gyerekek-
kel az egészséges táplálkozással, sporttal
kapcsolatban. Meséltek az alkotás folyama-
táról, hogyan készült a gyurma és a cipõs-
doboz berendezése.
Az eredményhirdetés és az ajándékok átvé-
tele után jó volt látni a sok csillogó szem-
párt, a mosolygó arcokat!

Szabóné Berki Judit

Bónuszkirándulás a Vértesben
Osztályfõnökünk, Zita néni –megelõle-
gezve a jó félévi eredményeket – elvitt min-
ket egy háromnapos osztálykirándulásra a
Vértesbe, Környebányára.

A kirándulást megelõzõen rengeteg dol-
gunk volt, hiszen osztálypénzzel nem ren-
delkeztünk, így az elsõ feladatunk az volt,
hogy sürgõsen pénzt szerezzünk. Az osz-

tály egy emberként készítette az õszi dísze-
ket, amelyeket el tudtunk adni az októberi
családi napon. Gyûjtöttük a papírt a papír-
gyûjtésre, diót törtünk… beleadtunk apa-
it, anyait.
Második feladatunk a „ki mit hozzon” kér-
dések pontos tisztázása volt. Igazságosan
és ésszerûen felosztottunk és felírtunk
mindent. Így elõre kellett tudnunk, hogy
mikor mit eszünk. A fõzést két lány vállalta
az osztályból, így õk fejbõl el tudták mon-
dani a receptet.
Végül a programok megbeszélése követ-
kezett; meglepõ módon nagyobb veszeke-
dések nélkül sikerült minden igényt kielé-
gítõen összeállítanunk ezt is. Ebben pedig
a következõk voltak: mozizás, séta a som-
lói kilátóhoz (Zita néni testvérével, Fe-
cóval), grillezés, lovaglás, termések szedé-
se, kalandpark…
Az idõ nagyon kegyes volt hozzánk, hiszen
végig sütött a nap. A szállást a kör-
nyebányai erdei iskola biztosította nagyon
baráti áron, az utazást pedig távolsági és
helyi járattal oldottuk meg.
Rengeteg élménnyel jöttünk haza, termé-
szetesen szívesen maradtunk volna még.
Alig várjuk a következõ osztálykirándulá-
sunkat, és nagyon hálásak vagyunk Zita
néninek, amiért a saját szabadidejébõl
ennyit áldozott ránk!

Töbörzsök, 7. osztály
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Kossuth-morzsák
Zene világnapja

A zene világnapja és Huszicsné Zsike néni… Ha errõl nem írnánk
többet, ez a pár szó, ez a név is elárulna mindent. Hatalmas él-
mény volt mindannyiunk számára, hogy Zsike nénit üdvözölhet-
tük iskolánkban. Kis közösségünk apraja-nagyja tátott szájjal
hallgatta azt a csodálatos hangot és tiszta szívbõl áradó, mély oda-
adást a zene iránt, ami a szavaiból áradt. Népdalokat énekeltünk,
ritmusokat tapsoltunk, hangszeres kísérettel, kánonban énekel-
tünk. Csodaszép tanórával emlékeztünk meg e jeles napról.

Bodokiné Szakács Beáta

Iskolarendõr

Október 13-án az iskola rendõrével, Simon Zoltánnal találkoztak
tanulóink. A szeptemberi bemutatkozás után, most testközelbõl
élményszerûen láthatták a gyerekek, mi a feladata az iskolarend-
õrnek. Elõször a kisebbeknek tartott közlekedéssel kapcsolatos
tanórát, majd a nagyobbak számára elevenítette fel az alapvetõ
közlekedési szabályokat, amelyek ismerete a balesetmentes köz-
lekedés szempontjából nélkülözhetetlen. Tanulóink érdeklõdés-
sel hallgatták és kérdéseikkel faggatták az ismeretek átadása után
iskolánk rendõrét, akivel igazán hasznos és emlékezetes 2 órát
tölthettek el a gyerekek.

Wolf Judit

Iskolakirándulás – Dég

2016. október 19-én általános iskolánk tanulói õszi tanulmányi ki-
rándulásra indultak a dégi Festetics-kastélyhoz. A Stadler Ma-
gyarország pusztaszabolcsi egységének vezetõsége által nyújtott
támogatói összegbõl utaztunk. Önzetlen felajánlásukat ezúton is
szeretnénk megköszönni.
Napközben gyermekeink a felújított kastélyparkban gyönyörköd-
hettek, amely hazánk legnagyobb angolparkja. A kastély a törté-
nelmet idézte fel, ahol a Festetics család életébe, mindennapjaiba

tekinthettünk be, miközben megcsodáltuk a klasszicista stílusú
épületet.
Hatalmas terepasztalon szemlélhettük meg a park részeit, amely
segíti a látogatókat a tájékozódásban. A délelõtt folyamán körbe-
jártuk a tavat, melyet szebbnél szebb, õszi színben pompázó fák
szegélyeznek. Átkeltünk a felújított fahídon a hollandi házhoz a
kis szigetre is. Találkoztunk vadkacsákkal, szerencsés horgásszal,
sok-sok gombafajtával. A pihenõidõt a szabadban játékkal töltöt-
tük. Szép nap volt!

Petõ Aranka

Október 23. – megemlékezés

Október 21-én ünneplõbe öltöztettük iskolánkat. Rendhagyó
módon a 9. évfolyam készült ünnepi mûsorral megemlékezni
1956-ról. Kis tornatermünknek ünnepi színt adva végighallgattuk
a történelmi eseményeket, amelyeket szép versekkel, énekekkel
és történelmi képekkel, filmrészlettel egészítettek ki, tettek érde-
kesebbé, színesebbé. A meggyújtott mécsesekkel tisztelegtünk az
1956. október 23-ai forradalom hõsei elõtt.

Bodokiné Szakács Beáta

Tökfesztivál

Október 26-án a hagyományokhoz híven ismét Tökfesztivált szer-
veztünk. Több helyszínen várta a tanulókat programlehetõség.
Az udvaron nagy gõzzel vetették bele magukat a tökfaragás rejtel-
meibe a gyerekek. Osztályonként sokféle, kicsi és nagy tökfej ké-
szült. Aki inkább a lábát szerette volna megmozgatni táncházban
mutathatta meg tehetségét. Köszönjük, hogy segített a program-
sorozatnak ezt a részét megtartani. Nagyon élvezték a gyermekek
és a felnõttek egyaránt.

Kézmûves-foglalkozáson õszi bogyókból, díszekbõl, termésekbõl
asztali díszt állíthattak össze. A programsorozat vége mindig ha-
talmas sikerrel zárul, hiszen a nagy evés elmaradhatatlan része
egy-egy ilyen közös délutánnak. Sütõtök, cukrozott pirított dió,
sült alma kerül elénk a nap zárásaként.

Bodokiné Szakács Beáta
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Õszi kirándulások
a Soponyai Gilice Erdei Óvodába

A Vadex Mezõföldi Zrt.-vel kötött együttmûködés révén intézményközi gyermekcsopor-
tokat szerveztünk a Soponyai Gilice Erdei Óvoda rendszeres látogatására. A három al-
kalmas foglalkozás-sorozatra a 4 intézményegységbõl 31 nagycsoportos gyermeket írat-
tak be szüleik. A gyerekek 3 évszakon keresztül figyelhetik meg a természet változásait az
erdei óvodában és ismerkedhetnek az erdõ élõvilágával. Az õszi erdei óvodai kirándulá-
sokra október 26-án és 27-én került sor. Szerencsére esõmentes, szép õszi nap volt mind-
kettõ, így a csoportok zavartalanul élvezhették a kirándulást. Az erdei óvodai foglalkozá-
sok alkalmával játékos feladatokat kaptak az évszakokkal, az erdei állatokkal és növé-
nyekkel kapcsolatban. Ellátogattunk a nagyvadkertbe, ahol az erdõben élõ nagyvadakat
figyelhették meg a gyerekek természetes élõhelyükön. Szelli, a gímszarvastehén nagyon
barátságosan fogadott minket. Hagyta, hogy a gyerekek bátran simogassák, és a többi ál-
lattal együtt szívesen fogadta tõlünk az eleségnek szánt kukoricát. A múzeumi foglalkozá-
son megismerkedhettünk a Sárvíz völgyének élõvilágával, az itt élõ állatfajokkal. Nagyon
tartalmasan és vidáman teltek a délelõttök. Igazán jól éreztük magunkat, sok új él-
ménnyel és ismerettel térhettünk haza. Télen újra megyünk!

Toldy Miklósné, a „Zöld” munkaközösség vezetõje

Cecei sulibörze
Csillagok nyomában jártunk!

Mi, vajtai fiúk a 7. a-ból nagy örömmel vettük, hogy osztályfõnö-
künk elvitt bennünket a Csillagok nyomában éjszakai túrára Szé-
kesfehérvárra 2016. október 22-én este.
Nagyon izgalmas volt sötétben végigmenni zseblámpával a Sóstói
tanösvényen és közben érdekes feladatokat végrehajtani, megfi-
gyeléseket tenni csillagászati, természetvédelmi és környezetvé-
delmi témákban. Sajnos a túra végére már befelhõsödött az ég, de
azért sikerült néhány csillagképet megismernünk és megfigyel-
nünk. Nagyon jól éreztük magunkat és jól sikerült a feladatlap ki-
töltése is, mert megdicsértek bennünket. Köszönjük szépen Ara-
nyos Judit tanárnõnek a program megszervezését!

Nagy Nándor, Jákob Kristóf, Markó Viktor, Török Tamás

Színházlátogatás Budapesten

A Cecei Általános Iskola diákjai október utolsó vasárnapján a bu-
dapesti Új Színházba utazhattak el kísérõ tanáraikkal. Az utazást
a településen üzemanyagtöltõ állomást üzemeltetõ Metalelektro
Kft. tulajdonosa finanszírozta, aki már több hasonló felajánlással
is támogatta az intézményt. Az Országjáró Mátyás király címû
elõadáson olyan diákok vehettek részt, akik tehetségükkel, szor-
galmukkal kiérdemelték ezt a megtiszteltetést. A délelõtt 11 óra-
kor kezdõdõ elõadásra a gyerekek és kísérõik nagy izgalommal
készültek, hiszen volt közöttük olyan diák, aki még nem vett részt

ilyen kulturális eseményen. A színházba érve mindenki igyekezett
elfoglalni a helyét a nagyon hangulatos színházteremben, amely
pazar rálátást biztosított a színpadra. A két részbõl álló zenés da-
rab a korunk technikai vívmányait is kihasználva mutatta be Má-
tyás király uralkodásának egy-egy lényeges epizódját, amelyek ta-
nulsága napjainkban is igen helytálló. A gyerekek és a pedagógu-
sok számára is maradandó élményt nyújtott az elõadás. Nagyon
jól szórakoztunk, tartalmasan töltöttük el a hét utolsó napját. Kö-
szönjük a támogatói felajánlást!

Csajtainé Szabó Ágnes

Október 23-ai ünnepség

Október 21-én, pénteken, 11 órától emlékeztek az 1956-os hõsök-
re a Cecei Általános Iskolában. A mûvelõdési házban megrende-
zett ünnepséget Király László igazgató úr nyitotta meg beszédé-
vel, amit a 7. évfolyamosok mûsora követett. Balázsné Aranyos
Judit és Borosné Asbóth Ilona osztályfõnökök az idei évben egy
eseményeket felidézõ, zenés–táncos mûsorral készültek, aminek
külön érdekessége volt a rádióadások felelevenítése korhû készü-
lékek kihelyezésével. Mûsoruk nagy sikert aratott a diáktársak
körében.
Az iskola tanulói részt vettek a községi ünnepségen is, ahol Faze-
kas Gábor polgármester köszöntötte Móré Imrét, az ünnepség
szónokát, aki saját érzéseirõl és emlékeirõl is beszélt a népes hall-
gatóságnak. A beszédet követõen a község lakóinak is elõadták a
7. évfolyamosok az ünnepi mûsort, amit a kopjafa megkoszorúzá-
sa követett a mûvelõdési ház elõtti téren.
Köszönjük diákjainknak és az õket felkészítõ pedagógusoknak a
sok munkát, amivel az ünneplés hangulatát ilyen szépen megerõ-
sítették!
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Meghívó a KOMAROV Ifjúsági Klub találkozójára
Sok szeretettel várunk mindenkit, aki hosszabb–rövidebb ideig aktív tagja volt a sárszentmiklósi KOMAROV Ifjúsági Klubnak, egy
múltidézõ, vidám találkozóra. Kérjük, hogy mindenki hozzon magával egy kis nassolnivalót és innivalót. Szívesen fogadjuk, ha van
valakinek régi fényképe vagy tárgyi emléke. A legfontosabb, hogy a jókedvét senki otthon ne felejtse.

Idõpont: 2016. november 12. (szombat) 15 óra Helyszín: Sárszentmiklós Klubkönyvtár

Szervezõk

A gyorsnõ
…így, egybeírva: „Gyorsnõ” Ha megtakarítom a melléknév és a fõnév közti szóközt, kétszeres lesz a nyereség,
mert ezzel amellett, hogy egy szó lett a kettõbõl, a minõséget is önmagában hordozó új szót kapok, ami töké-
letesen ráillik arra a nõre. Igen, ez a nõ valóban egy XXI. századi új faj – a gyorsnõ! Ennek megfelelõ párja a
gyorsférfi.

Az elmúlt hetem olvasmányél-
ményét szeretném megosztani
a lap olvasóival, amelynek máig
a hatása alatt vagyok. Imma
Monsó katalán írónõ könyve az
idén jelent meg magyarul. A
könyvtárból vettem ki. Én va-
gyok e könyv elsõ olvasója. Bár
csekély 400 oldal a terjedelme,
eleinte ezt a könyvet is gyorsan
olvastam, aztán mégse. Hajdani
középiskolai irodalomtanárom,
akinek már a neve is félelmet
keltõ volt (Sárkánynénak hív-
ták), elhalmozott bennünket
kötelezõ olvasmányokkal. Nála
az volt az oké, aki gyorsan olva-
sott. Óránként száz oldal volt az
elvárás. Ez könnyen ment Jóka-
inál, Mikszáthnál, Móricznál és
a külföldi klasszikusoknál is,
Proustnál, Thomas Mann Va-
rázshegyénél már szenvedtem.
No, ez a könyv is elõször kifo-
gott rajtam. Állandóan vissza
kellett mennem, újraolvastam
az elejét, ízlelgettem, hogy vál-
tozik benne a jelen és a múlt
idõ. Hogy is van ez? – tipródtam
a sûrûn egymást követõ vágások
közben. Aztán rájöttem az ízé-
re, és elkapott a gépszíj, s be-
nyelt a könyv, mint bálna a hal-
rajt. Mert magamra ismertem
benne. Ebben a teljesítmény-
központú, elvárásközpontú vi-
lágban él(t)em az életem én is.
Gyorsférfiként.
„Gyors vagyok. Nem tehetek
másképp – jellemzi magát a
könyv fõhõse. – A húgom is
gyors. A nagymamám, aki iga-
zodási pont az egész családban,
szintén az volt.” Majd alább ez-
zel jellemzi magát ez a gyorsnõ:
„Ha nekem azt mondták:
’Elmegyünk valahová?’, én
annyi idõ alatt összekaptam ma-
gam, amennyi a másiknak ah-
hoz kell, hogy felkászálódjon a
kanapéról és szedelõzködni
kezdjen.”
Ebben magunkra ismerek én is.
Sógornõm nem egyszer ideg-

bajt kapott tõlünk, amikor hir-
telen jött elhatározással össze-
kaptuk magunkat, aztán roha-
nás a vasútállomásra, hogy elér-
jük az öt perc múlva induló vo-
natot. Megvolt erre már a csalá-
di szertartásunk még a fülöp-
szállási életünkbõl. Egy család-
tag odarohant a jegypénztárhoz
jegyet venni, a másik rohant a
már bent álló vonathoz, rátette
a lábát a vonatlépcsõre, a har-
madik barátságosan érdeklõ-
dött a „palacsintasütõjét” ép-
pen emelni akaró forgalmistá-
nál a vonatindulásról, miköz-
ben könyörgõ szemeket vetett
rá, s magyarázatként a vonathoz
fejvesztve rohanó, jegyvásárlást
intézõ családtagunk felé kiált-
va: „Siess, indul a vonat!” És el-
értük mindig a jármûvet, nem
kellett felesleges várakozással
tölteni az idõt az állomáson, s az
értelmetlenné váló idõt haszon-
talan beszélgetéssel kitölteni.
Hányszor megtörtént gyerek-
koromban, hogy anyám egyszer
csak felszólítja a díszes családi
kompániát: „Nosza, ugorjunk,
és csavarintsuk be azt a kis szõ-
lõt!” Az a bizonyos „kis” szõlõ
három kilométerre volt a falu-
tól, s mintegy másfél holdnyi
pocahomokon terült el. Azt kel-
lett kora reggeli kezdéssel estig
bekötözni. S bizony nem men-
tünk haza, míg nem végeztünk,
akkor se, ha már csaknem ránk
sötétedett, és hazafelé már a
hold világította az utat.

Azt is megtapasztaltam, megta-
pasztaltuk, hogy hová vezet ez a
„gyorsaság”, és ezt keményen
az arcomba csapja ez a könyv is.
A „meleg családi légkör” volta-
képpen munkacsaládot jelen-
tett nálunk. Az öcsém, aki a csa-
ládban az úgynevezett „lassúk”
csapatához tartozott, s ezért
szenvedett a gyorsaságtól, de
igyekezett igazodni a család
gyors szelleméhez, nem egyszer
jegyezte meg már felnõtt csalá-

dosként, hogy azért nem szeret
hazajönni, mert itthon mindig
csak dolgozni kell, és nincs idõ a
normális beszélgetésekre. Be-
szélgetésre fecsérelni az idõt?
Amikor minden szenvedés elle-
nére micsoda élményt jelent a
közös munka, amiben verse-
nyezhetünk, hogy ki kötöz gyor-
sabban, ki tud minél több fölös-
leges mozdulatot megspórolva
kiérni a sor végére, s diadalma-
san kisegíteni a lassúkat! Ma
már látom, amit akkor még
nem, hogy e gyorsaságban elve-
szett megspórolt idõ. Tudom,
anyám a szegénység meg a de-
presszió elõl menekült a mun-
kába, s a paraszti család munka-
erkölcse is ezt a gyorsaságot
erõsítette. Szerezni, gyarapodni
kell, jutni egyrõl a kettõre –
mondta mindig nagyapám, Is-
ten nyugosztalja, akivel a há-
romholdas szõlõjét ketten egy
nap alatt képesek voltunk kika-
pálni. Nem piszmogtunk. Meg-
volt rá a technikánk.
Így köszönt ránk lassan a hu-
szonegyedik század, amire szin-
te minden megváltozott körü-
löttünk. S szembe kellett néz-
nünk a „gyorsaságunk” követ-
kezményeivel. Szembenéznünk
azzal, hogy mi az ára annak,
amire olyan büszke voltam jó-
magam is, hogy tetszésem sze-
rint tudom zsugorítani és nyúj-
tani az idõt, hogy abba minden
beleférjen, ami hasznos, amit
értelmesnek gondoltam.
Ezekkel a következményekkel
szembesül a könyv fõhõse is, s
megpróbálja megtalálni a lát-
szólag megspórolt, s mégis
visszavonhatatlanul elveszett
IDÕ-t. Hová lett ez az idõ? Ho-
vá tûnik a hatékony szervezés-
sel, gyors mozdulatokkal, rövid-
re fogott beszélgetésekkel és
minden felesleges kapcsolat ki-
iktatásával megspórolt IDÕ?
A katalán írónõ hõse egy gyors
tempóban élt, eredményes élet

derekán, apja halála után meg-
lepõ felfedezéseket tesz szere-
tetrõl, családról és a saját félre-
ismert életérõl. Arra kellett rá-
jönnie, hogy az állandó sietség
miatt elmulasztott ölelések, a
valódi figyelemre és törõdésre
való képtelenség miatt folyama-
tosan elvész a kapcsolata a jelen
pillanattal és ezzel éppen a va-
lós idõvel. Rádöbben a számára
mindeddig felfoghatatlan igaz-
ságra, hogy az idõ a valóságban
csak a jelen pillanatban létezik.

A fõhõs, aki egyébként korunk
divatszakmáját ûzi, pszichiáter,
ezt eleinte egy különleges be-
tegségként diagnosztizálja ma-
gában, és terápiás szabadulást
remél. Erre azonban, mint meg-
tapasztalja, se a dilibogyók, se a
terápia nem nyújt megoldást. A
sok összespórolt idõt nincs kitõl
visszakérni. Egyetlen remé-
nyünk lehet, ha a látszólag egy-
re gyorsuló, eltûnõ idõ utáni ro-
hanás helyett átadjuk magunkat
az idõtlen jelen folyamatos
áramlásának. A valóságos idõ
ugyanis csak a jelen mozdulat-
lan, éppen múló pillanatában
létezik, s csak e mozdulatlan, el-
múló pillanatban vagyunk ké-
pesek visszatalálni önmagunk-
hoz, megtalálni benne a valósá-
gos szerelmet, kapcsolódni a
halálukban is örökké bennünk
élõ szülõkhöz, visszatalálni az
apához, a korábban jelentékte-
lennek, lassúnak tûnõ, „csak”
szeretni tudó anyához, a család-
hoz, az õsökhöz, a mindenség-
hez, amiben élünk.

Errõl szólt nekem ez a könyv.
Ajánlom mindenkinek!

Hargitai Lajos



Bogárd és Vidéke 2016. november 10. EGÉSZSÉG 11

Bárki lehet cukorbeteg!
FELISMERÉS ÉS TUDATOS ÉLETVEZETÉS

Magyarországon jelenleg több mint hétszázezer diagnosztizált
cukorbeteg él, és körülbelül félmillió azoknak a száma, akik már
cukorbetegek, de még nem tudnak róla. A kilátások még riasztób-
bak, hiszen 10 év múlva a 20-70 év közötti korosztályban már min-
den tizedik ember cukorbeteg lesz hazánkban! Nagyon fontos te-
hát, hogy megfelelõ információval rendelkezzünk errõl az eleinte
észrevétlen, de szövõdményeit tekintve igen súlyos betegségrõl.
Ebben segít egész napos ingyenes programjaival a Cukorbetegek
Budapesti Egyesülete november 12-én, a diabétesz-világnapon a
Lurdy Rendezvényközpontban.

A számos kiváló szakember közremûködésével megvalósuló ese-
mény legfõbb célja felhívni a figyelmet arra, hogy tudatos életve-
zetéssel cukorbetegen is teljes élet élhetõ. Természetesen ez már
egy következõ lépés, mert a legfontosabb az, hogy egyáltalán ki-
derüljön (és minél elõbb derüljön ki!), hogy érintettek vagyunk-e
ebben az igen súlyos szövõdményekkel járó betegségben. Kétség-
beesni akkor sem szabad, ha megvan a diagnózis, ugyanis sokféle
eszköz áll rendelkezésünkre, hogy védekezzünk a diabétesz rom-
boló hatásaival szemben. Ezek többsége azonban odafigyelést és
fegyelmet igényel, ráadásul nemcsak a betegtõl, hanem közvetlen
környezetétõl is.
„A cukorbetegséggel lehet, de eleinte nem könnyû együtt élni, hi-
szen ez gyakran egy teljesen új életmód kialakítását jelenti, mi-
közben az élet más területein változatlanul helyt kell állnia a be-
tegnek” – mondja Füzesi Brigitta, a Cukorbetegek Budapesti
Egyesületének elnöke. „Valamennyi érintettnek, beleértve az
együtt élõ családtagokat is, sok segítségre és türelemre van szük-
sége a megfelelõ ismeretek elsajátításához. Világnapi rendezvé-
nyünkkel támogatást és megoldási mintákat szeretnénk nyújtani
a cukorbetegséggel élõk és családtagjaik számára a mindennapi
problémák leküzdéséhez.”
A nap mottója: „Tartsa kézben diabéteszét!”, ahol az elhangzó
elõadásokon szó esik a – valójában egészséges étkezést jelentõ –
„rettegett” diétáról bemutatva az OKOSTÁNYÉR®-t, amely az
egészséges felnõtt lakosság számára készült legújabb táplálkozási
ajánlás. Az érdeklõdõk megtudhatják a több százezer embert
érintõ inzulinrezisztencia helyes étrendjének feltételeit, a cukor-
betegség és a lisztérzékenység kettõs diétájának módszerét, a
rendszeres mérések és vizsgálatok fontosságát, de feltárul a
pajzsmirigyproblémák és a cukorbetegség közötti szoros kapcso-
lat oka is.
Kiemelt, szûréssel és lábvizsgálattal is megtámogatott téma lesz a
megfelelõ és idõben történõ sebkezelés, valamint a cukorbetegek
mintegy harmadánál kialakuló diabéteszes neuropátia. Nagyon
fontos e társbetegség korai tüneteinek felismerése és kezelése,
mert ezáltal megelõzhetõ, vagy késleltethetõ a további, erõs fáj-
dalommal járó idegkárosodás.

A tájékoztató elõadásokat gyakorlati útmutatók egészítik ki:
dietetikusok tanítják meg az érdeklõdõknek a diétás fõzés és táp-
anyagszámítás alapjait, szakápolók mutatják meg a helyes vércu-
kormérés és inzulinadagolás technikáit, valamint a kompressziós
pólya megfelelõ alkalmazását, amely ödéma és a cukorbeteg-láb-
sebek esetén elengedhetetlen a gyógyulás szempontjából.
A Cukorbetegek Budapesti Egyesülete által szervezett diabé-
tesz-világnapi rendezvényen ingyenes mérésekkel, szûrésekkel,
vizsgálatokkal (vércukor, HbA1C, digitális EKG, neuropátia, ko-
leszterin, vérnyomás, testzsír stb.) ellenõrizheti valamennyi ér-
deklõdõ a saját egészségi állapotát, amellyel kapcsolatban egyéni
tanácsadással is szolgálnak a szakemberek.
A rendezvényre várjuk a legfiatalabbakat is, hiszen amíg a szülõk
megbeszélhetik problémáikat a gyermekadiabetológussal, addig
a gyerekek a SZURIKÁTA Alapítvány jóvoltából kézmûvesked-
hetnek, játszhatnak. Délelõtt a színpadon Némedi-Varga Tímea
énekel és mesél a kicsiknek. A rendezvény helyet ad az idei Ifjúsá-
gi Diabétesz Találkozónak is, amelynek keretében 1-es típusú di-
abéteszesek beszélgethetnek a témában író bloggerekkel, megis-
merkedhetnek az õket is érintõ hazai és nemzetközi projektekkel
és újdonságokkal.
A nap vendégei Lang Györgyi és Kovács Áron lesznek, akik a cu-
korbetegség ellenére ugyanolyan aktívak és szórakoztatóak, ezzel
is bizonyítva, hogy megfelelõ életvezetés mellett cukorbetegen is
teljes élet élhetõ!
Részletes programért látogasson el a www.cbe.hu honlapra!

Füzesi Brigitta elnök,
Cukorbetegek Budapesti Egyesülete

Diabétesz-világnap
2016

Szeretettel várunk minden cukorbeteget,
hozzátartozóikat és minden nem cukorbeteg lakost

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET
DIABÉTESZ-VILÁGNAPI RENDEZVÉNYRE!

Helyszín: Kossuth Zsuzsanna Rendelõintézet,
Sárbogárd, Ady Endre út 79-83.

Idõpont: 2016. november 15. (kedd)
8.00–14.00

Elõzzük meg a cukorbetegséget!

Felnõtteknek szûrõvizsgálatok, táplálkozási tanácsadás. Meg-
tudhatja, mekkora a rizikója, hogy cukorbeteg lesz. Rizikószû-
rés nem cukorbetegeknek. Szakorvosi vizsgálatok, számítógé-
pes látásellenõrzés, fõzési tanácsadás, diétás tanácsadás.



12 EMLÉKEZÉS 2016. november 10. Bogárd és Vidéke

Emlékezés egy régi Oskola Igazgatóra
Aki kinyitja a bogárdi eklézsia legrégibb os-
kolakönyvét, gyönyörû címlappal találkoz-
hat. Felirata szerint Édes János tanító készí-
tette a kor szokása szerint gyönyörû, cirkal-
mas írással. A mai olvasó szinte látja maga
elõtt a gyertyafénynél sercegõ tollal író deá-
kot, amint nyugalommal rajzolja be a nagy
fóliánsba a címlap sorait. De ki is volt a fent
nevezett oskolaigazgató, ki ily gonddal készí-
tette el feljegyzéseit?
Nem messze tõlünk a Balaton-felvidéken lát-
ta meg a napvilágot, a Veszprém megyei
Litéren 1809-ben. Apja Édes Gergely (1763–
1847) református lelkész nem ismeretlen
alakja az irodalomtörténetnek. Egykori deb-
receni diákként maga is verselgetett, Horati-
ust fordított, Természet könyve címen tan-
költeményt adott közre, népdalokat írt.
Nyelvi tréfái közül egyik, a görög szabadság-
harc idejébõl való hexametere máig is köz-
szájon forog: „Öt görög öt törököt dögönyöz
örökös gyönyörök közt”. A magyar nyelvújítás
elkötelezett híve volt. Kazinczy tisztelõje, ki-
vel levelezésben állt.
Az atyai példa természetszerûen hatott a
gyermekre. Feljegyezték róla, hogy alig egy-
évesen már beszélt, s alig három-négy évesen
már olvashatóan írt. Négy-öt éves korára fo-
lyékonyan olvasott görögül és héberül. „Ti-
zenharmadik évében az iskolai törvényeknek,
mint felsõbb tanuló Losonczon aláírt, hova
idõközben menvén, a’ már közel levõ vizsgálat-
ra három hét alatt úgy elkészült, hogy a kitûnõk
közé soroztatott. Amit egyszer megolvasott, azt
változtatott ugyan, de hibátlanul, tökélyesen
elmondá.” (Protestáns Egyházi és Iskolai La-
pok – 1846. 11. 29. / 48. szám)
Alsóbb iskoláit Pápán, a felsõbbeket Loson-
con végezte, majd következett a pataki kollé-
gium. Bizonyítványai mindenütt kitûnõ ered-
ményekrõl és szorgalomról számolnak be.
Szokás volt akkortájt, hogy bizonyos osztá-
lyok elvégzése után a kollégiumi diákok ki-
mentek az anyaiskolához tartozó falvakba ta-
nítani. Így volt ez Patakon is. Mivel Bogárd a
19. század elsõ felében a pataki kollégium
egyik legtávolabbi partikulája volt, onnét hí-
vott tanítókat. Ekképp került ide huszonegy
évesen Édes János rektornak, azaz fõtanító-
nak. Az 1829-es végzés így határozta meg te-
endõit: a „Rectornak kötelessége: a’ Praecep-
torra (segédtanítóra) és az egész Oskolára való
igen gondos felvigyázás. A Praeceptornak mi-
dõn kívántatik, különössen Communio (Úrva-
csora) alkalmával az Éneklésben felváltani,
segítségül lenni. A’ mikor egyszerre több Halott
van, ekkor a Rector is tartozik a szokott fizet-
ségért.”
Édes János 1830. március 19-én érkezett meg
a gyülekezetbe. Az elöljárók elõtt azonban
úgy nyilatkozott a presbiteri gyûlésen, hogy a
segédtanítóval, Pap Jánossal „semmi békes-
séges lakást magának nem reménylhetvén” in-
kább visszautazik Patakra. Ezt néhány nap
múlva 24-én meg is tette „a’nélkül, hogy elme-
netelének helyes okát adta volna” – szól a meg-
jegyzés. Ám áprilisban újabb fordulat tör-
tént. Édes János húsvéti legátusként érkezett
a gyülekezetbe s egyben rektornak is megvá-
lasztották, amit most már elfogadott, s neve-
zett tanítóval decemberig együtt is munkál-
kodott. Az újabb segédtanító érkezéséig, feb-

ruárig rá hárult az egész iskola vezetése. Júli-
usban fizetésemelést kért, ezt viszont nem
tudták teljesíteni, mert az elõzõ évben befe-
jezett templomtorony megépítése miatt
pénzszûkében volt a gyülekezet. Közben ki-
tört a nagy kolerajárvány, s az énekszós teme-
téseknél bizony a rektornak is akadt munkája
bõven. A szeptemberi bejegyzések arról árul-
kodnak, hogy mindkét tanító ellen panaszok
merültek fel. Édes ellen az volt a kifogás,
hogy vasárnapokon a vallást és az éneklést el-
hanyagolta, nem tanította, a helységet több
ízben engedély nélkül elhagyta, komédiások-
kal dorbézolt és Huszár Gábor Fõkurátorral
szemben gorombán viselkedett. Édes elis-
merte az ellene felhozott vádak nagy részét,
bocsánatot kért a fõgondnoktól, a lelkésztõl
és az egész közösségtõl, magát jó magavise-
letre kötelezte. Többet ilyen ügyrõl nem is ol-
vasunk vele kapcsolatban. A legközelebbi tu-
dósítás már azt jelzi, hogy 1832 szeptemberé-
tõl, Szent Mihály napjától új álláshelyre távo-
zott.

Elsõ benyomásként egy lobbanékony és ön-
érzetes személyiség képe rajzolódhat ki az
idézett sorokból. A kép árnyalásához, az is
hozzátartozik, hogy a korabeli jegyzõköny-
vek sokszor csak a kirívó eseteket vagy a leg-
szükségesebb dolgokat jegyezték fel.
Ám ha belelapozunk a már említett oskola-
könyvbe, egy igen precíz naplóval találko-
zunk. Míg jó néhány utódja beérte kétoldal-
nyi összefoglalással az éves munkáról, addig
nála hétrõl hétre, sõt napról napra lebontva
találjuk a tanítás menetét, mintegy naplóként
olvashatunk a gyermekek elõrehaladásáról.
Mindezt gyönyörû renddel. Láthatóan szem
elõtt tartotta az egyházmegye követelménye-
it. Figyelemreméltó, hogy a zárszavakban
sajnálkozását fejezi ki, hogy az elõírt magyar
nyelvtudomány tanítását nem tudta véghez-
vinni, mert az a hat osztály anyagába nem fért
bele, idõ sem volt rá, az idõsebb tanulók pe-
dig, akiket inkább érintett volna, már nem-
igen jártak az iskolába.
Bogárd után már csak magántanítói álláso-
kat vállalt úriházaknál, majd a teológia elvég-
zését követõen káplán lett a Torna megyei
Színben, utána lelkész Zsarnón, Imolán s vé-

gül Zádorfalván. Több írása jelent meg kü-
lönféle lapokban: Egy két szó a magyar nyelv
ügyében (1834), Önszeretet, öngyûlölet
(1835), Uti képek (1834). Önálló mûve az
egyházi beszédeit tartalmazó kötet, mely
1844-ben került kiadásra. Ennek kapcsán ér-
demes felidéznünk Lukácsy Sándor iroda-
lomtörténész szavait, aki az irodalmilag is mí-
ves 16-17. századi prédikációkat összehason-
lítva a késõbbi századokéval utóbbiakat el-
marasztalja: „... a 18. század vége felé, épp ami-
kor tömegesen kezdtek megjelenni prédikáció-
gyûjtemények, ez a nagy múltú mûfaj már alig-
alig irodalom. Kikopott, eltûnt belõle az, ami
irodalommá tette: a leleményes hermeneutika,
az ékességes retorika; a 19. században pedig,
bármelyik felekezetnél, az egyházi beszéd már
csak köznapi erkölcsi tanácsok monoton mor-
zsolgatása. De van néhány kivétel: például
Édes János. (…) A fiatalon elhunyt Édes János
egyetlen könyve: Egyházi beszédei (Miskolc,
1844). Bár a templomi szónoklat a protestán-
soknál már korábban kezdett fölvenni világi,
fõként természettudományos elemeket, és sza-
badabb szellemben, ha nem is a felvilágosodás
szellemében, adta elõ gyakorlati erkölcstaní-
tását, Édes János mégis nagy meglepetéssel
szolgál. Huszonhat beszédében a reformkor
szólal meg. A reformkor legnemesebb eszmé-
nyei, társadalomjavító igyekezete, politikai szó-
járása. Édes János hû papja volt vallásának,
prédikált bûnbánatról és föltámadásról, lelki
vakokról és a Megváltó kínhaláláról, de mind-
ezen közben huszonnyolcszor írta le ezt a szót:
közjó, és jónéhányszor rokonait: közboldogság,
közügy, közhasznú, közakarat, közjövedelem,
közpénztár, köz-teherviselõk. „Hol a Jézus
szelíd lelke uralkodik, hol õ a király, ott a feje-
delem is csak úgy tekinti magát, mint elsõ pol-
gár, ki szintúgy, mint utolsó jobbágya, alatta
van a törvénynek, alatta a minden népek köz-
uralkodójának, a közvéleménynek...” A „szere-
tett haza”, az „édes nemzet” reformokat kíván,
reformokat óhajt a prédikátor is, Jézustól véve
példát, ki maga volt „a legnagyobb ember – s
reformbarát”, a „názáreti reform-hõs”! (Vigí-
lia 1999)

Édes sokat kritizálta kora egyházi életét,
mely nem feltétlenül aratott osztatlan sikert
lelkésztársai körében. Nekrológja többek kö-
zött e szavakat jegyzi „Erõs ostora volt minden
jogtalanságnak, mellyért sok keserût is nyelt,
mértékletlen az örömben, mint a szomorúság-
ban, de amellyeknek átmente hasonló volt a
borúlathoz, mellyet erõs szél kerget el a’ fénylõ
nap elõl. Barátihoz határtalan bizalmú, min-
denekhez korlátlanul nyílt. Tenni erõs, s a hoz-
zá folyamodókért mindent tenni kész. Egy volt
azon szerencsétlenek közöl, kiknél a legneme-
sebb tehetségek szent tüze vagy nem, vagy félre-
ismerve lobog el.” S bizony élete tüze hamar el
is lobbant, hisz idejekorán 39 évesen távozott
az élõk sorából. Utolsó órái is még a tenni
akarásé voltak. Felkelt, hogy átmenjen az is-
kolába, de visszafektették betegágyába, hol
aztán idõs édesapja verseit javítgatta. Azon
éjszaka meghalt. Feleséget és négy gyerme-
ket hagyott hátra. Mindez 170 éve, 1846. no-
vember 7-én történt. Temetésére Tompa Mi-
hály írt gyászbeszédet.

(-b, -n)
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LOBOGJATOK,
GYERTYA-
LÁNGOK!

November 4-e elõtt elhangzott egy felhívás a rádió-
ban, hogy rakjunk ki gyertyát este az ablakba. Én hét
óra után ki is helyeztem két gyertyát az utca felõli ab-
lakunkba. Nyomban ezután tettem egy kört a kör-
nyéken. Nagyon kíváncsi voltam, hogy városunk kör-
nyékbeli lakói közül érzett-e valaki indíttatást hason-
ló akció végrehajtására. Figyelmesen vizsgáltam az
ablakokat. Vagy száz ablakot volt alkalmam szem-
ügyre venni. Volt számos ablak, amely világított, de
ez csak az esték megszokott villanyvilágítása volt,
gyertyát sehol sem észleltem. Sehol.
Séta közben átláttam: az lett volna furcsa, ha néhány
helyen raktak volna ki ilyen régimódi világítási esz-
közt. Miért tették volna? Történt valami? Meghalt
valaki? Volt valami baleset, netán gyilkosság? Hét-
köznap este van, péntek. A családok vacsorához ül-
nek. Kinek van kedve valami homályos okokból hol-
mi gyertyákkal bajlódni? Az én két lángocskám leg-
jobb esetben valami furcsaságnak hat, de akár
komikusnak is láthatja valaki.
Hajaj, mit tud a mai világ?
Ti diáklányok, akik egy osztálytársatok halálos bal-
esete alkalmából telerakjátok az iskola elõtti járdát
mécsesekkel, tudjátok meg, hogy hatvan évvel ez-
elõtt hullák százai feküdtek az aszfalton. A fõvároso-
tok meg romokban hevert. S most valami furcsát kell
mondanom: 1956. november 4-én egész Magyaror-
szág hullaként hevert. Bizony. És ezt csak az érti, aki
élt akkor, és látott. Elõzõleg tíz napon keresztül az
ország egy csodás feltámadásban élt, és akkor jött a
bunkó hátulról fejbe.
Ha egy családot olyan szörnyû tragédia ér, hogy gép-
pisztolyos rablógyilkos betör a lakásba, és olyan mé-
szárszéket rendez, hogy a mennyezetig fröccsen a
vér, az életben maradottak bizonyára könnyes gyász-
ünnepet tartanak minden évfordulón. Nos, hatvan
évvel ezelõtt nem géppisztoly jött, hanem kétezer
tank. Csikorgó, csörömpölõ, haladása közben a föl-
det rengetõ, õrjöngve dübörgõ vasszörny elõre mere-
dõ ágyúcsõvel. Amerre mentek, köpködték a halált.
Folyt ám a vér! Nesztek, magyarok! Hát mit képzel-
tetek? Azt hittétek, hogy a világpolitika perspektívá-
jában számít valamit a fiataljaitok lelkesedése, a kilu-
kasztott zászló? Azt hittétek, hogy az István királyo-
tok, Mátyásotok, az ócskavas koronátok, szánalmas
Himnuszotok jogot ad arra, hogy a Föld legerõsebb
hadseregével packázzatok? Kuss!
A Szovjetunió tette ezt, amelyhez „örök és megbont-
hatatlan barátság” fûzött bennünket (így kellett
mondani). Az a birodalom, amely örök példát adott
arra, hogy meddig gonoszodhat el egy uralom. Nagy
lecke volt. A politika akármit megtehet, ha a képvise-
lõibõl hiányzik az emberség. Isten mentsen meg ben-
nünket gonosz, torzult lelkû vezetõktõl! A huszadik
század megmutatta, hogy akárhol, akármikor kerül-
het egy tébolyult ember fõparancsnoki székbe (Hit-
ler, Sztálin). Ott aztán hullák milliói sem számítanak.
Róluk, az áldozatokról bizony meg kell emlékezni!
Igenis, kitettem a gyertyákat. Ennyit tehetünk. És aki
tud, imádkozzon!

L. A.

Helységnévtár 1913
Egy nagyon érdekes, régi, viharvert kötet került a kezembe: a Magyar Szent
Korona Országainak Helységnévtára 1913-as kiadása, mely az elsõ világhábo-
rú elõtt, 1910. évi népszámlálás adatain alapszik. A gyûjteményt a Magyar Ki-
rályi Központi Statisztikai Hivatal szerkesztette és adta ki a Pesti Könyv-
nyomda-Részvény-Társaság gondozásában; vételára 12 korona volt.
A kötet Nagy-Magyarország egész területének összes települését tartalmazza
két fejezetre bontva: Magyarország és a Horvát-Szlavonországok. Sok más kö-
zött megtalálhatók benne például Kassa, Kolozsvár, Pozsony, Fiume, Három-
szék vármegye adatai.
Az alábbiakban a mi vidékünkbõl csemegéztem, mely a könyv meghatározása
szerint a Duna jobb partja, Fejér vármegye része.
A Sárbogárdi járás járási székhelye abban az idõben is Sárbogárd volt, ahol bí-
róság és adóhivatal is mûködött. Törvényszék Székesfehérváron volt.
A Sárbogárdi járás nagyközségei: Alap (2802 lakos, 455 ház; posta, távirda,
csendõrség Cecén) – részei: Birkamajor (6 fõ), Borbélymajor (13), Czuczák
belsõmajor (5), Czuczák külsõmajor (7), Elekmajor (9), Hermanntanya (9),
Idamajor (105), Istvánmajor (15), Jánosmajor (121), Kaszatanya (9),
Lászlómajor (89), Lenkemajor (62), Móriczmajor (111), Pálmamajor (12),
Péterszállás (7), Rongyos (4), Sándormajor (36), Sörke (11), Tivadarmajor
(77), Zsófimajor (31); Alsószentiván (845 lakos, 76 ház, csendõrség Elõszállá-
son, távirda Cecén, postahivatal Alapon) – Alsóhangos (52), Benedekpuszta
(186), Egyházpuszta (95), Elekpuszta (117), Felsõhangos (53), Kálmánpuszta
(17), Kápolnapuszta (18), Sándorpuszta (30), Zedregypuszta (84); Czecze
(3690 lakos, 601 ház, izraelita egyház is volt itt, valamint csendõrörsi székhely,
távirdahivatal, postahivatal, vasútállomás) – Aliga (2), Alsóhard (293), Csil-
lagtanya (26), Diós (4), Dórahegy (2), Felsõhard (88, Gyulatanya (211), Kocsi-
hegy (6), Középhard (73), Menyõd (98), Molnársziget (8), Piros (8), Pörös (8),
Rókás (11), Robozhegy (5), Rózsahegy (12), Rozshegy (5), Salamonhegy (6),
Vancsaytanya (6); Herczegfalva (a mai Mezõfalva – 8862 lakos); Igar (1930 la-
kos); Káloz (4446 lakos) – ide tartozott többek között Hatvanpuszta (291),
Kishörcsögpuszta (120), Nagyhörcsögpuszta (325), Ödönpuszta (199),
Ötvenkilencz (137) és Sárrétmajor (10) is; Nagylók (2412 lakos) – ide tartozott
többek között Alsótöbörzsök (91), Felsõtöbörzsök (170), Felsõkörtvélyes
(131), Kislók (226); Sárbogárd (5776 lakos, 1059 ház, vasútállomás, távirda-
hivatal, távbeszélõ, postahivatal, csendõrség helyben) – Alsókörtvélyes (194);
Sárkeresztúr (2860 lakos); Sárszentágota (1247 lakos) – ide tartozott a
nagylóki Szilfamajor is; Sárszentmiklós (3037 lakos, 420 ház, csendõrség és
távirdahivatal Sárbogárdon, postahivatal helyben) – Csirippuszta (4), Had-
nagypuszta (135), Mindszentpuszta (173), Rétszilas (433), Sármellékpuszta
(85), Szarvaspuszta (187), Tinódpuszta (6); Vajta (1284 lakos).
A Sárbogárdi járás részét képezte a fenti nagyközségek mellett a Sárosdi és a
Sáregresi körjegyzõség. A Sáregresi körjegyzõség részei: Pusztaegres (1397
lakos, 162 ház, csendõrség, távirda, posta Cecén) – Almajor (123), Bacs (84),
Fáncs (191), Kígyóstanya (11), Nándorpuszta (18), Örspuszta (241), Örs
szöllõhegy (558), Pusztaegresi Tarnócza (75); Sáregres (1039 lakos, 168 ház,
vasúti megállóhely helyben, csendõrség, távirda, posta Cecén).

Hargitai–Kiss Virág

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték,
hogy drága jó feleségem, édesanyánk, anyósunk,

nagymamánk és rokonunk,

RIGÓ JÓZSEFNÉ,
született Botka Julianna,

Sárbogárd, Sávoly köz 16. sz. alatti lakos,
életének 67. évében elhunyt.

Temetése 2016. november 12-én, 11 órakor
a Huszár-temetõben lesz.

Köszönet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik,
gyászunkban osztoznak.

Kérjük, egy szál virággal búcsúzzanak szerettünktõl.
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Újra itthon – a szalakóták visszatérnek
Mi az a szalakóta? – kérdezhetnék sokan
azok, akiknek már nem adatott meg, hogy
ennek az elragadóan szép madárnak a
szárnyalásában gyönyörködhessenek. Pe-
dig egykoron itt a környéken sem volt rit-
kaság ez a nagy kiterjedésû száraz legelõ-
kön bogarászó, villanydrótokon üldögélõ,
zöldeskék mellû, fekete és türkizkék szár-
nyú, dióbarna hátú, csóka nagyságú ma-
dár. Dinnyéstõl le Vajtáig és azon túl egé-
szen Tengelicig, a Dunától pedig a Balato-
nig mindenütt fészkelt, ahol a megtelepe-
déséhez szükséges létfeltételek, a sáskák-
ban, szöcskékben bõvelkedõ száraz lege-
lõk kellõ kiterjedésben, a termetes, idõs,
odvasodó fák pedig kellõ számban jelen
voltak. Megritkulásának és végül eltûnésé-
nek oka éppen e feltételek megváltozásá-
ban keresendõ. A legelõk jó részét felszán-
tották, vagy állatállomány hiányában be-
építették, az idõs fáknak pedig egyszerûen
hadat üzent a mai kor embere. Így aztán
vagy táplálkozóterület, vagy fészkelõhely
nem maradt e madár számára itt a Mezõ-
földön, ami aztán szép csendben, feltûnés
nélkül távozott is, szegényebbé téve min-
dennapjainkat és természeti környezetün-
ket egyaránt. Bár Magyarországon másutt
szerencsére még maradt szalakóta, szá-
muk ott is jelentõsen megcsappant az el-
múlt évtizedek kedvezõtlen változásai kö-
vetkeztében. A Duna túloldalán, Soltot el-
hagyva az Alföld tengersík vidékén azért
még sokfelé látni az útszéli dróton vagy ki-
álló száraz ágakon zsákmányra lesõ szala-
kótát, de a Dunától nyugatra e madár a 21.
század elejére gyakorlatilag kipusztult.

A Magyar Madártani és Természetvédel-
mi Egyesület Fejér megyei helyi szerveze-
tének tagjaiként évek óta dolgozunk azon,
hogy ez a madár is visszatérhessen rég el-
hagyott élõhelyeire és visszafoglalhassa
azt, ami eredendõen is az övé volt. A meg-
felelõ méretû, odvas fák krónikus hiánya a
Mezõföld legnagyobb részén azonban sú-
lyos akadályt jelent, amit feltételezésünk
szerint mesterséges fészkelõ odúk kihelye-
zésével ellensúlyozni lehet. Pénzt, energiát
és a közjót szolgáló idõt és munkát nem kí-
mélve az elmúlt években több mint félszáz
megfelelõ méretû odút helyeztünk ki
azokra a területekre, ahol az elmúlt évek-
ben szalakóta fel-felbukkant, elidõzött,
vagy korábban fészkelt, és erre a környeze-
ti viszonyok ma is alkalmasnak tûnnek.
Hogy feltételezésünk nem volt alaptalan,
azt az eddigi eredmények fényesen igazol-
ták. Ebben az évben a megye mezõföldi ré-
szén már 4 pár szalakóta bizonyítottan, egy
további pedig nagy valószínûséggel köl-
tött, és e párok összesen 12 fiókát neveltek
fel. Ráadásul az öt pár közül négy az álta-
lunk kihelyezett odúkban telepedett meg.
Úgy tûnik, hogy sikerül visszatelepíteni a

szalakótát a Mezõföldre, és ma már kije-
lenthetõ, hogy e madár újra jelen van a Du-
nától nyugatra is.
A kezdeti sikerek nyomán a munkát ter-
mészetesen folytatjuk, és további odúk ki-
helyezésével próbáljuk meg elõsegíteni e
faj terjeszkedését és visszatérését régi
fészkelõhelyeire. Idén azonban örömünk-
be üröm is vegyült. Több helyütt az álta-
lunk nem kevés pénzért elkészíttetett és
nem kis erõfeszítéssel kihelyezett, nagy
méretû odú a tavasz és nyár folyamán hir-
telen, szõrén-szálán eltûnt. Alap térségé-
ben például, ahol kiváló élõhelyek találha-
tók még és szalakóta is fészkel már a közel-
ben, három odúnknak kélt lába, noha ezek
másra nemigen használhatók. Munkánk
folytatásához azonban minden odúra
szükségünk van, hiszen szervezetünk
anyagi lehetõségei végesek. Ezért kérjük,
hogy akik az odúkat elvitték, legyenek szí-
vesek visszaszolgáltatni, hogy újra fel-
használhassuk azokat. Aki a határban jár-
tában-keltében ilyen látszólag gazdátlan
odút „talál”, azt kérjük, hogy ne mentse
meg az enyészettõl, hanem hagyja a he-
lyén, még ha leesett is, mert a soron követ-
kezõ ellenõrzéskor úgyis gondját viseljük.
Akiket pedig szalakóta-visszatelepítési
programunk vagy egyéb tevékenységünk
közelebbrõl is érdekel, azokat arra bátorít-
juk, hogy keressenek meg minket és ve-
gyék fel velünk a kapcsolatot
(mme9@mme.hu), csatlakozzanak hoz-
zánk (www.mme.hu), vagy legalább láto-
gassanak el rendezvényeinkre, ahol min-
denkit szívesen látunk.

Lendvai Gábor

Szuperhold lesz hétfõn
Az alábbi sorokhoz bevezetésképpen osz-
tom meg Önökkel életem elsõ, emlékeze-
tes szuperhold-élményét. Kisgyermek vol-
tam, és egy nyári éjszakán fölébredtem.
Ahogy kipillantottam az ablakon, a lát-
ványtól sokkolva, ijedten rohantam át bá-
tyámhoz, és a vállát rázva azt rebegtem:
Bazsi, beteg a Nap!
A hozzám hasonló „kezdõk” megnyugta-
tására, és saját magunk kimûvelésére áll-
jon itt a wikipédia meghatározása a szu-
perhold lényegérõl:
Szuperholdnak nevezi a köznyelv, amikor
a telihold fázisa az ellipszis alakú holdpá-
lya Földhöz legközelebbi pontján követke-
zik be, ilyenkor lesz a Hold Földrõl látható
látszólagos mérete a legnagyobb.
A kifejezést egy asztrológus találta ki
1979-ben, de a csillagászok nem használ-
ják, mert nincs csillagászati jelentõsége a
holdtölte és a földközelség egybeesésének.
A Hold földtávolban kb. 405 ezer km-re,
míg földközelben 356 ezer km távol van a
Földtõl, emiatt a látszólagos mérete kb. 14

%-kal, a fényessége pedig 30 %-kal nõ meg
a szokásoshoz képest.
Évente változó, hogy hányszor fordul elõ
ez a jelenség. Volt olyan év, hogy ilyen egy-
beesés egyszer sem fordult elõ, de olyan év
is akadt, amikor többször is láthattunk
ilyet. 2016-ban például 14 földtávoli és 13
földközeli holdállás van, de ezek közül
mindössze csak egy alkalom, november
14-e esik egybe a telihold idõpontjával.
A földközeli és földtávoli holdállások
négyéves ciklusban mindig ugyanarra,
vagy majdnem ugyanarra a naptári napra
esnek. Ennek az az oka, hogy 53 földközeli
(vagy földtávoli) holdállás idõtartama
szinte hajszálra megegyezik 4 naptári év
hosszával.
Számos hírportál mellett a hvg.hu is felhív-
ja a figyelmet:
2016. november 14-én olyan szuperholdat
lehet megcsodálni, ami az elmúlt 68 évben
nem volt, és a következõ 18 esztendõben
sem lesz: a Hold 42.280 km-rel közelebb
lesz a Földhöz, mint a Hold pályájának a

bolygónktól legtávolabbi pontja. Ilyen kö-
zel 1948 januárja óta nem volt hozzánk az
égitest – számolt be a NASA. Magyar idõ
szerint 14 óra 52 perckor lesz hozzánk leg-
közelebb a Hold.
Hozzátenném: aki fokozottan nyitott és
érzékeny a Hold változásaira testileg, spi-
rituálisan egyaránt, az még áthatóbb él-
ményként élheti meg a teli-szuperhold kö-
zelségét.

Hargitai–Kiss Virág
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Tárkonyos burgonyaleves
Hozzávalók: 500 g burgonya, 1 közepes fej
vöröshagyma, 2 kis db sárgarépa, 1 köze-
pes db paradicsom, 2 gerezd fokhagyma,
petrezselyem ízlés szerint, 1 ek olívaolaj,
só, bors, fûszerpaprika, tárkony ízlés sze-
rint, 150 g tejföl, 1 ek finomliszt, 1 ek tár-
konyecet (vagy fehérborecet).

Az apróra vágott vöröshagymát kis olíva-
olajon megdinszteljük, megszórjuk egy ke-
vés pirospaprikával. Rádobjuk a meghá-
mozott, apró kockákra vágott burgonyát,
sárgarépát, paradicsomot, fokhagymát,
gyorsan összekeverjük. Felöntjük vízzel,
sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a petrezse-
lyemzöldet. Mikor már majdnem megfõt-
tek a zöldségek, hozzáadjuk a tárkonyt és a
liszttel, tejföllel behabarjuk a levest. (Ha
nem akarunk lisztet használni, akkor több
krumplival tegyük fel, s a krumpli egy részét
szétnyomkodva sûrítsük a levest. Ha pedig
tejföl helyett joghurttal próbálkozunk, ve-
gyük figyelembe a joghurt eleve savanyká-
sabb ízét, mielõtt ecettel ízesítjük.) Tálalás
elõtt ízlés szerint tegyünk bele tárkonyos
ecetet (vagy fehérborecetet).

Tejfölös–vajas pogácsa
sajttal és szotyolával

Hozzávalók: 1000 g finomliszt, 250 g mar-
garin, 3 db tojás (kisebb), 8 kk só, 50 g friss
élesztõ, 2 ek tej, 0,5 tk cukor, 450 g tejföl, 5
dkg trappista sajt (de lehet több is), 2 ek
napraforgómag (sótlan, hántolt), 1 db
burgonya (elhagyható).

Megmelegítünk egy kevés tejet, beletesz-
szük a kiskanál cukrot, és felfuttatjuk az 5
dkg élesztõt. Míg az élesztõ kel, az 1 kg
liszttel elmorzsoljuk az 1 kocka margarint
(a krumplit fõzve, kihûtve és áttörve is ek-
kor tesszük bele). Mikor már szépen össze-
dolgoztuk, kis gödröt készítünk a közepé-
be, beleütünk 2 kisebb tojást, beleborítjuk
az élesztõt, kicsit megkutyuljuk a tojással,
hozzáadjuk a 8 kiskanálnyi sót, és elkezd-

jük összegyúrni. Nem kell bele az egész
nagy tejföl, ezt fokozatosan adagoljuk a
tésztához addig, amíg szépen el nem válik
a tál falától. Kiborítjuk a gyúródeszkára, és
kb. 1,5 cm-esre nyújtjuk. Ekkor szórjuk
meg tetszés szerinti mennyiségû szotyival,
majd összehajtjuk. (Balról jobbra, fentrõl és
alulról is.) Pihentetjük a tésztát fél óráig,
majd újra 1,5 cm-esre nyújtjuk, és most re-
szelt sajttal szórjuk meg, majd újra meg-
hajtogatjuk, és ismét fél órát pihentetjük.
Végül újra 1,5 cm-esre nyújtjuk, bevagdos-
suk a tetejét, és kiszaggatjuk egy kisebb po-
gácsaszaggatóval. Felverünk még egy kis
tojást, megkenjük a tepsibe sorakoztatott
pogácsák tetejét, és megszórjuk még re-
szelt sajttal. Mehet a sütõbe, alul-felül sü-
téssel 15 percre 150 fokon, majd újabb 15
percre 175 fokon. A hajtogatástól a pogá-
csák szépen felemelkednek, levegõsek és
könnyûek lesznek. Ebbõl az adagból 3
nagy tepsi pogácsa lesz!

Sajtkrémes bundában sült
csirkemell

Hozzávalók: 6 nagyobb csirkemellfilé, 1
csapott kk só, 10 dkg liszt a forgatáshoz,
7-8 dl olaj a sütéshez; a bundához: 1 natúr
tömlõs sajtkrém (100 g), 1 nagyobb tojás,
0,5 kk só, 2 csipet õrölt bors, 1 kk házi
fokhagymakrém (esetleg 3 nagyobb ge-
rezd fokhagyma), 3 jó púpos ek liszt, 1 dl
tej.

A megtisztított csirkemellszeleteket egy
kicsit kiklopfoljuk, meghintjük sóval. Egy
tálba a forgatáshoz lisztet szórunk. Egy
magasabb falú edényben bõ olajat forrósí-
tunk. A bundához a tojást a sajtkrémmel és
a fûszerekkel simára keverjük. Beleszór-
juk a lisztet, és a tejet fokozatosan adagol-
va sûrû, csomómentes masszává keverjük.
A csirkeszeleteket elõször megforgatjuk a
lisztben, majd a sajtkrémes tésztában, és
kicsit lecsepegtetjük. A kellõképpen fel-
forrósodott olajban közepesnél kicsit ki-
sebb lángon mindkét oldalukat szép bar-
nára sütjük. Konyhai papírtörlõn hagyjuk
a felesleges olajat lecsepegni. Melegen kí-
náljuk.

Mustáros krumpli

Hozzávalók: 6 db burgonya (nagyobb), 6
ek mustár, 6 ek napraforgóolaj, 3 gerezd
fokhagyma, só, bors ízlés szerint, 2 dkg dió
(6 fél db), 2 ek szezámmag.

A krumplikat héjukban megfõzzük, majd
kihûtjük. A fokhagymát összetörjük, a
mustárhoz adjuk, az olajjal, sóval és bors-
sal jól összekeverjük. A kihûlt krumplikat
meghámozzuk, lapjában kettévágjuk, a fél
krumplik alját síkra igazítjuk. A vágott fe-
lületet – amelyre majd a mustáros keverék
kerül – kés hegyével berácsozzuk (kis ár-
kokat húzunk rács formában, irányonként
2-3-at, hogy a mustáros keverék intenzí-
vebben érintkezzen a krumplival). A mus-
táros keverék egyik felével bekenjük vasta-
gon a krumplik felét (6 darab fél krumplit),
olajozott tepsibe fektetjük, egy-egy fél diót
teszünk a közepére. A mustáros keverék
második feléhez hozzákeverjük a szezám-
magot és a krumplik másik felét (6 darab
fél krumplit) ezzel kenjük meg, és ezeket is
a tepsibe helyezzük. Forró sütõben pirosra
sütjük. Tálaláskor a tepsiben maradt olajat
a krumplikra öntjük.

Sült joghurttorta
Hozzávalók: 500 g gyümölcsjoghurt, 3 db
tojás, 75 g kristálycukor, 50 g liszt, 1 kk
sütõpor; a díszítéshez: karamellszósz,
vagy dzsem, egy marék csokoládé durvára
vágva, porcukor, vaj, vagy margarin a for-
ma kikenéséhez.

A sütõt elõmelegítjük 160 fokra, a torta-
formát kivajazzuk. A tojásokat kettévá-
lasztjuk, a fehérjét kemény habbá verjük, a
sárgáját pedig fehéredésig habosra kever-
jük a cukorral. Az utóbbihoz hozzáadjuk a
gyümölcsjoghurtot, a lisztet és a sütõport,
majd habverõ segítségével egynemûvé ke-
verjük. Óvatosan fellazítjuk a kemény fe-
hérjehabbal, és a masszát a formába önt-
jük, 45-50 perc alatt készre sütjük. Ha kész,
a tortaformában hagyjuk szobahõmérsék-
letûre hûlni. Egy evõkanálnyi karamell-
szósszal, vagy dzsemmel kenjük meg a te-
tejét és szórjuk meg a durvára tört csokolá-
déval, szitáljuk meg porcukorral és még
erre is csorgathatunk karamellszószt, vagy
dzsemet.

NAGYMAMA RECEPTJEI
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FOCIDÖMPING
A MIKLÓSI SZÍV DIADALA

Sárbogárd–Polgárdi 2-1 (0-1)

Sárbogárd: Deák M., Gráczer G., Kõkuti
T., Nagy Á., Horváth I., Vámosi D., Tóth
Zs., Laták B., Boros B., Gráczer Bence,
Horváth Á.
Csere: Lajtos A., Varga T., Gráczer Bálint,
Rauf R., Simon Cs.
Edzõ: Gracza Tibor.
Polgárdi: Bernáth I. – Farkas D., Szabó B.,
Borbás L., Csizmadia G., Holka Sz.,
Csrepka M., Bencze J., Spánitz A., Koszto-
lányi B., Csizmadia B.
Csere: Csrepka M., Schultz M., Nemes N.,
Keserû R., Koszorús B.
Szakmai ig.: Kinizsi Gábor.
A kora délutáni napsütéses idõ a mérkõzés
kezdetére esõre váltott. A pálya csúszóssá
vált, és ez mindkét csapatot zavarta. A me-
zõnyben egymás hibájából „építkezõ” csa-
patok nehezen jutottak el az ellenfél kapu-
jához, és így helyzetet sem tudtak kialakí-
tani. A 39. percben váratlanul szerzett ve-
zetést a Polgárdi. A jobb oldalról elvégzett
szögletet a védõk kifejelték. A labda Kosz-
tolányi B. elé került, aki 17 m-rõl kapura
lõtt. A lövés elakadt az ötösnél, és a védõ-
ket megelõzve Csrepka M. a kapu közepé-
be lõtt, 0-1.
A második játékrészre a hazaiak mindent
egy lapra feltéve támadtak és beszorították
a saját térfelükre a vendégeket. Az ered-
mény nem is maradt el, mert a 65. percben
Rauf R. beívelt szabadrúgására Kõkuti T.
és Gráczer Bence felugrott, ezzel megza-
varták a védõket és Borbás L. fejérõl a jobb
alsó sarokban kötött ki a labda. Öngól, 1-1.
A gól után továbbra is a Sárbogárd vezetett
veszélyes támadásokat, és a vendégek vé-
delme néha a kemény belemenésektõl sem
riadt vissza. A mindvégig küzdelmes mér-
kõzés utolsó percében Gráczer Bálint
megszerezte a gyõzelmet jelentõ gólt. A ta-
lálkozó végét váró vendégek védelme fel-
lazult, és Gráczer Bálint a jobb oldalon ki-
lépett. A kifutó Bernáth I. mellett 16 m-rõl
laposan a kapu jobb alsó sarkába gurított,
2-1.
A hazaiak küzdelmes mérkõzésen megér-
demelten szerezték meg a gyõzelmet.
Jók: Nagy Á., Tóth Zs., illetve Bernáth I.,
Szabó B.

FÁJÓ PONTVESZTÉS

Sárbogárd U19–Polgárdi U19 2-2 (1-1)

Sárbogárd U19: Brúzsa S. P. – Ambórzi
M., Horváth I., Vagyóczki P., Simon Cs.,
Sükösd G., Gráczer B., Demeter D., Gyö-
kér K., Fekete A., Petõ A.
Csere: Jákob G.
Edzõ: Pajor László.
Polgárdi: Juhász D. A. – Fi K., Agg B., Ne-
mes P., Turi Nagy M., Baksa F., Csenki G.,

Sári B., Fadgyas I., Koszorús B., Szabó M.
M.
Csere: Riba Á., Zöld D., Zakar B.

Az elsõ félórában a hazai fölény meddõ-
nek bizonyult a tömörülõ, 10 emberrel vé-
dekezõ vendégek ellen. A 31. percben
Gráczer B. góljával a hazaiaknak sikerült
megszerezni a vezetést. A félidõ befejezé-
se elõtt három perccel a vendégek bünte-
tõhöz jutottak, amelyet Fadgyas I. értéke-
sített, 1-1.
A második félidõben tovább tartott a sár-
bogárdiak nyomasztó fölénye, és a hõsie-
sen védekezõ polgárdiak sorra megakadá-
lyozták a támadásokat. A 76. percben De-
meter D. góljával ismét elõnyhöz jutottak
a hazaiak, 2-1. A szórványos vendégtáma-
dások zavart okoztak a védekezésben, és a
89. percben Zöld D. góljával egyenlített a
Polgárdi, 2-2.
Koncentráltabb játékkal, jobb helyzetki-
használással a mérkõzést gólokkal kellett
volna nyerni.

GÓLKÉPES VÉDELEM ÉS
CSATÁRSOR

Nagykarácsony–Sárbogárd II. 4-4 (3-2)

Nagykarácsony: Komáromi Á. – Bódi O.
M., Harasztia Z., Felföldi Zs., Nyári A.,
Mohácsi N., Brogyányi M., Simon Zs.,
Nyúl A., Wadolowski D., Rabijász D.
Csere: Jenei F., Fekete M., Klics Gy.

Edzõ: Mergl István.
Sárbogárd II.: Szopori G. – Nagy T., Hege-
dûs Gy., Fésû M., Juhász G., Halasi G., De-
meter D., Huszár D., Vámosi G.,
Krajcsovics P., Szabó Z.
Csere: Szakács S., Berta J., Somogyi L.,
Bartók Z., Dombi Z., Rigó L.

Edzõ: Pajor László.
A hazaiak a 12. percben Mohácsi N. góljá-
val „beköszöntek” a vendégeknek. A gól
után kiegyenlített játék folyt a pályán, és a
27. percben Rabijász D. váratlan gólja
után 2-0-s vezetést szerzett a Nagykará-
csony. Nem adta fel a vendégcsapat, és Vá-
mosi G. a 30. percben szépített az eredmé-
nyen, 2-1. Fésû M. góljával a 35. percben
sikerült az egyenlítés, 2-2. A 42. percben is-
mét vezetést szerzett a Nagykarácsony.
Wadolowski D. talált a bogárdi kapuba,
3-2. Az egyenlítésért támadó vendégek vé-
delmét az 58. percben Mohácsi N. mattol-
ta, ezzel kétgólos különbség alakult ki a
csapatok között, 4-2. A bekapott gólra két
perc múlva Halasi G. válaszolt, és újból fel-
villant a remény a pontszerzésre, 4-3. A 64.
percben Huszár D. góljával ismét egál volt
az eredmény, 4-4.
A mérkõzés végéig a mezõnyben többet
birtokolta a hazai csapat a labdát, de az
eredményen már nem tudtak változtatni.

MAGABIZTOS HAZAI SIKER

Mezõszilas Öregfiúk–
Sárbogárd Öregfiúk 4-0 (2-0)

Mezõszilas Ö. F.: Madár Z. – Juhász G.,
Varga L., Góman L., Petrik J., Kozma Z.,
Virág A., Szilágyi T., Nagy L., Pajor G. Zs.,
Pécsi Z.
Csere: Sebestyén N., Szepesi S., Porvázsnyik
S.
Sárbogárd Ö. F.: Sipõcz A. – Nedoba M.,
Kiss J., Tóth A., Deák G., Kelemen B.,
Tóth I., Killer G., Vereczkei J., Berta J.,
Derecskei J.
Csere: Simon K., Németh A., Bognár J., He-
gedûs J., Csendes I., Palotás P.
A bajnoki címre törõ és esélyes Mezõszilas
otthonában szenvedett vereséget az öreg-
fiúk csapata. Pécsi Z. a 17. percben szerez-
te meg a hazaiaknak a vezetést, 1-0. Koz-
ma Z. 38. percben lõtt góljával az ered-
mény 2-0-ra változott.
A második félidõben sem sikerült a vendé-
geknek zavarba hozni a hazai védelmet. A
Mezõszilas újabb két gólt lõtt, elõbb Sze-
pesi S. az 56. percben, majd Porvázsnyik S.
a 61. percben beállította a végeredményt,
4-0.

KAPTUNK EGY ÖTÖST

Lajoskomárom U16–Sárbogárd U16
5-1 (3-1)

Lajoskomárom U16: Jakab A. – Szulimán
N. J., Jakab M. P., Horváth P., Németh Á.
E., Kicska R., Szûcs L. A., Varga P., Rácz
D. B., Gógán Á., Horváth R. L.
Csere: Reizinger Gy., Szilágyi B.
Sárbogárd U16: Nagy F. – Nagy Cs., So-
honyai Gy., Ambrózi M., Horváth B., Hor-
váth Á. M., Lengyel Sz., Suhajda M., Gáb-
ris Z., Gábris R., Brúzsa T.
Csere: Nagy I., Deák Z.
A tabella végén helyet foglaló Lajosko-
márom otthonában súlyos vereséget szen-
vedett el a sárbogárdi csapat.
Gólszerzõk: Németh Á. E. (17. perc, 38.
perc, 79. perc), Szûcs K. A. (22. perc), Ja-
kab M. P. (85. p.), illetve Gábris R. (42.
perc).

A HÉTVÉGE SPORTMÛSORA

2016. november 12., szombat

10.00 óra: Szár U19–Sárbogárd U19 (Szá-
ron)
11.30 óra: Sárbogárd Ö. F.–LMSK Cobra
Sport Ö. F. (Sárbogárdon)
13.30 óra: Sárbogárd II.–LMSK Cobra
Sport (Sárbogárdon)

2016. november 13., vasárnap

10.00 óra: Sárbogárd U16–Kisláng U16
(Sárszentmiklóson)
13.30 óra: Baracs–Sárbogárd (Baracson)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár



Bogárd és Vidéke 2016. november 10. SPORT / IDÕJÁRÁS 17

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320. Szerkesztõség,
kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Nyitva tartás: H-P: 8-17 óráig. Telefon: 06 (25) 508-900.
E-mail: bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az
interneten Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Mágocsi
Adrienn, Hargitai Gergely, Jákob Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs, Leszkovszki Albin, Rehák Sándor, Rehák Tamás, Szántó
Gáspár és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Hargitai-Kiss Balázs. Elõkészítés

és utómunka: Heiland Ágnes, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási
határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a
nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések:
szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját
terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken.
Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. Negyedévre: 2700 Ft, félévre: 5100 Ft, egész évre: 9600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

HOZTUK A KÖTELEZÕT
VAX KE Sárbogárd–Alsóörsi SE 34-24 (16-7)

Veszprém–Fejér–Tolna Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 7.
forduló
Vezette: Krupják B. – Polgár Cs. Nézõszám: 60 fõ.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 6, ifj. Bodoki, Pluhár 4,
Rehák 7, Horváth 5, Kaló 8.
Cserék: Sohár – Aranyos, Várady–Szabó 1, Szabó J. Zs. 3, Suplicz.
Edzõ: Bodoki György.
Alsóörs: Baltai – Kovács K. 7, Márki 4, Csoknyai 3, Maár 4, Csi-
szár P. 2, Csiszár M. 3.
Cserék: Kovács S. – Redling 1.
Edzõ: Brandt Tamás.
Hétméteresek: 4/3, illetve 4/4, kiállítások: 4, illetve 8 perc.
Az elmúlt hétvégén hazai közönség elõtt az Alsóörs csapatát fo-
gadtuk. Az ellenfél játékerejét ismerve úgy álltunk neki a mérkõ-
zésnek, hogy kötelezõen be kell húzni mind a két pontot.
A találkozó elején felváltva estek a gólok, a 10. percben sikerült
elõször 2 góllal vezetnünk. A játékrész közepén Kaló és Szabó J.
vezetésével futottunk egy 7-0-s sorozatot, ezzel már 10 gól volt a
differencia a javunkra. Védekezésünk nagyon jól mûködött az
egész elsõ félidõben, mindössze 7 gólt tudtak csak szerezni 30
percnyi játék után a vendégek. A szünet elõtt az alsóörsiek egy
idõntúli hétméteressel kozmetikázták a hátrányukat, azonban így
is magabiztos elõnnyel mehettünk pihenni az öltözõbe.
A fordulás után kissé könnyelmûvé vált játékunk. Helyzeteket hi-
báztunk el, és a védekezésünk is kihagyott idõnként. A félidõben
kapust is cseréltünk, azonban ez nem jött be, így Németh I. érke-
zett vissza a kapuba. Ellenfelünk folyamatosan csökkentette a
hátrányát. A 43. percben Kovács K. góljával már csak 2 gól volt az
elõnyünk. Ekkor Bodoki György kért idõt, ami sikeresnek bizo-
nyult, hiszen ez megtörte az alsóörsiek lendületét. Ezután újra a
mi perceink következtek és zsinórban lõtt 6 gólunkkal ismét ma-
gabiztos elõnybe kerültünk. Az utolsó 8 percben már csak az volt
kérdés, hogy milyen arányban sikerül abszolválni a mérkõzést.
Végül Goldberger Marcell látványos kínai figura végén született
találatával lett meg a 10 gólos siker.
Egy felemás mérkõzésen vagyunk túl. Voltak periódusok, amikor
jól játszottunk mind támadásban, mind védekezésben. A 2. félidõ
elejét viszont félvállról vettük, aminek meglett a böjtje, és vissza-

engedtük a meccsbe ellenfelünket. Pozitív oldalon lehet kiemelni
viszont, hogy nem estünk kétségbe, és akadt 1-2 olyan ember a pá-
lyán, aki vállára vette a csapatot a nehéz pillanatokban.
A hétvégén Õsi ellen már nem engedhetünk meg ilyen könnyel-
mû hibákat.

November 12., szombat, 20 óra:
Õsi Andreotti SE–VAX KE Sárbogárd

Tabella

1. Veszprémi Egyetemi SC 6 6 0 0 205 158 47 12
2. Bajnok DSE Nemesvámos 6 5 0 1 181 136 45 10
3. Telekom Veszprém IV. 5 5 0 0 158 124 34 10
4. Rácalmás SE 7 4 0 3 209 200 9 8
5. KK Ajka II. 6 4 0 2 151 146 5 8
6. Simontornyai KK 7 3 1 3 208 217 -9 7
7. Ercsi SE 7 3 0 4 201 179 22 6
8. VAX KE Sárbogárd 6 3 0 3 172 152 20 6
9. Õsi Andreotti SE 6 3 0 3 178 168 10 6
10. Bicskei TC 6 2 1 3 161 174 -13 5
11. Martonvásári KSE 6 1 0 5 135 174 -39 2
12. Alsóörsi SE 7 1 0 6 180 226 -46 2
13. Somló Hús KK Pápa 7 0 0 7 156 241 -85 0

A 7. forduló további mérkõzései:

Nemesvámos–Rácalmás 28-21 (16-7), Simontornya–Martonvá-
sár 32-25 (15-9), Ajka II.–Õsi 25-26 (11-18), Ercsi–Pápa 42-24
(21-11), Veszprémi Egyetem–Bicske 36-26 (18-8)

Rehák Tamás

Pénteken a mediterrán térség felõl ciklon érkezik, melynek csapadéka péntek estétõl vasár-
nap hajnalig érinti az országot. A déli és keleti országrészben valószínû esõ, ettõl északra és
nyugatra már kevesebb csapadék várható, ebben még nagy a bizonytalanság, hogy mennyire

közelíti meg országunkat a ciklon középpontja. A szél a kezdeti déliesrõl északira is fordul és megerõsödik. A fagyok a csapadék ideje
alatt átmenetileg megszûnnek, így a szilárd halmazállapot esélye is minimálisra csökken, fõleg a hegyvidéki területeken lehet átme-
netileg havas esõ, havazás. Azonban lehet, hogy a csapadék csupán a déli és keleti alföldi területeket érinti. Vasárnap hajnalra a cik-
lon elhagyja az országot, felszakadozik a felhõzet és a hõmérséklet igen alacsonyra száll: országosan fagypont alá csökken, helyen-
ként -5 fokig, fagyzugokban az alá csökkenhet. Napközben is csupán 5 fokig melegedhet a levegõ. A jövõ hét idõjárásában egyelõre
nagy a bizonytalanság: eleinte még valószínûleg kitarthat a hideg, de nem kizárt, hogy már hétfõtõl enyhülés várható. A szél vasár-
naptól mérséklõdik, gyengül.

www.metnet.hu

HETI IDÕJÁRÁS
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BOGÁRD és VIDÉKE városi teremlabdarúgó-bajnokság
I. forduló

Légió 2000, Agro Natur–Extrém
2:2 (1:1)

Vezette: Szunyogh Ádám.
Légió 2000, Agro Natur: Horváth – Nyul,
Kelemen, Simon, Tóth G.
Csere: Palotás, Németh, Tóth A.
Extrém: Németh–Huszár Cs., Dévényi,
Baki, Horváth T.
Csere: Huszár Z., Nedoba, Szabó, Pálinkás.
Elkezdõdött a teremfoci, mindjárt rang-
adóval, hiszen a tavalyi bajnok az ötödik
helyezettel találkozott. Az elsõ három
percben kóstolgatták egymást a csapatok.
4. perc: Baki lövése kerülte el a kaput. 5.
perc: Horváth T. átadását a gólhelyzetben
lévõ Baki elhibázta. 6. perc: Szabó (alias
Szanyó) megszerezte csapatának a veze-
tést, 0:1. 7. perc: Jó az iram! Szabadrúgás-
hoz jutott a Légió. Kelemen végezte el,
Németh kapus védett. 9. perc: Pálinkás át-
adását Dévényi lõtte kapura, azonban
Horváth lábbal hárított. 11. perc: Egy rossz
átadást Virág elcsípett és egyenlített, 1:1.
Alábbhagyott az iram, pihentek a fiúk! 16.
perc: Tóth G. lövését Németh bravúrral
hárította. 19. perc: Horváth T. átadása
Szabó lábáról leperdült. Nagy helyzet volt!
21. perc: Szöglethez jutott a Légió, melyet
kirúgtak a kapu elõl, ellentámadásból Hu-
szár Cs. lövése kerülte el a kaput. 22. perc:
Kelemen lövése sem volt jobb. 23. perc:
Horváth T. szerelte Némethet, lõtt és már-
is 1:2. 25. perc: Horváth T. csúnyán mellé
lõtt szabadrúgásból. 26. perc: Baki lövése
kerülte el a kaput. Ellentámadás után Vi-
rág nem habozott, lõtt és 2:2. 27. perc: Ke-
lemen lövése nem okozott gondot Németh
kapusnak. 28. perc: Pálinkás lövését Hor-
váth a mezõnybe öklözte, a labda Pálinkás
elé került, aki a kapu mellé puskázott. 30.
perc: Pálinkás lövése kerülte el a kaput. 32.
perc: Tóth G. lövése célt tévesztett. Dévé-
nyi az ellentámadás után nagy helyzetet
hagyott ki. 36. perc: Virág lába alatt elcsú-
szott Kelemen átadása. 37. perc: Horváth
T., a tavalyi gólkirály, óriási helyzetet ha-
gyott ki. 39. perc: Szabó eldönthette volna
a három pont sorsát, de kihagyta a helyze-
tet.
Jó iramú, változatos mérkõzést játszott a
két csapat, kihagyott helyzetekkel.
Góllövõk: Virág 2, illetve Szabó, Horváth T.

Bogárdi Junior–Dream Team
9:2 (4:1)

Vezette: Szunyogh Á.
Bogárdi Junior: Németh – Bor, Farkas,
Lénárt, Láng.
Csere: Oláh, Szakács, Stadler, Varga, Vörös.
Dream Team: Hajdu – Bognár J., Varga,
Simon J., Bognár R.
Csere: Kovács, Simon T.
2. perc: Lénárt remek egyéni alakítás után
megszerezte a vezetést, 1:0. Simon J. legu-
rított szabadrúgását Bor csípte el, indításá-
ról Farkas lemaradt. 4. perc: Varga lövése
hagyta el a játékteret. 5. perc: Nem figyel-

tek Lénártra és megszerezte a másodikat,
2:0. 6. perc: Bognár R. lövése a kapufán
csattant. 9. perc: Simon J. lövése suhant el
a kapu elõtt keresztbe. 10. perc: Lénárt át-
adásából Farkas eredményes, 3:0. 12. perc:
Bognár J. átadását Simon J. értékesítette,
3:1. 15. perc: Bognár R. hagyott ki nagy
helyzetet. Alábbhagyott az iram. 19. perc:
Bognár J. lövését védte Németh. 20. perc:
Farkas növelte az elõnyt, 4:1. 21. perc: Sza-
kács lövését Hajdú lábbal hárította. 24.
perc: Varga tisztázott Simon T. elõl. 24.
perc: Lénárt növelte az elõnyt, 5:1. 26.
perc: Láng is eredményes, 6:1. 28. perc: Si-
mon J. szabadrúgása kapu mellé száll. 29.
perc: Bognár J. a büntetõterületen belül
kézzel ért a labdához, 7 méteres. Oláh biz-
tosan értékesítette, 7:1. 33. perc: Oláh to-
vább növelte az elõnyt, 8:1. 36. perc: Simon
J. lövése kapu fölé. 39. perc: Szöglet után
Varga szépített, 8:2. 40. perc: Lénárt állí-
totta be a végeredményt, 9:2.
A fiatalos lendülettel nem bírta felvenni a
versenyt a Dream Team.
Sárga lap: Lénárt, illetve Bognár J., Ko-
vács.
Piros lap: Bognár J. 2 perc.
Góllövõk: Lénárt 4, Farkas 2, Oláh 2, Láng,
illetve Simon J., Varga.

LSC Sárbogárd–Sárkeresztúr Kike
5:1 (2:1)

Vezette: Szunyogh.
LSC Sárbogárd: Farkas – László, Mihal-
kó, ifj. Bor, Bor.
Csere: Ellenbruck, Lakatos, Bokor, Rehák.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Kulcsár, Hajdin-
ger J., Jancski, Szauervein.
Csere: Böröndi, Hajdinger Z., Tóth.
1. perc: Kezdés után Hajdinger J. nagy
helyzetben kapu fölé lõtt. Jancski lövése
Lászlóról szögletre vágódott. 2. perc: Lász-
ló kilõtte a jobb felsõ sarkot, 1:0. Nem so-
káig tartott a vezetés, mert Szauervein
egyenlített, 1:1. 4. perc: Szöglet után Haj-
dinger a kapu fölé lõtt. Lassan csordogált a
mérkõzés. 8. perc: Bor lövését Visi védte.
9. perc: Hajdinger Z. lõtt kapu fölé. 11.
perc: Rehák a kivetõdõ kapusba lõtt. 12.
perc: Kulcsár magasan a kapu fölé bombá-
zott. 15. perc: Lakatos kapu mellé. 16.
perc: Bor hatalmas gólt lõtt, 2:1. Elsült a
bal lába! 18. perc: Farkasnak egymás után
kétszer is bravúrra volt szüksége. 20. perc:
Böröndi Farkasba vágta a labdát. Ez is
helyzet volt! 21. perc: Kulcsár a vetõdõ
Farkasba rúgta a labdát. 22. perc: Böröndit
a kispadról végleg kiállította a játékvezetõ.
A versenykiírás értelmében a következõ
mérkõzést kihagyja! 25. perc: Tóth lövése
a kapufáról kifelé pattant. 28. perc: Jancski
hagyott ki helyzetet. 30. perc: Tóth újabb
kapufás találata után, Rehák a kipattanó-
ból lõtt gólt, 3:1. 32. perc: Hajdingernek
megint nem sikerült a kaput eltalálni. 33.
perc: Jancski az üres kapu mellé gurított.
37. perc: Bor átadását Rehák vágta a
kapuba, 4:1. Védhetetlen gól volt! 39. perc:
Vinklman állította be a végeredményt, 5:1.

Ezen a napon semmi sem sikerült a Kiké-
nek! Jó mérkõzés volt!
Sárga lap: ifj. Bor, illetve Tóth.
Piros lap: Böröndi.
Góllövõk: László, Bor, Rehák 2, Vinklman,
illetve Szauervein.

Twister Galaxy–Spuri 5:4 (4:3)

Vezette: Szunyogh Á.
Twister Galaxy: Bognár – Szántó, Kaló,
Lakatos, Barabás.
Csere: Hegedüs, Kristóf, Palásti.
Spuri: Kiszl – Garbac, Kiss, Huszár, Szabó.
Csere: Banda, Bereczki, Fésû, Kacz, Roz-
gonyi.
1. perc: Szabó megszerezte a vezetést, 0:1.
2. perc: Lakatos találatával módosult az
eredmény, 1:1. 3. perc. Huszár hagyott ki
nagy helyzetet. 5. perc: Lakatos cselezge-
tett, végül lövésre szánta el magát, a labda
a kapuban kötött ki, 2:1. 6. perc: Hegedüs
az oldalfalra rúgta a labdát, mely a kapu-
ban kötött ki, 3:1. 11. perc: Palásti lövését
védte Kiszl. 14. perc: Fésû Bognárba rúgta
a labdát nagy helyzetben. Fésü az üres ka-
pu mellé perdített. 15. perc: Kacz átadását
Fésû a kapuba továbbította, 3:2. Kezdés
után Lakatos válaszolt, 4:2. 17. perc: Kris-
tóf lövését Kiszl szögletre ütötte. 19. perc:
Kacz nem tétovázott, lõtt és szépített, 4:3.
21. perc: Szabó szépen futott el, átadásáról
Huszár lemaradt. 23. perc: Szabó lövése
kapu fölé szállt. 25. perc: Szántó félpályá-
ról akarta bevenni a Spuri kapuját, lövése
azonban mellé ment. 26. perc: Fésû az üre-
sen maradt kapu mellé lõtt. 34. perc: Laka-
tos indítás után 5:3. 36. perc: Miss kilõtte a
bal felsõt, 5:4. 37. perc: Lakatos hagyott ki
egy helyzetet, vagy Kiszl védett nagyot? 38.
perc: Küzdött az egyenlítésért a Spuri, de
Szabó jó helyzetben kapu fölé rúgta a lab-
dát.
Változatos, jó mérkõzés volt! A döntetlen
jobban megfelelt volna!
Nem lépett pályára az üdvöske, szegény-
nek fájt a térde, de a labdát tudta pörgetni
a cserepadon! Hej, Killer!
Sárga lap: Huszár.
Góllövõk: Lakatos 4, Hegedüs, illetve Sza-
bó, Fésü, Kacz, Kiss.

Tabella

1. Bogárdi Junior 1 1 - - 9:2 3
2. LSC Sárbogárd 1 1 - - 5:1 3
3. Twister Galaxy 1 1 - - 5:4 3
4. Légió 2000, Agro Natúr 1 - 1 - 2:2 1

Extrém 1 - 1 - 2:2 1
6. Spuri 1 - - 1 4:5 0
7. Sárkeresztúr Kike 1 - - 1 1:5 0
8. Dream Team 1 - - 1 2:9 0

Góllövõlista:

1. Lénárt György – Bogárdi Junior, Laka-
tos Áron – Twister 4-4 gól.

Gróf Ferenc
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GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA
06 30 440 5790

SÁRBOGÁRDON, ASZTALOS UTCÁBAN
CSALÁDI HÁZ ELADÓ 06 30 347 3767

TEHERAUTÓVEZETÕT KERESÜNK
BELFÖLDI MUNKÁRA. GKI-kártya szükséges.

06 20 939 2583

TÛZIFA-, ÉPÍTÕANYAG-SZÁLLÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS
SÁRBOGÁRD ÉS KÖRNYÉKÉN. 06 70 406 1018

EGYEDI AJÁNDÉKTÁRGYAK KÉSZÍTÉSE
igény szerint!

BÖGRE, PÁRNA, PÓLÓ, KÖTÉNY…
akár saját fotóval is!

AJÁNDÉKTÁRGYAK GRAVÍROZÁSA!
SZITANYOMÁS: munkaruhák, pólók feliratozása!

DEKORÁCIÓS MUNKÁK!
Cég- és reklámtáblák, autódekor!

06 70 773 6158,
e-mail: kukucska@gmail.com

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

Sárbogárdi telephellyel rendelkezõ építõipari vállalkozás munkatársakat keres
teherautó-vezetõ, gépkezelõ, kõmûves, ács-állványozó, lakatos, festõ munka-
körbe. Önéletrajzokat czeiner.erzsebet@szegletkogeneral.hu címre várjuk.

Sárbogárd, Köztársaság út 36. Családi ház nagy telekkel eladó, a ház összkom-
fortos, garázs, borház pincével, gazdasági épületekkel. Érdeklõdni: 06 (30) 884
1974 (0044788)

Rántani való csirke kapható Bethlen u. 25. 06 (70) 339 6137 (004480)

Tollpaplan-készítés! Kész paplanok kaphatók, Sárszentágota, Pákolicz
Árpádné 06 (25) 476 051 (0044798)

Sárbogárdon, központban albérlet kiadó 06 (30) 225 2067

Sáregresen kétszobás, konyhás, spájzos, fürdõszobás, gázfûtéses lakóház el-
adó. Érdeklõdni: 06 (30) 3230 976. (0044797)

APRÓHIRDETÉSEK

TÉLEN A VÍZMÉRÕK
ELFAGYHATNAK!

Télen a vízmérõk, sõt, a használaton kívüli házi vízvezetékek is elfagyhat-
nak. Az ilyenkor elfolyó víz díját – a jogszabályok szerint – Önnek, a fel-
használónak kell megfizetnie.
Ennek elkerülésére kérjük, hogy:
– a vízmérõaknákat (vízmérõhelyeket) hõszigetelés szempontjából ellen-
õrizzék;
– a rosszul záródó, sérült, szabálytalan aknafedlapot cseréljék ki, vagy
gondoskodjanak megjavításukról;
– az üdülõ vagy „zártkerti” ingatlanok és a vízzel ellátott építési (üres) tel-
kek vízhálózatának víztelenítésérõl se feledkezzenek meg;
– víztelenítéskor a vízmérõ elõtti, utca felõli csapot (szelepet) zárják el, a
belsõ csapot hagyják nyitva, így a vízmérõbõl is el tud távozni a víz.
Használaton kívüli ingatlanja vízmérõjének téli víztelenítését megren-
delés alapján, díjazás ellenében elvégezzük.
További információért keressék helyi dolgozóinkat, vagy ügyfélszolgála-
tainkat:
Sárbogárdon és térségében 80/919-004-es,
Szabadbattyánban és környezetében 80/200-344-es

telefonszámon.
A megrendelést honlapunkon keresztül is megtehetik, elektronikus ügy-
félszolgálatunk segítségével.
Készséggel állunk rendelkezésükre.
Elektronikus ügyintézés, további információ: www.fejerviz.hu

FEJÉRVÍZ ZRt.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

Tájékoztatjuk érintett felhasználóinkat,
hogy elõre tervezett karbantartás keretében

Nagykarácsonyban és
Nagykarácsony-Szõlõhegyen

a Fejérvíz ZRt. Sárbogárdi Üzemmérnöksége

2016. november 15-én, 16-án, 17-én
keddtõl csütörtökig,

és 22-én, 23-án, 24-én keddtõl csütörtökig
mindegyik napon 800-tól 1400-ig

szivacsos csõtisztítást végez!
Ezeken a napokon az adott településen a megszokottnál kisebb víznyo-
más, idõszakos vízhiány várható, ezért kérjük, hogy a kellemetlenségek-
re készüljenek fel, gondoskodjanak háztartásukhoz elegendõ vízmennyi-
ség vételérõl.

A munkálatok miatt a szolgáltatott ivóvíz kissé opálossá válhat, mely az
egészségre nem ártalmas. Az ezt okozó anyagok kiülepítése után a víz
fogyasztható.

További információ a kihelyezett plakátokon, vagy helyi munkatársaink-
tól.

Az okozott kellemetlenségekért megértõ türelmüket köszönjük.

FEJÉRVÍZ ZRt.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
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