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A PÖTTYÖS A TUTI
A szuperhold
és a mosógép
Hét nap leforgása alatt elromlott a kávéfõzõm, a hûtõm és a mosógépem. Ez utóbbi mosás közben füstölt el, mielõtt kicentrifugázta volna a ruhákat.
Hogy még szebb legyen a történet, a masina elöltöltõs – nagy kreativitást igényelt úgy kinyitni az ajtót és leengedni a vizet, hogy ne ússzon a fürdõszoba.
A facebookon olvastam a napokban, hogy a mai
nyámnyila fehérnépre ráférne nagyanyáink mosási
technikája kiképzésként. Jelentem, én most némileg kivettem a részem belõle. Puhány kacsóimmal
kicsavartam a textíliákat. Az eredménnyel nem dicsekednék el a nagymamámnak. Éljen a szárítógép!
A XXI. század kényelmi technikájának csõdállapotában azon elmélkedtem, hogy itt most vagy valami titkos föld alatti mozgalom igyekszik megbénítani az országot a modern hadviselés jegyében, vagy
ez valami boszorkányság, és rontás van rajtam. Az
bizonyos, hogy nagy energiák mûködnek itt körülöttem. Következtetéseimben addig jutottam, hogy
csakis a növekvõ szuperhold lehet a ludas. Alig vártam, hogy a szemére hányjam!
Úgy volt, hogy egészen közelrõl mondhatom az arcába hétfõn a sérelmeimet. Aztán tessék, mit tesz?
A szokott távolságban és módján foglalt helyet az
ég tetején, lehengerlõ magabiztossággal, mintha
mi se történt volna. Igézõen ragyogó mosolyával
próbált levenni a lábamról. Bevallom, nem tudtam
ellenállni, megbocsátottam neki. De csakis azért,
mert van egy jó szerelõm!
Hargitai–Kiss Virág

Írás a 4. oldalon.

Az õszi táj szépségei

Írás a 10. oldalon.
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NAPLÓ
November 11-ére esett a sárbogárdi képviselõ-testület havi ülése, melyen nyolc városatya és egy városanya jelent meg. Elõzetes kimentéssel élt Gerlai Zsolt és Érsek
Enikõ. Az egy tucatnyi napirendi ponttal
egy óra alatt megbirkóztak az elöljárók.

Egy hónap
Dr. Sükösd Tamás rövid kronológiába
foglalta az elmúlt idõszak fõbb történéseit.
Október 14-én egy lehetséges befektetõvel
folytattak egyeztetést naperõmûtelep vonatkozásában. Biztató, hogy egy teljesen
magyar, viszonylag nagy cégrõl van szó. Járási fórumot tartott a rendõrség október
18-án, mely hasznosnak bizonyult. Ugyanazon a napon ülésezett a helyi védelmi bizottság is, ami gyárlátogatással folytatódott: a vadonatúj tûzoltószert nézték meg
a tûzoltóságon, amit most kaptak a sárbogárdiak. A drága szerkezet jó helyre került, mivel az állomány a többi eszközt is jó
gazda módjára kezeli és tartja karban. A
polgármester október 20-án a 2017-es
Tompa-emlékév kapcsán vett részt egy
egyeztetésen az alpolgármesterrel együtt.
Az 56-os megemlékezés részeként megkoszorúzták Vicze István hadnagy, 56-os
mártír sírját is Iregszemcsén, valamint találtak még egy mártírt a Huszár-temetõben, akinek nyughelyénél szintén koszorút
helyeztek el. Simon Józsefné 95 éves szépkorú lakost már második alkalommal volt
módja köszönteni a polgármesternek. Az
önkormányzat tájékoztatót kapott a szupergyors internetprogramról, amibe pályázat révén szeretnének háztartásokat bekapcsolni. Egymillió érintett háztartás van
az országban. A mi régiónkban is nyert
már egy cég. A polgármester reméli, hogy
a cég hamarosan felveszi velük a kapcsolatot. Volt egy uszodát érintõ, majd’ 3 órás
kooperáció is az eltérõ elképzelések összehangolására. A parkoló térkövezése azért
állt le, mert a kivitelezõk közt vita merült
föl, amit tisztázni szükséges. De szerencsére a térkõ lerakása bármikor folytatható.
8 millió 900 ezer Ft önkormányzati rendkívüli támogatást nyert Sárbogárd pályázaton, amit már ki is folyósítottak a város részére.

Rendet!
Megismerte és elfogadta a testület a Dészolg Kft. városüzemeltetési tevékenységérõl szóló beszámolót. Jelen volt a cég
képviselõje, Csanádi Tibor mûszaki vezetõ is. Dr. Sükösd megköszönte a cég munkáját, mely a gépjármûparkot tovább szeretné fejleszteni. A hulladéktelep mûködik, üzemeltetése megtörténik, a mûszaki
osztály vezetõje, felelõse mindig tisztázza
a felvetõdõ kérdéseket bejárás révén is.
Természetesen mindig van mit javítani.

Sárszentmiklóson például megint ragasztott valaki a buszmegállóra. Sok egyet nem
értéssel szembesül a cég és a város is, de
megoldják.
Szilveszterné Nyuli Ilona: Csanádi úr azt
írja jelentésében, hogy sok esetben jogos
észrevétel érkezik, hogy koszos, szemetes
egy-egy buszmegálló, és nem mindig jutott
idõ a kaszált fû elszállítására. Az Ifjúsági
parkban a színpad alatti bunker ajtaja hiányzik, hatalmas a kosz, lógnak a vezetékek. Nem úgy látom, hogy rendezett és
tiszta a városkép.

telje meg a munkát. Az elvégzett munkáért
kell fizetni, az el nem végzettért nem.
Dr. Sükösd: Ha egy olyan embert találsz,
aki azt mondja, nem követelem meg a
munkát, akkor hozd ide.
Szilveszterné: 9.400 ember azt mondja,
hogy nem követeled meg. Van közterület a
központon kívül is.
Dr. Sükösd: Nézzük meg akkor együtt,
hogy melyik területet kinek kell rendben
tartani, és úgy beszéljünk errõl. Egyszerre
200-nál több közmunkás nincs. Ebben a
létszámban pedig benne van mindenki, a

Dr. Sükösd: Ha úgy gondolja valaki, hogy
majd az önkormányzat és a Dészolg rak
rendet helyette, akkor tévedésben van.
Bármennyi ajtót felrakhatunk a bunkerre,
akkor is leszedik egyesek. A vezetékekrõl
tudunk, nincs valós veszély. Az önkormányzat jármû hiányában ugyancsak nem
tudta mindig elvinni a lekaszált füvet. A
fejekben dõl el elsõsorban, hogy rend legyen.
Szilveszterné: Már javasoltam korábban
is, hogy szólítsák fel az üzletek tulajdonosait, hogy a maguk portája elõtt tartsanak
rendet. Ha nem teszik, akkor ki kell szabni
a büntetést.
Dr. Sükösd: Ahhoz igazolni kell, hogy takarított-e, és utána dobálták-e el a szemetet. Rossz a lakók hozzáállása.
(Itt jegyeznék le egy érdekes történést: egyik
hétvégén a szerkesztõség elõtt éppen egy közmunkás szórta el a szemetét a szemem láttára, amit jómagam takarítottam el. Azért is
lepõdtem meg, mert ez az ember egyike azoknak, akik szorgalmasan szoktak dolgozni.
Szerk.)
Szilveszterné: Legyen felelõs az, aki a
munkát elvégzi. A közmunkások sokszor
támaszkodnak a seprûn, téblábolnak – ez
senkinek nem tetszik.
Dr. Sükösd: Akinek nincs a munkához motivációja, azt nem tudom megtanítani dolgozni, és lassan már nem is akarom. Folyamatos együttmûködés van Csanádi Tibor
részérõl velem és az önkormányzattal.
Szilveszterné: Kevesen vallják be, hogy
csinálhatták volna jobban. Ez rajtunk is
múlik, és a polgármesteren is, hogy köve-

mezõgazdaságiak, a karbantartók, az intézményeknél lévõ emberek és a külterületeken mûködõk is. Én nem látom ennyire
rossznak a képet.
Szilveszterné: Nem azt mondtam, hogy
egyáltalán nem csinálsz semmit, csak hogy
jobban is meg lehet követelni. Szívesen végigjárom veled Sárbogárdot.
Nedoba Károly: Régi, visszatérõ probléma, hogy Sárbogárd szemetes; Juhász
János idején is felmerült. A lakosság pozitív hozzáállása nélkül ez nem mûködik. A
Dészolgnál a 6 fõ véleményem szerint kevés, mert nagy a feladat, hatszor kell vágni,
mire az egyiket befejezik, kezdhetik a másikat. A közmunkásokkal az a helyzet,
hogy olyan közel van a minimálbér, hogy
nincs motiváció elmenni rendes munkába.
300 fõ is elég, hogy ne legyen polgárpukkasztó a jelenlétük az utcán. Várjuk a havat, hogy legyen értelmes munkájuk. Meglátásom szerint a közmunkások száma felduzzasztott, statisztikajavító létszám.
Egyik polgármesteren sem lehet ezt
számon kérni, mert ti is utasítást hajtotok
végre. Nem bír el ennyit a város.
Csanádi Tibor: Úgy ítélem meg, hogy a 6
plusz 4 fõ el tudja látni a feladatát, mert
amik a Dészolgra vannak osztva területek,
azok el vannak látva. Hathoz képest nyolcat kaszáltunk az idén a csapadékos idõ
miatt. A szerzõdésben a központi buszmegállóra vonatkozóan három takarítás
van, de naponta öt alkalommal takarítunk
ott. A reggeli órákban, csúcsidõben nehéz
ott dolgozni, ezért találkoznak akkor az
utazók szemetesebb buszmegállóval.
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Honfoglalás a vásárban
Dr. Sükösd: A vásárnak jót tett a vásártérre költöztetés minden vonatkozásban. A
román árusokkal nehéz bármit kezdeni,
mert sem az emberi, sem a vásártartási szabályokat nem tartják be, ezért tevékeny
rendõri közremûködésre van szükség. Ezt
a harcot a Dészolggal együtt folytatjuk, az
önkormányzat is rendszeresen jelen van.
Zökkenõmentes a díjbeszedés, problémamegoldás. A Dészolg többször jelezte,
hogy a 2017-es naptárban már ne szerepeljen kisállatvásár, ami olcsóbbá teszi a vásárt, mert nem kell állatorvosi ügyelet.
Nedoba egy javaslatot terjesztett elõ: A románok gyakorlatilag új honfoglalást kezdtek a vásárban. Egyértelmûen anarchia
van, ez a személyes tapasztalatom. A szokásjoggal van probléma. Például megütöttek egy bácsit, mert elfoglalta a helyüket. A
következõt kell tenni: ki kellene karózni a
helyeket 2,5 méterenként és éves bérleti
díjat szedni. Legyen felvezetve, kinek van
kiadva, és ha nem az árul ott, akkor felszólítani és elküldeni polgárõrökkel, rendõrökkel az illetéktelent. A románok töredékét fizetik csak a bérleti díjnak, õk
mondják meg, hogy mennyi a bérleti díj!
Amíg szokásjog alapján jönnek, addig baj
lesz. Sokan emiatt nem jönnek Sárbogárdra, mert nem éri meg nekik a veszekedés,
cirkusz a románokkal. Jönnének ketten is
egy román helyére.
Dr. Sükösd: Angolszász társadalmak egész
rendszert építenek szokásjogra, de nálunk
ez nem megy. Érdemes végiggondolni, hogyan lehet ezt hatékonyabbá, jobban számon kérhetõvé tenni. Hasznos volt a javaslat. A Bogárdi Napokon is kijelöltük a helyeket, és mindenki oda állt, ahová a szerzõdése szólt.
Szilveszterné: Ha a vásár idején nem lehet
beszoktatni az embereket a parkolóba, akkor „Megállni tilos” táblát kell kihelyezni.
Nem mindegy a bevétel szempontjából
sem a parkolás.
Dr. Sükösd: Ez lesz, de ha nem tartatják
be, akkor nem ér semmit. Ehhez rendõrre
van szükség, amirõl egyeztetek majd a kapitány úrral.

Pályáznak világháborús hadi síremlékek és
emlékmûvek felújítására.
Dr. Sükösd elmondta, hogy volt már egy
ilyen jellegû pályázat, amit a forrás megnyitása után nem sokkal tartaléklistára tettek. A Varga Tamás szakállamtitkárral
történt egyeztetést követõen a jelenlegi
pályázat biztatóbban néz ki. Nem kell hozzá önrész, és idõszerû is. Egy hadi síremlékre kértek ajánlatot, mert ennyirõl tudnak. A civil együttmûködés is megvolt e tekintetben, a református egyház és Honvéd
Bajtársi Egyesület is adott nyilatkozatot.
A forrás hétfõn nyílt meg, várhatóan gyorsan el fog fogyni, érkezési sorrendben történik az elbírálás. Szép számmal vannak
Sárbogárdon világháborús emlékmûvek,
mindegyikre ráfér a felújítás.
Nedoba: Hogyhogy nem Huszár Pétertõl
kértünk árajánlatot?
Dr. Sükösd: Az idõtényezõ miatt. Nagyon
szeretjük Pétert, azt is, ahogy dolgozik, de
az árajánlat azonnal kellett. Ez még nem
kivitelezési döntés.

Rutin

Bejelentések

Számos napirendi pont esetében rutinszerû döntést hoztak.
A városi ünnepek és rendezvények idõpontjait és felelõseit határozták meg az 5. napirendi pontban.
Szilveszterné: Miklóson nem lehet számítani szüretire?
Dr. Sükösd: A József Attila Mûvelõdési
Központ vezetõje, Horváth István pályázatába van beépítve, mert nem szervezõdtek egyesületté. A szervezõk és a korábbi
egyesület közti ellentét miatt van ez.
A költségvetés módosítására a szokásos bérkompenzáció okán került sor.
A helyi iparûzési adóról szóló rendeletet
azért módosították, mert a de minimis támogatásokról szóló uniós jogszabályra való utalást kellett beleépíteni.

Juhász János: Van-e hidegaszfalt a város
birtokában?
Dr. Sükösd: Van.
Szilveszterné: A megyei hírlapban még
mindig nem jól van megadva az orvosi
ügyelet telefonszáma.
Dr. Sükösd: Észleltem, szóltam, ehhez képest nem változtattak.
Szilveszterné: A laborral kapcsolatban
több panasz is van. Az egyik, hogy az ablakon még mindig nem lehet belátni, ami
sérti a betegeket. Amikor tavasszal itt volt
a fõorvos úr, azt mondta, kivizsgálja a
problémát. Ehhez képest nem történt
semmi.
Dr. Sükösd: Külsõ szolgáltató csinálja a labort régóta.
Szilveszterné: Mit lehet tenni akkor?

A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása nem érinti a díj mértékét, csupán a
mellékletbe belefoglalták a 2016-os adattartalmat (nyomtatványt).
Véleményezték az iskolai körzethatárokat – a
beállt rendhez képest nincs változás.
A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése is megtörtént, mint mindig, a
jogszabályi elõírás szerint. Azon viccelõdtek a képviselõk, hogy mi lenne, ha egyszer
nem fogadnák el a polgármester már kivett
szabadságát.
Az elõirányzat, tartalék idõarányos alakulásáról szóló beszámolót is jóváhagyták.

Hadi emlékek felújítása
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Dr. Sükösd: Az épület a kórházé, így dr.
Rácz Lajos fõorvosnak kell szólni.
Szilveszterné javasolta, hogy Sárszentmiklóson a parkolási problémák megoldására a Vasút út elején kialakítható lenne
parkoló.
Dr. Sükösd úgy reagált, hogy azért nem
csináltak ott parkolót, mert a jobb oldalra
nem kap senki engedélyt, mivel a Zichymalom területe országosan védett, ráadásul magántulajdonban van, és banki hitellel van megterhelve. Veszélyes a keresztezõdés így is. A bal oldal a Magyar Közút
kezelésében van. Háromszor futottak neki
ennek a témának. Kaptak hideget és meleget is, amikor felhívták a balesetveszélyre a
figyelmet és jelezték, hogy rossz a terület
állapota, amit meg kellene szüntetni. Nem
volt egyszerû a járdát sem megcsinálni ott
a közútkezelõ hozzáállása miatt. A problémát az oldja meg, ha a dunaújvárosi összekötõ utat és a Vasút utat megcsinálják, ami
2018-ig van beütemezve.
Szilveszterné: Történt egy súlyos baleset
Sárbogárdon a múlt héten, és riadó indult,
hogy 0+ vércsoportra lenne szükség. Riasztottuk az ismerõseinket, az egyik azonnal fel is ment Székesfehérvárra, ahol elmondták neki, hogy lett vér. Ettõl függetlenül õ szeretett volna vért adni, de nem
volt ember, aki levegye.
Dr. Sükösd: A lakosságnak szeretném
megköszönni a példamutató együttmûködést ebben az ügyben. Tegnap jól ment a
vérvétel, többen is mentek.
Szilveszterné: Nagy a baj, ha sürgõs esetben 16-18 óra után nem tudják levenni a
vért.
Dr. Sükösd: Jelzem Csernavölgyi doktornak.
Ébl Zoltán: Felhívtam a vérellátót, úgy néz
ki, hogy még szükség lesz beavatkozásra,
ezért lehet menni vért adni.
Tóth Béla: Kicserélték a három fedlapot,
„jobb” lett, mint volt.
A képviselõ itt azokra a csattogó fedlapokra gondolt a Köztársaság út északi
részén, amik rendszeresen visszatérõ téma
több ciklus óta.
Hargitai–Kiss Virág

Meghívó
A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat képviselõ-testülete

2016. november 24-én
(csütörtökön) 9 órakor
közmeghallgatást tart.
Az ülés helye: a sárbogárdi
polgármesteri hivatal tanácsterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Napirend:
1. Beszámoló az elmúlt idõszak tevékenységérõl, várható feladatok.
Elõadó: SRNÖ-elnök
Lakatos Péter, az SRNÖ elnöke
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A PÖTTYÖS A TUTI
– azaz öreg ember nem
vén ember –
A meghittség és meghatódottság után
mindig felrobban a színpad Sáregresen az
idõsek ünnepén. Mindjárt ki is fejtem ennek menetét.
Sáregresen nagy hangsúlyt helyeznek a közösség megtartó erejének erõsítésére,
hogy a településhez való kötõdés, az egymásra való odafigyelés megmaradjon,
hogy az itt élõk nagy családja minden tagjának biztos érzelmi hátteret nyújtson az
életben. Ez mutatkozik meg a Sáregres hazavár elnevezésû rendezvényen, a családi
napon, a házaspárok és újszülöttek köszöntésekor és az idõsnapon is. Ez belsõ
igénye a helyieknek, ami látszik azon is,
hogy mindig sokan vesznek részt ezeken az
eseményeken.
Most sem lehetett volna leejteni egy tût
sem, annyira megtelt a Csók István Mûvelõdési Ház. És mindenki kivette a részét az
idõsek köszöntésében.
Tiringer Mária polgármester meleg szavakkal szólt a szépkorúakhoz: „Ahogy este
a Nap leszáll, / úgy válik múlttá a jelen, / míg
pirkad a hajnal, / a jövõ csak sejtelem.”
Összejöttünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket

azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt
nyugdíjas éveiket. Szeretettel gondolunk
mindazokra, akik sok-sok év munkáját és
tapasztalatát tudhatják maguk mögött. Õk
építették számunkra a jelent. Mindennapi
teendõinkhez az elõdök példájából merítjük az erõt, hitet és bátorságot.
Majd Wass Albert gondolatát idézte.
Ezután a sáregresi népdalkör tisztán csengõ népdalcsokra töltötte be a termet. Majd
az óvodások kedves mûsora csalt mosolyt
az arcokra. Tornócziné Bondor Csilla egy
keserédes, versbe foglalt jellemzést olvasott fel a „ráérõ” nyugdíjasról. Az iskolá-

sokból álló ifjúsági csoport versekkel, idézetekkel ajándékozta meg a jelenlévõket,
aztán egy ismert vásári gyermekdallal,
amihez ötletes állatos jelmezt is öltöttek,
végül pedig egy táncot adtak elõ nagyanyáink egyik slágerére: Nem az a fontos, az
ember hány éves.
Na, és akkor jött a „robbanás”! A népdalkörösök már megint nem fukarkodtak a
fantáziájukkal. Ezúttal dögös pöttyös
szoknyában, hozzá illõ sállal a nyakukban
vonatoztak a színre, s pár percen belül már
a tvisztet és a rokit ropták. Hihetetlenek
ezek a nõk! Olyan ifjonti energia áramlott
belõlük, hogy csak na! S ez még az egyébként fájós lábat is könnyûvé tette. Nem
hagyták ki a limbót sem, igaz, nem hátra
hajoltak, hanem elõre (volt, aki botra támaszkodva), de ez semmit sem vett el a
szenzációs produkció értékébõl.
A színpad azért megmaradt!
A mûsorszámokat követõen mindenkit
megvendégeltek és egy-egy emléklappal
köszöntöttek az idõsek napján.
Hargitai–Kiss Virág

Évforduló a nyugdíjasoknál
A sárbogárdi városi nyugdíjasklub szombaton 39. alkalommal rendezte meg születésnapi évfordulós estjét. Erre hagyományosan meghívták a töbörzsöki, sárszentmiklósi testvérklubokat, valamint a Honvéd Bajtársi Egyesület képviselõit.
Sári Andorné Ági, a sárbogárdi klub vezetõje köszöntötte a vendégeket. Köszöntõje után a mûsorban fellépett a klub énekkara, valamint versek hangzottak el. A mûsor után vacsorával, majd késõ estig tartó táncmulatsággal folytatódott a program. A talpalávalót Faragó Lajos egyszemélyes zenekara biztosította. A tánc után sok értékes ajándék talált gazdára a tombolasorsoláson.
Hargitai Lajos
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Géperõ
Panasz érkezett szerkesztõségünkbe az aszfaltos utakon közlekedõ munkagépekre, amik fölhordják a sarat a forgalmas utakra és
más közlekedési kritériumokat sem tartanak be.
Az egyik probléma az, hogy nincs sárrázó a földutak csatlakozásainál, a másik, hogy nem is takarítanak maguk után a gépek vezetõi, ami pedig kötelezõ lenne. E trehányság miatt jelentõs mértékben növelik a balesetveszélyt az utakon, fõleg a nyálkás õszi, téli
idõben.
Ugyancsak szomorú, hogy a 63-as megújult, Fehérvár felé menõ
szakaszán a munkagépek nem megfelelõen közlekednek, és a leengedve hagyott vágóasztalokkal, tárcsákkal stb. kitördeltek, levágtak rengeteg útjelzõ karót. Ugyanakkor a kivilágításuk is hagy
kívánnivalót maga után.
A világítás sok biciklis esetén is szabálytalan: volt, hogy gyereket
szállító kerékpáros nem volt kivilágítva este.
Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

Rendelõi hírek

JÓGA TANFOLYAM ÉS
TRÉNING HALADÓKNAK

DIABÉTESZ-VIZSGÁLATOK

Mottó: „Az egészség nem minden,
de minden semmi egészség nélkül.” (Schopenhauer)

Mivel kedden teljes körû szûrésen vehettek részt a sárbogárdi
rendelõintézetben az érdeklõdõk, kifejezetten a cukorbetegséget
megcélozva, a dr. Rácz Lajos fõorvos urat arra kértem, hogy röviden összegezze a szûrõnap tapasztalatait.

NYITÓFOGLALKOZÁS (ingyenes):
Sárbogárd, mûvelõdési ház, kamaraterem
2016. november 23. (szerda) 18 óra
A tanfolyam 12 hetes, szerdánként 18–20 óráig.
Díja: 2 x 5.000 Ft, vagy egyben fizetve: 8.500 Ft.
Tanfolyamvezetõ: Sztari Béla, Magyar Jógaoktatók Szövetsége, minõsített oktató
Érdeklõdni és jelentkezni a sárbogárdi mûvelõdési házban lehet.
06 (25) 460 031, 06 (30) 99 33 395

A fõorvos úr elmondta, hogy mérsékelt volt az érdeklõdés, körülbelül 60-80 fõ vett részt a vizsgálatokon. Akik ott voltak, azok viszont nem csalódtak. Minden érintett szakterület képviselve volt
az orvosok által, akik ingyen, helyileg végeztek el minden diabéteszre vonatkozó vizsgálatot. Olyan szakorvosok is jöttek a kórházból – például érsebész és dietetikus –, akiknek nincs szakrendelésük Sárbogárdon. A lehetõség adva volt tehát a széles körû kivizsgálásra mindenki számára.

LABORABLAK

5 éves a Pillantás Optika

A pénteki testületi ülésen ismét felvetõdött, hogy a sárbogárdi
rendelõintézetben a labor ablakán nem lehet belátni, ami zavaró
a páciensek számára.

Ötödik születésnapját ünnepli a Pillantás Optika. Ennek alkalmából egyik szerencsés ügyfelét ajándékozta meg a cég. Akik ez
év október 31-e és november 15-e között szemüveget vásároltak
az üzletben, azok egy sorsoláson vettek részt, és a nyertes, Sohár
Gábor visszakapta szemüvege árát.
Sohár Gábor november 16-án, szerdán vette át nyereményét
Böhmné Kovács Magdolnától, az üzlet tulajdonosától.

Dr. Rácz Lajos fõorvos urat kérdeztem az ügyben, aki továbbította az észrevételt az illetékesek felé, majd tájékoztatott, hogy pénteken a stratégiai igazgatóval és az illetékesekkel szemlét tartanak, és utána nyilatkoznak, hogy kicserélik-e az üveget.

HKV
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SZÜLÕKÉNT A KISGIMIRÕL

Ennyire jól érezzük magunkat a gimnáziumban...

Amikor az elsõ gyermekünk elérte azt a
kort, hogy a „kisgimnáziumba”, a nyolcosztályos képzésre felvételizhetett, hoszszas gondolkodás, mérlegelés elõzte meg,
hogy 10 évesen váltson-e iskolát. Abban,
hogy a mérleg nyelve a gimnáziumi képzés
felé billent, több tényezõ is szerepet játszott:
– Fontos volt, hogy a gyermek nyitott volt a
változásra, nem akartuk ráerõltetni az iskolaváltást.
– Tetszett az, hogy több idegen nyelvet tanulhat nyolc év alatt (azóta már egy idegen
nyelvbõl sikeres nyelvvizsgát is tett, és készül a második nyelvvizsgára).
– Mind a gimnáziumi tájékoztatón, mind a
már oda járó gyerekek szüleitõl hallottuk,
hogy gyerekközpontú nevelés folyik az intézményben, figyelnek a diákokra, családias légkör jellemzi az iskola hangulatát.
– Fontos volt még, hogy a gyermekünk 18
éves koráig nem repül ki a családi fészekbõl, nem kell kollégiumban laknia, vagy
órákat buszoznia reggelente, hiszen a gimnázium közel van lakhelyünkhöz.
– Mivel én is petõfis voltam (még a négy évfolyamos képzésben), tudtam, hogy milyen
jó ide járni!
Mivel legidõsebb gyermekünk jól érezte
magát a gimnáziumban, jó eredményeket
hozott, a középsõ gyermekünk is kedvet
kapott hozzá, és szeretnénk, ha majd a legkisebb testvér is ide járhatna.
Két kisgimis gyermek édesanyja

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.
További információkért látogasson el
honlapunkra is: www.psg.hu
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MIKLÓSI HÍRCSOKOR
Bolyai Anyanyelvi
Csapatverseny
November 11-én délután kezdetét vette a
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny, melyre
29 csapat nevezett: 22 a mi iskolánkból, 7
pedig a Petõfi Sándor Gimnáziumból.
Összesen 111 tanuló mérte össze tudását
anyanyelvi ismeretekbõl. A verseny közben izgultunk, hogy vajon sikerülni fog-e
jól megoldani minden feladatot. A 60 perc
alatt nagyon jól tudtunk együtt dolgozni,
tetszettek a játékos feladatok, az irodalmi
rejtvények, sõt a helyesírási szabályokra
rákérdezõk is. Az eredményekrõl egyelõre
annyit tudunk, hogy négy csapat jutott be a
megyei elsõ tízbe.
Tatai Boglárka, Deák Réka, Reiter Csenge

Egy rendhagyó szombat:
Tárogató családi nap
iskolánkban
November 12-én, szombaton családi nap
volt iskolánkban. Kilenc órára kellett jönnünk. Elõször 45 percig különbözõ élménypedagógiai játékokat játszottunk,
amivel az osztály jókedvét és összetartását
erõsítettük. Utána közösen elfogyasztottuk az otthonról hozott finomságokat,
majd egy játékos nyelvtanóra következett,
amin az összetett szavak fajtáit és azok helyesírását gyakoroltuk. Utána egy Lélekpillangó nevû társasjátékot játszottunk,
amelyben megismerhettük egymás tulajdonságait. 20 perc helyett 1 óráig játszottunk vele, mert annyira megtetszett a társas, ezért jól éreztük magunkat. A nap további részében néptánc, táblajáték, fényhang terápia és családi sorverseny közül
választhattunk programot. Mindenki sok
élménnyel tért haza errõl a szép napról.
Tatai Boglárka 8. b

Középiskolák bemutatkozása
Hagyomány iskolánkban, hogy novemberben lehetõséget teremtünk arra, hogy a
megyében mûködõ középiskolák nálunk,

helyben betekintést nyújtsanak iskolánk
hetedikes és nyolcadikos tanulóinak és
szüleiknek oktatási kínálatukba. Végzõseink választás elõtt állnak, ezt szeretnénk
megkönnyíteni a rendezvényünkkel. Meghívásunkat 7 középiskola fogadta el, képviselõik útján megtartva a rövid, lényegre törõ tájékoztatást, hogy utána még személyes beszélgetésre, kérdések feltevésére is
maradt idõ. Az intézmények, akik most
helybe jöttek, hogy aztán jövõre majd õk
fogadják a tanítványainkat: Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája és Árpád Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
és Kollégiuma, valamint a Bugát Pál Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, a Dunaújvárosi SzC Hild József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája
és Lorántffy Zsuzsanna Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma, a Pentelei Molnár János Szakképzõ, a Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium.
Horváth Ferencné

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, tombola 100 Ft, büfé.
A jegyeket árulják: Jobban Adrienn, Lénártné Lõkös Zsuzsanna, Tóthné Sebestyén Nikolett, Borbély Éva, Reiterné Gotthárd Nóra, Kádár Katalin.
Szervezõk: Sárbogárdi Zengõ Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvoda SZMK tagjai
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Mészöly-hírek
Szépkiejtés a Mészölyben
,,Tiszteld s tanuld más mívelt népek nyelvét is, (…) de soha ne feledd, miként idegen nyelvet tudni szép, a hazait pedig lehetségesig mívelni kötelesség.”
Ezeknek a gondolatoknak a jegyében rendeztük meg 2016. november 7-én a Mészöly Géza Általános Iskolában a már hagyománynak számító szépkiejtési versenyt.
Iskolánk 3. és 4. évfolyamos tanulói hetek
óta nagy izgalommal készültek a megmérettetésre. A versenyzõk két kategóriában
mérték össze tudásukat: egy szabadon választott és egy kötelezõ szöveget kellett felolvasniuk. Mindkét esetben XX-XXI. századi magyar irodalomból való párbeszéd,
szokatlan idegen szavak, nép- és tájnyelvi
elemeket nem tartalmazó idézet volt.
A tehetséges és jól felkészült tanulók komoly fejtörést okoztak a zsûri tagjainak,
így a helyezések között elõfordult holtverseny is.
A 3. évfolyamon I. helyezést ért el Juhász
Viktória Panna 3. b, II. helyen végzett Vorsléger Zoltán Márton 3. a és Tóth Maja 3. b,
III. helyezett lett Juhász Ferenc Dominik 3.
a és Plancon Eszter 3. b.
A 4. évfolyam eredményei: I. helyen végzett Horváth Balázs 4. b, II. helyezést ért el
Biró Anna 4. a, III. helyezett lett Németh
Zsófia 4. a.
Minden helyezettnek és felkészítõ tanító
néninek gratulálunk!
Kunné Braun Éva

„Tehetségek
Magyarországa”
Iskolánkban – regisztrált tehetségpontként – kiemelten fontosnak tartjuk a tehetséggondozást. A különféle programokat
úgy alakítjuk, hogy minden tanulónk érdeklõdésének és tehetségének megfelelõ

foglalkozáson vehessen részt. A délutáni
szabadidõ szervezésénél is az volt az egyik
fõ szempontunk, hogy többféle lehetõség
közül választhassanak tanulóink. Azt szeretnénk, hogy az iskolai kereteken kívül is
minél több lehetõséggel ismertessük meg
diákjainkat, hogy mindenki megtalálhassa,
ami az egyéniségéhez, az érdeklõdéséhez,
a tehetségéhez leginkább megfelelõ. Ezért
is fogadtuk nagy örömmel az Új Nemzedék Központ képviselõjének meghívását,
mert így lehetõségünk volt részt venni az
EFOP-3.2.1-15-2016/00001 „Tehetségek
Magyarországa” projekt nyitórendezvényén. A rendezvény célja a tehetséggondozás mûködõ rendszereinek összekapcsolása és koordinációja, a hozzáférés egyenlõtlenségeinek korrigálása, a tehetség kibontakoztatására lehetõséget nyújtó programok támogatása, továbbá az érintettek
környezetének bevonása a minél hatékonyabb beavatkozás érdekében. Az utazást,
a programot és a teljes ellátást ingyenesen
biztosították számunkra. Ez a lehetõség

köszönhetõ az elmúlt tanévben iskolánkban színvonalasan megrendezett Tehetség
Fórumnak.
November 12-én 9 órakor jött értünk a
busz és vitt minket Budapestre az Akvárium rendezvényközpontba. A bejáratnál
nagy szeretettel fogadott minket az Új
Nemzedék egyik munkatársa. A regisztráció után mind a negyven tanulónk kapott
egy Tehetségkártyát, amibõl megtudhatták a részletes programot. Nagyon figyelmes és bõséges vendéglátásban volt részünk. Miután elfogyasztottuk a finom
ebédet, a gyerekeink azonnal belevetették
magukat és felfedezõútra indultak a standok között. Kipróbálhatták a nyelvi játékokat, matematikát kicsit másként, játékosan, láthattak 3D-nyomtatót mûködés
közben. Természettudományos érdekességeket figyelhettek meg, elmerülhettek a
hangok világában, különbözõ hangszereken játszhattak és többfajta technikával
készíthettek képzõmûvészeti alkotásokat.
Az egyik legnagyobb élményt a nyolcadikosainknak az adta, hogy együtt sportolhattak és fotózkodhattak híres focistáinkkal, Juhász Rolanddal és Torghelle Sándorral.
A különféle területek kipróbálása után pecsétet kaptak tanulóink, amit értékes ajándékokra válthattak be. Nagy örömmel mutatták a kapott pendrive-okat, világító
karkötõket, bögréket.
A 40 diákot 5 pedagógus kísérte el. Számunkra is hatalmas élményt jelentett ez a
nap. Jó volt látni a gyerekek érdeklõdését,
hozzáállását! Büszkeséggel töltött el bennünket, hogy a programok vezetõi megdicsérték tanulóinkat fegyelmezettségükért,
kitartásukért, kreativitásukért és kiemelkedõ teljesítményükért.
Bízom benne, hogy lesz még lehetõségünk
hasonló rendezvényeken részt venni!
Fülöpné Nemes Ildikó igazgató
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Meglepõ igazságok a magyar nyelvrõl
Természetesen minden nép számára az anyanyelve a legkedvesebb. A magyar nyelv napjának tiszteletére örömmel és nagy érdeklõdéssel gyûjtöttünk össze néhány érdekességet a magyar
nyelvrõl. Nem próbáljuk azt sugallni, hogy egyik nyelv értékesebb
a másiknál; mégis az alábbi tények kicsit jobban megdobogtathatják a magyarul beszélõk szívét.
Nem minden nyelvész ért egyet abban, hogy egyáltalán van-e értelme egy nyelv koráról beszélni. Hiszen az élõ nyelvek folyamatosan változnak, így azt sem lehet pontosan megállapítani, hogyan
válik el egy nyelv a többitõl, és az állandó változások közepette
meddig beszélhetünk ugyanarról a nyelvrõl? Akik mégis a kormeghatározás mellett voksolnak, azok a magyar nyelvet nagyjából 3000 évesnek gondolják – s ha ez így van, akkor a magyar nyelv
régebb óta létezik, mint a latin.
A magyar nyelvben ma 3 igeidõt szokás elkülöníteni, de régebben
több olyan igeidõ is létezett, ami mára kihalt. Ilyenek például a
múltat kifejezõ összetett alakok, amelyek mesékben talán még
fellelhetõk.

A nyelvi változásokon, idegen eredetû szavak használatán keseregni szinte divatos dolognak számít, holott teljesen természetes,
hogy egy nyelv változik, vagy hogy más nyelvekbõl vesz át szava-

kat. Ha nem használnánk „idegen eredetû” szavakat, nem mondhatnánk azt sem, hogy iskola, vagy ceruza, hiszen ezek sem az
alapnyelv részei, hanem más nyelvekbõl vettük át õket.
Minden nyelvnek megvan a maga szépsége és különlegessége – a
magyaré az, hogy tökéletesen alkalmas ütemhangsúlyos versek
alkotására. Mivel a magyar népdalok közül is sok erre az ütemre
épül, ezt a verselést szokás magyaros versmértéknek is nevezni.
Az ütemhangsúlyos versmértéket az ókorban is elõszeretettel
használták, a szigorú forma tartásának pedig komoly hagyománya volt, attól eltérni nem lehetett.
Nagy László szerint: „Nem elég magyar anyanyelvûnek születnünk, tanulnunk kell magyarul a sírig.”

Pósa Lajos: A magyar nyelv
(részlet)
„Nincsen szebb nyelv a magyar nyelvnél,
Lágyan csendül hangja,
Mint a messze rónaságon
A puszták harangja.
Álmodó madárnak
Édes sóhajtása,
Rengõ rózsaleveleknek
Szelíd suttogása.
Bûvös-bájos a magyar szó,
Szépen szóló muzsikaszó”
Vörösné Bágyi Anita és az 5. osztályosok, Szent István Tagiskola
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„ÕSZI ERZSÉBET-NAPKÖZI”
Az õszi szünetben a Cecei Általános Iskola
7. évfolyamának Erzsébet-tábor programot állítottak össze osztályfõnökeik, Balázsné Aranyos Judit és Borosné Asbóth
Ilona. A sikeres nyári program mintájára
az õszi szünet 3 munkanapjára kellett,
napközi jelleggel, napi négy étkezéssel tábort szervezni a bevont diákoknak. 30 tanuló töltötte együtt a 3 napot, amely tele
volt színvonalas eseményekkel. Az elsõ
nap a sport, a mozgás jegyében telt. A bõséges reggeli után az iskola tornatermében
sorversenyeket, játékos vetélkedõket bonyolítottak, majd a cecei sportpályára vonultak, ahol több társuknak szurkoltak a
serdülõk számára rendezett labdarúgóbajnokság keretében megrendezett focimeccsen. A helyi vendéglõben elfogyasztott ebéd után túrázni indultak a település
külterületére 2 csoportban és 2 útvonalon.
Az egyik csoport kerékpárral, a másik gyalogosan ismerkedett az õszi táj szépségeivel.

A második napon autóbuszos kiránduláson vettek részt a diákok Tamásiban, ahol
egy gyalogtúra keretében felkeresték a
vadasparkot, majd délután a termálfürdõ

kellemes szolgáltatásait vehették igénybe.
A programsorozat zárásaként a fõvárosba
utazott a csapat, ahol egész napos elfoglaltságot biztosított számukra a világörök-

ség részét képezõ Budai Várnegyed. Ennek során egy történelmi séta keretében ismerkedtek a történelmi épületekkel, majd
megtekintették a Magyarság Házában található „Mi magyarok” címû interaktív kiállítást. A programok megvalósításához az
Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány 330.000 forintos vissza
nem térítendõ támogatást biztosított.
Balázsné Aranyos Judit

Köszönetnyilvánítás
A Cecei Általános Iskola szeretné kifejezni köszönetét az iskola szülõi közössége
azon aktív tagjainak, akik az õszi szünet
szombatján, 2016. november 5-én jótékonysági jellegû programot szerveztek a
település mûvelõdési házában „Retro
Disco” néven. A programra vártak minden
fiatal és idõsebb mulatni vágyót, akik adományaikkal a helyi iskolába járó gyerekeket támogatták. Az iskola az adományokat
a szervezõkkel egyetértésben, az intézmény udvarán 2017 tavaszán kialakítandó
kerékpártároló kivitelezésére fogja felhasználni.

Bogárd és Vidéke 2016. november 17.
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5 HÓNAP EGY DÁN NÉPFÕISKOLÁN

EZ A TE LEHETÕSÉGED!
Vestjyllands Hojskole – 2017. január 7.–2017. június 2.
A Mezõföld Népfõiskolai Társaság programjában 18 év feletti, angolul jól tudó
magyar fiatalok jelentkezhetnek ösztöndíjjal a dán Vestjyllands Hojskolera.
Ha felnõtt életed kezdetén vagy, de még nem döntötted el, hogy merre indulj;
ha fel akarod fedezni rejtett képességeidet, meg akarod ismerni önmagadat
egy nemzetközi közösségben;
ha érdekel a világ jövõje, a fenntartható fejlõdés a mindennapokra lebontva;
ha szeretnél megtapasztalni egy 150 éve jól mûködõ demokráciát;
ha érdekel a világ egyik legfejlettebb, legszabadabb, legdemokratikusabb országa, JELENTKEZHETSZ a Mezõföld Népfõiskolai Társaságnál a dán partner
népfõiskola, a VESTJYLLANDS HOJSKOLE tavaszi kurzusára, mely 2017. január 7-étõl 2017. június 2-áig tart.
Kapcsolat: Ács Sándorné +36 (30) 385 0379, Virág Zsuzsa +36 (30) 514
5274
Mezõföld Népfõiskolai Társaság, 2434 Hantos, Rákóczi út 18.
E-mail: kishantos@datatrans.hu
Fax: +36 (25) 506 021
Jelentkezési határidõ: 2016. december 6.
A jelentkezés módja: kitöltött és aláírt jelentkezési lap, kézzel írt bemutatkozás
magyarul és ugyanez a bemutatkozás gépelve e-mailen angolul
Részletek:
A pályázókat meghívjuk egy személyes elbeszélgetésre, ennek idõpontja és
helyszíne 2016. december 9. 11 óra, Kishantos (aki ezen nem tud részt venni,
nincs lehetõség pótmeghallgatásra), melynek alapján még aznap kihirdetjük,
hogy ki utazhat Dániába.
A dán népfõiskola: „iskola az életért”. Egy iskola, mely minden diák álma: nincs
osztályzat, nincs vizsga, a diák saját örömére tanulja a maga választotta tárgyakat. A tanár egyenrangú félként, barátként vezeti be a diákot a választott
témákba. Sok-sok beszélgetés, vidámság, a szellem és a kéz együttes munkája, test és lélek harmóniája – ez a dán népfõiskola. Szakmát, bizonyítványt nem
ad, de megtanít önmagad és a közösség számára hasznos életet élni. A Mezõföld Népfõiskolai Társaság célja a magyar és dán népfõiskolai felnõttoktatás
hagyományaira és külföldi tapasztalatokra építve munkálkodni Magyarország
fenntartható, demokratikus fejlõdésért, és azért, hogy a magyar társadalom
összetartó, kulturált nemzetté váljon. Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik
ezekkel a célkitûzésekkel azonosulni tudnak és saját környezetükben ezért tevékenykedni is kívánnak, akik készek arra, hogy Magyarországot, a magyar
kultúrát méltó módon képviseljék Dániában.
A kurzus fõ célja: megismertetni a dán népfõiskolai szemléletet, betekintést
nyújtani a 150 éves dán demokrácia mindennapjaiba, és megismertetni a
fenntarthatósághoz vezetõ út gyakorlati tennivalóit. Azoktól, akiket Dániába
küldünk, azt várjuk, hogy hozzanak haza minden hasznos és értékes tudást,
szemléletet és tapasztalatot, és kamatoztassák azt szûkebb-tágabb közösségük számára.
A népfõiskolán az oktatás nyelve dán (!), de más külföldi diákok is lesznek,
ezért sok magyarázat lesz angol nyelven, és a diákok segítségére is számítani
lehet – ez kiváló lehetõség nyelvgyakorlásra és egy nemzetközi közösségben
való boldogulásra. A nyelvi korlátok miatt a magyar diákok azokat a tantárgyakat választhatják, melyekhez nem szükséges sok nyelvtudás. A diákoktól elvárják az iskolán folyó tevékenységekben való aktív részvételt, beleértve a
konyhai munkát és a takarítást, valamint az iskola írott és íratlan szabályaihoz
való alkalmazkodást. A kiutazó diákokat kishantosi népfõiskolánkon felkészítjük, hazatérés után pedig személyes beszámolót kérünk és közösen értékeljük
a programot.
A tanfolyam költségeit az iskola fedezi, tehát a magyar diákoknak nem kell
részvételi díjat fizetni (!), így a szállás, étkezés, oktatás ingyenes számukra. A
költségek, amiket a diákoknak kell mindenképpen állni: útiköltség (a ki- és hazautazást mindenki magának szervezi meg), a fakultatív külföldi kirándulás
költsége. Ezen felül a zsebpénzt mindenkinek igény szerint magának kell biztosítani, de mivel az iskolán teljes ellátást kapnak a diákok, ez nem túl nagy
összeg. A külföldi tanulás idõtartamára vonatkozó egészségügyi biztosítás intézése is egyénileg történik.
Választható tárgyak: ökológia, színház, zene, festészet, kerámia, tánc, filozófia,
dán nyelv, sport stb.

Az egyik tantárgy bemutatása
APPLIED SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Are you looking for the place where you can get experience in organic farming
without having to take a degree in agriculture. Where you can pick up
experience and knowledge about natural building. Where you can engage
yourself in some of the broad and specific questions regarding sustainable
living? A way of life that encourages economic independence and simplicity
that creates space for your own inspiration to unfold.
Is there an artist hidden in you? Who works in wood, clay and/or other natural
materials? Our houses are works of art, which reflect the creative and inspired
lives of those whose dwell within.
Do you want to see your life in context?
Come to Vestjyllands Folk High School and be a part of our innovative Applied
sustainable development program.
Our focus is:
Natural building – Organic gardening – Alternative energy – Resource management – Fusion Kitchen – 2nd hand Clothing Design
Ha a fenti szövegnek legalább a lényegét nem érted, akkor angoltudásod sajnos nem elegendõ a programban való részvételhez.

www.vestjyllandshojskole.dk
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NYISSON
ÜGYFÉLKAPUT!
Akinek még nincs, érdemes Ügyfélkaput nyitnia, hiszen a regisztráció mindössze néhány percig tart. Ehhez személyazonosító igazolványra és érvényes
e-mail-címre van szükség. Ügyfélkapun
keresztül sok más mellett az adóügyek
is egyszerûbben, kényelmesebben intézhetõk.
Regisztrálhat személyesen az okmányirodában, a kormányhivatal ügyfélszolgálatán, a NAV ügyfélszolgálatán, valamint külképviseleteken is. Ezt követõen
a felhasználó a megadott e-mail címre
kap az ügyfélkapu nyitásához szükséges, egyszer használható aktiváló kódot.
A kód a regisztrációtól számított 5 napig érvényes.
Ha már rendelkezik ügyfélkapuval, de
nem tud belépni fiókjába, annak több
oka is lehet. Ha az aktiválás 5 napon belül nem történt meg, jelszava lejárt, vagy
elfelejtette a felhasználónevet, akkor
személyesen kell felkeresni valamelyik
regisztrációs szervet. Ha csak a jelszavát
felejtette el, az elfelejtett jelszó funkció
ikonnal új jelszó kérhetõ.
Az ügyfélkapunyitásról a nap 24 órájában részletes tájékoztatás kérhetõ a
Kormányzati Ügyfél-tájékoztató Központ ingyenesen hívható telefonszámán: 1818, külföldrõl a +36 1 371
9300-as számon, e-mail-címrõl: 1818@
ugyfelvonal.hu.
Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések
és segítségkérések
a polgárõrségtõl éjjel-nappal
a következõ telefonszámon:

2016. november 17. Bogárd és Vidéke

A HAZAI ELAVULT LAKÁSÁLLOMÁNY
NEMCSAK ENERGIAPAZARLÓ,
RENDKÍVÜL SZENNYEZÕ IS
Magyarországon 8-14 ezer ember hal meg idõ elõtt a légszennyezettség következtében. A rossz levegõért legnagyobb mértékben, 70 százalékban a lakossági fûtés a felelõs. Az energia hatékonyabb felhasználása, magasabb energiahatékonysági elõírások
bevezetése, a hagyományos energiahordozók kiváltása nem önmagában a véges erõforrásainkkal való takarékosság miatt fontos, hanem csökkenti a költségvetés egészségügyi kiadásait és egyben életeket ment.
A Földmûvelési Minisztérium „Fûts okosan!” kampánya arra hívja fel a figyelmet,
hogy napjainkban a kisméretû szállópor kibocsátásához a legnagyobb mértékben a lakossági fûtés járul hozzá, közel 70 %-kal. Lényegesen kisebb a korábban fõ problémaforrásnak gondolt ipar (kb. 7 %) és közlekedés (kb. 10 %) részesedése.
Május elején már megjelent egy riasztó statisztika a hazai légszennyezettségi adatokról. Kína után Magyarországon a legmagasabb a légszennyezettség miatti halálozások
száma – millió lakosra számítva. Az egészségügyi világszervezet, a WHO szerint 8 halálesetbõl egyet a légszennyezés okoz, és a kár évi 40 milliárd dollár, ami a hazai GDP
19 százaléka.
A légszennyezés és a teljes primer energiafelhasználás legalább 40 százaléka közvetlenül az épületek üzemeltetéséhez köthetõ, ezen belül a háztartások kb. a harmadáért
felelnek. Ha az épületek energiafelhasználását sikerül csökkenteni, az egyben hozzájárul a károsanyag-kibocsájtás és a légszennyezettség mérsékléséhez is.
Van egy további fontos egészségügyi vonzata is annak, ha a lakásállomány minõsége
javul. Idõnk 90 százalékát zárt térben töltjük, ezért jólétünk, életminõségünk nagymértékben az épületektõl függ. A Magyar Energiahatékonysági Intézet szakmai rendezvényén bemutatott Healthy Home Barometer 2016 nemzetközi kutatásban a
Velux arra vállalkozott, hogy megmérje, mitõl érezzük jól magunkat otthon a lakásunkban. A 14 országban lefolytatott kutatásban 14 ezer embert kérdeztek meg, köztük magyarokat is.
Az európaiak véleménye szerint az egészség otthon kezdõdik, megelõzi az egészséges
étkezést, a káros szenvedélyek elkerülését. A kutatás választ keresett arra is, hogy az
épület-felújítások esetén mi az alapvetõ mozgatóerõ. A válaszadók 98 százaléka az
otthoni általános közérzetét akarja javítani, 96 százalék csökkentené az energiaköltségeket. A jólét tehát fontosabb a kiadások mérséklésénél. Az egészség és a boldogság
közötti összefüggésekbõl az látható, hogy minél elégedettebbek vagyunk az otthonunkkal, annál energikusabbak és egészségesebbek vagyunk. Ma a magyarok 45 százaléka elégedetlen meglévõ lakásával.
„Az épületek felújítása, ezen belül az energiatakarékosság ösztönzése sokoldalú jótékony hatással jár. Egyszerre teremt új munkahelyeket, növeli a költségvetés bevételeit, és hatékony eszköze az ország energia- és importfüggõsége csökkentésének, a külkereskedelmi mérleg javításának. Eddig kevés szó esett arról azonban, hogy az egészségesebb lakókörnyezet megteremtése további komoly nemzetgazdasági elõnyökkel
is jár, hiszen az egészségesebb emberek kevesebbet járnak orvoshoz, így csökkentve a
társadalombiztosítás kiadásait” – mondta Szalai Gabriella, a Magyar Energiahatékonysági Intézet munkatársa.

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

Magyar Energiahatékonysági Intézet

Fejér Megyei Kormányhivatal

TÁJÉKOZTATÁS A FEJÉR MEGYEI BAROMFITARTÓK RÉSZÉRE
A Csongrád és Békés megyei madárinfluenza-kitörésekre tekintettel az Országos Fõállatorvos 3/2016. számú határozatában elrendelte az alábbi intézkedéseket:
„Magyarország teljes területén a baromfitartó gazdaságokban a baromfik etetését, itatását kizárólag teljesen fedett, lehetõleg oldalról is zárt helyen kell végezni. A takarmányt zárt, fedett helyen kell tartani és a tárolás során biztosítani kell, hogy a takarmányhoz ne férjen hozzá idegen fajú állat (vadmadár, rágcsáló stb.).”
A határozat közzétételének idõpontja 2016. november 4.
Amennyiben az állattartó a fent nevezett határozat rendelkezéseinek nem, vagy nem megfelelõen tesz eleget, az arra hatáskörrel és
illetékességgel rendelkezõ élelmiszerlánc-felügyeleti szerv bírságot szab ki, vagy egyéb intézkedést foganatosít. Az intézkedés elrendelésének szükségessége a betegség jelentõs gazdasági kártétele, valamint az, hogy a környezetben fennmaradásban és a házimadár-állományok közötti terjedésében jelentõs szerepe van a vadmadaraknak – adott tájékoztatást dr. Sziebert Gergely megyei
fõállatorvos.
Szakonyi Balázs kommunikációs referens, Fejér Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet
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KÖSZÖNET
Ezúton mondok köszönetet a Tamásiban, 2016. november 10-én megrendezett búváróra-kiállításomhoz nyújtott
segítségükért: dr. Bognár Szilveszter r.
ezredes, rendõrkapitány úrnak, Nagy
István ny. á. r. ezredes úrnak és Horváth
Ferenc ny. á. r. alezredes, rendõrkapitány úrnak, Huszár József órásmesternek, Kissné Babi órásnak, Huszár Anikónak, Mágocsi Adriennek.
Streng Ferenc
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy

CSECSETKA
LAJOSNÉ
született Kádár Edit
életének 78. évében elhunyt.
Temetése
2016. november 19-én
11 órakor lesz
a Huszár-temetõben.
Gyászoló család

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk
Önöket a fogyatékkal élõk
világnapja alkalmából
tartandó ünnepségünkre.
József Attila
Mûvelõdési Központ,
2016. december 8. 14 óra

KÖZÖSSÉG / A MI VILÁGUNK

KIMERÍTHETETLEN
KINCSTÁR
Most vasárnap volt a magyar nyelv napja. November 13. Új jelenség: a naptár tele van kiemelt napokkal, emléknapokkal. Van napja a kenyérnek, víznek, magyar bornak, van napja a Földnek, de bizony az ölelésnek, gyaloglásnak is. Csak az érdekesség kedvéért említem: van ilyen nap, hogy „Ne vásárolj semmit!” De szántak napot az anyatejjel való táplálásnak, számos foglalkozásnak (tûzoltók napja, pedagógusnap). Az egész oldalt meg lehetne tölteni a különbözõ ilyen napok felsorolásával. Akik ezt kitalálták, nyilván fel
akarták hívni a figyelmet azokra a dolgokra, amelyek fontosak az emberiség számára.
A magyar nyelv napja nem régi intézmény, pár éves. Azért tették november 13-ára, mert
1844-ben ezen a naptári napon döntött úgy az akkori pozsonyi országgyûlés, hogy ezentúl a magyar lesz a hivatalos nyelv ebben az országban. Miért, addig mi volt? Bizony, a latin. Latinul fogalmazták a törvényeket, latin volt a bírósági tárgyalások, a hivatalos iratok, kérvények, felterjesztések, határozatok nyelve. Aki közéleti pályára akart menni,
elõször is el kellett sajátítania az ókori római birodalom nyelvét. A nyolc-tíz éves kisfiút,
aki valami magasabb iskolatípusba tette a lábát, nem ám a fizikával, biológiával, kémiával nyaggatták, hanem a latin igeragozással. Furcsa világ lehetett. Elgondolkoztató, hogy
régi nagyjaink, Vörösmarty, Petõfi, Arany folyékonyan tudtak latinul. De tartok tõle,
hogy a periódusos rendszerrõl, atomszerkezetrõl nemigen voltak ismereteik. Ma már viszont a néhány szaktanáron kívül senki nem birtokolja a latint, viszont a Mengyelejev-féle periódusos rendszerrõl legalább halvány tudása mindenkinek van, aki elvégezte a
nyolc általánost. És magyarul is tud jól-rosszul mindenki. Ahogy pedig csak felszínes tudásuk van az embereknek a víz, a kenyér vagy a gyaloglás jelentõségérõl, úgy a mi ékes
magyar nyelvünkrõl is csak félvállról vesznek tudomást. Hasonlítunk mi ahhoz az emberhez, akinek kincsekkel van tele a padlása vagy a pincéje, de tudatlanságában száraz kenyeret rágcsál. Mert a magyar nyelv valóban egy kimeríthetetlen kincstár, csak nemigen
tudunk errõl.
Hogy is ír a tizenhatodik században tudós Sylvester János? „Csudálhatja minden nép a
magyar nípnek elméjének éles voltát az lelísben, mely nem egyéb, hanem magyar poézis.” A nyelvi leleményrõl van itt szó. Forgatom például az elmémben az ér ige származékainak hihetetlenül népes sorát. Lelemény kell ahhoz, hogy ugyanazzal a hangsorral fejezem ki, hogy valaki az arcomhoz ér, vagy a városba ér. De képzõk révén micsoda gyereksereg sarjad csak ebbõl az egy szóból! Érdekel: azt jelenti, hogy „böködi” az agyamat. Ért:
eljutott az agyáig. Érez: végigsimított az értelmén. És sorjáznak az „unokák”: érdekes,
értelmes, értelmetlen, érzékeny, érzéketlen. Nem folytatom, mert végeérhetetlen a sorozat.
Szent dolog a magyar nyelv, népünk lelkének tárháza, kapcsolataink csodás eszköze.
Kár, hogy mostanában divat bemocskolni, rossz dologra használni.
L. A.

Meghívó
Horváth Lajos:

Gyalog megyünk,
vagy Elvis Presley?
Program:
ÜNNEPI MÛSOR
VENDÉGLÁTÁS
A rendezvény szervezésében részt vesznek: Csipike Egyesület, Sárbogárdi
Egyesített Szociális Intézmény, Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI.
Kérjük, jelezze részvételi szándékát
2016. december 2-áig a Család- és Gyermekjóléti Központ vezetõjénél! Ha
szüksége van szállításra Sárbogárd közigazgatási területén belül, hívja a 06
(25) 508 970-es telefonszámot.
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KÖNYVBEMUTATÓ
ÉS EMLÉKEST

2016. november 28-án
17 órakor
a Madarász József
Városi Könyvtárban.
Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!
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A levendula jótékony hatásai
A levendula a Földközi-tenger mellékén õshonos
félcserje. A nálunk is termesztett angol levendulának a virágokból desztillációval nyert illóolaját, illetve a megszárított, illatos leveleit és lila virágait
hasznosítják.

A levendula gyógyhatása,
felhasználása
A levendula az egyik legsokoldalúbban, legváltozatosabban használt, finom illatú gyógy-, fûszer- és
dísznövény. Európába a rómaiak hozták be, az ókorban ez a növény a szépségápolás meghatározó növénye volt. Latin neve is innen ered: lavare = mosni. Többféleképpen használták: testre kenve, fürdõvizet illatosítottak vele, szappant készítettek belõle, de akár száraz virágát a földre szórva, felakasztva is illatosítottak vele. A néphit szerint a levendula
távol tartja az ártó, rontó erõket, szellemeket. Ezt a
levendula erõs illatával magyarázták.
Már a 13. és 14. századból vannak feljegyzések,
melyek megemlítik, hogy akinek a kesztyûje bõven
és nagy mennyiségben szívott magába levendulaolajból, azoknak a szervezete sokkal ellenállóbb volt
a pestissel szemben. Az ókori görög, római és Karthágóból származó leletek arról tanúskodnak, hogy
az akkori fürdõkben gyakran mártóztak meg levendulában. Egyiptomban balzsamozáshoz használták, Angliában a pestisjárvány idején a csuklóra kötözve viselték. Évszázadokon keresztül használták
mint fájdalomcsillapító, görcsoldó, nyugtató, idegrendszert erõsítõ szer. Használták még rüh és moly
ellen, ficam gyógyítására, rovarcsípésre, fogfájás
ellen. A 20. század elején a levendula gyógyszerként használatos, hasmenés, köhögés, fejfájás ellen, a II. világháborúban pedig sebfertõtlenítõként.
Igen magas illóolaj-tartalma van a levendulának,
melyet lepárlással nyernek. Virágként leszedve és
csokorba kötve, vagy virágpárnát készítve rengeteg mindenre felhasználható.
A levendulának csodálatosan aromás, fûszeres,
igen kellemes illata van. Virágját vagy leveleit megdörzsölve kezünkön hosszú ideig illatozik. Harmóniát teremt az emberben, látvány és illat együtt bûvöl
el mindenkit, frissít, regenerál, felüdít és nyugtat
egyszerre.
A levendula jó mézelõ növény, méhcsaládokat telepítve levendulásunk mellé igen értékes levendulamézhez juthatunk.
Lakótérbe helyezve a frissen vágott, vagy szárított
virágot kellemes levendulaillat lengi be lakásunkat,
a mi örömünkre, a molyok, tetvek, szúnyogok és
rovarok szomorúságára, mert azokat elûzi.

Jótékony hatásai
– A levendula illóolaja nyugtató hatású, oldja a feszültséget, a mindennapos bosszúságok okozta
stresszt, és erõsíti az idegeket. Ezzel az alaphatással harmonizál a virág színe is, hiszen a lila relaxációs szín. Az illatlámpába, vagy zsebkendõnkre csepegtetett 1-2 csepp illóolaj a levegõbe kerülve rövid idõn belül kifejti jótékony, nyugtató hatását.
– Az illóolaj hatásos tériszony és tengeribetegség
ellen: szagolgatásával enyhíthetõ a repülõ- vagy a
hajóúton fellépõ rosszullét. A hetente az autó szõnyegére ejtett 1-2 csepp illóolaj megóvja a vezetõt
a fölösleges idegeskedéstõl, higgadtabban viselkedik a volánnál, mások iránt több megértést tanúsít közlekedés közben. És nem utolsósorban sokkal
jobb illatosító minden másnál. Erre a célra egyéb-

ként egy tüllzacskóba tett szárított levendula is alkalmas.
– Teája ugyancsak idegnyugtató, idegerõsítõ hatású. A szárított virágot 1:1 arányban keverjük szurokfûvel, majoránnával, borsmentával, rozmaringgal, macskagyökérrel, s valamivel kevesebbet adjunk hozzá citromfûbõl és komlóból. Ebbõl a keverékbõl 1 evõkanálnyit forrázzunk le 3 dl vízzel, 15
percig hagyjuk állni, majd szûrjük le. Naponta 1-2
adag teát fogyasszunk.
– A virágból fõzött tea megszünteti az idegi alapon
létrejött fejfájást. Oldja a simaizomzat görcseit az
emésztõrendszerben, javítja az epeelfolyást, fokozza a vastagbél perisztaltikus (hullámzó) mozgását,
és segíti a hasnyálmirigy munkáját.

ségoldó, idegerõsítõ, nyugtató hatású. Enyhíti a
fejfájást, a depresszív kedélyállapotot, segíti az elalvást, az alvászavarokat megszûnteti.
– Az immunrendszert erõsíti, élénkíti.
– Ha a mosógépbe, a mosott ruhák közé cseppentünk 10 csepp illóolajat, attól nemcsak kellemes illata lesz a ruháknak, de fertõtleníti is azokat.
– Fejtetû távoltartására hajmosás után kenjünk a
hajunkra 2 csepp levendulaolajat, 2 csepp eukaliptuszolajat és 2 csepp teafaolajat.
– A levendulavíz (mely Alapon is kapható) kiváló és
vegyszermentes szépségápoló (mondhatni fiatalító elixír) bármilyen arcbõrre, nagyon jó hatásfokkal
kezeli a pattanásos bõrt.

– A hideg teával átitatott nyugtató pakolás lábficam, csonttörés esetén csillapítja a végtagokban a
kellemetlen zsibogást és fájdalmat.
– A meleg lábáztató vízbe cseppentett 5 csepp levendulaolaj, vagy 1 evõkanálnyi levendulavirágból
forrázott, 15 percig áztatott tea csodákat mûvel. 30
perces áztatás teljesen regenerálja a fáradt, megdagadt lábat.
– Meghûléses idõszakokban inhaláláshoz vagy az
illóolajat, vagy a virágból fõzött teát alkalmazva
enyhíti a felsõ légutak gyulladásait.
– Mind az illóolaj, mind a tea alkalmas a reuma elleni gyógyfürdõhöz. A hatóanyagok a bõrön keresztül
felszívódva a vérárammal eljutnak a központi idegrendszerbe, így fokozottan fejthetik ki nyugtató hatásukat, a fájós testrész víz alatti masszírozásával
pedig szinte teljesen megszüntethetõ a fájdalom.
– Jó szolgálatot tesz a szájban elõforduló aftózisok
(íny-, torok-, hangszálgyulladás), nyelvégés esetén, ilyenkor 2 evõkanálnyi virágból 5 dl vízben fõzött teával, vagy 5 dl vízbe cseppentett 5 csepp illóolajjal kell gargalizálni.
– A levendulavirág kivonata alkotórésze azoknak a
gyulladásgátló, hidratáló biokrémeknek, amelyeket a terapeuta a beteg testrészre (vese, petefészek, prosztata) masszíroz naponta 15 percen keresztül.
– A levendula virágát szívesen használják a szekrényben tárolt ruhanemû illatosítására, egyúttal a
molyok távol tartására, a szobában felakasztott kis
levendulakévék pedig elûzik a legyeket és a szúnyogokat.
– Javítja az életfolyamatokat, fokozza a testi és lelki
frissességet.
– Antibakteriális, fertõtlenítõ, gyulladást csökkentõ hatása van. Aromaterápiában használva feszült-

Levendula a rák elleni harcban
Rákkutatók megfigyelték, hogy a levendulában található vegyületek egy csoportja gátolja a rákos
sejtek kialakulását és megakadályozhatja osztódásukat. Az eddigi laboratóriumi vizsgálatok a lágyszövetek, többek között a máj, az emlõ és a prosztata rosszindulatú daganataira irányultak, és a kutatási eredmények szerint a monoterpének lassíthatják ezek növekedését. Egyelõre túl korai lenne biztosan kijelenteni, hogy a levendula gyógyítja a rákot. Az elõzetes eredmények azonban olyan ígéretesnek bizonyulnak, hogy ezeknek az esszenciális
olajoknak a lehetséges rákellenes hatásaival kapcsolatban már folynak a klinikai kísérletek.

Érzelmi hatások
Az európai orvosok és lélekgyógyászok szívesen
használnak levendulát érzelmi bajok kezelésére. Eloszlatja a depressziót, a félelmeket, segít az álmatlanság, a túlérzékenység, a mélabú, a hirtelen hangulatváltások, a kilengésekre való hajlam, az idegesség és a feszültségek felszámolásában. Az orvosok állítják, hogy erõsíti az immunrendszert. A levendulaolaj elûzi a félelmeket, tisztítja a gondolatokat, csökkenti a harag mértékét, valamint az aggályoskodást. A szélsõséges érzelmi állapotok helyrebillentésén keresztül visszaállítja a lelki egyensúlyt. Lecsillapítja az elmét, lazít és támogatja a
testi–lelki jó közérzet fenntartását. Semlegesíti az
érzékek túlmûködését, lelohasztja a harcias vagy a
versengõ elme hevességét. Elûzi az álmatlanságot.
„Ha álmunkban levendulaillatot érzünk, egy kedves
élmény emlékét idézzük fel” – áll Krúdy Gyula
Álmoskönyvében.
Forrás: internet
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Lencsegulyás
Hozzávalók a gulyáshoz: 25 dkg lencse, 1
db csirkemellfilé, 2 közepes sárgarépa, 2
közepes fehérrépa, 1 közepes fej vöröshagyma, só, bors, fûszerpaprika ízlés szerint (õrölt), 2 db babérlevél, 1 ek napraforgóolaj, 1,5 l víz; a csipetkéhez: 10 dkg finomliszt, 1 db tojás, só ízlés szerint.

A lencsét elõzõ este beáztatjuk. A húst felkockázzuk. A vöröshagymát apróra összevágjuk, a sárgarépát felkarikázzuk. Pár
evõkanál olajon megdinszteljük a hagymát, lehúzva a tûzrõl megszórjuk ízlés szerint pirospaprikával, õrölt borssal. Visszatesszük a tûzre és rádobjuk a húskockákat,
megvárjuk, míg levet ereszt kicsit a hús
(pörköltet kezdünk el készíteni tulajdonképpen). Rádobjuk a sárgarépát, a leszûrt lencsét, a fehérrépát, a babérleveleket, és felöntjük kb. 1,5 liter vízzel (fõzés közben pótoljuk a vizet). Amikor majdnem puha a
lencse és a hús, akkor beletesszük a sót, belecsipegetjük a csipetkét, és készre fõzzük.
A csipetke elkészítése: 10 dkg lisztet összegyúrunk 1 db tojással, pici sóval, és a tésztából apró darabokat csipegetünk a levesbe, vagy fõzõvízbe.

A csirkecombokat besózzuk és megszórjuk ízlés szerint õrölt borssal, majd egy kicsit állni hagyjuk. A sütõtököt és a krumplit megpucoljuk és ízlés szerint felkockázzuk, majd megszórjuk sóval és õrölt borssal. Egy tepsibe egymás mellé tesszük a befûszerezett csirkecombokat, majd köré
tesszük a felkockázott sütõtököt és krumplit. Köré szórjuk a fokhagymagerezdeket
(nem kell megpucolni), rátesszük ízlés szerint a kakukkfûágat és a babérlevelet
(megszórhatjuk szárított kakukkfûvel is),
majd aláöntjük a bort (bor helyett önthetünk alá 1,5 dl víz és fél citrom levének a keverékét). A vajat felolvasztjuk, majd megkenjük vele a csirkecombokat. A maradék
olvasztott vajat rácsorgatjuk a zöldségekre. Lefedjük egy fóliával, elõmelegített sütõbe helyezzük, majd közepes hõmérsékleten kb. 45 percig pároljuk. Ezután leveszszük a fóliát, majd visszahelyezzük a sütõbe, és szép pirosra sütjük.

Sajtos burgonya
Hozzávalók az alaphoz: 2 kg burgonya,
200 g margarin; a tejfölös keverékhez: 450
g tejföl (20 %-os), 1 csapott ek ételízesítõ, 1
apró csipet só; a tetejére: 100 g gouda sajt
(reszelt).

Hozzávalók: 2 kg krumpli, 1/2 kg kolbász,
1/2 kg szalonna, 3-4 fej vöröshagyma, só,
bors, pirospaprika, zsír (a tepsi kikenéséhez).

A krumplit meghámozzuk, felkarikázzuk,
és ízlés szerint fûszerezzük. Kicsit állni
hagyjuk, majd háromfelé osztjuk. A kolbászt is felkarikázzuk, a szalonnát szeletekre vágjuk és bevagdossuk. A hagymát
karikákra szeljük. Egy tepsit kikenünk
zsírral, és a hozzávalókat rétegesen egymásra rakjuk: elõször a krumplit, rá a kolbászt, aztán újra a krumplit, majd a hagymát, és az utolsó krumpliréteget a szalonnával rakjuk meg. Letakarjuk alufóliával
és elõmelegített sütõbe toljuk. Amikor a
krumpli megpuhult, levesszük róla az alufóliát, és így sütjük tovább. Kb. másfél óra
alatt készre sül.

Rakott túrós tészta
édesen
Hozzávalók: 25 dkg fodros kocka, 2 db
tojás, 25 dkg tehéntúró, 1 dl tejföl, 5 dkg
vaj, 3 ek cukor (2 ek nyírfacukor, 1 ek
kristálycukor), 1 cs vaníliás cukor, 1 db
citrom reszelt héja, 12 dkg mazsola és
aszalt vörös áfonya, 1 tk zsemlemorzsa, 2
csipet só.

Tepsis csirkecomb
krumplival és sütõtökkel
Hozzávalók: 4 db csirkecomb (vagy csirkeszárny), 50 dkg krumpli, 50 dkg sütõtök,
5-6 gerezd fokhagyma, 10 dkg vaj, 2 db babérlevél, kakukkfû (lehet szárított is), 1,5
dl fehérbor, só, õrölt fehér bors.

Betyárkrumpli

A kb. egyforma méretû burgonyákat hámozás után sós vízben megfõzzük. Amint a
burgonyák megfõttek, picit hûlni hagyjuk
õket. Ez idõ alatt kimargarinozunk egy közepes méretû tepsit. A tejfölt kikavarjuk
ételízesítõvel és sóval ízlés szerint. A megfõtt burgonyából egy ujjnyi réteget reszelünk a tepsi aljába nagy lyukú reszelõvel. A
fûszeres tejföllel megkenjük a burgonyát a
tepsi egész felületén, majd a margarinból
reszelünk rá. Ezután újabb burgonyás–tejfölös réteg következik, és ezt addig folytatjuk, amíg az alapanyagaink el nem fogynak. Úgy kell rétegezni, hogy a legfelsõ réteg tejfölös legyen. Ezt követõen gazdagon
megszórjuk reszelt sajttal, majd villával az
egészet átszurkáljuk, hogy a margarin a sütõben át tudja járni az ételt. 180 fokos sütõben addig sütjük, amíg a sajt meg nem pirul
a tetején.

A fodros tésztát forró, enyhén sós vízben
kifõzzük, majd alaposan lecsöpögtetjük. A
tojásokat a cukrokkal, a tejföllel, a reszelt
citromhéjjal, a vaj 2/3-ával és a túróval kikeverjük. A mazsolát megmossuk, majd a
tésztához adjuk azt is, és alaposan összekeverjük. Egy kerámia-, vagy jénai tálat kikenünk a maradék vajjal, meghintjük a zsemlemorzsával és beletesszük a túrós maszszát. A sütõt 200 fokra elõmelegítjük és kb.
20 perc alatt készre sütjük az egészet addig, amíg a teteje egy kicsit megpirul. Kissé
hûlni hagyjuk, majd porcukorral meghintve, felszeletelve tálaljuk.

16

2016. november 17. Bogárd és Vidéke

SPORT

A KISLÁNG ÉGETT
NAGYLÁNGON

FOCIDÖMPING

Kisláng U16–Sárbogárd U16 6-1 (2-0)

AJÁNDÉKBA ADOTT
HÁROM PONT
Baracs–Sárbogárd 2-1 (1-1)
Baracs: Tóth N. – Nagy D., Oroszi L. K.,
Balogh D., Éliás Zs., Mészáros S., Szurma
P., Fülöp A., Sági J., Rezes J.
Csere: Badi K., Sebestyén G., Bartók M.,
Csizmár M. J.
Edzõ: Gyalus Zoltán.
Sárbogárd: Deák M. – Gráczer G., Kõkuti
T., Horváth I., Nagy Á., Lajtos A., Tóth
Zs., Laták B., Boros B., Gráczer B., Horváth Á.
Csere: Varga T., Vámosi D., Rauf R., Hegedûs Gy., Simon Cs.
Edzõ: Gracza Tibor.
Sáros, mély talajú pálya fogadta a csapatokat. A vendégek támadásait a hazai védelem sikeresen verte vissza a mérkõzés elején. A 9. percben Boros B. góljával a Sárbogárd megszerezte a vezetést. Lajtos A.
átadását közelrõl a kapuba helyezte, 0-1. A
gól után továbbra is kimaradt helyzetek
jellemezték a mérkõzést. A Baracs az elsõ
kapuig eljutó, támadó góllal végzõdött.
Nagy D. a kínálkozó lehetõséget kihasználva egyenlített, 1-1. Az irreális talajjal
küzdve igyekeztek a csapatok, de félidõben már dagonyázás folyt a pályán.
A második félidõ nem hozott változást
egészen a 81. percig. A hazaiak szabadrúgáshoz jutottak. A kapu elé ívelt labdára
Nagy D. jókor érkezett és a hálóba kotorta
a labdát, 2-1. Küzdelmes mérkõzésen nem
érdemelt vereséget a Sárbogárd.

ÍGY IS TUDUNK MI
Sárbogárd II.–LMSK Cobra Sport
3-0 (2-0)
Sárbogárd II.: Szopori G. – Nagy T., Hegedûs Gy., Fésû M., Horváth I., Halasi G.,

Huszár D., Szabó Z., Demeter D., Szakács
S., Vámosi G.
Csere: Somogyi L., Juhász G., Rigó L., Bartók Z., Brúzsa S. P.
Edzõ: Pajor László.
LMSK Cobra Sport: Dicsõ Cs. – Gyenis J.,
Kovács I., Horváth A., Lázár J., Csizmadia
Sz., Bagó I., Moncher D. I., Halász G., Sütõ L., Cziczinger Zs.
Csere: Bláski M., Baráth B., Kovács Z., Tímár K.
A mérkõzés elsõ percétõl magához ragadta a kezdeményezést a hazai csapat. A csúszós talaj ellenére pontos passzokkal felépített támadásokat vezettek. A 30. percben a jobb oldalon vezetett támadás végén
a labda a vendégek hálójában kötött ki.
Nagy T. alapvonalról visszagurított labdáját Szakács S. a kaputól 17 méterre átvette
és ballal óriási gólt ragasztott a jobb felsõ
sarokba, 1-0. A gól után továbbra is a Sárbogárd II. veszélyeztetett és a félidõ lefújása elõtt, a 45. percben tovább növelte elõnyét. Ismét a jobb oldalon vezetett támadás végén „táncolt” a labda a kapuban.
Nagy T. átadását Vámosi G. lekészítette
Szabó Z.-nek, aki 16 méterrõl védhetetlenül lõtt a léc alá, 2-0.
A második játékrész elején is tovább tartott a hazai fölény, a vendégek szórványos
ellentámadási kísérleteit a védelem biztosan hatástalanította. Az 54. percben Szabó
Z. elfutott a bal oldalon, középre adott labdáját Halasi G. átvette, egy csellel tisztára
játszotta magát és 17 méterrõl laposan a
kapu jobb sarkába lõtt, 3-0. A lepsényiek
erejébõl egy felsõ lécre küldött szabadrúgás és a 90. percben Szopori G. szabálytalan szerelése után megítélt büntetõ kihagyására futotta.

Kisláng U16: Szolga J. – Erdei B., Molnár
A., Vígházi D., Viktor K., Jakab V. H.,
Kassai R. V., Kassai D., Vörös J., Varga Z.,
Horváth P.
Csere: Papp L. M.
Sárbogárd U16: Deák Z. – Nagy Cs.,
Sohonyai Gy., Ambrózi M., Horváth B.,
Horváth Á. M., Lengyel Sz., Suhajda M.,
Nagy I., Gábris R., Brúzsa T.
Csere: Nagy F., Gábris Z.
A vasárnap délelõtti matinén a hazaiak
kezdtek jobban, és a 3. percben Varga Z.
góljával megszerezték a vezetést, 1-0. A
vendégek saját térfelükre visszahúzódva
próbálták megakadályozni a hazaiak támadását. A 17. percben Varga Z. talált ismét a kapuba és 2-0-ás vezetéshez juttatta
a csapatát. A gól után a Kisláng teret engedett a sárbogárdi próbálkozásnak, de vendéggól nem szültetett. A szünet után szinte
tetszés szerint rúgta gólját a hazai csapat.
Az 52. percben Papp L. M., 3-0. Az 59.
percben Molnár A. volt eredményes, 4-0.
A sárbogárdi csapat védekezési hibáit kihasználva a 64. percben Jakab V. H. lõtte
csapata ötödik gólját. A 82. percben Papp
L. M. révén már fél tucatnál jártak, 6-0.
Az utolsó percben Gábris R. lövésével sikerült kozmetikázni az eredményen, 6-1.
A HÉTVÉGE SPORTMÛSORA
2016. november 19. (szombat)
10 óra: Sárbogárd U19–Bicske U19 (Sárszentmiklóson)
2016. november 20. (vasárnap)

Nagyon sportszerû mérkõzésen várt és
megérdemelt hazai gyõzelem született.

13 óra Sárbogárd II.–Adony (Sárbogárdon)
13 óra Sárbogárd–Bicske (Sárszentmiklóson)

Jók: Nagy T., Szakács S., illetve Kovács J.

Szántó Gáspár

Út Európa élvonalába!
(Bozsik-program)
Vasárnap került megrendezésre a Sárbogárd SE
Sportpályán az U11-es és U13-as korosztály részére a Bozsik-torna. A két korosztályban 109 fiatal
labdarúgó vett részt. A csapatokat felkészítõ edzõk
véleménye alapján a legjobb teljesítményt az alábbi ifjú focisták nyújtották.
Mezõfalva
LSC Sárbogárd
Sárosd
Szabadegyháza
Sárbogárd SE

U11
Varga Bálint Gábor
Asztai Virág
Véninger Benedek
Németh Bence
Horváth Bence

U13
Erdélyi Márk
Boda Armand
Vachler Balázs
Paksi Gábor
Derner Péter
Szántó Gáspár
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Ismét saját magunkat vertük meg
Õsi Andreotti SE–VAX KE Sárbogárd 26-24 (12-16)
Veszprém–Fejér–Tolna Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 8.
forduló
Vezette: Huszti G.–Tari T. Nézõszám: 150 fõ.
Õsi: Sárközi – Petneházy 3, Druskóczi 7, Kobole 3, Tóth 3, Szmola
5, Mecseki 3.
Cserék: Gebhardt – Laczó, Molnár, Szabó 1, Huszár 1.
Edzõ: Forgács Ferenc.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 2, ifj. Bodoki 7, Pluhár 3,
Rehák 3, Horváth 4, Kaló 1.
Cserék: Aranyos, Suplicz 1, Szabó J. Zs. 1, Tutuc 2.
Edzõ: Bodoki György.
Hétméteresek: 2/2, illetve 1/1, kiállítások: 4, illetve 2 perc.
Fontos mérkõzés várt csapatunkra az elmúlt hétvégén, hiszen egy
esetleges gyõzelemmel akár a 4. helyig is elõre jöhetünk, vereséggel viszont komolyabb lépéshátrányba kerülhetünk.
Kiválóan kezdtük a meccset, hatékonyan támadtunk és hatásosan
védekeztünk. A 13. percben 8-3-as vezetésünknél kért idõt a hazaiak mestere. Az idõkérés szemmel láthatóan is jót tett az ellenfelünknek. Elkezdték ledolgozni a hátrányukat és 2 perccel a szünet elõtt feljöttek egyetlen találatra. Azonban a véghajrá nekünk
sikerült jobban és a hazaiak hibáit könyörtelenül kihasználva 3
gólt lõttünk, aminek köszönhetõen megnyugtató elõnnyel vonulhattunk pihenni.
A folytatásban 5 perc sem kellett a hazaiaknak és ismét csak
egyetlen gól volt köztünk. Hullámzó volt a játék, hiszen ezután ismét a mi perceink következtek és újra visszaállítottuk a 4 gólos vezetésünket. Innentõl kezdve viszont már nem sok örömünk volt a
mérkõzésben. Hagytuk ismét feljönni ellenfelünket, ráadásul a
vége elõtt 13 perccel ki is egyenlítettek. Ekkor csapatunk megtört
és nem tudott újítani, az utolsó 10 percre 2 gólos Õsi-vezetéssel
fordulhattunk. Játékunk visszaesett és görcsössé vált, amit a hazaiak ki is használtak és megnyerték a találkozót.
Ismét egy olyan verség, amit saját magunknak köszönhetünk.
Most is elõnyben játszhattunk, félidõben vezettünk is, a végén
mégis alul maradtunk. A szezon során a 4 vereségünkbõl 3-szor

HETI IDÕJÁRÁS

úgy kaptunk ki, hogy a mérkõzés folyamán legalább 5 góllal vezettünk. Hagyjuk felállni a földön fekvõ ellenfelünket, hiányzik a
gyilkos ösztön a csapatból. Sajnos ezzel a vereséggel egészen a 10.
helyig csúsztunk vissza a tabellán. A hétvégén ismét egy ki-ki mérkõzés vár ránk Bicske ellen itthon. Nagyon nehéz dolgunk lesz, hiszen õk is gyõzni szeretnének, és a tavalyi évhez képest erõsebbek
lettek.

2016. november 19. (szombat) 18 óra:
VAX KE Sárbogárd–Bicske TC
Tabella:
1. Veszprémi Egyetemi SC
2. Bajnok DSE Nemesvámos
3. Telekom Veszprém IV.
4. Rácalmás SE
5. Õsi Andreotti SE
6. KK Ajka II.
7. Bicskei TC
8. Simontornyai KK
9. Ercsi SE
10. VAX KE Sárbogárd
11. Martonvásári KSE
12. Alsóörsi SE
13. Somló Hús KK Pápa

7
7
6
8
7
7
7
8
7
7
7
8
8

7
6
5
5
4
4
3
3
3
3
2
1
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

0
1
1
3
3
3
3
4
4
4
5
7
8

247
202
181
234
204
175
186
234
201
196
165
199
185

184
155
149
223
192
171
198
259
179
178
203
247
271

63
47
32
11
12
4
-12
-25
22
18
-38
-48
-86

14
12
10
10
8
8
7
7
6
6
4
2
0

A 8. forduló további eredményei:
Martonvásár–Pápa 30-29 (17-10), Veszprémi Egyetem–Simontornya 42-26 (18-13), Bicske–Ajka II. 25-24
(9-11), Rácalmás–Telekom Veszprém 25-23 (14-13).
Rehák Tamás

A Sárbogárd–Sárszentmiklós
Borbarátkör
tisztelettel meghívja a borosgazdákat
Handa Csaba pincéjéhez (Nagyipar)

Az Északnyugat-Európában örvénylõ ciklonok elõoldalán délies
áramlással egyre enyhébb légtömegek érik el a Kárpát-medencét.
Az éjszakák is nagyrészt fagymentesek lesznek már, és nappal a déli,
délnyugati tájakon akár 15 fok közelébe is melegedhet a levegõ. A
hétvégén az ország nagy részén borongós, esõs, ám enyhe idõ várható, a jövõ hét elején fordulhat szárazabbá az idõjárás.
www.metnet.hu

2016. november 19-én 10.00 órakor
tartandó „Új borok” szentelésére.
A borokat Mészáros János plébános úr áldja meg.
Nyitott pincék várják vendégeinket!
Vezetõség

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
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BOGÁRD és VIDÉKE városi teremlabdarúgó-bajnokság
II. forduló
A mérkõzéseket vezette: Szunyogh Á.

Spuri–LSC Sárbogárd 1:1 (0:0)
Spuri: Kiszl – Garbacz, Bereczki, Zámbó,
Szabó.
Csere: Banda, Fésû, Huszár, Kiss, Rozgonyi.
LSC Sárbogárd: Farkas – László, ifj. Bor,
Rehák, Bor.
Csere: Ellenbruck.
2. perc: Szabó lövését védte Farkas. 3.
perc: László lövése kerülte el a kaput. 5.
perc: Szabó lövése kapu mellé szállt. 6.
perc: ifj. Bor lövését védte Kiszl. 8. perc:
Rehák-bomba a kapufán csattant. 10.
perc: Rehák kapásból a kapu mellé bombázott. 13. perc: Ellenbruck fejbe találta
Kiszl kapust, akirõl szögletre vágódott a
labda. A szögletrúgás után Bor a kapu mellé lõtt. 14. perc: Szabó lövése a felsõ lécrõl
Bor elé vágódott, akinek lövését Kiszl védte. 15. perc: Ellenbruck a kapufát tesztelte.
16. perc: Kiss alig lõtt a kapu mellé, 18.
perc: László lövését Kiszl védte. 18. perc:
Bor lövése szögletre vágódott. László
szögletét Bor rúgta kapura, Kiszl védett.
21. perc: Ellenbruck lövése Kiszl-rõl újból
elé pattant, ismételt Kiszl bravúrosan védett. 22. perc: Spuri-szöglet, Farkas véd. A
kidobott labdával a bal oldalon szabadon
hagyott Bor nagy lövést eresztett meg,
mely a kapuban kötött ki, 0:1. 23. perc:
nem sokáig örülhetett a vezetésnek az
LSC, mert Zámbó futtából a vetõdõ Farkas mellett egyenlített, 1:1. 25. perc: Farkas bravúrral szögletre ment. 26. perc: ifj.
Bor a kapufát találta telibe, a labda kifelé
pattant. 27. perc: Banda lövése Farkasról
Banda elé vágódott, aki a kínálkozó helyzetet kihagyta. 29. perc: Banda nagy helyzetben hibázott. Még most is fogja a fejét!
32. perc: Bor perdítése kerülte el a kaput.
34. perc: Bor hosszan szöktette magát! Az
LSC kapujához szegezõdött a Spuri! 36.
perc: ifj. Bor nagy helyzetet hagyott ki. 37.
perc: Szabó hagyott ki nagy helyzetet.
Megnyugodtak az elfáradt csapatok!
Igazságos eredmény született, bár mindkét
csapatnak adódtak helyzetei!
Sárga lap: Banda, illetve Rehák.
Góllövõk: Zámbó, illetve Bor.

Sárkeresztúr Kike–Bogárd Junior
7:2 (3:1)
Sárkeresztúr Kike: Szauervein T. – Kulcsár, Hajdinger J., Jancski, Tóth.
Csere: Hajdinger Z.
Bogárd Junior: Láng – Bor, Szakács, Lénárt, Farkas.
Csere: Grigóliát, Stadler.
Tapogatózva kezdtek a csapatok. 3. perc:
Kulcsár lövésre szánta el magát, azonban a
kapu mellett kötött ki. 7. perc: Kulcsár ismét mellé lõtt. 8. perc: Jancski elõre ívelt
labdáját Hajdinger J. fejjel a kapuba csúsztatta, 1:0. 10. perc: Lénárt lövése akadt
meg a Kike kapujában, 1:1. Kezdés után
Jancski újból elõnyhöz juttatta csapatát,

2:1. 12. perc: most Hajdinger Z. bombázott
mellé. 15. perc: Jancski indította Tóthot,
aki kicselezte a kapust és az üres kapu mellé gurított. 16. perc: Hajdinger Z. jól eltalált lövése a kapuban kötött ki, 3:1. Lassan
csordogált a mérkõzés! 21. perc: Jancski
átadását Tóth a kapuba továbbította, 4:1.
22. perc: Jancski nagy helyzetet hagyott ki.
Farkas pedig a kapu fölé lõtt. Még ugyanebben a percben Bor lövését Szauervein
biztosan hárította. 23. perc: a harcos Bor
szépített, 4:2. 28. perc: Lénárt lövését védte Szauervein. 29. perc: Jancski megint kihagyott egy nagy helyzetet! Mindkét kapu
veszélyben, kihagyott helyzetekkel! 31.
perc: végre Jancski betalált, 5:2. 32. perc:
Kulcsár nagy helyzetben kapu mellé lõtt.
35. perc: Tóth-kapufa. 37. perc: Grigóliát
kezén megpattant a labda. 7 méteres. Szauervein biztosan értékesítette, 6:2. Kezdés
után Jancski növelte az elõnyt az elalvó
juniorok mellett, 7:2.
Mindkét csapat tartalékosan állt fel, mely
rányomta bélyegét a mérkõzésre, annak
ellenére, hogy sok gól született!
Góllövõk: Hajdinger J., Jancski 3, Hajdinger Z., Tóth, Szauervein, illetve Lénárt,
Bor.

Dream Team–
Légió 2000 Natur Agro 3:10 (6:2)
Dream Team: Hajdu – Roszkopf, Berta,
Iványi, Simon J.
Csere: Bognár J., Bognár R., Herczeg, Simon
T.
Légió 2000, Natur Agro: Horváth – Németh, Tóth, Virág, Szabó.
Csere: Derecskei, Gábris, Kelemen.
Óvatosan kezdtek a csapatok. 3. perc: Szabó átadását Tóth a kapuba helyezte, 0:1. 5.
perc: Kelemen váratlan lövése akadt meg a
kapuba, 0:2. 6. perc: nem figyeltek Kelemenre, aki ismét bevette a kaput, 0:3. 7.
perc: Bognár J. eladta a labdát, Szabó élt
az alkalommal, tovább növelte az elõnyt,
0:4. 11. perc: Derecskei lõtt kapásból,
Hajdu kiütötte a kapuba tartó labdát. 12.
perc: Kelemen újabb góljával, 0:5. 14. perc:
Berta szépített, 1:5. 16. perc: Bertának
megjött a lövéshez a kedve, azonban kapu
mellé ment. 17. perc: Virág villant és máris
1:6. 19. perc: Herczeg találatával 2:6. 21.
perc: szögletrúgásból Kelemen, 2:7. 22.
perc: Virág lövését védte Hajdu. 24. perc:
Kelemen lövését Hajdu a kapufa segítségével tisztázta. 26. perc: Virág lövése a kapus segítségével került a kapuba, 2:8. 28.
perc: Gábris is feliratkozott a góllövõk közé, 2:9. 31. perc: Roszkopf lövését Horváth
védte. 33. perc: szöglethez jutott a Dream
Team. Simon J. szöglete Horváth lábáról
került a saját kapujába, 3:9. 36. perc: büntetõhöz jutott a Dream Team. Iványi kihagyta. Ellentámadásból Virág beállította
a végeredményt, 3:10.
A sok gól ellenére nem jellemezte nagy
iram a mérkõzést!
Góllövõk: Berta, Herczeg, Horváth, illetve
Tóth, Kelemen 4, Virág 3, Szabó, Gábris.

Twister Galaxy–Extrém 1:1 (0:0)
Twister Galaxy: Bognár – Szántó, Kristóf,
Kaló, Lakatos.
Csere: Killer (a csapatkapitány), Palásti, Vörös.
Extrém: Németh – Nedoba, Dévényi, Szabó, Horváth.
Csere: –
3. perc: Szabó lövése kerülte el a kaput. 4.
perc: Dévényi a kapu elõtt keresztbe rúgta
el a labdát. 5. perc: szöglet után Lakatos
magasan a kapu fölé lõtt. 7. perc: Lakatos
lövése Nedobáról ment szögletre. 8. perc:
Szabó lövése Bognárról vágódott ki a mezõnybe. 13. perc: Kaló sem találta el a kaput. 14. perc: Dévényi centiméterekkel lõtt
a kapu mellé! A kapus már verve volt! Szabó lövése, majd Vörös fejese ment mellé.
15. perc: Lakatos nagy helyzetben a kapust
találta el. 16. perc: Németh védte lábbal
Kaló lövését. 17. perc: Szabó a kapu fölé
lõtt. 18. perc: Kristóf lövését Németh a mezõnybe rúgta. 20. perc: Németh védte Lakatos lövését, majd a másik oldalon Bognár Szabó lövését. 21. perc: Kaló szöglet
után lõ, Németh bravúrral a mezõnybe
ütötte, Lakatos elé pattant a labda, lövését
Németh bravúrral védte. 22. perc: a kidobott labda Kristóf elé került, egybõl lõtt a
kapuba, 1:0. 23. perc: Lakatos perdített kapu mellé. Nedoba lövése alig ment mellé.
25. perc: Palásti lövése kerülte el a kaput.
Alábbhagyott az iram! 31. perc: Lakatos
lövését Németh ütötte ki. 33. perc: Horváth elhamarkodottan a kapu fölé lõtt.
Kristóf lövését meg Németh megint bravúrral mentette. 38. perc: Dévényi lövése a
kapufáról kipattant Killer került gólhelyzetbe, ám emelés helyett lövését Németh
biztosan hárította. Imi! Mit rúgsz be? Ez a
kihagyott helyzet két pontjába került a
Twisternek. Balogh, remélem, lépsz! 39.
perc: Dévényi elõbb a kapufát találta el,
majd egyenlített az elalvó védõk mellett,
1:1.
A csere nélkül felálló Extrém Németh remek védéseinek köszönheti az egy pontot!
Na meg Killer kihagyott nagy helyzetének!
Sárga lap: Bognár, illetve Horváth, Dévényi.
Góllövõk: Kristóf, illetve Dévényi.
Tabella:
1. Légió 2000, Natur Agro
2. LSC Sárbogárd
3. Twister Galaxy
4. Bogárd Junior
5. Sárkeresztúr Kike
6. Extrém
7. Spuri
8. Dream Team

2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
-

1
1
1
2
1
-

- 12:5 4
- 7:2 4
- 6:5 4
1 11:9 3
1 8:7 3
- 3:3 2
1 5:6 1
2 5:19 0

Góllövõlista:
1. Lénárt György, Bogárd Junior, 5 gól.
Gróf Ferenc
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APRÓHIRDETÉSEK

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK: a Bogárdi TV-ben is látható!
GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA 06 30 440 5790
SÁRBOGÁRDON, ASZTALOS UTCÁBAN CSALÁDI HÁZ ELADÓ
06 30 347 3767
AUTÓBUSZVEZETÕKET KERESÜNK hosszú távú
FEJÉR MEGYEI MUNKÁRA Sárbogárd és 30 kilométeres körzetébõl.
Jelentkezés önéletrajzzal: tibor@buszrent.hu

Redõnyös. 06 (30) 966 8446
Kétszemélyes kihúzható kanapé két fotellal újszerû állapotban eladó. 06 (20) 405 7366
Sárbogárd, Köztársaság út 36. Családi ház nagy telekkel eladó, a ház összkomfortos, garázs, borház
pincével, gazdasági épületekkel. Érdeklõdni: 06
(30) 884 1974 (0044788)
Rántani való csirke kapható Bethlen u. 25. 06 (70)
339 6137 (004480)

TÛZIFA-, ÉPÍTÕANYAG-SZÁLLÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS
Sárbogárd és környékén. 3.000 Ft/fuvar. 06 70 406 1018

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

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: kukucskar@gmail.com

Én, Horváth Márta, az Európai Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához a 2015. évben igényelhetõ támogatást megnyertem. Ebbõl az összegbõl
(40.000 Euro) saját mezõgazdasági vállalkozást
hoztam létre. Horváth Márta, Simontornya

AUTÓBÉRLÉS! Olcsón, megbízható állapotú. AUTÓBÉRLÉS 5.000 Ft/nap.
KILOMÉTER-MEGKÖTÉS NÉLKÜL! ÉVES AUTÓPÁLYA-MATRICÁVAL.
Kaució: 20.000 Ft. Érdeklõdni: 06 70 940 8818
SZABOLCSI ALMAVÁSÁR NOVEMBER 19-én a SÁRBOGÁRDI VÁSÁRBAN.
50.000 Ft bruttó belépési bónusszal és havi bruttó 21.000 Ft
cafeteria juttatással KERESÜNK OPERÁTOR MUNKAVÁLLALÓKAT
Székesfehérvárra! Adecco Székesfehérvár, Kégl György u. 6.
06 22 510 230, szekesfehervar@adecco.com

(0044798)

Füstölést vállalok. 06 (70) 940 9031
Fûrészpor eladó 06 (70) 940 9031
Hízók eladók 06 (30) 448 0022
Egy-, másfél szobás, alacsony rezsijû albérletet keresek. 06 (20) 979 1612
Sárbogárdon szántóföldek eladók: 048/65 hrsz.;
049/15 hrsz.; 0209/39 hrsz.; 0522/30 hrsz.;
0522/101 hrsz.; 0733/61 hrsz.; 0789/17 hrsz. Klima
Jánosné telefon: 06 (30) 9571 810
Farm Feed Kft. munkatársakat keres táp- és
PB-gáz mozgóbolti értékesítésére. B-kategóriás jogosítvány szükséges. Elsõsorban sárbogárdiak jelentkezését várjuk. Érdeklõdni telefonon: 06 (30)
382 4133.
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HIRDETÉS

2016. november 17. Bogárd és Vidéke

Tisztelt Vállalkozók, Intézményvezetõk!
A „Modern Vállalkozások Programja” a digitális eszközök, szoftverek alkalmazásához nyújt segítséget. Errõl szeretnénk információval szolgálni, tapasztalatot cserélni – Önökkel együtt – 2016. november 29-én Sárbogárdon, a Polgármesteri Hivatalban.
Várjuk megtisztelõ jelentkezésüket és aktív részvételüket!
Radetzky Jenõ
Fejér Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara
elnök

Varga Gábor
országgyûlési képviselõ
fejlesztési miniszteri biztos

Dr. Sükösd Tamás
Sárbogárd
polgármester

Modern Vállalkozások Programja – Vállalkozz digitálisan!
Mikro-, kis- és középvállalkozások részére
2016. november 29. (kedd) 10.00 óra
Polgármesteri Hivatal
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Korszerû, automatizált termelésirányítás
Felhasználóbarát szoftverek, új felhõalapú alkalmazások
Regisztráció, információ:
www.vallalkozzdigitalisan.hu, www.fmkik.hu
iPad-et és további tableteket nyerhetnek a www.vallalkozzdigitalisan.hu oldalon
regisztrált és a rendezvény teljes idõtartama alatt (a nyereménysorsolást is
beleértve) jelenlévõ vállalkozó résztvevõk.

