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Látványban nem volt hiány

Írás a 3. oldalon.

Madárles

ADVENT

Cinke, rigó, galamb, harkály, bagoly, szép kis énekesmadarak fordulnak meg gyakran az udvaromban. Nyáron itatót helyeztem ki nekik egy biztonságos helyre, de nem
mentek oda inni. A napokban arra
lettem figyelmes, hogy a cinkék
megtalálták a tálkát és vígan kortyolgatnak belõle! Nosza, úgyis jön
a hideg, gyorsan felszereltem egy
etetõt is a közelbe, s szórtam bele
magokat, dióbelet. Úgy helyeztem
el az itatót és az etetõt, hogy az ablakból kiváló panoráma nyílik
mindkettõre. Bent a lakásban pedig
berendeztem egy kis megfigyelõhelyet. Mostanában a legkedvesebb
foglalatosságom, hogy onnan figyelem a cinkéket, ahogy hol ide, hol
oda röppennek. Megunhatatlan élmény! Egy pillanatot megörökítettem Önöknek is.
Hargitai–Kiss Virág
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A kvóta elleni küzdelem
2. rész
– Fölmerült a másik oldal részérõl, hogy a
kormány a letelepedési kötvényekkel gazdaságilag érdekelt abban, hogy jöjjenek
ide más országokból.
Varga Gábor: – Igen, de ha azt nézzük, akkor ez áprilisban is fönnállt, amikor Vona
Gábor azt mondta, hogy õk meg fogják szavazni a betelepítési kvóta elleni alaptörvény-módosítást, ha azt benyújtja a kormány. A letelepedési kötvényt és a kvótát
összevonni barokkos túlzásnak vélem az ellenzék részérõl. Ez egy olyan üres kifogás,
amit – úgy gondolom – ráhúztak arra, hogy
nem akarták (nem tudom, milyen érdekek
alapján) a kötelezõ betelepítési kvóta elleni kezdeményezést támogatni. Ugyanis
amikor mi a letelepedési kötvényeket 20112012-ben kitaláltuk, akkor Magyarország
finanszírozhatóságáról volt szó. Tavaly õszszel, illetve a februári kihelyezett frakcióülésünkön szó volt arról, hogy ha Magyarország gazdasági helyzete olyan stabil alapokra helyezõdik, mint amilyennek jelen
pillanatban kinéz, akkor ezt a letelepedési
kötvényt ki fogjuk vezetni. Ez nyílt titok, és
utána állt elõ a Jobbik a követelésével.
Minden tisztességes választópolgárnak kicsit visszás, hogy bizonyos értelemben a
nemzet iránti elkötelezettségû, jobboldali
párt piaci kofa szintre viszi le a politikát.
Azt gondolom, hogy vannak olyan nemzeti
ügyek, amikben meg kell nyilatkozni és ki
kell állni a színre. Bár nemzeti elkötelezettségû pártnak mondja magát a Jobbik, érdekes módon az elnöke a XXI. század két legfontosabb törvényének szavazásán nem
vett részt: az egyik a kettõs állampolgárságról szóló törvény volt, a másik a kvótanépszavazással kapcsolatos. Nem másról szól
az alaptörvényünk módosítása, mint arról,
hogy külsõ hatalmak megmondhatják-e,
hogy szervezetten történhet-e Magyarországra népcsoportok telepítése nagy tömegben.
– Olvashattuk a hírekben, hogy a Jobbik
arra készül, hogy az alaptörvény-módosítást a saját kiegészítésével újra benyújtja.

Errõl mit lehet tudni? Hogyan áll ehhez a
kormány?
– Szerintem a Jobbik látja azt, hogy a saját
szellemi holdudvara illetve a párt szimpatizánsai sem értettek egyet azzal a móddal,
ahogyan õk az alaptörvény módosítását elutasították, és próbálnak valamilyen menekülõúton visszajönni és a saját módjukon
benyújtani egy újat. A politika nem a piaci
alkudozások színtere. Mi a biztosíték arra,
hogy a Jobbik a saját maga által benyújtott
tervezetet befogadja illetve meg fogja szavazni? Áprilisban a saját elnökük mondta,
hogy hazaáruló az, aki nem szavazza meg
az alaptörvény módosítását, erre nem szavazták meg az alaptörvény módosítását.
Azt gondolom, hogy komolytalan párttá
kezd válni a Jobbik, aki szinte napi és heti
rendszerességgel váltogatja a saját identitását, és a szavahihetõségében elég komoly
hiányok léptek fel.
– A jelenlegi helyzet tekintetében hogyan
tudja képviselni Magyarország érdekeit az
Európai Unió fórumain a miniszterelnök
illetve azok, akik képviselik Brüsszelben az
országot?
– Azt gondolom, hogy december 15-16-a
választóvonal lesz. Magyarország miniszterelnöke mindig az ország érdekeit helyezte elõtérbe, elsõsorban a népszavazási
kezdeményezéssel, az alaptörvény módosításával. 3,3 millió ember együttes akaratát
nem hagyhatjuk figyelmen kívül, és Magyarország kormánya keresi azokat a lehetõségeket, amelyekkel meg tudja Magyarországot védeni a külsõ betelepítéstõl.
– Magyarország nincs egyedül az unióban,
hiszen van több állam, például Lengyelország, Szlovákia, akik ugyanazt támogatják, hangsúlyozzák, amit Magyarország.
– Szerintem egyre többen vannak a világban. Most már nemcsak Európáról beszélhetünk és nemcsak a V4-ekrõl, hanem egyre több országban ismerik el azt, hogy a politika mégiscsak az emberekrõl kell, hogy
szóljon, nem egy elit kiváltsága. Az elmúlt
hónapok történései – akár az amerikai elnökválasztást, akár a Brexitet nézzük – óri-

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2016. november 11-ei ülésén elfogadta:
– a 27/2016. (XI. 23.) önkormányzati rendeletet Sárbogárd Város Önkormányzatának
2016. évi költségvetésérõl szóló 3/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 28/2016. (XI. 23.) önkormányzati rendeletet a helyi iparûzési adóról szóló
50/2015.(XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 29/2016. (XI. 23.) önkormányzati rendeletet a talajterhelési díjról szóló 51/2015.
(XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal szervezési csoportjánál.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

ási figyelmeztetések a politikai elitnek,
hogy kire kell fókuszálni. Magyarország
miniszterelnöke következetesen, folyamatosan errõl beszélt. Néhányan már próbálták látnoki képességekkel felruházni, de
nem látnok õ, hanem érti és érzi azokat a
folyamatokat, amelyek a világban zajlanak.
Nem az elitet kell szolgálnia egy politikai
közösségnek, nem bizonyos kiváltságos rétegeket, hanem az emberek akaratát, és az
emberekért kell küzdenie. Ha csak az elmúlt évek történéseit nézzük – a devizahitelesek kivezetésétõl kezdve az ország gazdasági rendbetételét, a minimálbér, kötelezõ bérminimum megemelését, hogy hogyan próbálunk a gazdasági élet szereplõivel közösen tenni azért, hogy ez az ország a
jelenlegi jó gazdasági irányt még jobban fokozva gazdaságilag fejlettebb ország legyen
– mindenki világosan láthatja, hogy az elsõ
Magyarország megmentése, a második,
hogy az embereket próbáljuk megmenteni.
Ha az IMF vagy az Európai Unió kívánsága
szerint haladtunk volna az elmúlt hat évben, akkor a nyugdíjak csökkentek volna, a
béreket lejjebb szorították volna, és Magyarország ténylegesen elment volna egy
összeszerelõüzemért. Ma már, amikor egyszerre jelen vagy egyfajta munkanélküliség
és a szakképzett munkaerõ hiánya, a kormány azokhoz az eszközökhöz tud nyúlni,
amikkel a gazdaságot tudja fejleszteni és
még jobban próbál segíteni az embereknek. Lehet látni, hogy ki az, aki ténylegesen
az ország és az emberek érdekeit tarja szem
elõtt. Természetesen soha nem lehetünk
elégedettek, de mindent megteszünk, és
megpróbálunk elmenni a falig abban, hogy
lehetõség szerint mégis csak Magyarországon a magyar emberek érezzék jól magukat, és próbáljanak meg boldogulni és Magyarországon élni.
– Megfogalmazódott bennem, hogy minek
az unióhoz tartozni, ha az unió ennyire
próbálja betagosítani Magyarországot, és
nem akarja figyelembe venni a valós igényeket. Mi az, ami még mindig fontos odatartó erõ.
– Egy házasságot nem kell azonnal felbontani mindjárt az elsõ problémánál, hanem
meg kell nézni, mi a gond, és ha lehet rajta
változtatni, meg kell tenni. Az uniót nem
úgy fogadjuk el, ahogy készen kaptuk. Szeretnénk azokat a változtatásokat végrehajtani az unión belül, amik az uniót is demokratikusabbá teszik. Az uniót nem felrobbantani kell, hanem megreformálni, jelezve azokat a problémákat, amiket mi a végeken látunk. Az unió az 50-es években jött
létre. Folyamatosan bõvül, ma 27 tagországa van. Meg kell õrizni az értékeket, sokszínûséget, nem mindent fûnyíróelv szerint
megoldani.
Hargitai–Kiss Virág
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Látványban nem volt hiány
a Tánckavalkádon
Immáron hetedik alkalommal rendezték
meg a Tánckavalkádot a sárbogárdi közönség elõtt. A József Attila Mûvelõdési
Központ mindig támogatja az ehhez hasonló rendezvényeket, így a helyszín választása nem volt nehéz a szervezõknek.
Viszont az idei évben a Ten Dance Táncklub vezetõje, Radnai Zoltán vállalta magára a neves esemény szervezését a Sárbogárdi Kulturális Egyesület segítségével, tovább hordozva azt az örökséget, melyet
Vaskeba Krisztina álmodott meg.

gig. Nem semmi, ahogyan a tánc keveredik
a sporttal, megalkotva egy fitneszprogramot, melyet zumbának neveztek el.
Újabb Írisz-mûsorblokk vette kezdetét a
színpadon az Írisz Sisters és az Írisz duó
közremûködésével. Majd a házigazda
Radnai Zoltán és Szõke Fanni (nemzetközi és hazai téren is több éremmel büszkélkedõ) versenytáncosok perdültek színpadra csillogó ruhákban, kifinomult mozdulataikkal elkápráztatva a publikumot. Végül
az X-Press Tánc és Sport Egyesület táncosai mutattak be egy látványos koreográfiát,
melyben egy történetet meséltek el egy eltévedt lányról és az õt kergetõ vámpírok
A rendezvényt dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármestere nyitotta meg. Szívhez
szóló szavai, úgy gondolom, nemcsak a közönséget, de az est szereplõit is magukkal
ragadták, így a táncosok kezdeti lendülete
egészen a rendezvény végéig kitartott, s
beleadták minden eddigi tapasztalatukat,
tudásukat és erejüket, amit a próbákon,
fellépéseken valamint versenyeken szereztek.
A polgármester beszédét követõen a Belly
Kids tánccsoport kezdte meg a fellépõk
hosszú sorát, színes ruháikkal, hastáncos
produkciójukkal igézve meg a szép számmal megjelent közönséget. Õket a Dancing Feet Hiphop Tánciskola legkisebbjeinek, Gászler Dóra tanítványainak mûsora
követte. Ám nemcsak a legfiatalabbak, hanem az idõsebb korosztály is lenyûgözõ és
pörgõs táncokat mutatott be. Az Írisz duó
díszes ruhákban adott elõ egy különleges
fátyoltáncot, valamint egy modern rak
sharki táncot, melyet az érdeklõdõk nagy
tapssal jutalmaztak. A Ten Dance táncklub mûsorának elsõ blokkjában elõször
az alapi, majd a sárbogárdi gyerekcsoport
mutatott be többféle táncot, köztük jiveot, utánuk a haladó csoport cha cha–rumba kûrét tekinthettük meg. Ám az est egyik
(pozitív értelemben) legmeglepõbb fellépõi még csak ezután következtek. Elõször
láthattuk színpadon a senior csoportot,

akik egy bécsi keringõt adtak elõ. A Ten
Dance elsõ blokkját a haladó csoport versenysora zárta. A szünet elõtt pedig a
Black Horse Country Club lépett fel, akik
szintén kicsit megújulva adták elõ mûsorukat.
A szünetet követõen ismét a Belly Kids
adott elõ egy hastáncos mûsort, amit Tinódyné Liszi Helga Zumba-csoportjának
mûsora követett. Olyan izomépítõ tréningjük volt a színpadon, hogy azt a közönség soraiban is sokan izomlázzal nézték vé-

harcáról. A VámpíRock formáció 2016ban a Látványtánc Sportszövetségnél a
magyar bajnoki és az Európa-bajnoki címet is elnyerte.
A Tánckavalkád zárásaként az összes tánccsoportot a színpadra hívták, majd a szervezõk ajándékcsomagokkal kedveskedtek
az est fellépõinek.
A fotókat köszönjük Radnai Lajosnak.
Hargitai Gergely

4

KÖZÉLET

2016. december 1. Bogárd és Vidéke

Digitalizálódj!
Vállalkozz digitálisan! címmel hirdetett
információs napot a vállalkozások modernizációja érdekében a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Sárbogárdon a
díszteremben kedden. Az egész napos rendezvényen a régió meghatározó vállalkozói, több tucat mikro-, kis- és középvállalkozás vett részt.

egyensúlyt kell találni, teremteni. Az intenzív gazdaságfejlesztés két módon lehetséges: munkaerõ-bevonással, vagy a meglévõ munkaerõvel kell többletet elõállítani
hatékonyabb módon. Ehhez megoldás a
digitális vállalkozás. Nem követõ, hanem
átugró fejlesztésre van szükség. Erre jó
példa, hogy az 1990-es évek elsõ vállalko-

megtakarítani, magasabb termelékenységet elérni, ezáltal magasabb lesz a helyi
iparûzési adóbevétel, több az iskola, jobb
az infrastruktúra.
Dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármestere hozzáfûzte: 2000-ben két krízis érte
Sárbogárdot – a két legnagyobb munkáltató elhagyta a várost, 3000 munkanélküli
embert maguk után hagyva. Az emberek
egy része elment, mert nem kötõdött a településhez.
A Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Programja keretében
megvalósuló projekt fõ célja a hazai vállalkozások (kkv-k) versenyképességének növelése. A kormányzati támogatással létrehozott projekt arra törekszik, hogy segítse
olyan fizikai eszközök, szoftverek, módszerek meghonosítását egy cég életében,
amely kiváltja a hagyományos, papíralapú
feladatvégzést, vagy a meglévõ, korszerûtlenné vált informatikai megoldások cseréjét eredményezi. Az országos, 127 állomásból álló rendezvénysorozat kifejezetten vidéki vállalkozások számára nyújt segítséget. A projekt konzorciumban valósul
meg, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara koordinálásával. A konzorcium további tagjai az Informatika a Társadalomért Egyesület és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. A megvalósításban további kiemelt együttmûködõ
partnerek a területi kereskedelmi és iparkamarák.
A sárbogárdi rendezvény bevezetéseként
Radetzky Jenõ, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke kifejtette,
hogy nagy örömmel jöttek Sárbogárdra. E
rendezvénnyel is az a céljuk, hogy a megyei
átlaghoz közelebb hozzák e térséget. Sokat
beszélünk arról, hogy mi a szép meg a jó,
mik a gondok, de arról nem beszélünk sokat, hogy a problémák megoldásához mivel tudunk hozzájárulni. E konferencia
most megoldásokat kínál. Míg Székesfehérváron az a fõ kérdés, hogy a munkaerõvonzó képességet hogyan lehet kialakítani,
növelni, másutt a munkaerõ megtartása a
fõ téma. Nem lehet cél, hogy az egyik javára a másik területen csökkenjen a munkaerõ, a tanulók száma, és alacsony legyen a
helyi iparûzési adóbevétel. A kettõ közt

zóinak elõbb volt mobiltelefonjuk, mint
osztrák partnereiknek. A Vállalkozz digitálisan! program ebben az ugrásban segíti
a vállalkozókat. Minden iparágra igaz,
hogy a digitalizálás révén humán erõt lehet

A munka nélkül maradt emberek körülbelül kétharmada olyan ember, aki vagy nem
képes dolgozni, vagy nincs szocializálva a
munkára. Egy szociológus azt mondta,
hogy már képezik azokat a mérnököket,
akik majd létrehozzák azokat a robotokat,
amik kiváltják a munkaerõt. Tény, hogy a
Z és Alfa generációkat a digitális technikán kívül mással megszólítani nagyon nem
lehet. Sárbogárdnak fontos, hogy a hátrányunkat próbáljuk ledolgozni, hogy alternatívát tudjunk kínálni, hogy ide hozzanak
szolgáltatásokat úgy, hogy azokat megérje
itt tartani. Lehet, hogy ha napi két kamion
megy Fehérvárra, az jobban megéri, mint
ha számtalan busz megy.
Varga Gábor országgyûlési képviselõ, megyei fejlesztési biztos úgy vélekedett, hogy
mindenkinek a saját érdeke, gazdasági
haszna, hogy belépjen a digitális világba.
Jelenleg 291 meghirdetett pályázat van, és
jövõ márciusig megjelenik minden. Minden vállalkozás lapvetõ célja fejlõdni, innovációban fektetni, kihasználni a pályá-
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zati lehetõségeket. De nem hihetjük, hogy
a külsõ forrásokra támaszkodhatunk teljes
mértékben, és azok fognak bennünket
talpra állítani. Az unió elõtt is volt magyar
gazdaság. Megkerülhetetlen az ugrás. Ma
már nem azt kell követni, amit mások csináltak, hanem azt kell kitalálni, ami nekünk a jövõ. A költséghatékonyság kulcsszó. Ma egy vállalkozás akkor sikeres, ha a
kapacitást minél inkább az unió átlagához
tudja közelíteni hatékonyság tekintetében. Aki szeretne elõrébb lépni, annak
mindenképpen találnak megfelelõ pályázatot. E konferenciával is lépjenek elõre a
versenyképességben! Minél több megvalósult új irányt, új gondolatot kíván a vállalkozásoknak.
A szakmai elõadások sorát László Csaba,
az FMKIK IKT-tanácsadója nyitotta: Az
ipar 4.0 kifejezést sokat lehet hallani mostanában, ami Németországból ered. A jelenlegi erõforrások kihasználása ugyanis
csak digitalizálással valósulhat meg. Magyarország kevésbé használja az olyan informatikai eszközöket, mint például a digitális ügyfélkapcsolati rendszerek, vállalatirányítás, ami jelentõs hátrány az unió vállalkozásaival szemben. Sok összetevõje
van, hogy miért van ez így. Egyrészt sok
vállalkozás a 80-as években alakult, amikor még nem jött szóba ilyen informatikai
eszközök használata. Okok még a kompetenciahiány, forráshiány, az adatvédelmi
és adatbiztonsági aggályok, hiányos, téves
információk a digitális technológiáról és a
szervezeti felkészületlenség. A digitalizálással felszabaduló munkaerõ más területen tud hatékony lenni. A Vállalkozz digitálisan! program pillérei: díjmentes tanácsadás a vállalkozások számára, rendezvények, minõsített szállítók, kedvezményes termékek és szolgáltatások, ingyenes
tudástár. Ezen felül, ha „digitálisan felkészült” minõsítést kap a vállalkozás, annak
több pozitív hozadéka is van, például pályázatoknál, beszerzéseknél.
Ezt követõen számos kiállító cég (Albacomp, Seacon Europe Kft., SekaSoft Kft.,
Mimézis Kft., Trilobita Informatikai Zrt.,
Invitel, First Computer Kft., Széchenyi
Programiroda) révén ismerhették meg a
résztvevõk a gazdaságosabb mûködést
eredményezõ informatikai megoldásokat,
a korszerû, automatizált termelésirányítási rendszereket, felhasználóbarát szoftvereket és felhõalapú alkalmazásokat. Szó
volt arculattervezésrõl, hardveres megoldásokról és webes megjelenésrõl is. Népszerû volt az „üzleti hatékonyság digitális
eszközökkel” tárgykörben zajló kerekasztal-beszélgetés, amelyen a következõ témakörökkel segítették a vállalkozók digitális világba való bekapcsolódását: Kiknek
ajánlják a vállalatirányítási rendszer bevezetését, mit nyújt e rendszer a cégeknek?
Jobb-e egy felhõalapú iroda a hagyományos adminisztratív munkafolyamatok
megoldásainál? Mitõl lesz jó egy weboldal? Az online világ erejét hogyan lehet érzékeltetni azoknak, akik továbbra is újságban, szórólapokon hirdetnek?
Hargitai–Kiss Virág

KÖZLEMÉNYEK
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Javaslat tehetõ megyei díjakra
Fejér Megye Közgyûlése az önkormányzat által alapított kitüntetõ címrõl és díjakról szóló 14/2012. (XI.
30.) önkormányzati rendeletével lehetõséget biztosít a „Fejér Megye Díszpolgára” kitüntetõ cím és a
12 különbözõ díj adományozására. A rendelet hatályos szövege a www.fejer.hu internetes oldalon tekinthetõ meg.
Köszönettel vennénk szíves javaslatát az alábbiakban felsorolásra kerülõ kitüntetõ cím és díjak tekintetében:
Fejér Megye Díszpolgára kitüntetõ cím, Széchenyi Viktor Díja, Vörösmarty Mihály Díja, Németh László
Díja, Dr. Berzsenyi Zoltán Díja, Terstyánszky Ödön Díja, Fekete János Díja, Wekerle Sándor Díja, Pápay
Ágoston Díja, Marosi Arnold Díja, Dr. Paulikovics Elemér Díja.
A megyei közgyûlés a Fejér Megye Díszpolgára kitüntetõ címbõl és valamennyi önkormányzati díj kategóriában évente 2 darabot adományoz. A díjak egyéneknek és közösségeknek egyaránt, megosztva
is adományozhatók.
Kérem, hogy javaslata tartalmazza az adományozni javasolt díj megnevezését, az egyén (közösség) nevét, illetve pontos elnevezését – személyre vonatkozó javaslata esetén születési adatok (amennyiben
ismert), telefonszám, lakcím (cím) megjelölésével –, valamint az általuk végzett kimagasló tevékenység méltatását, mintegy egy oldal terjedelemben.
Kérem, hogy javaslatát legkésõbb 2017. január 20-áig elektronikusan a tothne.czovek.erika@fejer.hu
címre, valamint postai úton a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Jogi Testületi és Területfejlesztési
Fõosztálya részére (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) eljuttatni szíveskedjék. Felhívom szíves
figyelmét, amennyiben települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat a javaslattevõ, abban az
esetben a javaslathoz csatolni kell az errõl szóló testületi határozatot.
Tájékoztatom, hogy a Fejér Megye Díszpolgára kitüntetõ címben és díjakban részesült személyekrõl
készült kimutatás a Fejér Megyei Önkormányzat honlapján – www.fejer.hu – tekinthetõ meg.
Felhívom figyelmét, hogy a határidõn túl érkezõ javaslatokat nem áll módunkban figyelembe venni.
Tisztelettel: Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyûlés elnöke

KÖZLEMÉNY
A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fõosztályán az
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. által benyújtott kérelem és Békési László tervezõ által
készített elõzetes vizsgálati dokumentáció alapján, a Sárbogárd 0783/5 hrsz-ú ingatlan villamosenergia-ellátása tárgyában elõzetes vizsgálati eljárás indult.
Az ügy rövid leírása: a Sárbogárd 0783/5 hrsz
alatti ingatlan villamosenergia-igényének kiszolgálására egy új, 22 kV-os szabadvezetékes
hálózat épül, új OTR-állomással, közcélú villamos mûként.
Az eljáró hatóság közleménye közhírré tételre
került a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal porta
melletti hirdetõtábláján (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2. fsz.), valamint az OTP, COOP áruház
és az SZTK mellett elhelyezett közterületi hirdetõtáblákon (Sárbogárd, Ady Endre út 170., 131.,
79.).
Az E.ON Zrt. kérelme és az elõzetes vizsgálati
dokumentáció megtekinthetõ a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal mûszaki osztályán (7000
Sárbogárd, Hõsök tere 2. I. em. 5. ajtó).
Eljáró hatóság: Fejér Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fõosztály

Elérhetõségek
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér
1.
Levélcím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 137.
Tel.: 06 (22) 514 300
kornyezetvedelem@fejer.gov.hu
Közhírré tétel idõpontja: 2016. november 25.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

TÉRÍTÉSI DÍJAK
BESZEDÉSE
2016. december hónapban az alábbi idõpontokban kerül sor a térítési díjak beszedésére:

SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA
ÁLTALÁNOS ISKOLA
2016. december 12. (hétfõ) 7.45–16.30 óra
2016. december 15. (csüt.) 7.45–11.30 óra

SÁRSZENTMIKLÓSI
ÁLTALÁNOS ISKOLA
2016. december 8. (csütörtök) 7.45–16.30 óra
2016. december 13. (kedd) 7.45–11.30 óra

SÁRBOGÁRDI PETÕFI SÁNDOR
GIMNÁZIUM
2016. december 9. (péntek) 7.45–16.00 óra
2016. december 14. (szerda) 7.45–11.30 óra

SZENT ISTVÁN
ÁLTALÁNOS ISKOLA
2016. december 16. (péntek) 7.45–9.30 óra

KOSSUTH ZSUZSANNA
ÁLTALÁNOS ISKOLA
2016. december 16. (péntek) 9.45–10.45 óra

PÓTBEFIZETÉS
2016. december 19-én, hétfõn a Sárbogárdi
Polgármesteri Hivatal fsz. 13. számú irodájában
8.00–15.00 óráig.
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2016. december 1. Bogárd és Vidéke

EMLÉKEST
a könyvtárban
Hétfõn tartottuk a városi könyvtárban a május 21-én elhunyt Horváth Lajos vajtai tanár, író barátunk emlékestjét. Az eseményre
megtelt a könyvtár elõadóterme. A helyi kultúrapártoló közönség
mellett eljöttek Lajos családtagjai, barátai Vajtáról, Pálfáról. A
Vörösmarty Társaság képviseletében eljött Saitos Lajos írótárs,
aki személyes barátként is méltatta Õt.

Az alkalomra megjelent a Bogárd és Vidéke kiadó gondozásában
Lajos utolsó kötete: Gyalog megyünk, vagy Elvis Presley? címmel.
Ennek javítópéldányát még a kezében tarthatta a szerzõ, sõt arra
egy dedikációt is írt fiának és az õt utolsó napjaiban is hûségesen
látogató szomszédjának, de erejébõl többre nem futotta. A
könyvbõl olvasott föl részleteket F. Dõry Magdolna Radnóti-díjas versmondó. Szerettük volna levetíteni a Lajossal készült kisfilmet (Gördülõ kövön nem nõ moha), amit Monhalt Ákos készített. A technika ördöge ezt a
szándékunkat sajnálatosan meghiúsította. Remélhetõleg a pálfai
könyvbemutatón ez sikerülni fog.
Horváth Lajos Lázár Ervin, Bella
István írói köréhez tartozott, példaképe Örkény István volt. Írásaiban föllelni ennek hatását. Ez
utóbbit tanúsítja az is, hogy most
megjelent könyvében olvashatjuk Örkény István befejezetlenül
maradt Babik címû, Lajos által
befejezett novelláját. Horváth
Lajos stílusa nagyon egyéni, sok-

szor a kocsmai abszurdba hajlik. Ez a stílus azonban nem öncélú;
hû eszköze mondanivalója igaz kifejezéséhez. Egy ország képe
alulnézetbõl tükrözõdik benne. Arról a pontról tekint az országra, jelenünkre, múltunkra, ahol õ is él, ahol évtizedekig tanít halódó kisiskolákban. A falusi kiskocsmák, focipályák, a cigánysor töredezett teljességének világa a szûrõ számára, s a család, amelyen
át megjelenik a magyar történelem, szellemi élet a maga tragikus
teljességében.
Ezt az írói gondolkodást találóan tükrözi vissza a könyv borítója
és a kötet végén lévõ abszurd képregény, amely Hargitai–Kiss Balázs szellemi munkájaként reményeink szerint kiteljesítette Lajos
írói szándékát. Nagyon sajnálom, hogy tõle ezért már nem tudjuk
„bezsebelni” az elismerést.

Kiraktuk az elõadói asztalra Horváth Lajos megjelent könyveit.
Megható kedvességgel a könyvekre gondos nõi kezek az Illés
együttes Lajos által kedvelt dalát idézõ három szál sárga rózsát
tettek.
„Miért hagytuk, hogy így legyen?” – olvashatjuk a könyv 50. oldalán emlékezõ írását, amelyet Illés Lajos halálára írt.
A könyv utolsó mondata: „...1979. június 24-én meghalt Örkény
István, megjegyzés: mától kezdve örökké él.
2016. május 21-én meghalt Horváth Lajos – mától kezdve örökké
él!
A könyv megvásárolható a Bogárd és Vidéke Hírházban.
Hargitai Lajos

Bogárd és Vidéke 2016. december 1.

A MI VILÁGUNK / AJÁNLÓ

EMLÉKNAP
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MEGHÍVÓ

1945 tavasza.
Európa tornyaiban harangok zúgása ünnepelte a békét, tömegek
táncoltak, ölelkeztek a világvárosok terein, harsogtak a dzsessztrombiták. Ezen a napon a magyar rádió ittasult hangon zengte az
új, békés világ érkezésének hírét.
– B...tok meg a békéteket! – kiáltotta az udvaron egy öregasszony,
miközben a tyúkokat etette.
Az unokája megrökönyödve hallotta a mondatot, hiszen a nagymamájától eddig soha nem hallott még minimális trágárságot
sem. Bizonyára valami mélyrõl jövõ indulat lökte a szájára a csúnya szót.
Volt ugyanis neki két fia, két derék, családos ember, s a nagy harangzúgás pillanatában mindkettõ a Szovjetunió ezernyi munkatábora valamelyikében tengõdött élet és halál között.
A fiatalabbik fiú a magyar hadsereg közlegényeként a sereggel
együtt hátrált a Vörös Hadsereg robusztus elõnyomulása elõl, és
Németország belsejében esett amerikai fogságba. Annyit tudunk,
hogy fogolyként a kiürített auschwitzi haláltábor egyik barakkjában találta magát. Igen, látta a megsemmisítõ tábor nyomait,
módja volt megszemlélni a krematórium kemencéit. „Menjetek
haza a feleségetekhez és gyermekeitekhez!” – mondta az amerikai tiszt, és minden fogolynak adott egy elbocsátó igazolást. Ott
álltak õk a hitleri birodalom iszonyatos romhalmaza közepette.
Akadt kocsi, ló, a társaival elindultak haza a feleséghez, gyermekekhez. Valahol fegyveresek állták az útjukat, szovjet katonák.
Mutatták nekik az igazolást, de a tiszt egy mozdulattal kettészakította. Hazamenni? Hogyisne! Mentek a „szojuzba” dolgozni! Tehervonat, drótkerítés, lõtorony, barakk, két és fél év. Egy bukásra
ítélt birodalom iszonyata.
A másik fiút munkaszolgálatból engedték haza a harcok elmúltával. Ám jött egy szigorú parancs: igazolás céljából január 8-án Érden jelentkezés. Tömeg a vasútállomás mögött. Nos, a 18 és 45 év
közöttiek külön álljanak. És ötös sorokban sorakozó, mozgás! Lépés, indulj! Aki kilép a sorból, golyót kap. Volt, aki kilépett. És golyót kapott. Volt ám ijedelem, szívszorulás! Halálmenet több napig. Éjjel pajta, hodály, istálló. Aztán itt is tehervonat, gulág. És a
hastífusz mindent elsöprõ támadása. „A saját sarunkban csúsztunk-másztunk” – mesélte egy túlélõ.
Az idõsebbik fiú is túlélte a negyven fokos lázat. Felgyógyultan
szép feladatot kapott: ébresztõ után egy kis munkacsoporttal
össze kellett szedniük az éjszaka során elhunyt foglyok hulláit, s
azokat egyenként a hátukra kapva a gödörig kellett cipelniük, s
oda bedobniuk. S itthon a család várhatott, imádkozhatott…
Úgy alakult, hogy a nagymama visszakapta mind a két fiát, akik aztán éltek még vagy negyven évig. A jó gének megtették a magukét.
Egyébként az említett öregasszony az én nagymamám, a két fiú az
apám és a nagybátyám. „A Szovjetunióba hurcolt magyarok emléknapja” idézte fel számomra a történetüket. Állítólag kábé
nyolcszázezren voltak, s a fele meghalt. Felelõs nincs.
L. A.

A Sárréti Csókavirág Népi Együttes
a Tehetség Mûvészeti Alapítvány, valamint
a József Attila Mûvelõdési Központ
nagy tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a

2016. december 17-én 16.00 órakor
rendezendõ

„AZOK A RÉGI
KARÁCSONYOK”
címû évzáró néptáncos karácsonyi mûsorra.
Bemutatkoznak:
– a Rákóczi Hagyományõrzõ Néptánccsoport Körösfõrõl,
– a Tehetség Táncmûhely növendékei,
– a dunaföldvári Levendula AMI Cinege és Gólya csoportja,
– a Sárszentmiklósi Általános Iskola népdalénekesei,
– a Violin Mûvészeti Iskola Csepp, Gézengúz és Kiskamasz
csoportjai és nagylóki növendékei,
– a sárbogárdi Sárréti Csókavirág Népi Együttes.
Koreográfusok és tanárok: Baki Tibor, Horváth Ferencné,
Iker Józsefné, Végsõ Miklós, Varga János.
A mûsor után táncház a Tarsoly zenekarral!
Jegyek és pártolójegyek elõvételben megvásárolhatók az
Aranyorsó üzletben és a mûvelõdési központban.

A rendezvény helyszíne: József Attila
Mûvelõdési Központ, Sárbogárd.
Rendezõk és támogatók: Sárréti Csókavirág Népi Együttes, Tehetség Mûvészeti Alapítvány, Violin Mûvészeti Iskola, Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal, Sárbogárdi Kulturális Egyesület.

Alap Község Önkormányzata, intézményei és civil szervezetei
szeretettel meghívják
Önt és kedves családját családi programjaikra!
2016. december 4. (vasárnap) 16 óra:
Érkezik a Mikulás! – Millenáris park
II. Gyertyagyújtás a Millenáris parkban 17 órakor

2016. december 6. (kedd) 9 óra:
Jön a Mikulás! 1–3 éves korig – Arany János Mûvelõdési Ház

2016. december 8. (csütörtök) 14 óra:
Újszülöttek köszöntése – Arany János Mûvelõdési Ház

2016. december 10. (szombat) 17 óra:
Adventi koncert az alapi római katolikus templomban
Orgonán játszik: Szekszárdy Imre, fellép a Barátok együttes Kecskemétrõl

2016. december 11. (vasárnap):
III. Gyertyagyújtás a Millenáris parkban 17 órakor

2016. december 18. (vasárnap):
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület meghívja Önt

Ángyán József

IV. Gyertyagyújtás a Millenáris Parkban 17 órakor

2016. december 21. (szerda) 16 óra
Angyalvárás – Arany János Mûvelõdési Ház
Iskolás, óvodás gyermekek karácsonyi mûsora

A régi Sárbogárd képekben címû

2016. december 22. (csütörtök) 16 óra:
Falukarácsony a Millenáris parkban

könyveit bemutató beszélgetésre.
Mindenkit szeretettel várunk

Fellépõk: Szironta Együttes, Bíró Kriszta, pillanatképek a 2016-os év eseményeirõl.

A gyerekek részére karácsonyi utazás kisvasúttal!

2016. december 14-én (szerdán) 17 órakor
a könyvtárban (Hõsök tere 16.)!

Vendéglátás: töltött káposzta, sült gesztenye, kürtõskalács, forralt bor.
Ünnepi programjainkra szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
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HÍREK, ESEMÉNYEK

KÉK HÍREK
Ejnye!
A rendõrök Mezõszilason intézkedtek egy férfivel szemben 2016.
november 27-én délután, aki személyautójával közlekedett. Az
igazoltatás során alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott, ezért a 46 éves helyi férfit a járõrök elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra további alkoholszondás ellenõrzés
miatt. A sofõr vezetõi engedélyét az egyenruhások bevonták,
majd ellene ittas vezetés miatt büntetõeljárást kezdeményeztek.

Felhívás
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság az év végi ünnepekre való tekintettel fokozott rendõri jelenlétet biztosít a rendõrkapitányság
illetékességi területén, melynek célja a vagyon elleni bûncselekmények (kiváltképp a betörések, rablások, fenyõfalopások, gépkocsifeltörések) és szabálysértések elkövetésének megelõzése,
megakadályozása, az esetlegesen elkövetett cselekmény gyors
felderítése. A téli idõszakban az emberek nagy része sötétedés
után ér csak haza. Az elkövetõk ezt kihasználva jutnak be otthonaikba azért, hogy értékeiket eltulajdonítsák. A fentiekre tekintettel kérjük a lakosságot, hogy ne tartsanak nagy értéket lakóhelyükön, amennyiben mégis, akkor azokat mások elõl jól elrejtve
tárolják. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a biztonságtechnikai berendezések használatával csökkenthetik az áldozattá válás
kockázatát.
Javasoljuk, hogy az üzletek parkolóiban ne hagyjanak értékeket a
gépjármûveikben, és a bevásárlások során is ügyeljenek vagyontárgyaikra.
Amennyiben hosszabba idõre távoznak, kérjenek meg egy megbízható személyt arra, hogy figyeljen otthonukra. Figyeljenek lakókörnyezetükre, ha gyanús személyt vagy jármûvet észlelnek, figyelmeztessék szomszédjaikat is és a késõbbi beazonosítás érdekében az információkat jegyezzék fel!
Amennyiben már megtörtént a baj, soron kívül értesítsék a rendõrséget, hogy az elkövetõt akár a helyszínen, vagy annak közelében a rendõrség munkatársai elfoghassák. A gyorsaság mellett
fontos, hogy a nyomokat ne semmisítsék meg, ezzel segítve a
rendõrök munkáját.
A fenti ajánlások betartásával gondtalanabbá tehetjük az év végi
ünnepeket!
Sárbogárdi Rendõrkapitányság

2016. december 1. Bogárd és Vidéke

Célirányosan ellenõriz
a NAV az ünnepek elõtt
A kiskereskedelmi forgalomba kerülõ termékeket a behozataltól a boltok
polcáig, a weben hirdetett árukat a beszerzéstõl a házhoz szállításig ellenõrzi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az év végén. A nagy- és kiskereskedõk a megszokottnál is többször számíthatnak ellenõrzésre, hogy az ünnepek elõtt ne kerüljön forgalomba adózatlan árucikk.
A NAV munkatársai az Elektronikus Közútiáruforgalom-ellenõrzõ Rendszer
(EKÁER) adatait is felhasználva ellenõrzik a kamionokat. A külföldrõl érkezõ
illetve a kivitelre szánt termékek kereskedelmét nyomon követve iktatják ki
a törvénytelenül forgalmazott szállítmányokat. Az áruszállítás ellenõrzése
mellett a termékek rendeltetési helyén is megjelenik a NAV.
A célkeresztben elsõsorban az ünnepek elõtt és a téli szezonban keresett
árucikkek kereskedõi állnak. Közülük is leginkább azok, akik a NAV információi szerint nagy eséllyel kísérletet tesznek bevételük eltitkolására, illetve
az állami költségvetés terhére próbálják adójukat minimalizálni vagy akár
nullára redukálni.
A nagykereskedõk mellett a kiskereskedõk gyakorlatát is figyelemmel kíséri a NAV, a web-áruházak, a bevásárlóközpontok, a távol-keleti árukat kínáló üzletek, valamint a piacok, a vásárcsarnokok forgalmát is ellenõrzik. Ez
utóbbiak kereskedõit az akció elõtt országszerte tájékoztatta a hivatal a sajtón, illetve a piacfelügyelõségeken keresztül, hogy se a vevõket, se az árusokat ne érje váratlanul az ellenõrök folyamatos jelenléte.
Az országos nagyszabású ellenõrzés-sorozat elõtt a NAV munkatársai elemezték a korábbi ellenõrzések, az adóbevallások, az EKÁER-bõl és az online
pénztárgépekbõl érkezõ adatokat, hogy kiszûrjék, mely területeken, mely
gazdálkodóknál jelenik meg az adóelkerülés legnagyobb kockázata. Ezzel a
több forrásból gyûjtött információkra alapozott célzott kiválasztással hatékonyabb munkát végezhetnek a revizorok.
Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság

Decemberben kell dönteni
az eváról
2016. december 1-je és december 20-a között választhatják 2017-re az
egyszerûsített vállalkozói adót (eva) az újonnan bejelentkezõ adózók. Azoknak, akik 2016-ban az eva szerint adóztak, és ezen 2017-ben sem változtatnak, nem kell újra bejelentkezniük.
Az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá bejelentkezni,
illetve az alól kijelentkezni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál lehet, egyéni
vállalkozó esetében a 16T103, társas vállalkozás esetében a 16T203 számú adatbejelentõ lapon. Az adatlapok 2016. december 1-jétõl letölthetõk a
NAV honlapjáról (http://www.nav.gov.hu ÷ Nyomtatványkitöltõ programok ÷ Nyomtatványkitöltõ programok ÷ Egyszerû keresés/Összetett keresés), illetve papíron is hozzáférhetõk a NAV ügyfélszolgálatain. A nyomtatványok ügyfélkapun keresztül elektronikusan, postán, illetve az ügyfélszolgálatokon személyesen is benyújthatók.
Az eva szerinti adózást többek között egyéni vállalkozók, egyéni cégek, betéti társaságok, korlátolt felelõsségû társaságok, ügyvédi irodák és közkereseti társaságok választhatják december 20-áig. A bejelentkezés ugyanezen idõpontig írásban visszavonható. A határidõ elmulasztása esetén igazolási kérelem elõterjesztésének nincs helye.
Ugyancsak 2016. december 20-áig, és szintén a 16T103, illetve a 16T203
számú adatbejelentõ lapon lehet kijelentkezni az eva-törvény hatálya alól.
Azoknak kötelezõ kijelentkezni, akik december 20-án nem felelnek meg az
eva feltételeinek, például, ha ebben az idõpontban adótartozásuk van.
Az egyéni vállalkozók szintén december 20-áig – a 17JNY számú nyomtatványon – nyilatkozhatnak arról is, hogy magasabb összegû társadalombiztosítási ellátásokhoz a járulékokat a minimálbér másfélszerese feletti járulékalap után fizetik meg.
A NAV a bejelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, illetve a kijelentkezésrõl értesíti az adózókat.
Részletes információk: www.nav.gov.hu -> ADÓ -> Egyszerûsített vállalkozói adó oldalon.
Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság
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Miklósi hírcsokor
A Góbé zenekar koncertje
Pénteken neves zenészek érkeztek iskolánkba, akik saját bevallásuk szerint világzenét játszanak. Ez azt jelenti, hogy minden mûfajból kilógnak, de leginkább a népzenéhez hasonlít, amit elõadnak, hiszen népdalokat dolgoznak fel. Az öt fiatalember egy órán
át kötötte le az összes tanuló figyelmét virtuóz hegedû- és dobjátékával. Az együttesrõl már a mûsort megelõzõen tudtuk, hogy
több televíziós tehetségkutatón is megállták a helyüket. A Talentométer elnevezésû versenyen népzene/világzene kategóriában elsõ helyezést értek el, a Fölszállott a páva címû televíziós
versenyben pedig az elõdöntõig jutottak. Hangszeres tudásukat
és mozgásukat mi is nagyra értékeltük a koncert alatt. A saját népdalfeldolgozások elõadása után megénekeltették a közönséget is.
Ismert magyar népdalok hangoztak el befejezésképpen, például
az Érik a szõlõ és a Hej, Dunáról fúj a szél kezdetûek.
Tatai Boglárka, Farkas Margit 8. b

Móra szépkiejtési háziverseny
2016. november 17-én tartottuk iskolánkban a Móra Ferenc
Szépkiejtési Verseny iskolai fordulóját. Minden harmadik és minden negyedik osztályból három tanuló vett részt a versenyen. Két
szöveget kellett elolvasniuk a gyerekeknek: egy általuk hozott,
begyakorolt szöveget, valamint a verseny helyszínén kapott idegen mûvet. Hozott szövegként egy leírással kellett felkészülniük a
diákoknak. Miután a saját szövegét mindenki felolvasta, következett az idegen szöveg. Erre kaptak pár percet, hogy megismerkedjenek vele, majd valamennyien felolvasták azt. Ügyesek voltak,
nagyon figyeltek a különbözõ szempontokra, amelyeknek eleget
kellett tenniük. A hozott szövegeknél nem volt különösebb probléma, szépen elolvasták, látható és érezhetõ volt, hogy sokat készültek a versenyre. Viszont az elõször látottnál már akadtak hibák. A harmadik és a negyedik évfolyamon is három helyezettet
díjaztunk, és mindkét évfolyamról az elsõ helyezett képviselte iskolánkat a november 23-án megrendezésre került járási szépkiejtési versenyen. A harmadik évfolyamon 3. helyezett lett Horváth
Elvira 3. b osztályos tanuló, 2. helyezett Vámosi Nóra 3. c osztályos tanuló, 1. helyezett pedig szintén a 3. c osztályból Fábián Viola. A negyedik évfolyamon 3. helyezést ért el Végh Dorina 4. b
osztályos tanuló, 2. helyen végzett Fenyvesi Bálint a 4. a osztályból, 1. helyezett lett Somogyvári Gréta szintén a 4. a osztályból.
Gratulálunk nekik! Iskolánkat tehát a járási szépkiejtési versenyen Fábián Viola és Somogyvári Gréta képviselte. Sok sikert
kívánunk nekik!
Roszkopf Nóra tanító

Móra Ferenc
Szépkiejtési Verseny
November 23-án iskolánkban rendeztük meg a Móra Ferenc
Szépkiejtési Verseny területi fordulóját. Hat iskolából érkeztek
gyermekek a harmadik és negyedik évfolyamról. Szendviccsel, teával vártuk vendégeinket. Az ünnepélyes megnyitó után két csoportban olvashatták fel az általuk választott, szépen begyakorolt
leírás részletét. Majd rövid szünetet követve megismerkedhettek
az idegen szövegrészlettel is, melyet néhány perces felkészülés
után kellett bemutatniuk a zsûri elõtt. A gyerekek és felkészítõ tanítójuk méhecskés ceruzatartót kapott emlékül. Az elsõ három
helyezett képviselheti iskoláját Székesfehérváron a megyei döntõben december 9-én.

A helyezések:
3. évfolyam:
I. helyezett: Fábián Viola (Sárszentmiklós)
II. helyezett: Görgey Ármin (Cecei Általános Iskola)
III. helyezett: Papp Bálint (Dr. Kovács Pál Általános Iskola és
AMI Mezõkomáromi Tagiskolája)
4. évfolyam:
I. helyezett: Somogyvári Gréta (Sárszentmiklós)
II. helyezett: Nyári Ilona Karola (Sárkeresztúri Általános Iskola)
III. helyezett: Rácz Erneszta (Dr. Kovács Pál Általános Iskola és
AMI Mezõkomáromi Tagiskolája)
Sok sikert kívánunk a továbbiakhoz!
Szabóné Molnár Melinda tanító

Adventi gyertyagyújtás
2016. november 25-én a Sárszentmiklósi Általános Iskola alsó tagozatos diákjai egy gyönyörû mûsor keretében gyújthatták meg az
adventi koszorún az elsõ gyertyát. A mi osztályunknak, a 4. a-nak
jutott az a megtiszteltetés, hogy mûsorral készülhetett erre a fontos napra. Elsõként két diáktársunk zenélt. A közös éneklés után
idézeteket mondtunk a szeretetrõl, az ünnep fontosságáról. Gyönyörû dalokat énekeltünk. Az egyik osztálytársunk, Korpos Balázs egyedül is énekelt elbûvölõ hangján. Jákob Zoli bácsi szintetizátorral kísért bennünket. Voltak gyertyagyújtók, akik almákba
szúrt gyertyákkal világították meg a díszasztalt. A fenyõágak, az
almák és a narancsok kellemes illata járta be a folyosót. Kicsik és
felnõttek egyaránt meghatódva és könnyeikkel küszködve hallgatták végig a köszöntõt. Befejezésül közösen énekelt minden
kisdiák és a tanító nénik. Szerintünk a várakozás a legszebb ünnepre nagyon fontos a családok, gyerekek életében.
Soós Máté, Korpos Balázs 4. a

31 csapat 1 könyvrõl
a Hétvezérben
A Sárszentmiklósi Általános Iskola negyedik évfolyamos diákjainak két csapata egy borzasztóan izgalmas versenyen vehetett
részt 2016. november 24-én Székesfehérváron a Hétvezér Általános Iskolában. Úgy kezdõdött a versenyre a felkészülés, hogy már
nyáron el lehetett olvasni Erich Kastner Május 35 címû mulatságos regényét. Ildikó nénivel és Rozika nénivel többször is összeültünk megbeszélni, újra olvasni az egyes fejezeteket. Együtt nevettünk a humoros részeken. November 24-én két csapatunk indult a
Hétvezér Általános Iskolába: „Cethalak” és „Három a kislány”
csapatnévvel. Akadályverseny keretében kellett tudásunkról, felkészültségünkrõl számot adni. Kaptunk menetlevelet. A helyszínen az akadályok leküzdése több állomáson történt. Volt Kalandok sora, Csendes-óceán, Betû-óceán, Olimpia, ahol futás, súlyvetés, gerelyhajítás várt minket. 31 csapat versengett egymással.
Nekünk, a 4. a osztály csapatának a 9. helyet sikerült elérni. A 4.
b-sek pedig 13. helyezettek lettek. Mi ennek is nagyon örültünk.
Számunkra nagyon fontos volt az élvezetes játék, a jó hangulat és
a tapasztalatszerzés. Szerintünk érdemes elolvasni ezt a regényt.
A küzdelem pedig igazán tanulságos és emlékezetes marad
számunkra. Jó volt olvasni, készülni, más iskolásokkal találkozni,
vetélkedni.
Juhász Zénó László, Somogyvári Gréta, Fenyvesi Bálint 4. a,
Zádori Dorina, Németh Kíra Laura, Végh Dorina 4. b
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Velünk mindig történik valami
ALSÓSZENTIVÁNI ISKOLAI HÍRCSOKOR
November 15:
Elsõ helyezés Sárkeresztúron

A sárkeresztúri általános iskola ebben a
tanévben is meghívta szokásos környezetismereti versenyére a környék iskoláinak
alsó tagozatos csapatait. Az idei év témája
megyeszékhelyünk, Székesfehérvár volt,
jellegzetes épületeivel, szobraival, sportegyesületeivel (hajrá Vidi!) és más nevezetességeivel. Iskolánkat a Madarasi Bori–Husvéth Nóra–Madarasi Lili összetételû csapat képviselte, akiket Kocsisné Madarasi Mónika és Pribék Erika tanító nénik készítettek fel lelkiismeretesen, számos képet és internetes leírást átnézve a
délutáni napközis foglalkozások alatt.
A jó hangulatú vetélkedõn kezdetnek egy
képkirakót kellett összerakni az országalmáról, s ebben a versenyszámban a lányok
nagy örömére mi lettünk a leggyorsabbak.
Majd egy feladatsort töltöttek ki a csapatok, ahol szövegértés, kódfejtõ feladat,
igaz–hamis állítások, kitalálósdi, párosítás,
szókeresõ és rejtvény tette próbára a gyerekek tudását a fentebb felsorolt nevezetességekrõl. Végül egy kis ötkarikás célba
dobással vezettük le a felhalmozott energiát.
Nagy örömünkre az összesítés során az elsõ helyezést értük el, így gratulálhatunk a
csapat teljesítményéhez!
Köszönjük a sárkeresztúri iskolának, hogy
megszervezték számunkra a versenyt, valamint köszönjük a vendéglátást és azt,
hogy (hozzánk hasonlóan õk is azt az elvet
vallva, hogy senki nem távozhat az iskolából üres kézzel) minden résztvevõ csapat
kapott egy kis ajándékot. Jövõre ismét
visszajövünk!

November 26:
Adventi gyertyagyújtás
A tavalyi adventi idõszakban egy szép kezdeményezéshez csatlakozott iskolánk. Az
Alsószentiváni Egyházközség képviselõi
ugyanis vallási–felekezeti hovatartozástól,
világnézeti meggyõzõdéstõl teljesen függetlenül a közeledõ karácsony jegyében
minden érdeklõdõt szeretettel meghívtak
az adventi gyertyagyújtásra. Ezeken az alkalmakon a szombati istentiszteleteket követõen mindig meggyújtották az adventi
koszorú egy-egy gyertyáját egy kis kulturális mûsor keretében.
Természetesen az idei mûsorból sem maradhattak ki tanulóink, hiszen amellett,
hogy az alapvetõ keresztény értékek terjesztését eleve fontosnak tekintjük, iskolánk képezi a település kulturális centrumát kvázi teleházként.
Advent elsõ vasárnapját Szent András
napjához (november 29.) legközelebb esõ
vasárnapon ünnepeljük. Színe a lila: a
templomi terítõ lila, a szertartáson a lelkipásztor lila miseruhát vagy stólát visel, illetve az adventi koszorún elsõnek meggyulladó gyertya színe is lila.
Pribék Erika, Pirosné Kocsis Anna és Kiss
Attila pedagógusok felkészítése mellett az
elsõ alkalmon az idõsek felolvasása mellett
az iskola felsõs tanulói közül szerepeltek
kilencen. A kiválasztott szövegekkel az adventi idõszak lényegét kívántuk visszaadni,
ami nem más, mint a karácsonyra való lelki
felkészülés, középpontjában a boldogság,
a remény, a hit, az öröm és a szeretet. Vagyis mindaz, amirõl pénzközéppontú világunkban a karácsonynak szólnia kell(ene).
Talán egyszer megérjük, hogy a legtöbb
ember számára errõl is fog szólni, s nem
kell az október 6-ai mûsorra mécsest vadászva már kora õsszel csokoládémikulásokkal szemeznem a szupermarketek polcain.

November 28.:
A Mikulás-házban jártunk
Alsós tanulóink a nagykarácsonyi Mikulás-házban jártak, ahonnan élményekkel

(és ajándékokkal) gazdagodva térhettek
haza. A Mikulás-házban a játszóházban kipróbálhattak számtalan játékot, a kézmûves-foglalkozás keretei között saját készítésû ajándékokat gyárthattak. Ezt követõen megérkezett a Télapó, aki meghallgatta
a tanulók énekét, majd a dalt követõen a
nagyszakállú értékelte és megajándékozta
a gyerekeket (mivel olyan jól viselkedtek
és ügyesen dolgoztak a tanévben), beszélgetett velük, megmutatta nekik a dolgozószobáját (kényelmes szék, szekrénye tömve képeslapokkal, számos játéktól roskadozó polcsor), sõt egy-egy közös fotóra is
kapható volt.
Végül kipróbálhatták a szalmából épített
labirintust, nyüzsöghettek (és nyüzsögtek
is rendesen) az állatsimogatónál, végigsétálhattak a megyék karácsonyfáinak ösvényén, és a Mikulás szánjára is felülhettek.

November 29.: Kazinczy
Ferenc Szépkiejtési Verseny

Hagyományainkhoz híven idén is megrendezésre került a Kazinczy Ferenc Szépkiejtési Verseny, ahol a felsõ tagozatos tanulók mutathatták meg, milyen szépen is tudnak olvasni. A hozott szövegek között legtöbben egy humoros részletet választottak
ki Nógrádi Gábor: Segítség, ember!, illetve
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem címû
mûveibõl, de volt, aki pl. az Ábel a rengetegben c. olvasmányból ragadott ki szöveget. A kötelezõ olvasás egy ismeretlen
szerzõ Tan-mese novellájával folytatódott,
ahol sokan bizonyították, hogy nemcsak a
begyakorolt olvasmányokat tudják elõadni, hanem számukra ismeretlen írást is
tudnak értelmezni és hangsúlyozni.
Kiss Attila
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Vállalkozz okosan!
A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakgimnáziuma „Vállalkozz okosan!” megyei versenyt
hirdetett, melyrõl Székesfehérváron a pályaválasztási kiállításon
szereztünk tudomást. Osztályommal már ott elhatároztuk, hogy 2
csapattal nevezünk a versenyre.
Nagy lelkesedéssel és izgatottan készültünk a megmérettetésre.
Az 5-5 fõs csapat nap mint nap szorgalmasan gyakorolta a papírkacsák hajtogatását, mert tudták: vállalkozásuk alapja a kacsaértékesítés lesz. Nevünk Kacsacsõr Bt. és Hápogó Bt. lett.

Komoly vállalkozási feltételekkel és ismeretek elsajátításával indult a verseny; azonnal tudták alkalmazni azokat az ismereteket,
amelyeket elõre megbeszéltünk. Arra kellett különösen figyelniük, hogy a kapott keretösszegbõl ügyesen gazdálkodjanak. Az elsõ napon a bankba be kellett fizetniük a mûhely heti helyiségbérleti díját. A heti rezsiköltséget a hét bármelyik napján befizethették, viszont a munkabért minden nap ki kellett fizetniük. Meg kellett vásárolniuk a nyersanyagokat a papírkacsák hajtogatásához
(fehér, kék és zöld színût), illetve szerszámokat (filctollakat és vonalzókat) is kellett bérelni. A napi kiadásokról és bevételekrõl
kettõs könyvelést kellett vezetniük. A forgalmazás kritikus pontja
volt a kereslet–kínálat aránya: figyelniük kellett, hogy melyik nap
milyen típusú kacsákat vásároltak fel – szigorúan négyesével.
Szükség volt pl. fehér kacsára zöld vagy piros szemmel, zöld kacsára fekete szemmel és kék kacsára piros szemmel. Egy-egy napon fekete szárnyú kacsákat vettek át. Ügyelniük kellett arra is,
hogy kevés „elfekvõ készletük” maradjon, illetve hogy mindig
rendelkezésre álljon a megfelelõ színû papír a kacsahajtogatáshoz, és megfelelõ színû filctoll a szemek, illetve szárnyak színezéséhez, amit a hajtogatás napján átvesznek. Bonyolította a helyze-

tet, hogy nem minden nap lehetett bármilyen színû papírt vásárolni.
Még arra is kellett figyelni a szupersebességû kacsahajtogatás közepette, hogy I. osztályú minõséget állítsanak elõ, hiszen azt magasabb áron értékesíthették. Tudták, hogy hibás hajtogatás esetén csak II. osztályú áron veszik át õket. (Itt érvényesült a milliónyi gyakorlás eredménye, mert olyan ügyesek voltak, hogy az
összes kacsa I. osztályúra sikerült.)
Végig nagyon izgalmas volt a verseny, ügyesen összedolgoztak, elosztották a feladatokat, figyeltek egymásra. A csapatból 1 fõt kineveztek könyvelõnek, aki csak azzal foglalatoskodott, hogy a kiadásokat és bevételeket pontosan könyvelje. Egy másik csapattag
járt naponta a bankba, a többiek pedig szorgalmasan hajtogatták
a kacsákat.
Az eredményhirdetésig megtekintettük az iskolát és a szakmák
szerinti – pályaválasztáshoz kapcsolódó – kiállításokat. Néhány
tanítványomnak annyira megtetszett az iskola, hogy elhatározták,
hogy ide szeretnének felvételizni. Az otthon nem valami népszerûnek számító zsíros kenyérnek a szünetben nagy keletje volt a
meleg teával. Az eredményhirdetés nem várt boldogságot hozott:
ugyanis a résztvevõ 7 csapatból a Kacsacsõr Bt. I. helyezést, a Hápogó Bt. III. helyezést ért el.
Nagyon örültek a gyermekek a díjaknak, amit testvériesen elosztottak (mappák, táblás csokoládék, tollak, jegyzetfüzetek, hûtõmágnesek).
Igazi közösségformáló felkészülésben és programban volt részünk!
Kaszáné Szászi Edit, a 8. o. osztályfõnöke

FELHÍVÁS A LEENDÕ KISGIMNAZISTÁKHOZ
A 2020-ban érettségizõ diákok már csak akkor jelentkezhetnek felsõoktatási intézménybe, ha középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek és emelt szintû érettségi vizsgát is tesznek.
A nyolcosztályos gimnázium ideális képzési forma azoknak a diákoknak, akik a felsõoktatásban kívánják folytatni tanulmányaikat.
A nyolcosztályos képzésben tavaly érettségizett 25 tanuló közül 21 szerzett középfokú nyelvvizsgát. Többen két nyelvbõl is.
A felvételi eljárás elsõ szakaszának jelentkezési határideje:
2016. december 9.
Jelentkezési lap az igazgatóságon kérhetõ, vagy a honlapról letölthetõ.
Az írásbeli felvételi vizsga idõpontja: 2017. január 21. 10.00 óra.
Látogasson el honlapunkra is: www.psg.hu
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Cecei sulibörze
Adventi készülõdés

Adventi gyertyagyújtás

Advent elsõ vasárnapját megelõzve, szombaton élettel telt meg a
mûvelõdési ház aulája. A babakocsiban ülõ gyermekektõl a nyugdíjasokig terjedõ korosztályokban elfogadták a község lakói Sebestyén Éva önkormányzati képviselõ invitálását, hogy adventi díszeket, koszorúkat készítsenek. A halk zene, a meleg tea csak fokozta az amúgy sem lankadó alkotókedvet, hiszen az óvodásoktól
az iskolásokig mindenki csodásabbnál csodásabb alkotásokkal
térhetett haza otthonába. Reméljük, hogy mindenkinek a lakásába tudott egy kis adventi hangulatot varázsolni ez a nagyszerû
kezdeményezés, és vasárnap az új alkotásokon is meggyújthatták
az elsõ gyertyát!
Nem csupán a készülõdés megszervezését szeretnénk megköszönni Évikének, de a Szabadság téren kiállított közös adventi koszorút is, amit Õ készített, és ami hirdeti az ott közlekedõknek,
hogy Cecén is elkezdõdött a várakozás idõszaka!

Az elõzõ évek hagyományát követve az idei évben is megszervezték a diákoknak az adventi gyertyagyújtást a cecei iskolában.
Sohárné Bali Mária tanárnõ, a helyi diákönkormányzat vezetõje
elkészítette a szép adventi koszorút, amit a diákok nagy élvezettel
nézegettek. Szabóné Várady Katalin igazgatóhelyettes néhány
szóban emlékeztette a fiatalokat az ünnep, a várakozás mélyebb
tartalmára, a valódi értékekre, és igyekezett az elkövetkezõ idõszak valódi érzéseit elõtérbe helyezni a csillogással szemben.
Ezután meggyújtották az elsõ adventi gyertyát, majd közösen elénekelték az Ég a gyertya ég címû gyermekdal adventi változatának elsõ versszakát, ami természetesen az idõ múlásával, a gyertyák számának növelésével egyre több versszakúvá válik majd hetente.
Ezt kívánják maguknak és másoknak is advent idejére a cecei diákok és pedagógusok egyaránt: Ég a gyertya, ég, el ne aludjék, a szívünkbõl a szeretet ki ne aludjék.

Matematikaversenyen Dunaújvárosban

A község lakói

„Móra-Hétvezér” verseny Székesfehérváron

2016. november 22-én iskolánk néhány nyolcadik osztályos tanulója látogatott el a dunaújvárosi Rudas Szakgimnáziumba, ahol
részt vehettek a hagyományos NÉMETH MARGIT matematikaversenyen. Négy diákunk készült fel a megmérettetésre és szerepelt eredményesen a nagyon színvonalas versenyen. A 2 részbõl
álló programon aki az elsõ fordulóban legalább 80 %-os teljesítményt nyújtott, bejutott a 2. fordulóba. A résztvevõ tanulóink közül Pintér Zsolt került be a 10 legjobb közé, akik 40 indulóból a 2.
körben versenyezhettek. A másik három résztvevõ: Horváth Lilla, Horváth Zoltán és Redzsepi Erzana is jól szerepeltek.
Köszönjük, hogy jó hírét vittétek iskolánknak!
Balázsné Aranyos Judit felkészítõ pedagógus

Boldogságórák – november
Immár 20. éve rendezik meg Székesfehérváron a budapesti Móra
Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Zrt. és a székesfehérvári Hétvezér
Általános Iskola közös olvasási versenyét 4. évfolyamosoknak. Az
idei évben Erich Kastner Május 35 címû regényét kellett elolvasniuk a diákoknak és nagyon aprólékosan felkészülni az olvasottakból. Az idei versenyre november 24-én, csütörtökön került sor,
ahol 31 három fõs csapat mérte össze a tudását. Ebbõl 3 csapat
utazott Cecérõl. Igazán büszkék lehetünk a diákjainkra, akik sok
munkával készültek fel erre a vetélkedésre és a középmezõnyben
végeztek. Az elméleti ismeretek mellett sportos feladatokat is
kaptak a versenyzõk, akik egy akadályverseny keretében mérték
össze tudásukat. A csapatok tagjai a következõk voltak: Baumann
Dóra, Csányi Kitti, Horváth Gergely, Kiss Máté, Somogyi Kornél,
Török Dorina, Varga Botond, Varga Janka, Várady–Szabó László. Felkészítõ tanáraik: Szabóné Várady Katalin és Földi Józsefné
nagyon büszkék voltak rájuk és köszönik a sok munkát, amit a cél
érdekében megtettek!

Iskolánkban novemberben is folytatódtak a Boldogságórák. A
havi aktuális téma a társas kapcsolatok ápolása volt.
Elsõként megfogalmaztuk beszélgetõkörben, hogy milyen is egy
jó barát, elõször a negatív tulajdonságokat kiemelve, majd a pozi-
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ÁDVENTI SOROZAT
Szeretettel hívunk minden érdeklõdõt!
Idõpont: 2016. december 9–11.
pénteken 18 órakor
szombaton 18 órakor
ádvent 3. vasárnapján 9 órakor
Közös istentisztelet keretében
tív tulajdonságokat hangsúlyozva. Ezután a három állítás gyakorlatával folytattuk, aminek során mindenki név nélkül 3 állítást írt
magáról, kettõ igazat és egy hamisat. Ezután megpróbáltuk kitalálni, hogy ki is írta az állításokat.
A következõ részben egy kis mozgás után névjegykártyát készítettünk, ahol a megadott sablon alapján felírhatták a jó tulajdonságaikat a gyerekek és azokat, amin változtatni szeretnének.
A Boldogságóránk a Meleg zuhany elnevezésû gyakorlattal ért
véget, aminek során egy diák kiült egy székre, háttal a többieknek,
akik oszlopban állva mögötte mondtak el minden jót róla, ami
csak eszükbe jut. Tehát a hideg zuhany ellentéteként a gyerekek
csupa jót mondtak egymásnak úgy, hogy nem látták a társuk reakcióját. Ezután a „zuhanyozó” is elmondta a véleményét az elhangzottakról. A Meleg zuhany olyan jól sikerült, hogy több diákkal is
kipróbáltuk és a folytatás mellett döntöttünk.
A novemberi tapasztalataink megint igazolták, hogy a Boldogságórák pozitívan hatnak a diákok önértékelésére, egyre gazdagodik
a szókincsük és az érzelmi intelligenciájuk is. Sok olyan helyzetgyakorlat alakul ki akár tervezés nélkül is, ami a közösség javára
válik. A havi témánk különösen a társas kapcsolatok pozitív alakulását és a barátokkal szemben támasztott követelményeket, a
kritikus baráti szerep kommunikációját erõsítette, nagyon pozitívan. Reméljük, hogy a diákjaink be is építik a hallottakat és látottakat a társas kapcsolataikba!
Szabóné Várady Katalin tanító

Helyszín: evangélikus gyülekezeti terem
(Sárbogárd, Baross u. 2.)
Téma:
„Elveszett és megtaláltatott!”
Lukács evangéliuma 15. fejezete alapján
Vendég igehirdetõ: dr. Garádi Péter
Információ: Váraljainé Melis Orsolya lelkész,
06 (20) 824 6763

Dr. Garádi Péter bemutatása
1952-ben született négygyermekes családban másodikként. Szülei
hitvalló és szolgáló evangélikusokként éltek. Személyes hitre az
óbudai gyülekezetbeli fiúcsoportokban és családja körében ébredt. Majd az 1966 és 1978 közötti óbudai ifjúságot használta fel Isten arra, hogy hitében formálja, erõsítse. Ebben a csoportban ismerte meg leendõ társát, Büki Tündét, akivel 41 évvel ezelõtt kötöttek házasságot. Isten 4 gyermekkel, és eddig 9 unokával ajándékozta meg õket. Az agráregyetem elvégzését követõen halászati
szakmérnök lett. Több mint 35 évet dolgozott az édesvízi halászat
területén. Szakmája révén szakértõként eljutott több tengerentúli
országba. Ezek közül a Brazíliában töltött csaknem 8 esztendõ
életre szólóan meghatározta családjuk életét. Isten csodálatos kegyelme és ajándéka révén 1992-tõl a Budaörsi Evangélikus Gyülekezet lett lelki otthonuk, ahol igen aktív felügyelõi tisztséget töltött be. Nyugdíjba vonulásukkal továbbra is tevékeny szolgáló életet élnek Balaton-felvidéken: presbiterek képzése, elõadássorozatok, bibliaórák, helyettesítések. Megjelent könyvei: Kép és kerete (2012); Presbiterek a tükörben (2015).
Váraljainé Melis Orsolya evangélikus lelkész

„Újra itt van szent karácsony”
Szeretettel meghívjuk
hagyományos karácsonyi
hangversenyünkre
Helye: József Attila Mûvelõdési Központ
Ideje: 2016. december 18. (vasárnap) 16.00 óra
Fellépnek:
* Mészöly Géza Általános Iskola énekkara
* Sárszentmiklósi Általános Iskola énekkara
* Petõfi Sándor Gimnázium énekkara
* Schola Catholica Kamarakórus
* Huszics Vendel Kórus
Vezényelnek: Szénásiné Szabó Mariann, Horváth Ferencné,
Molnárné Bereczk Hedvig, Bakonyi István, Gábeli Klára,
Huszics Vendelné
Zongorán kísérnek: Cegelnyik Jelena, Pálóczy Júlia, Huszics
Ibolya
Ünnepeljünk együtt, mindenkit szeretettel várunk!
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A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

Állatorvosi ügyelet
2016. december
3-4.: dr. Szénás Károly, Sárbogárd, Tüzér utca
24., 06 (30) 816 1376;
10-11.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd–Sárszentmiklós, Rákóczi utca 62., 06 (30) 939 8629;
17-18.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság út
30/a, 06 (20) 355 7213;
24-25.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30.,
06 (30) 993 9404;
26.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szent
István utca 3., 06 (20) 974 9065;
31-2017. január 1.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a, 06 (30) 639 3977.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai
Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta,
Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd,
Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza.
Dr. Kovács Péter járási hivatalvezetõ
nevében és megbízásából:
dr. Szlávik Ferenc osztályvezetõ
járási fõállatorvos

Orvosi ügyelet
mûködési rendje és
hívószáma:
HÉTKÖZNAP hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától
másnap 7.00 óráig, pénteken 12.00 órától másnap 7.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon
7.00 órától másnap 7.00 óráig.

Új hívószám:
06 (70) 3703 104
Hétfõtõl csütörtökig a rendelési idõ után, az
ügyelet megkezdéséig, 16.30 órától 17.00
óráig az alábbi telefonszámon hívható háziorvosok:
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.
Hétfõtõl péntekig, 7.00 órától a rendelés megkezdéséig a Sárbogárd város területén mûködõ
háziorvosok orvosi körzetenként sürgõsségi
esetekben rendelkezésre állnak.

HETI IDÕJÁRÁS

Pénteken eléri hazánkat a csütörtökre virradóan
érkezõ ciklon hidegfrontja is. Ez csak szórványosan okoz majd esõt, a hegyekben havas esõt, havazást, elõtte pedig délnyugaton még 8-9 fokig is
felmelegedhet a levegõ. A front hatására ugyanakkor sokfelé megélénkül, a középsõ és északi
megyékben megerõsödik a nyugati, északnyugati szél. A következõ napokban ismét anticiklonális
hatás alá kerül az ország, így csendes, száraz idõre készülhetünk, legfeljebb szombaton fordulhatnak még elõ helyenként futó hózáporok. A csökkenõ felhõzet és a gyengülõ szél okán napról napra egyre hidegebb éjszakákban lesz részünk, a jövõ hét elején a fagyzugokban ismét mérhetünk
majd -10 fok körüli minimumokat is. Emellett a
nappali felmelegedés is csekély lesz, országszerte 5 fok alatt maradnak majd a csúcsértékek, sõt
helyenként csupán fagypont köré melegszik majd
fel a levegõ. Hétfõ reggel még csak helyenként,
kedden azonban már szórványosan sûrû, zúzmarás köd is képzõdhet, de ez a déli órákra várhatóan
még mindkét nap feloszlik majd.
www.metnet.hu
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Téli húsos leves
Hozzávalók: 20 dkg csirkemell, só, frissen
õrölt bors, 0,5 dl olaj, 1 fej hagyma, 1-2 db
babérlevél, 10 dkg burgonya, 10 dkg sárgarépa, 10 dkg zeller, 10 dkg cékla, 1/2 csokor petrezselyemzöld, 1/2 csokor snidling.

A megtisztított húst felkockázzuk, majd
megsózzuk és megborsozzuk. Felforrósítjuk az olajat és megpirítjuk rajta a húskockákat. Kivesszük és félretesszük. A visszamaradt zsiradékban megpirítjuk a finomra
vágott hagymát a babérlevéllel, majd hozzáadjuk a megtisztított, csíkokra vágott
zöldségeket. Megpirítjuk, majd felöntjük 8
dl vízzel, és az egészet puhára fõzzük.
Megsózzuk és megborsozzuk ízlés szerint,
majd a finomra vágott zöld fûszerekkel
meghintve tálaljuk. Finomabb lesz a leves,
ha a csontokból alaplét fõzünk, és ezzel engedjük fel a zöldségeket.

Füstölt tarjával és tojással
töltött csirkecombok

Mediterrán paradicsomos
burgonya

Krémes–csokoládés
piskóta

Hozzávalók: 80 dkg burgonya, 25 dkg konzervparadicsom (hámozott, darabolt, levével együtt), 8 szál friss kakukkfû, fekete
bors, só ízlés szerint, 5 ek olívaolaj.

Hozzávalók a krémhez: 9 dl tej, 2,5 cs tejszínízû pudingpor, 3 db tojássárgája, 18
dkg cukor, 20 dkg vaj, 15 dkg porcukor, 1
db vanília; a tésztához: 10 dkg finomliszt,
4 db tojás, 15 dkg cukor (10+5 dkg), 10
dkg étcsokoládé, 12 dkg vaj, 1 tk sütõpor, 1
ek cukrozatlan kakaópor.

A burgonyát kockákra vágjuk. Egy magasabb falú tûzálló tálba tesszük. Hozzáadjuk a paradicsomot, sózzuk, borsozzuk. A
kakukkfû levélkéit lehúzzuk a száráról, rászórjuk a krumplira és az ágakat is hozzáadjuk. Meglocsoljuk olívaolajjal, lazán
összekeverjük, és fedõ nélkül sütõbe teszszük. Sütõben megpuhítjuk, sütjük. Néhány percre a végén, ha van grillfunkció a
sütõn, bekapcsolhatjuk, hogy kissé pirultabb legyen a teteje.

Mokkafánk
Hozzávalók a tésztához: 50 dkg liszt, fél cs
sütõpor, 17 dkg porcukor, 1 kk darált kávé, 1 tojás sárgája, 1 egész tojás, 20 dkg
margarin; a krémhez: 1,25 dl erõs feketekávé, 2 ek rétesliszt, 13 dkg margarin, 15
dkg porcukor; a mázhoz: 20 dkg porcukor,
2 ek forró feketekávé, 1 ek étolaj.

Hozzávalók: 3 db egész csirkecomb, 20 dkg
füstölt tarja, 2 db fõtt tojás (felkockázva),
2 db áztatott zsemle, só, bors, petrezselyemzöld, kakukkfû.

Elõször a krémet készítjük el. A fele
mennyiségû tejet forrni tesszük. A tojások
sárgáját a cukorral habosra kavarjuk, hozzáadjuk a pudingport, majd a maradék tej
fokozatos hozzáadásával simára kavarjuk.
A forró tejhez öntjük, és állandó kavarással besûrítjük, hozzáadjuk a vaníliát, majd
kihûtjük. A vajat a porcukorral habosra
kavarjuk, és a kihûlt pudinghoz adjuk. A
csokit a vajjal a vízfürdõn felolvasztjuk,
amíg hûl, a tojások sárgáját a 10 dkg cukorral habosra kavarjuk, majd a langyosra
hûlt csokit belekavarjuk. Hozzáadjuk a kakaóval és sütõporral elvegyített lisztet. Végül beleforgatjuk az 5 dkg cukorral keményre vert tojáshabot. 180 fokon, sütõpapírral bélelt tepsiben (25x30), kb. 16 perc
alatt megsütjük. Ha kihûlt a tészta, vízszintesen 3 részre vágjuk. A lapokat megkenjük krémmel, a tetejét bevonjuk cukormázzal vagy csokival.

Cukormáz
Hozzávalók: 25 dkg porcukor, 2 ek forró
víz, 1 tk citromlé.

A zsemléket beáztatjuk, majd kifacsarjuk,
sózzuk, borsozzuk, hozzákeverjük a felkockázott füstölt tarját és a felkockázott
fõtt tojásokat. Kézzel a csirkecombok alá
nyomkodjuk a tölteléket, fogpiszkálóval
összefogatjuk. A combokat még kicsit sózzuk, kakukkfüvet és petrezselyemzöldjét
szórunk rá, és elõmelegített, 180 fokos sütõben kb. 50 percig sütjük. Aki szereti, kevés mézet is csepegtethet a combok tetejére, attól még szebb, pirosabb színe lesz.

A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, egy órát
pihentetjük, majd lisztezett gyúrótáblán 3
mm-re nyújtjuk és közepes pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk. Sütõpapírral fedett
tepsiben megsütjük (3 nagy tepsivel sült
ki). A krémhez a feketekávét felfõzzük a
liszttel, majd kihûtjük. Kikeverjük a margarint a porcukorral és a kettõt összekeverjük. A krémmel betöltjük a kihûlt 2-2
korongot, a mázzal bevonjuk. A mázhoz a
forró kávét ráöntjük a porcukorra, hozzáadjuk az étolajat, és addig keverjük, míg a
cukor el nem olvad, vagyis szép, fényes mázat kapunk. (Keverés közben pár másodpercre betehetjük a mikróba, majd újra
keverjük.) Nagyon finom, omlós, akár már
a máz száradása után fogyasztható.

A cukrot felöntjük 2 evõkanál vízzel, majd
gyakran kevergetve felfõzzük. Vigyázzunk, hogy ne ragadjon az edény falához,
és ne kristályosodjon meg. Az edény és a
cukor „tiszta” legyen, mert különben nem
lesz jó a máz állaga. Mielõtt fõni kezdene,
hozzáadjuk a citromlevet, és jól összekavarjuk. A szirup sûrûségét úgy állapíthatjuk meg, hogy a szirupból egy keveset az ujjaink közé veszünk. Figyeljünk arra, hogy a
szirup nagyon forró. Ki kell egy kicsit hûteni a próba elõtt. Majd széthúzzuk, és ha a
cukorszál megmarad, akkor jó. Az egész
edényt egy nagyobb edényben levõ hideg
vízbe állítjuk, és addig kavargatjuk, míg kifehéredik. A fondant hígítható rummal,
kávéval, vagy más gyümölcslével is. Adhatunk hozzá reszelt csokoládét, kakaót,
ételfestékkel pedig bármilyen színre megfesthetjük.
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BOGÁRD és VIDÉKE városi teremlabdarúgó-bajnokság
IV. forduló
A mérkõzéseket vezette: Szunyogh Á.

Extrém–
Sárkeresztúr Kike
4:2 (1:0)
Extrém: Németh – Nedoba, Dévényi, Baki, Horváth T.
Csere: Szabó, Horváth D.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Kulcsár,
Böröndi, Jancski, Tóth I.
Csere: Hajdinger J., Hajdinger Z., Szauervein.
1. perc: Böröndi! Hogy lehet ekkora helyzetet kihagyni? 2. perc: Dévényi átadását
Horváth T. a kapu elõtt keresztbe rúgta.
Ez is helyzet volt! 3. perc: Tóth lövését Németh szögletre ütötte. 4. perc: Tóth nem
találta el a kaput. 5. perc: Jancski lövését
Németh a mezõnybe bokszolta. 6. perc:
Kulcsár lövése középre ment, nem okozott
gondot. 7. perc: Baki lövése Visi lábáról a
mezõnybe vágódott. 9. perc: Baki átadását
Dévényi a kapu mellé rúgta. 10. perc: Tóth
lövését Németh szögletre tolta. 12. perc:
Jancski hetek óta nem találja a góllövõcipõjét, megint nem találta el a kaput! 13.
perc: szöglethez jutott az Extrém. Szabó
szögletét a szemfüles Baki bevágta, 1:0. 15.
perc: Hajdinger J. fejesébe Németh csak
belekapni tudott, szöglet. Ebbõl sem lett
semmi! 16. perc: Szabó szép cselekkel
ment el, de lövésébe Kulcsár belelépett, a
labda szögletre pattant. Most jobban figyeltek hátul. 19. perc: Böröndi erõs lövését Németh kiütötte a mezõnybe. 22. perc:
Baki szabadrúgása megpattant egy lábon,
Visi szerencsével védett. 23. perc: Dévényi
a kapufát találta el. 24. perc: Böröndi lövése Németh lábáról szögletre pattant. 26.
perc: fokozta az iramot a Kike. Kulcsár
mellé durrantott. 27. perc: Horváth T. kapott átadást Dévényitõl, egybõl kilõtte a
jobb alsó sarkot, 2:0. 28. perc: Hajdinger Z.
váratlan lövése a kapuban kötött ki, 2:1.
Alábbhagyott az iram. Tartotta az eredményt az Extrém, elfáradt a Kike. 34. perc:
Horváth T. szabadrúgása megpattant egy
lábon, Visi mellett a kapuban kötött ki a
labda, 3:1. 35. perc: Dévényi csõrrel rúgta
meg a labdát, ami a kapuban landolt. Mintha zsinóron húzták volna, 4:1. 36. perc: elszabadultak az indulatok! Horváth T. buktatta Kulcsárt? Horváth D. a kispadról felugorva a pályára rontott, és elkezdõdött a
lökdösõdés, mely után Hajdinger J. piros
lapot kapott. 2 perc eltelt, míg az elégtételt
vevõ Horváth D. (piros lap végleg) kiállításban részesült. Ezért a tettéért a soron
következõ mérkõzésen nem léphet pályára, és nem ülhet le a cserepadra sem! 39.
perc: Baki lövésével a kapufa minõségét
vizsgálta. 40. perc: Jancski került helyzetbe, de a kapu mellé vágta a labdát. 41. perc:

Kulcsár váratlan, nagy lövéssel szépített,
4:2.
Ismét felhívjuk a játékosok figyelmét a
sportszerû viselkedésre, ne reklamáljanak minden egyes ítélet ellen! Vegyenek
annyi fáradtságot, hogy a „VERSENYKIÍRÁST” legalább egyszer olvassák el!
Sárga lap: Nedoba, Baki.
Piros lap: Hajdinger J. 2 perc, illetve Horváth D. cserepadról végleg.
Góllövõk: Baki, Horváth T. 2, Dévényi, illetve Hajdinger Z., Kulcsár.

Légió 2000, Natur Agro–
Twister Galaxy 3:2 (1:0)
Légió 2000, Natúr Agro: Horváth – Palotás, Tóth A., Virág, Tóth G.
Csere: Gábris, Kelemen, Németh A., Nyúl,
Szabó.
Twister Galaxy: Bognár – Szántó, Kaló,
Vörös, Lakatos.
Csere: Hegedüs, Killer, Kristóf, Palásti.
Az elsõ percekben a Légió meddõ támadásai jellemezték a mérkõzést. 4. perc: Vörös
szorongatott helyzetben kapu fölé lõtt.
Bognár meg nagyot védett Virág lövésénél. 5. perc: Vörös lövését Horváth lábbal
tisztázta. 6. perc: Tóth G. pörgetett kapu
mellé nagy helyzetben. 7. perc: Kristóf lövése Palotásról szögletre vágódott. 8. perc:
Virág lövését Bognár szögletre tornázta. A
másik kapunál Hegedüs lövését Horváth
szögletre mentette. 11. perc: Tóth A. szabadrúgása szállt kapu mellé. 12. perc: Virág nagy helyzetben kapu mellé lõtt. 14.
perc: Virág lövése Szántóról vágódott
szögletre. 15. perc: Szabó átadásából Németh szerezte meg a vezetést, 1:0. Kezdés
után Killer a kapufát találta el. 17. perc:
Kelemen lábáról Bognár szedte le a labdát. 18. perc: Lakatos lövését Horváth lábbal tisztázta. 21. perc: Lakatos lövése a felsõ lécrõl a gólvonal mögé vágódott, 1:1. 22.
perc: Szántó lyukat rúgott, ezt Lakatos kíméletlenül kihasználta, 1:2. Nagy volt az
öröm a kispadon! Azonban ez nem sokáig
tartott, mert Kelemen átadásából Tóth A.
egyenlített, 2:2. Mintha megelégedtek volna az eredménnyel a csapatok! 30. perc:
Gábris unta meg a tétlenséget, lövése
azonban kapu fölé szállt. 32. perc: a gyenge
napot kifogó Kelemen lövése kerülte el a
kaput. 33. perc: Szabó perdítését Bognár
bravúrosan hárította. 34. perc: Virág erõs
lövését Bognár szögletre ütötte. 36. perc:
Nyúl volt eredményes Németh átadásából,
3:2. 39. perc: Kelemen gyenge lövését
Bognár biztosan védte.
Megérdemelten zsebelte be a három pontot a pontosabban játszó Légió.
Sárga lap: Tóth A. illetve Kristóf.
Piros lap: Tóth A. második sárga után 2
perc.
Góllövõk: Németh, Tóth A., Nyúl, illetve
Lakatos 2.

Bogárd Junior–LSC
Sárbogárd 1:14 (1:8)
Bogárd Junior: Varga – Láng, Szakács, Lénárt, Farkas.
Csere: Oláh, Bor P.
LSC Sárbogárd: Farkas – Lakatos Gy.,
László, ifj. Bor, Bor.
Csere: Ellenbruck, Rehák.
1. perc: alig kezdõdött el a mérkõzés, Lakatos átadásából ifj. Bor szerezte meg a vezetést, 0:1. 2. perc: Bor jól eltalált lövése
után a labda a kapuban, 0:2. 4. perc: szöglethez jutott az LSC, László a belõtt labdát
félfordulatból lõtte a kapuba, 0:3. Ritkán
jut el a Junior Farkas kapujához! 5. perc:
Bor a felsõ lécet találta telibe. A következõ
támadásnál László elhagyta a labdát. Hiába, gyors a fiú! 6. perc: Lénárt lövése Farkas mellérõl Bor elé került, egy csel után
lõtt, Varga szögletre mentett. 7. perc: Bor
átadásából Lakatos növelte az elõnyt, 0:4.
8. perc: Lénárt a kapu mellé helyezte a labdát. 10. perc: mit hagyott ki a Junior? Pihent egy kicsit az LSC! 12. perc: Lénárt
sorban cselezte ki az LSC játékosait, közeli
lövését Farkas nem védhette, 1:4. 13. perc:
A gól után megrázta magát az LSC. Bor lövésével szemben Varga tehetetlen, 1:5.
Kezdés után Ellenbruck szerzett gólt, 1:6.
15. perc: Lénárt, az egyszemélyes Junior
játékosa nem találta el a kaput. 16. perc:
Bor a kapu mellé durrantott, majd a következõ támadásból bevette a kaput, 1:7. 17.
perc: Ellenbruck kilõtte a rövid sarkot, 1:8.
19. perc: Rehák lõtt mellé. 20. perc: Lakatos szintén mellé lõtt. 21. perc: parázs jelenetek – László Farkas kapu mellé lõtt, Bor
meg betalált, 1:9. 22. perc: ifj. Bor növeli az
elõnyt, 1:10. 23. perc: Lénárt lövését Farkas szögletre üti. 24. perc: Farkas rossz
ütemben ellõtte a labdát, pedig Lénárt
tiszta helyzetben volt. 26. perc: Ellenbruck
lövését Varga Lakatos elé ütötte, aki nagy
erõvel a kapuba rúgta a labdát, 1:11. 27.
perc: ifj. Bor lövése akadt meg a kapuban,
1:12. 29. perc: Farkas kidobását Bor nagy
erõvel rúgta a kapuba, 1:13. 32. perc: ifj.
Bor eredményes, 1:14.
Egyoldalú mérkõzés volt.
Góllövõk: ifj. Bor 3, Bor 6, László, Lakatos
2, Ellenbruck 2, illetve Lénárt.

Dream Team–Spuri
3:4 (2:2)
Dream Team: Hajdu – Roszkopf, Berta,
Mondovics, Simon J.
Csere: Bognár J., Bognár R., Simon T.,
Iványi.
Spuri: Kiszl – Garbacz, Kiss, Zámbó, Huszár.
Csere: Katz, Banda, Bereczki, Fésû, Rozgonyi.
1. perc: Simon J. lövését Kiszl lábbal hárította. 2. perc: Kiss lõtt a kapu mellé. 3.
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perc: Zámbó megtalálta az utat a kapuba,
0:1. 5. perc: Iványi, Roszkopf, Simon J. hagyott ki helyzetet. Egy perc alatt hárman!
6. perc: Fésû átadásából Garbacz eredményes, 0:2. 8. perc: Bereczki lövését Hajdu
szögletre menti. 9. perc: Berta lövése Kiszl
lábáról kerül a mezõnybe. 13. perc: Rozgonyi elhamarkodottan mellélõtt. Huszár
jobb helyzetben volt! 14. perc: Simon J. lövésénél Kiszl nagyot védett. 19. perc: Rozgonyi nagy helyzetet hagyott ki. 17. perc:
Mondovics átadásából Simon J. szerez
gólt, 1:2. 18. perc: Kiss átadásáról Zámbó
maradt le. 19. perc: Simon J. visszaadta a
kölcsönt Mondovicsnak, mert egyenlített,
2:2. 21. perc: Garbacz lövésénél Hajdu helyén volt. 23. perc: Iványi lövését Kiszl
szögletre ütötte. 24. perc: Bereczki megszerezte a vezetést, 2:3. 25. perc: Iványi a
kihagyhatatlant hagyta ki! 26. perc: Fésû
lövését védte Hajdu. 27. perc: Huszár lõtt
kapu mellé. 28. perc: Simon lövését védte
Kiszl. 29. perc: Fésû próbálkozott, de
Hajdu résen volt. 35. perc: Huszár lövésébe Hajdu beleér, szöglet. Különben gól!
36. perc: Garbacz-gól, 2:4. 36. perc: Mondovics estében gyengén lõ. 39. perc: Simon
J. lõtt kapu mellé. 40. perc: a lesipuskás
Mondovics találatával 3:4.
Nem kapkodtak a csapatok! Játszottak az
idõvel!
Sárga lap: Berta.
Góllövõk: Simon J., Mondovics, illetve
Zámbó, Garbacz 2, Bereczki.
Tabella
1. LSC Sárbogárd
2. Extrém
3. Légió 2000, Natúr Agro
4. Spuri
5. Sárkeresztúr Kike
6. Twister Galaxy
7. Bogárd Junior
8. Dream Team

4
4
4
4
4
4
4
4

3
2
2
2
2
1
1
-

1
2
1
1
1
-

1
1
2
2
3
4

24:4 10
16:7 8
16:8 7
13:11 7
12:13 6
9:12 4
14:27 3
10:32 0

Góllövõlista
1. Bor József, LSC Sárbogárd, 9 gól.
Gróf Ferenc
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Szép búcsú az õsztõl
Szár U19–Sárbogárd U19
0-2 (0-1)
Szár U19: Ganyecz D. – Kellner M.,
Iváncsik V., Tóvári M., Farkas F. M.,
Ágoston Cs. J., Maróti K., Kovács B., Bátori M., Tóth B., Orbán D.
Csere: Antal Z. A., Izsák Gy., Skultéti P. T.
Edzõ: Mezei Ferenc.
Sárbogárd U19: Brúzsa S. P. – Márkovics
D., Demeter D., Horváth I., Simon Cs.,
Sükösd G., Gráczer B., Molnár M., Gyökér K., Petõ A., Fekete A.
Csere: Bögyös B. G., Nagy F.
Edzõ: Pajor László.
A 14. fordulóból elmaradt mérkõzésre
Csákváron került sor. A mûfüves pályán
lejátszott mérkõzésen a vendégcsapat végig fölényben játszott. Az elsõ negyedórában a Sárbogárd veszélyeztetett többet. A
16. percben gyors jobb oldali támadást vezetve a beadott labdára a jókor érkezõ Fekete A. közelrõl a hálóba lõtt, 0-1. A gól
után a hazaiak játéka megélénkült, de a
vendégvédelem biztosan állította meg a támadási kísérleteket.
A második félidõben tovább tartott a sárbogárdi fiatalok lelkes játéka, és ez az 58.
percben ismét gólt eredményezett. Molnár M. a félpályáról megkapott labdával,
több védõt kicselezve, a kaputól 10 m-re
lövésre szánta el magát. A jól eltalált lövése védhetetlenül a rövid felsõben kötött ki,
0-2.
A magabiztos vezetés tudatában a vendégcsapat szervezett játéka ellen tudott a hazai csapat veszélyeztetni.
Az õszi bajnokság végeredménye:
1. Nádasdladány
2. Kápolnásnyék
3. Iváncsa
4. Velence

15
15
15
15

13
10
10
10

2
2
1
1

0
3
4
4

63
49
72
42

13
20
25
20

50
29
47
22

41
32
31
31

5. Bicske
6. Sárbogárd
7. Felcsút
8. Szár
9. Ercsi Kinizsi
10. Mór
11. P.szabolcs
12. Mezõfalva
13. Tordas
14. L.komárom
15. Polgárdi
16. Pusztavám–
Jüllich

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

9
8
8
6
6
5
5
4
3
3
2

1 5 53
2 5 38
0 7 44
3 6 54
3 6 40
5 5 34
2 8 39
4 7 27
3 9 28
2 10 25
3 10 30

44
28
32
36
38
34
48
46
60
64
55

9 28
10 26
12 24
18 21
2 21
0 20
-9 17
-19 16
-32 12
-39 11
-25 9

15 0 2 13 11 86 -75 2

Mérkõzés nélküli
gyõzelem
Sárbogárd Öregfiúk–
LMSK Cobra Sport Öregfiúk 3-0
Az õszi szezon utolsó fordulójában a Lepsény csapata nem jelent meg. A mérkõzés
három pontját a Sárbogárd kapta.
Az õszi szezon végeredménye:
1. Aba–Sárvíz
12 9 1 2 53 21
2. Enying
12 8 1 3 57 25
3. Mezõszilas
12 8 0 4 30 19
4. Sárbogárd
12 6 3 3 29 19
5. Polgárdi
12 6 2 4 36 15
6. Lajoskomárom 12 6 2 4 36 30
7. Szabadbattyán 12 6 2 4 26 21
8. Tác–Csõsz
12 6 2 4 30 26
9. Kisláng
12 5 2 5 22 25
10. LMSK
12 5 0 7 22 29
11. Cece
12 2 2 8 15 35
12. Sárszentágota 12 1 0 11 9 65
13. Soponya
12 0 3 9 15 50
Tác–Csõsz csapatától -2 pont levonva.

32 28
32 25
11 24
10 21
21 20
6 20
5 20
4 18
-3 17
-7 15
-20 8
-56 3
-35 3

Kellemes pihenést, jó felkészülést a tavaszra!
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Egy félidõ helytállás, majd összeomlás
Veszprémi Egyetemi SC–VAX KE Sárbogárd 33-19 (14-11)
Veszprém–Fejér–Tolna Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 10.
forduló
Vezette: Felhõ F.–Öcsi T. Nézõszám: 70 fõ.
Veszprémi Egyetem: Györke – Károlyfi K. 9, Németh 2, Vincze 3,
Pfujd 2, Czinczás 8, Rideg 1.
Cserék: Hermann – Károlyfi V. 2, Molnár, Ulrich 1, Mayer 1, Földesi
4, Fábián
Edzõ: Végh András.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 6, ifj. Bodoki 4, Pluhár 1,
Rehák 2, Horváth 4, Kaló 1.
Cserék: Aranyos, Suplicz 1, Szabó J. Zs.
Edzõ: Bodoki György.
Hétméteresek: 3/2, ill. 4/3. Kiállítások: 10, ill. 10 perc.
Az elmúlt hétvégén csapatunkra a bajnokság abszolút favoritja a
Veszprémi Egyetem csapata várt. Számunkra a pontszerzés nem
volt realitás, azonban szerettünk volna helytállni idegenben is a
veszprémiek ellen.
A találkozó elején fegyelmezetten játszva tartottuk a lépést a hazaiakkal. Támadójátékunkban volt ötlet és sikerült eljutni lövõhelyzetekig, valamint védekezésben is felvettük a kesztyût. A 11.
percben Goldberger bal szélrõl szerzett találatával 7-5-re vezettünk. Majd a hazaiak próbálták meg kezükbe venni az irányítást,
ennek ellenére a 20. percben még mindig 9-9 volt az állás. Aztán a
félidõ hajrájában elkövettünk pár hibát, a veszprémiek pedig még
egy fokozattal feljebb kapcsoltak és megléptek 3 góllal a szünet
elõtt.
A második játékrész elején az történt, amit nagyon nem szerettünk volna. Teljesen bent maradtunk az öltözõben, ellenfelünk
pedig percek alatt átrohant rajtunk. 10 perc elteltével már 10 volt
a különbség. Rengeteg hibával játszottunk, számtalan labdát
szórtunk el, amit ellenfelünk könyörtelenül kihasznált. A mérkõzés utolsó negyedében próbáltuk menteni a menthetõt, azonban
nem sikerült közelebb jönni a tavalyi bajnokhoz. Így végül 14
gólos vereség lett a vége, nagyon sajnálhatjuk a második félidõt.
Nem sikerült elkerülnünk a kétszámjegyû különbséget, pedig ezt
nagyon szerettük volna a mérkõzés elõtt. Az elsõ félidõben
összességében jól kézilabdáztunk. Támadójátékunk mûködött és
védekezésünk is volt. Ennek köszönhetõen legalább az egyik elvá-

rás teljesült, és 20 nehezebb percet tudtunk okozni a
több NB-s tapasztalattal rendelkezõ játékost felvonultató hazaiaknak. A második félidõben aztán pár
perc alatt leromboltuk az elsõ félidõben nyújtott
produkciónkat. Türelmetlenül kezdtünk el játszani, és ebbõl jöttek az eladott labdák. Egy ilyen jó játékerõt képviselõ csapat pedig
ezt nem hagyja kihasználatlanul. Megpróbáljuk levonni a tanulságokat és a hétvégén kamatoztatni azokat, hiszen egy ki-ki meccs
vár ránk Ajka csapata ellen. Várunk minden szurkolót a mérkõzésre szombaton!

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

9
9
9
10
9
9
9
10
9
9
9
10
9

9
8
7
6
5
5
4
4
4
4
2
1
0

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

0
1
2
4
4
4
4
5
5
5
7
9
9

298
269
261
286
262
231
245
294
250
255
200
239
213

220
207
212
274
230
216
257
326
238
263
254
302
304

78
62
49
12
32
15
-12
-32
12
-8
-54
-63
-91

18
16
14
12
10
10
9
9
8
8
4
2
0

A 10. forduló további eredményei:
Bicske–Nemesvámos 32-24 (14-10), Ajka–Simontornya 39-27
(21-11), Alsóörs–Ercsi 24-29 (12-17), Rácalmás–Martonvásár
25-19 (16-9), Õsi–Telekom Veszprém 26-36 (9-17)
Csapatunkhoz tartozó hír, hogy a Mészöly Géza Általános Iskola
meghívta egyesületünket a minden évben megrendezendõ, már
hagyományokkal rendelkezõ Mikulás-futásra. A meghívást megtiszteltetésnek vesszük, és részt veszünk a jövõ hét kedden 14 órakor kezdõdõ eseményen.
Rehák Tamás

Meghívó
2016. december 4-én

UTÁNPÓTLÁSKOSÁRLABDATORNÁT
rendez a Sárbogárdi Kosárlabda
Club a Sárszentmiklósi
Általános Iskolában.

MIKULÁS-KUPA – SÁRBOGÁRD
Idõpont: 2016. december 4.
Helyszín: Sárbogárd–Sárszentmiklós, Köztársaság út 171-173.
Tervezett program:
8.00 kapunyitás, 8.30 Sárbogárdi KC – Dunaújvárosi Sárkányok, 9.05 megnyitó – beszédet mond: Fekete
László FMKSZ JB elnök, 9.20 DKKA – Oroszlány, 10.00 Dunaújvárosi Sárkányok – DKKA, 10.40 Sárbogárdi
KC – Oroszlány, 11.20 Dunaújvárosi Sárkányok – Oroszlány, 12.00 Sárbogárdi KC – DKKA, 12.45 eredményhirdetés – dr. Sükösd Tamás polgármester, 13.00 Sárbogárdi KC – Alsószentiván, 14.00 Sárbogárdi
KC – Dunaföldvár, 15.00 eredményhirdetés – dr. Sükösd Tamás polgármester
Sárbogárdi KC, szervezõk

Meghívott csapatok településenként: Dunaújváros, Dunaföldvár, Alsószentiván (2 csapat), Sárbogárd (2 csapat), Oroszlány, Székesfehérvár.
Várunk minden érdeklõdõt, a belépés díjtalan.
SKC, szervezõk

Bogárd és Vidéke 2016. december 1.

HIRDETÉSEK / KÖZÉRDEKÛ

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
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
VAGYONÕRI MUNKA SÁRBOGÁRDON
06 70 421 3900
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APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös. 06 (30) 966 8446
Kétszemélyes kihúzható kanapé két fotellal újszerû állapotban eladó. 06
(20) 405 7366
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.
Segédmunkásokat és kõmûveseket keresek. 06 (30) 493 4938
Fiatal gazda szántóföldet bérelne támogatás feletti áron! Területek:
Nagyhörcsök, Sárhatvan, Örspuszta, Pusztaegres, Sáregres, Mezõszilas,
Káloz, Dég (Alsótöbörzsök, Sárszentmiklós). Minimum 2,5 hektártól! 06
(30) 613 0823
Teljes lakás és házfelújítást vállalok. 06 (30) 825 2951

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Csanádi József háziorvos
a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 12-15.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 10.30-12.00.

Dr. Farkas János háziorvos
Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597. H-K: 8-12, Sze: 12-16,
Cs-P: 8-12.

Pusztaegresi háziorvosi körzet
Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007 H: 8-15,
K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.

Dr. Jarabin János háziorvos
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
11.30-15.30, P: 8-12.

Dr. Nemes Mária háziorvos
a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. H-P: 8-11.30. Csütörtökön terhestanácsadás: 12-13.

BETLEHEMI CSILLAGUNK
Pályázati feltételek és információk

Dr. Oroszlány László háziorvos
a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 460 165. H-K-Sze: 8-12, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13-ig, P:
12-15.

Idén VIII. alkalommal rendezi meg a Sárbogárdi Múzeum Egyesület Betlehemi csillagunk címû kiállítását.

Dr. Somogyvári Katalin háziorvos

A kiállításra várunk minden olyan pályamunkát, amely az adventi ünnepkörrel kapcsolatos.

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 12.30-15.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári
u. 95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

Az anyaggyûjtés idõpontja: 2016. december 2. 10–12 óráig.
Az anyaggyûjtés helyszíne (azonos a leendõ kiállítás helyszínével): József
Attila Mûvelõdési Központ, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 3.
Beazonosítás céljából az alkotások mindegyikén fel kell tüntetni (a látványt
nem zavaró módon) az alkotás címét és az alkotó nevét.

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489; Töbörzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.

A kiállítás megnyitója: 2016. december 5. 15 óra.
Megnyitja: dr. Sükösd Tamás polgármester.

hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.; 11.00–
12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96. Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda: 13.00–14.00, Ady E. út 126.

A leadott pályázatok visszaadási határideje: 2016. december 16. 10 óra.

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos

A pályázatra beadott mûvek nem automatikusan kerülnek kiállításra.

Információ és jelentkezés (telefonon is):

Szabóné Czuczai Katalin 06 (30) 298 6107 és
Kovácsné Komáromi Edit 06 (70) 338 5153

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573
4908. Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K:
9.30-10.30, tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.
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Ballisztikus határvédelem

Sárbogárd déli határának védelmére – az esetleges migránsáradat elellen – egyedi megoldást alkalmaznak. Több méter magas, tekintélyt paparancsoló termetû úr vigyázza a város biztonságát, a figyelemfelkeltés
hatékonysága érdekében nem a megszokott kék, hanem piros egyenegyenruhában, így már messzirõl jól látható. A fotó is bizonyítja, hogy nem
légbõl kapott az információ. Idegen betolakodókkal szemben ballisztiballisztikus fegyvert alkalmaz, ha szükséges.
HKV

Adventi hírnök

Hatalmas adventi koszorú hirdeti Alapon az út mellett a karácsonyi várakozást.
A szép alkotás köré sereglik a település lakossága vasárnaponként, hogy
együtt gyújtsák meg a soron következõ gyertyát, és egyúttal életben tartsák a
szívükben is az egymás iránti szeretet, összetartozás lángját.
HKV

2016. december 1. Bogárd és Vidéke

