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A Dél-Mezõföld független hetilapja

KÖZÖS JÁTÉK
Nem gondoltam volna, hogy a labdarúgáshoz valaha is közöm lesz. Megvallom, voltak bennem elõítéletek. Aztán sok jó embert ismertem meg, akik
futballoznak, majd megörököltem édesapámtól a teremfocis díjátadást, és
meccset is kameráztam már. Sõt, arra „vetemedtem”, hogy pár nevezetes
mérkõzés közvetítését végignéztem a tévében. Most aztán a gyerekeim
„belerángattak” rendesen, mert imádják rúgni a bõrt.
A pálya szélérõl nézem mosolyogva, ahogy kipirultan, önfeledten futkároznak a labda után. Eszembe jutnak az általános iskolai kézis élményeim, a
középiskolás kosárlabdázásaink a barátokkal.
Sosem lobogott bennem a sport versenyszelleme, a „csak úgy” játékokat
szerettem, amikor az „együtt”-ön volt a hangsúly, és ha esetleg nyertünk,
az volt a ráadás. Ebben a közös játékban egy más szférában léteztünk, egyfajta módosult tudatállapotban, ahol nem érezni az izmok fáradtságát, csak
azt, hogy mennyire jólesik a futás, és kioldódik minden görcs. És ez az, amiben a látszólag különbözõ sportágak, mozgásformák egyformák, ami nem
elválasztja és szembenállóvá teszi õket, hanem azonossá. Ebben az azonosságban pedig könnyebben rátalálunk a más emberekkel való összekötõ
kapcsokra, és feloldódnak az elõítéletek.
Hargitai–Kiss Virág

www.bogardesvideke.hu
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NAPLÓ
Szeptember 15-én 8 fõvel ült tárgyalóterembe a sárbogárdi képviselõ-testület megvitatni a havi aktualitásokat. Kivételesen egy
órával korábban kezdõdött az ülés egy esküvõ miatt. A hiányzók
Gerlai Zsolt, Érsek Enikõ és Erõs Ferenc voltak.
Dr. Sükösd Tamás havi összefoglalójában szót ejtett a sportegyesületek számára az oktatási, kulturális és sportbizottság által elbírált támogatásokról. Az e célra szánt keret megegyezik a tavalyival, ahogy nagyjából a pályázók köre is. A támogatási szerzõdéseket már megkötötték. Kiemelte, hogy az oktatási intézmények
fenntartója drasztikusan megemelte a tornatermek bérleti díjait,
melynek kigazdálkodása meglehetõsen nehéz az egyesületek számára. Az elmúlt hónap során több egyeztetés is történt, például a
közfoglalkoztatás, foglalkoztatási paktum, közétkeztetés kapcsán. Ez utóbbi terület üzemeltetésére két pályázat érkezett, habár 7-8 érdeklõdõ is volt jelen a helyszíni bejáráson. Mielõtt végleg nyertest hirdetnek, szükség lesz még személyes egyeztetésre.
A törvényességi vizsgálat is tart még; jelenleg átmeneti megállapodással üzemeltetik a közétkeztetést. Ezt a több mint 1 milliárdos szerzõdést nem szabad elkapkodni – mondta a polgármester.
Remélhetõleg a következõ ülésre már lesz eredmény. Augusztus
25-én a Fejér Megyei Önkormányzat bizottságában kollégiumi
helyeket bíráltak el – tudtak segíteni sárbogárdi diáknak is. A Jüllich-üzem várhatóan szeptember végén indul. A munkavállalók
többsége megvan már.
A polgármester bevezetõjét követõen egyperces néma fõhajtással
tisztelegtek dr. Simon Péter nyugalmazott gimnáziumi tanár, egykori önkormányzati képviselõ emléke elõtt.

Mészöly körüli közlekedési anomáliákra. A társadalmasítást tovább viszik. Egy asztalhoz kell ülni az iskola igazgatójának, a
rendõrség képviselõjének, hogy mindenki mondja el az álláspontját. Várják a konstruktív javaslatokat.
Bognár Endre a Sárbogárdi Rendõrkapitányság részérõl hangsúlyozta, hogy a Templom utca forgalmi rendje, illetve annak be
nem tartása nap mint nap borsot tör a lakók és pedagógusok orra
alá. Elõször csak figyelmeztetik a szabálytalankodókat, de amikor
ötödször-tizedszer kell intézkedni a rendõrségnek valakivel
szemben, akkor már nincs figyelmeztetés. Biztos benne, hogy találnak olyan megoldást, ami mindenki számára élhetõ és betartható. Mindenkinek érdeke, hogy ne kelljen rendõri intézkedést
alkalmazni.

Megmozdult állóvíz
Édesanyánk örökké…
Olvashatták lapunkban a helyi baleset-megelõzési bizottság azon
javaslatát, hogy a Mészöly Géza Általános Iskola Templom utca
felõli bejáratánál iskolaidõben rendszeresen kialakuló kaotikus
állapot megoldásaként bezárnák a nevezett bejáratot, és
egyirányúsítva a József Attila utcát onnan biztosítanák a bejutást
a diákoknak a Mészölyhöz.
Dr. Sükösd az e témát taglaló napirendi ponthoz hozzáfûzte: Köszönöm a baleset-megelõzési bizottság tagjainak a felvetést. A javaslat fölkavarta az állóvizet. Nem emlékszem, hogy valaha is három nap leforgása alatt ennyi – nem éppen pozitív – megnyilvánulást kaptam volna. Édesanyánk örökké fog élni. Most sokan formálnak véleményt. Elõtte, amikor kérdezték, milyen megoldást
javasolnak az érintettek, egy álláspont sem érkezett.
Elhangzott, hogy a Mészölyben petíció indult annak érdekében,
hogy a Rózsa utca déli felén lévõ füves területen alakítsanak ki
parkolót. A polgármester hozzátette, hogy ehhez nem kevés pénz
kellene, mert nem attól lesz parkoló az a terület, hogy elveszik a
sziklát és kivágják a bokrokat. Ráadásul a tapasztalat szerint murvás parkolóban összevissza állnak meg az emberek, tehát aszfaltos, felfestett parkoló lenne a leghatékonyabb. Azonban nem lenne okos gondolat a Rózsa utcára terelni a forgalmat. A baleset-megelõzési bizottság javaslatával az volt a szándék, hogy felhívják a figyelmet és megoldást találjanak az iskolák, de fõleg a

Sikk a küszöbig
Szilveszterné Nyuli Ilona: Tudjuk, hogy a rendõr a jelenlétével is
fegyelmez, elegendõ lenne gyakrabban kiállítani egy járõrt.
Bognár: Ez nem megoldás. Ha két napig nem vagyunk ott, akkor
megint szabálytalanok. Az emberi erõforrásaink nem végtelenek.
Van más fontos terület is, ahol szükség van a rendõri munkára,
például bûncselekmények felderítésében.
Dr. Sükösd: Minden évben egy hónapig ott áll a járõr, vagy polgárõr. Plusz egy hét hatása van csak. Volt olyan, hogy az egyik lakó
hídjára állt egy szülõ és beült szülõi értekezletre, a lakó meg nem
tudott elmenni. Ebbõl nem egy volt, nem kettõ.
Nedoba Károly: Bölcs dolog, hogy társadalmi vitára bocsátják ezt
a témát. Ez a közlekedési morál régóta probléma. Tologattuk a
táblákat ki és be, de csak rövid ideig volt hatása. A szülõknek azt
üzenem, hogy nem kellene a küszöbig vinni a gyerekeket. Láttam
olyat, hogy egy Attila utcai lakó autóval vitte a Mészölybe a gyerekét. Mintha ez sikk lenne. Évtizedek óta figyelmeztetjük az embereket, most meg petíciót nyújtanak be! Viszont az sem megoldás,
hogy a Templom köz lakói sziklákat tesznek ki a padkára. Ha
valaki este rámegy azokra és baleset történik, akkor ki a felelõs?
Fekti Csaba a rendõrség részérõl megerõsítette, hogy nem szabályos a sziklák kihelyezése.

Elfogadták
Elfogadta a testület az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló napirendi pontot, valamint a bizottságok és a Sárbogárdi Zengõ Óvoda beszámolóit, illetve a nevelési intézmény szmsz-ét.
Szilveszterné: Ha az óvodai nevelés valóban ilyen, ahogy le van írva, akkor nagyon jó óvónõink vannak.
Huszárné Kovács Márta intézményvezetõ: Köszönöm az egész
évi támogatást és a hivatal dolgozóinak együttmûködését, melyre
a jövõben is szükség lesz.
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Dr. Sükösd: Igény lenne az óvoda bõvülésére. Ha hozzáépítésre
nem is, viszont belsõ kialakításra van lehetõség. Ha lesz döntés,
ennek neki is állunk. A tervezést már elõzetesen megcsináltuk.

Dr. Sükösd: Kevesebb szakember van most a rendszerben, a brigádokat viszont nem lehet szakember nélkül kiküldeni. Valószínûleg 2018-ban tudjuk ezt megoldani.

Bursa

58 méter gyaloglás

Minden évben 800 ezer Ft-os keretet különítenek el a Bursapályázatra, a felsõoktatási intézményekben tanulók támogatására. Idén is meghirdetik ezt november 7-ei benyújtási határidõvel.
Mindenkinek adnak támogatást, akinek értékelhetõ a pályázata a
Bursa szabályzata, pontrendszere szerint. Az önkormányzat maximum 5.000 Ft támogatásban részesíthet egy-egy diákot, amihez
a Bursa alapítvány szintén maximum ekkora összeget tesz hozzá.
A egész összeget elutalja az önkormányzat a Bursa számlájára, és
a Bursa utalja a diákoknak.
Szilveszterné: Hány éve 800 ezer Ft ez az összeg?
Dr. Sükösd: Sok éve, mert ez még sosem volt kevés.
Szilveszterné: De sok se.
Dr. Sükösd: Jóval nagyobb szervezetek is kisebb összeggel állnak
ki. Tavaly olyan ember is kapott, akinek csak 1 pontja volt. Statisztikailag hasonló a felsõoktatásban résztvevõk száma minden évben. A Bursa szabályzatától nem lehet eltérni. Aki nagyon rászorult, annak ott az Arany János Tehetséggondozó. Semmi értelme
nincs fölemelni az összeget, hogy aztán megmaradjon és újra át
kelljen csoportosítani. Ha nem lenne elég, akkor javasolnánk az
emelést.

Nedoba: A Boross-emlékparknál ki van helyezve a behajtást tiltó
tábla, folyamatosan fölhívtuk a vállalkozások figyelmét is ennek
betartására, betartatására. Nincs foganatja. Odament a Bárdi Autó, gyakorlatilag ott van a telephelyük. Ez elfogadhatatlan. A
Unix szintúgy. Ez másokat is motivál sajnos. Ezt nem lehet tovább
tûrni. Ha tûzoltó, mentõ kell oda, hogy megy be? Lojálisan álltunk hozzá a rendõrséggel, és akkor visszaélnek vele. Kell valami
megoldás.
Dr. Sükösd: Valószínûleg idehívom a két cég képviselõjét és
Rostás Pétert, mert ezt másképp nem tudjuk megoldani. Mindenki ki fog bírni 58 méter gyaloglást, ez a felnõttekre is vonatkozik.
Nedoba: Telephelyengedélyt nem adhattak így.
Dr. Sükösd: Nem volt telephely-engedélyezési eljárás.
Szilveszterné: Milyen módon lehet alkoholt fogyasztani közterületen, erre van-e szabályozás?
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ: Nem lehet közterületen alkoholt fogyasztani, kivéve szilveszter napján.
Szilveszterné: A dohányboltok üzemeltetésével kapcsolatban kerestek meg, hogy Miklóson a Takarék, virágbolt, posta környékén
ürítenek egyesek, bombázzák az italfogyasztók a közterületeket.
Nyisson a dohányboltos egy mosdót.
Dr. Sükösd: Bent nem tud, mert nem kap engedélyt.
Szilveszterné: Augusztus 20-án gazban maradt az 56-os emlékmû.
Dr. Sükösd: A Dészolgnak szóltam, mert most se tetszik, ahogy
kinéz. Sokszor gazos.
Szilveszterné: Az Ady Endre úti lakótelepen a Tarr Kft. irodája
elõtti park állapotát is kifogásolták.
Dr. Sükösd: Az magánterület.

Közbeszerzés vízrendezésre
Közbeszerzési eljárást írtak ki a Kinizsi utcai vízrendezésre, melyre pályázati forrást nyert az önkormányzat. A pénz egy külön
számlán teljes egészében rendelkezésre is áll. Az engedélyes terv
már régóta megvan a város vízrendezésére, de külön engedélyes
terv kell, ha csak egy részt akarnak megcsináltatni. Amennyiben
október közepéig lezajlik a közbeszerzés és jó lesz az idõ, akkor
megvalósulhat idén a beruházás, ellenkezõ esetben tavaszra marad.
Rigó József a Sávoly köz és környéke vízrendezését sürgette, ami
már 30 éve szélmalomharc.
Dr. Sükösd: Ez külön lakossági fórum témája lehet, ahogy már
volt is. Már tudjuk, mekkora annak a költségvetési kihatása, érdekes mûszaki megoldás lesz. A Kinizsi utcai vízrendezést már korábban meg akartuk csinálni, csak nem jött rá annyi pénz. Most sikerült erre pályázatot nyerni. Bár az összeg 30-40 millióval így is
rövidebb, mint amit szerettünk volna. Nem hátrébb való a ti problémátok, csak ez korábbi terv. A ti problémátokat nem pályázatból fogjuk megcsinálni, hanem saját forrásból.
Rigó: Nálunk akkor is folyik a víz, ha befagy a Tisza, Duna és nincs
a kutakban víz. Ott csõtörés van vagy szennyvíz.
Dr. Sükösd: Ott forrás van. A Fejérvíz is méri, annál drágább a víz,
hogy hagyják folyni.
Rigó: Az Attila utcában egy nagy gödör éktelenkedik fél éve. Senki nem foglalkozik vele. Ha elvágódik valaki, ki viseli a felelõsséget?
Dr. Sükösd: Az a rész a Honvédség, a magyar állam ügylete.

Székhely pályázatokhoz
Varga Kornél Csaba, a Társadalmi Vállalkozás-fejlesztési és
Befektetés-ösztönzõ Nonprofit Kft. ügyvezetõje székhely-biztosítási igényt nyújtott be a testülethez. A cég pályázatok elõkészítésében, lebonyolításában mûködik együtt az önkormányzattal. A
József Attila utca 14. szám alatti volt 8 tantermes iskolában rendezkednek be egy helyiségben, bérleti díj fejében.

Bejelentések
Juhász János: A Május 1 majorban élõ lakosok köszönik a közvilágítást, mely fényárba borítja a majort. Ez biztonságosabbá teszi
a közlekedést is. Járhatóvá kellene tenni a temetõhöz vezetõ közt
járólapokkal.

Variációk járdára
Szilveszterné: Köszönik a szülõk a polgárõrök segítségét a gyalogátkelõknél. Ez a segítség egész évben jó lenne.
Dr. Sükösd: Ez emberi erõforrás kérdése. Kapacitálom õket.
Szilveszterné immár többedszer kérte a sárszentmiklósi buszmegálló csapadékvíz-elvezetésének megoldását.
Kocsis Dóra, a mûszaki osztály vezetõje: Nincs rá kapacitásom,
jövõre tudok ígérni valamit. A megoldás nem egyszerû, mert sokat kell bontani, és nincs hova elvezetni a vizet.
Szilveszterné: Az emberek vagy ugrálnak, mint a bakkecskék,
vagy sárosak lesznek, ha pedig az útra mennek, lefröcskölik õket.
A gyerekeknek ez nehezebb.
Dr. Sükösd: a 63-as beruházásaival együtt talán várható változás.
Tóth Béla szorgalmazta a Vágóhíd és Kinizsi utca közti járdát.
Aranyos József: Az Árpád utca fokozott gépjármûforgalma miatt
az egyik oldalon szükség lenne járdára.
Dr. Sükösd: Ez költséges, és hosszú a táv. Nem látom egyelõre ennek megoldását.
Nedoba: Ahol meg van járda, ott nem mennek rajta.
Ébl Zoltán: A Tinódy úton szeretnének rajta menni, de nem lehet.
Dr. Sükösd: Van, ahol a lakók jogkövetése hagy kívánnivalót maga után, finoman fogalmazva.
Szilveszterné: A Túryn jövõre készül el a járda. Árokmélyítés is
lesz ott?
Dr. Sükösd: Az árkot csak pucolni kell. A pénz megvan rá, jövõre
megépül a járda.
Szilveszterné: Az Árpád-lakótelepnél az árokból a pincébe folyik
esõs idõben a víz.
Dr. Sükösd: Ott a lakóközösségnek kell tenni ez ellen.
Hargitai–Kiss Virág
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VASAK KÖZT
Egy év híján lassan 50 éve, hogy Horváth Tibor (alias „a
Badis Tibi”) vasak közt éli az életét. Önként és dalolva viseli a vállára nehezedõ súlyokat nap mint nap, és másokat
is segít abban, hogyan bírják el a mázsás terheket. Az
évek során úgy megerõsödött, hogy az egykori fészer helyett ma már egy egész épületet foglal el, nevezetesen a
Delta Testépítõ Klubot, annak tulajdonosaként.
– Hány éves vagy, ha ezt illik megkérdezni egy férfitõl? Mert szerintem sokan nem mondanák meg rólad a korodat.
– Soha nem szégyelltem, 63 felé közelítek.
– Most is naponta edzel?
– Igen.
– Mennyit?
– Három órát naponta, délelõtt és este.
– Hogyan került az életedbe a testépítés?
– Gyerekkoromban problémám volt a vérnyomásommal, gyenge
fizikumú voltam, és volt egy mandulamûtétem, ahol javasolták,
hogy sportoljak. Unokatestvérem, Bruzsa Ferenc – aki karatéban, ha jól tudom, 6 danos volt – már akkor bütykörészett otthon
súlyzókkal, és összeálltak edzeni Simon János volt képviselõvel,
illetve Polyák Sanyival (aki versenyzett is a 70-es években). Õ csinált a góré mellé egy fészert, ahol súlyzózgattunk. Úgy fellelkesedtem, hogy felkerültem Pestre a Spartacushoz 1975-ben, és a
magyar bajnokságon 3. helyezett lettem. 1982-ig versenyeztem
body buildingben, aztán kisebb versenyzési kihagyás után áttértem a power liftingre, azaz a fekvenyomásra, guggolásra, felhúzásra.
– Eszedbe se jutott, hogy egyszerûbb sportot válassz, ami kézenfekvõbb, például futás, focizás?
– Szoktam futni, de edzés után, le Alapig, a strandig, szõlõkön, kukoricán, réten keresztül. Be szoktunk szökni a strandra úszkálni.
– A Spartacust ki ajánlotta neked?
– Feljártam udvarolni Pestre, belebotlottam hasonló kondis gyerekekbe, õk mondták, hogy van egy nemrég alakult klub, menjek
el oda.
– A testépítésnek, body buildingnek is több ága van (például pózolás, fekvenyomás, súlyemelés). Milyen ágakkal ismerkedtél
meg?
– Akkor egy évben egy verseny volt csak. Ki volt dolgozva, hogy
milyen pózokat kell bemutatni, de nemcsak a látvány volt fontos,
hanem erõnek is kellett lennie.
– Mekkora súlyokkal birkóztál meg az életed során, amik felkerültek a dicsõségfaladra?
– Szerény súlyok voltak azok, mivel magas vérnyomással küzdöttem. 190 kg-ot nyomtam fekve, 235 kg-ba kettõt tudtam beleguggolni. Az erõszintem ma is jó; másfél éve elkapott a hév, megpróbáltam, hogy megy-e nagy súly. 225-öt guggoltam.
– Akkor jobb voltál, mint fénykorodban.
– Úgy érzem, érettebb vagyok. Régen föltettem két 50 kg-os tárcsát, azzal 120 kg volt a rúdon, azzal melegítettem be, aztán még
rádobtam két 20 kg-ost, azzal szériázta. Ma már az ízületeimmel
ezt nem tudnám megcsinálni. Ma egy kicsi karkörzés, gimnasztika, utána az üres rúd, és csak aztán terhelem magam. Javaslom
mindenkinek, aki kezdõ, hogy melegítsen be jól, mert késõbb
problémát jelent.
– De a legfontosabb a rendszeres testedzés.
– Annak híve vagyok, hogy a testedzést is, étkezést is mérsékletesen kell csinálni. Vannak, akik meghíznak, aztán mindent elkövetnek, szenvednek, hogy lefogyjanak, és amikor lejár a diéta, lehet, hogy többet esznek, mint elõtte, és jobban visszahíznak.
– Van szakmád, amit a sport mellett kitanultál?

– Persze. Engem az érdekelt, hogyan tudok olyan gépet csinálni,
amin tudok edzeni, úgyhogy nagy szeretettel elvégeztem egy lakatos és hegesztõ szakmát.
– A legelsõ terem hol volt, amit kialakítottál?
– A legelsõ terem a fészer volt. Otthon is alakítottam ki egy „termet” egy fölszabadult akolrészben; édesapám segítségével padlódeszkából csináltunk állványt, félcolos csõ lett rátéve, sódert raktunk vödrökbe, azzal edzettem. Végül egy ismerõstõl, Dombi Istvántól vettünk egy súlyzókészletet. Amikor leszereltem, otthon
csináltam a garázs mellett egy kisebb helyiséget. Odacsapódtak
hozzám srácok. 15 négyzetméteren 11-en edzettünk. Aztán kibéreltem egy istállót Miklóson, azt rendeztük be. Hegesztettem bele
a gépeket és adtam is el párat, hogy tudjak vasakat venni, amikbõl
a súlyzók lettek. Abból a helyiségbõl jöttünk Sárbogárdra.
– A Delta Klub épületében régen óvoda mûködött.
– 1985-ben jöttünk ide. Lettünk 40-en. A helyi sportvezetõk azt
mondták, hogy kellene valami iskola, hogy az engedélyt meg tudják adni. De nem volt még ilyen képzés. Mivel a honvédség kiadta
ukázba, hogy satnyák a katonák, valamit kezdeni kell velük, pesti
pincékben klubokat hoztak létre, és hogy legyenek vezetõi ezeknek a kluboknak, kísérleti jelleggel 50 fõnek csináltak képzést.
Oda sikerült bekerülnöm. A Videotonnál dolgoztam, följártam
Pestre iskolába, a Testnevelési Fõiskolára 2 évig. Egyedül én voltam vidéki. Amikor elvégeztem, elõször Simontornyán lett egy
termem az iskola alagsorában, és csak késõbb Bogárdon. Közben
a Vidinél szóvá tették, hogy munka mellett ezzel foglalkozom, így
fölmondtam.
– Akkor még gyerekcipõben járt a maszekolás.
– Egy szervezethez kellett csatlakozni. Ez az épület nyugdíjasklubnak volt kijelölve, de a nyugdíjasok nem akartak ide jönni, nekik jó volt a kultúrházban. Úgyhogy mi jöttünk ide, és a mûvház
alkalmazásába kerültem.
– Mikor lettél teljesen önálló?
– 1989-90-ben.
– Az épületet sikerült könnyen megszerezni?
– Mindent eladtak akkoriban. Nem is azzal volt probléma, hanem
a rendbetétellel. Annyi nem jött be, hogy mindenre futotta volna.
– De azért hol itt, hol ott csinosítgattad, pofozgattad, pár éve pedig csodálatosan megújult az utcafront.
– 32 éve nincs fizetésem, még a családtól is „ellopkodtam”, amit
tudtam. Pár éve sikerült egy pályázaton indulni, abból újítottuk
fel az épületet és kardiogépeket vettünk.
– Mekkora a gépállomány?
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– Nem tudom összeszámolni. Egy élet munkája van benne.
– Mivel rég csinálod, hozzád is valakinek már a fia, lánya, unokája jár.
– Sokan megfordultak itt.
– Sokakat elindítottál a versenyzésben is.
– Pár srác kikerült…
– …meg lányok is…
– …akik meg lettek fertõzve a dologgal.
– Többek közt a saját lányod, aki elvégezte a fitneszakadémiát. Mennyien
edzenek itt?
– 80 fõ körül.
– Sokan vannak, akik rég a klub tagjai?
– Hogyne! Van, aki gyerekkorában kezdte, most pedig a családjával jár ide.
– Milyen versenyre jutottatok el?
– Országoson voltunk csapatban és egyénileg is.
– Bogárdon is volt régebben bemutató, verseny.
– Jöttek Pestrõl, mindenhonnan. Közben az idõ engem is megevett. Alapító
vagyok az egész sportágban. 1987-ben még nem tudtunk szövetséget csinálni, hanem országos egyesületet hoztunk létre. Rendszerváltás után indult
meg a folyamat kedvezõ irányba. Nem annyira volt propagált sport a testépítés és a karate, mert Amerikából, nyugatról származtak, és az nem tetszett
az akkori vezetésnek. Csak a Szovjetunióban is nagy népszerûsége volt,
atletikus gimnasztikának hívták, ott is mentek a versenyek.
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Dr. Móré Attila
címzetes
egyetemi docens
Címzetes egyetemi docens címet adományozott az
Állatorvostudományi Egyetem a cecei származású dr.
Móré Attilának, az Alpha Holding tulajdonosának.
Méltatása a cég honlapján is olvasható:

– Azért aggódtak, amikor eljöttem a Videotonból. Azt gondolták, hogy ebbõl biztos nem fogok megélni. Aztán a Videoton tönkrement, én meg itt vagyok. A kitartás sok mindent elbír. Amiben hiszek, a mellé odateszem magam teljes vállszélességben.

„Dr. Móré Attila, az Alpha Befektetési Holding Zrt. elnöke a budapesti Állatorvostudományi Egyetem elvégzése után vidéki haszonállatpraxisban kezdett el dolgozni, és megismerte a nagyüzemi állattartás állategészségügyi, állattenyésztési, takarmányozási, járványtani, higiéniai problémáit, majd a székesfehérvári
állatkórház fõállatorvosaként kedvtelésbõl tartott állatokra szakosodott praxist vezetett, és az egyetemi hallgatók gyakorlati képzését irányította. Az Alpha Holding elnökeként szakmai munkáját, kutató-fejlesztõ tevékenységét több magyarországi egyetemmel együttmûködésben végzi, amelyek közül kiemelkedik az alma
materünkkel való kapcsolata.
Mindig segítette egyetemünk munkáját, digitális oktatócentrumot hozott létre a Sebészeti Tanszéken, a Doki For Vets klinikai szoftvert üzemelteti az egyetemi
klinikákon, rendszeresen támogatja a klinikai kutatásokat és a Tudományos Diákköri Konferencián minden
évben Medveczky-díjat adományoz.
Az Állategészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék kezdeményezésére a Móré doktorral
együttmûködésben megrendezett Praxismenedzsment
Konferenciák az elmúlt 10 évben az egyik legnagyobb
hazai, egyetemünkhöz kötõdõ állatorvosi rendezvénynyé vált.
Móré Attila szakmai pályafutásában egyre hangsúlyosabb szerepet kap a felnövekvõ és a már praktizáló állatorvosok oktatása is. Az utóbbi 10 évben vendégelõadóként részt vesz az állategészségügyi ökonómia, menedzsment és etika V. éven kötelezõ tárgy oktatásában,
praxismenedzsment témakörben és indulása óta egyik
lelkes elõadója az állatorvosi hivatás tárgynak. Bevallottan szívén viseli a felnövekvõ állatorvos-generációk
nevelését, szakmai és emberi szempontból is sikeres pályaindítását. Ezen túlmenõen nem feledkezik meg a
már praktizáló állatorvosok oktatásáról sem, egyetemi
és kamarai továbbképzéseken is számos elõadást tart
praxismenedzsment, praxisépítés tárgykörben.
Móré Attila, egyetemünk jelenlegi vendégelõadója
szoros kapcsolatot tartott fenn az Állatorvostudományi
Egyetemmel, és lehetõségeihez mérten mindig maximálisan támogatta, segítette alma materünket. Az eddig egyetemünk és az egész magyar állatorvos-társadalom jó hírének és társadalmi megbecsülésének növelése érdekében kifejtett üzleti, oktatói és közéleti tevékenysége méltóvá teszi a címzetes egyetemi docensi
cím viselésére.”
Gratulálunk!

Hargitai–Kiss Virág

Szerkesztõség

– Ki viszi tovább a klubot, ha visszavonulsz?
– Jó kérdés. Vágyom én is a pihenésre, de még szeretnék edzeni.
– Karban kell tartani a gépeket, fejleszteni, mert jönnek az új igények. Te
edzõként is ott vagy az ide látogatók mellett. Illetve ne feledkezzünk meg
arról, hogy szauna és szolárium is van. Talán itt volt az elsõ szolárium.
– Volt itt még állólámpás Solar is 1985-ben, azzal kezdtünk. Elé kellett ülni
és forgolódni. A szolárium új dolog volt. Elmondtam, hogyan kell használni,
csak épp’ azt felejtettem el mondani, hogy le kell vetkõzni. Volt, aki befeküdt ruhában, és jól leizzadt.
– Mindig van valami, ami motivál, hogy tovább csináld ezt a vállalkozást.
– Napi 12-13 órában itt vagyok a nyüzsgésben. Néha csendre vágyom, és ki se
megyek a vasak közé. A családdal annyit vagyok, hogy hazamegyek ebédelni. Nehéz volt az év, elvesztettem édesapámat is. Az ember ilyenkor jön rá,
hogy mennyivel jobb lenne a másikkal többet lenni. Nagy áldozat a család
részérõl, hogy itt töltöm az idõmet.
– De mindig segítettek téged.

8

KÖZÖSSÉG

2017. szeptember 21. Bogárd és Vidéke

Aranypáva Nagydíjjal tértek haza a Nagylóki Bakák
A XXI. Egri Népzenei Gála és Aranypáva Nagydíjas Verseny résztvevõjeként a Nagylóki
Bakakart 2017. augusztus 26-án a szakmai zsûri Aranypáva Nagydíjjal jutalmazta. Nagy
Imola vezetésével immár hat éve tartó munka gyümölcseként kapták meg az elismerést.
A díj emléket állít volt vezetõjük, Nagy László (Nagyec) munkásságának, illetve méltatja
Imola áldozatos, türelmes munkáját.
Gratulálunk a Bakakarnak!

Bakonyi Ágota

Egerben jártak a Nagylóki Bakák
A XXI. Egri Népzenei Gála és Aranypáva
Nagydíjas verseny résztvevõjeként a
nagylóki Bakakar 2017 augusztusában a
szakmai zsûri elismeréseként Aranypáva
Nagydíjban részesült a hatéves munka jutalmaként. E díj méltó a volt vezetõnk,
Nagy László emlékéhez, és a kart jelenleg
vezetõ Nagy Imola munkájának elismerésére is.

A Baka férfikar megalakulása spontán felvetésként indult, az akkori falunap és a
Közösségi Ház avatásának megünneplésére és a program színesítésére. A kar vezetésére Nagy László vállalkozott az elhangzott dalok után, mivel véleménye szerint
„Ezt nem lehet nem folytatni!”. Innen indult az eredmények sorozata: 2011-ben
térségi kiváló, majd arany fokozat, 2012ben a IX. Vass Lajos kiemelt arany fokozat, majd Aranypáva-díj az országos minõsítõ versenyen, és a zsûri különdíja Egerben. Szintén ebben az évben kapott kiemelt nívódíjat a kar a Csepelen rendezett
Kárpát-medencei versenyen. 2013-ban a
KÓTA Aranypáva-különdíjának arany fokozatában részesült a csapat, és rengeteg
felkérésnek tettek eleget a környékbeli településeken.

Sajnos az év végén szomorú esemény történt a közösség életében Nagy László tanár úr halálával. Ez azonban nem törte
meg a lendületet, hiszen a lánya, Nagy
Imola méltó örököse édesapja munkásságának. 2014-ben a számos fellépés mellett
kiemelt arany fokozat és ismét a csepeli kiemelt nívódíj övezte a munkát. 2015-ben
az ismételt Aranypáva-különdíj arany fokozata mellett számos vendégszereplés
szerepelt a naptárban. A 2016-os évben a
fellépések száma tovább gyarapodott külföldi szerepléssel is: a testvértelepülés, Szilágysámson megalapításának 750. évfordulójának megünneplésére utaztunk Er-

délybe, a KÓTA minõsítõ versenyen pedig
ismét Aranypáva arany fokozatot értünk
el. 2017-ben eddig is számos felkérésnek
tettünk eleget, és a már említett egri
versenyen megszereztük a szakmai elismerések csúcsát, az Aranypáva Nagydíjat.
Köszönjük a nagylóki faluvezetés és közösség részérõl nyújtott anyagi és erkölcsi támogatást, amit a továbbiakban is igyekszünk megszolgálni. A Bakakar az eddigi
tevékenysége folytatásaként továbbra is
elkötelezett a magyar népzenei és népdalkultúra hagyományainak ápolásában és
értékei megismertetésében.
Nagylóki Bakakar
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Pusztaegres
szüreti népe
Örömteli volt látni, hogy idén is milyen sokan beöltöztek a
pusztaegresi szüretire. Szombaton délután hosszú sorban vonultak a kocsik a klubtól a falu keleti végéig, majd onnan vissza, és végig az utcákon. Máshonnan is érkeztek feldíszített kocsik, szaporítva a lovasok vezette menetet. Különösen az tetszett, hogy az
egészen piciktõl a fiatalokon át az idõsebb korosztályig fontosnak
tartják a helyiek õrizni ezt a hagyományt, és komoly koreográfiával
készültek a táncra. Feltételezhetõen nem kevés idõt szántak ennek
begyakorlására.

A kisbíró hirdetésére sokadalom sereglett össze, hogy aztán gyönyörködjenek a csinos lányok, asszonyok, legények mutatós forgatagában, akik tisztességgel ropták a zenészek muzsikájára.
A felvonulást természetesen esti bál zárta.
HKV

A Bogárdi Tévé mûsorrendje
KEZDÉS: 1, 8, 13, 19 ÓRAKOR.
Részletek a futószövegben.
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Õszi élmény Fonyódligeten

Hiába ért véget a nyár, a fonyódligeti Erzsébet-tábor még szeptemberben is gyerekzsivajtól hangos. Iskolánk negyedik évfolyama 3 napot töltött el a Balaton déli partján. Az „Igazolt hiányzás” címmel kiírt pályázatok õsszel is kedvezményesen biztosítottak üdülési lehetõséget a diákoknak. Hétfõn kora délután, a szobák elfoglalása után máris sárkányhajózni indultunk, a hajók legénysége (és leánysága)
derekasan húzta az evezõlapátokat. A második napon kalandos akadálypálya várt a gyerekekre mászófallal, kötélpályával felszerelve,
majd katamaránnal sétahajóztunk a Balatonon. Játszótér, diszkó, gokart, büfé, táncház szórakoztatta az ifjúságot. A kirándulás napjai
sajnos gyorsan teltek, hazafelé vezetõ utunkat a balatonboglári Várdomb tetején elhelyezkedõ, a Badacsonyra nézõ, gyönyörû panorámát kínáló Gömbkilátó meglátogatásával és egy kellemes siófoki sétával szakítottuk meg.

Szeptember 15-én tartottuk iskolánk legkisebbjeinek avatását. Palackpostával érkezett
meghívó adta hírül a jeles eseményt, amit az elsõsök izgatottan vártak. Ezen a délutánon
egy röpke órára kalózok lepték el az iskolaudvart, a mászóka is kalózhajóvá változott. A
kicsiknek elõször tálcán egyensúlyozva kellett az elemózsiát feljuttatni a hajóra, majd
csatárláncot alkotva felpakolni a rakományt. Ezután az elrejtett kincsek felkutatása következett, majd végül a tenger hullámai között
portyázó cápákat kicselezve kellett a biztonságos túlpartra jutniuk a bátor kalózjelölteknek. Miután minden próbát kiálltak, elmondták esküjüket, hivatalosan is mészölyös diákká fogadtuk õket. Ennek örömére felöltötték új egyenruhájukat és színes papírcsákójukat,
majd hajóra szálltak. Sikeres hajózást kívánunk nekik a tudás tengerén!
Nagy Orsolya

Elsõsök avatása
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A magyar népdal
napja
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„A magyar népdal az egész magyar lélek tükre…
Benne mindannyian magunkra ismerhetünk, belõle mások is megismerhetnek bennünket.” – mondta Kodály Zoltán. Ennek a gondolatnak a jegyében
az elmúlt szombaton egész napunkat az éneklésnek szentelhettük, hiszen Martonvásáron és Székesfehérváron járt a Sárszentmiklósi Általános Iskolából 20 népdalénekes Horváth Ferencné
Mikuli Erzsi néni vezetésével. Fejér megye székhelyén a Zichy ligetben 250 gyerek énekelt a Lecsófõzõ Vigasságon mohácsi és szentegyházi népdalcsokrot. Legnagyobb szerencsénkre, mire felzendült elsõ dalunk, a Napom napom… kezdetû népdal, az esõ is elállt. Martonvásáron a kórus létszáma hatalmasra növekedett, hiszen 450 tanuló állt
színpadra egyszerre. Tiszteletét tette a Budapestrõl érkezõ, az „Oscar-díjas” Mindenki címû kisfilmben éneklõ Bakáts Téri Ének-Zenei Általános
Iskola kórusa is. Hatalmas élmény volt a két
népdalcsokrunkat együtt énekelni egy ekkora
zenei csoporttal. A másodiknál pedig a híres Csík
zenekar kísérte az énekünket!
Soós Máté 5. a Kokas Réka 7. a

Cecei iskolakezdés
Izgalmasan teltek az augusztusi napok a Cecei
Általános Iskolában. A belsõ festési munkálatok mellett az udvar is megszépült. A szülõi közösség és a Cecei Iskolásokért Közhasznú Alapítvány támogatásával megújult az iskola bejárata, ami egy szép tolókapuval is kiegészül
majd az õsz folyamán. Elegyengették a parkolókat, új kerékpártárolók kerültek kihelyezésre. Minden mûvelet azt szolgálta, hogy a tanévkezdésre, szeptember 1-jére szép környezetben fogadhassák a diákokat és a nevelõket. Ez
meg is valósult, hiszen a 262 diák nagy izgalommal és érdeklõdéssel vette birtokába az iskola udvarát és épületét. Különösen nagy izgalommal lépte át az iskola kapuját a 22 elsõs kisdiák, akik az idei
évben kezdik meg tanulmányaikat. Õket Király László igazgató úr
fogadta az iskola polgárává a tanévnyitó ünnepségen.

makörében zajlik le, a település fõ tevékenységétõl ihletve. Ezen
a napon lesz a magyar diáksport napja is, amit szintén megtámogat a kb. 10 km-es túra az idõsebb korosztály számára, akadályokkal tarkítva.
Sok-sok izgalmas kalandról számoltak be az elsõ napokban diákjaink, akik csak szépen lassan kezdik el a mindennapi tevékenységeikbe „iktatni” a tanulást. A munka pedig elkezdõdött, kihívások és feladatok várnak a gyerekekre, kicsikre és nagyokra egyaránt. Az egyik ilyen kihívás lesz a szeptember 29-ére, péntekre
tervezett akadályverseny és családi nap, ami a mezõgazdaság té-

A múlt héten már lezajlottak az elsõ szülõi megbeszélések, ahol
személyesen is találkozhattak a pedagógusok és a diákok szülei. A
találkozások folytatásaként elkezdõdnek a családlátogatások,
ahol a diákok családi környezetében is meglátogatják a családokat és benyomásokat szerezhetnek a nevelt gyerekek életkörülményeirõl.
Szabóné Várady Katalin igh.
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A TU D O M Á N Y
KÖNYÖRTELEN

A nagyravágyó
kõfaragó

Egy ijesztõ könyvet kaptam nemrég ajándékba. Egy pszichológiai
kísérletrõl számol be maga a kísérlet kiagyalója és végrehajtója,
egy Zimbardo nevû amerikai professzor. A vizsgálat „stanfordi
börtönkísérlet” néven világszerte ismertté vált. Huszonnégy testben és lélekben teljesen ép, fehér bõrû fiatalemberrel végeztették
el. Ezek napi tizenkét dollárért vállalták, hogy börtönviszonyok
közé lépnek kéthetes idõtartamra. Véletlenszerûen, sorsolással
kétfelé osztották õket. Tizenketten „rabok” lettek, a másik tizenkettõ az „õr” szerepét kapta. A „rab” szerepét vállalókat egy este
megtévesztõen valóságos módon tényleg letartóztatták az otthonukban. Megmotozták, megbilincselték, s mielõtt (az egyetem
alagsorában berendezett) börtön cellájába tuszkolták volna, meztelenre vetkõztették, tetûirtó sprével fertõtlenítették, majd rabruhába öltöztették õket.
Kezdetét vette egy pokoli színjáték. A „raboknak” minden parancsot vakon teljesíteniük kellett, ellenkezõ esetben kemény büntetésben részesültek, akár ötven fekvõtámaszt kellett elvégezniük,
tûrniük kellett az „õrök” megalázó, durva szidalmait. Megfosztották õket a nevüktõl, csak számot kaptak. Este tíz óra után csupán a cellába elhelyezett vödörbe végezhették el a dolgukat, emiatt a „börtön” kiszellõztethetetlenül büdös lett. A vödröket a saját kezükkel kellett tisztán tartaniuk. Étkezésül csak börtönkosztot kaptak, éjszakánként órákig tartó gyakorlatot kellett végezniük, véget nem érõ létszámellenõrzésnek vetették alá õket. Folytonos korholásban, fegyelmezésben volt részük. Elembertelenítették õket, elvesztették a méltóságukat, azonosságtudatukat.
Ezzel szemben az „õrökben” egy-két kivétellel szadisztikus hajlamok erõsödtek meg. Örömüket lelték más emberek kínzásában,
élvezték a hatalmaskodást, egyre durvábbak lettek. Éjszakánként
megfosztották a kiszemelt „rabokat” a ruhájuktól, pornográf cselekedetekre adtak nekik parancsot.
A kísérlet résztvevõi nem tudták, hogy a börtön életének minden
percét videófelvevõk rögzítik, hiszen ez egy pszichológiai, tudományos kísérlet volt az emberi viselkedés tanulmányozására.
És most jön a kísérlet ijesztõ következtetése. Adott viszonyok és
adott indítékok között szinte mindenki szadista vadállattá válhat.
Kell hozzá egy külsõ hatásoktól elzárt hely, kellenek társak, akik
ugyanazt teszik, amit én, kellenek megfelelõen megfélemlített
„alattvalók”, akikkel mindent meg lehet csinálni, és szükséges egy
„fennhatóság”, amelyik mûködteti és legitimálja ezt a rendszert.
Íme a magyarázat a huszadik századi haláltáborok megmagyarázhatatlannak hitt jelenségeire, amikor a felügyelõk, kápók, civilben tisztes családapák minden emberségükbõl kivetkõzve agyonverték a foglyok valamelyikét, az öreg rabbit fejjel lefelé belógatták a latrinába, és elképzelhetetlen gonoszságokat mûveltek az
embertársaik ellen. Kiábrándító tanulság! Az emberi lény szeret
hinni a saját jóra való hajlamában. És kérem a tudomány kiderítette, hogy a rosszra való hajlandóság az erõsebb. Tudományos
tény! Vigasztaló: nem minden õr lett szadista a kísérletben. Fontos
tény ez, uraim és hölgyeim!

Volt egyszer egy kõfaragó, aki mindig elégedetlen volt önmagával
és az életével. Egy szép napon, amint mendegélt, elhaladt egy gazdag kereskedõ háza elõtt. Benézett a nyitott kapun és látta, hogy
odabent csak úgy nyüzsögnek az elõkelõbbnél elõkelõbb látogatók. „Milyen hatalmas is lehet egy ilyen kereskedõ” – gondolta a
kõfaragó. Elfogta az irigység és azt kívánta, hogy bárcsak õ is ilyen
gazdag lehetne. Akkor bezzeg nem kellene ilyen szegény kõfaragó módján tengetnie az életét. Legnagyobb ámulatára egyszerre
gazdag kereskedõvé változott. Nagyobb pompa és hatalom vette
körül, mint amit valaha álmodni, mert volna. Irigyelte és gyûlölte
is mindenki, aki nála szegényebb volt.

L. A.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

NÉMETH LÁSZLÓNÉ
született Friedler Anna
hosszú betegséget követõen elhunyt.
Temetése 2017. szeptember 29-én, pénteken,
14 órakor lesz a Huszár-temetõben.

Egyszerre csak egy pompás gyaloghintót vittek el a háza elõtt,
benne egy magas rangú hivatalnok terpeszkedett, körülötte szolgák hada és gongot ütõ katonák. A leggazdagabb ember is mély
meghajlással hódolt a menet elõtt. „Milyen hatalmas ez a hivatalnok” – gondolta. „Bárcsak magas rangú hivatalnok lehetnék!”
Ezután magas rangú hivatalnokká változott. Mindenhová dúsan
hímzett hintón cipelték és a nép gyûlölte és reszketett tõle, az emberek földig hajoltak elõtte, amerre csak járt.
A nyári nap forrón tûzött és a hivatalnok iszonyú kényelmetlennek érezte a fülledt gyaloghintót. Kinézett. A nap fenségesen ragyogott az égen és tudomást sem vett a hivatalnok létezésérõl.
„Milyen hatalmas a nap” – gondolta. „Bárcsak nap lehetnék!” Ezután nappá változott, mindenkire pokoli erõvel sütött, kiégette a
mezõket, és a földmûvesek átkot szórtak rá.
Ám egyszer csak nagy fekete felhõ kerekedett, és odafurakodott a
nap és a föld közé, így a nap sokat vesztett az erejébõl. „Milyen hatalmas ez a viharfelhõ” – gondolta. „Bárcsak viharfelhõ lehetnék!”
Ezután felhõvé változott, elárasztotta a mezõket és a falvakat
mindenki kétségbeesésére.
Hamarosan azonban úgy érezte, hogy valami nagy erõvel tolja.
„Milyen hatalmas a szél!” – gondolta.
„Bárcsak szél lehetnék!” Ezután széllé változott, lefújta a cserepeket a házak tetejérõl, tövestõl csavarta ki a fákat, és mindenki
gyûlölte õt és félt tõle, amerre csak elsüvített. Hanem egyszer csak
nekirohant valaminek, amit bárhogyan is igyekezett elfújni, csak
állt rendületlenül. Egy hatalmas szikla volt az. „Milyen hatalmas
ez a szikla” – gondolta. „Bárcsak szikla lehetnék!” Ezután kõsziklává változott, hatalmasabb volt mindenkinél a világon.
Ahogyan ott állt, egyszer csak kopácsolást hall, egy kalapács
hangját, és érezte, hogy farigcsálják az oldalát. „Ki lehet hatalmasabb nálam, a sziklánál?” – kérdi. Letekintett, és mélyen maga
alatt meglátott egy kõfaragót.
Nekünk, embereknek, túl kicsi a hitünk! Ha valami rossz ér minket, akkor olyan könnyen feladunk, vagy eldobunk magunktól
mindent! Értelmetlen! Miért nem bírunk tovább menni az úton?
Vajon mi az oka annak, hogy egy-egy csalódás miatt megrekedünk ott, ahol vagyunk?!
Nem tudjuk elfogadni a dolgokat, amik megtörténnek, mivel
mást akarunk, de milyen érdekes, hogy abba soha nem gondolunk
bele, hogy talán az nem is lenne olyan jó számunkra... De persze
mi ragaszkodunk a kicsinyes elképzeléseinkhez, amik a boldogságról szólnak, de annyira elvakultak vagyunk, hogy elfelejtjük átélni azokat a pillanatokat, amik most, a jelenben történnek meg
velünk!

Gyászoló család
Forrás: http://havannacsoport.hu/
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Alapon is bezár
a B3 TAKARÉK
Szövetkezet
Az alapi lakosságnak nem örömteli hír
a B3 TAKARÉK Szövetkezet honlapján is közzétett közlemény, miszerint az
Alap, Fõ u. 15/B szám alatti fiók 2017.
szeptember 30. napjával bezárásra kerül. 2017. október 1-jétõl a sárbogárdi
fiók (Sárbogárd, Ady Endre út 107.) kezeli az alapi fiók állományát. A közlemény szerint a számlaszámok és ügyintézési rendszer változatlanul megmaradnak.
A sárbogárdi fiók elérhetõségei:
telefon: 06 (25) 518 083,
06 (20) 400 8215;
nyitva: hétfõ 7.30–15.30, kedd
7.30–15.30, szerda 7.30–16.30, csütörtök 7.30–15.30, péntek 7.30–14.30.
Ebédidõ: 12.00–12.30.
Az ügyfelek banki ügyleteinek intézéséhez rendelkezésre állnak a bank ügyintézõi, elsõsorban a sárbogárdi fiókban,
de a B3 TAKARÉK Szövetkezet bármely másik fiókjában is országszerte. A
fiókok listája és az elérhetõségek a bank
honlapján (www.b3takarek.hu) a Fiókhálózat menüben találhatók.
Szerkesztõség

A BOGÁRD-VET
ÁLLATGYÓGYÁSZAT
NYITVA TARTÁSA:

RECEPCIÓ, TÁP- ÉS GYÓGYSZERFORGALMAZÁS H–P 14–19 óráig,

KÖZLEMÉNYEK
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Tájékoztató a bankjegyet is elfogadó
automatákat mûködtetõ vállalkozások részére
A Magyar Nemzeti Bank 2017. augusztus 24-én – az errõl szóló rendelet kihirdetésével egyidejûleg – új, korszerûbb 1.000 Ft címletû bankjegyek kibocsátását jelentette
be. Az új bankjegyek forgalomba hozatalát 2018. március 1-jén kezdi meg a Jegybank.
Ezt követõen a 2017 elõtt kibocsátott, régi és az új 1.000 Ft címletû bankjegyek
párhuzamosan lesznek forgalomban 2018. december 31-éig, ekkor a Magyar Nemzeti
Bank a régi változatú 1.000 Ft-osokat a forgalomból bevonja, ezt követõen pedig már
csak az új 1.000 Ft-os címletû bankjegyet lehet a készpénzforgalomban használni.
Az áru-, jegy- és parkolóautomaták üzemeltetõivel szemben nem jogszabályi elvárás,
hogy valamennyi forgalomban lévõ címlet elfogadását biztosítsák, a felhasználók, a
lakosság részérõl azonban – különösen nagyobb összegû szolgáltatás, vagy áru ellenértékének kifizetésekor – elvárás lehet a bankjegyekkel történõ fizetés lehetõségének
a biztosítása.
A Magyar Nemzeti Bank széles körû kommunikációval és technológiai segítségnyújtással el kívánja érni, hogy a megújított bankjegyek forgalomba kerülésének
idõpontjára – 2018. március 1-jére – valamennyi automata alkalmas legyen a forgalomban lévõ (régi és új) bankjegyek elfogadására, illetve amennyiben az automaták
átállítása eddig az idõpontig nem történne meg, úgy az üzemeltetõk még a szolgáltatás igénybevétele elõtt errõl tájékoztassák ügyfeleiket.
A gépek felkészítéséhez – a kereskedõ kérelmére – az MNB technológiai támogatást
biztosít, szakértõ kollégáik szívesen állnak rendelkezésre telefonos elérhetõségeiken
(Harmati Zoltán +36 30 269 4387, Stoffán Gellért +36 30 550 2015., Klein Péter +36
30 278 6652), vagy a bevizsgalas@mnb.hu címen keresztül.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzata sok szeretettel meghívja Önöket az

IDÕSEK VILÁGNAPJA
alkalmából tartandó városi ünnepségre.
Idõpontja: 2017. október 5. 14.00 óra
Helyszíne: a József Attila Mûvelõdési Központ színházterme
Program:
– köszöntõ;
– arany- és gyémántdiploma-átadások;
– köszöntõt mond: dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd város polgármestere;
– ünnepi mûsor: közremûködnek a Sárbogárdi Zengõ Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodája óvodásai és a Sárréti Csókavirág Népi Együttes.
A rendezvény lebonyolításában közremûködik a Sárbogárdi Egyesített Szociális
Intézmény.

Minden idõs, nyugdíjas lakost sok szeretettel várunk!

RENDELÉSI IDÕ
H–P 16–19 óráig,
szombaton elõzetes
bejelentkezés alapján.

Kérjük az idõs résztvevõket, hogy amennyiben a rendezvényre
személyszállítási igényük van, szíveskedjenek október 2-áig jelezni
a következõ telefonszámon: 06 (25) 510 961.

Telefon: +36 (30) 287 2120,
web: www.bogard-vet.hu,
SOS-vonal: +36 (30) 287 4652.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és
segítségkérések a polgárõrségtõl
éjjel-nappal a következõ telefonszámon:
06 (30) 6210 651,
e-mail: polgarorseg@indamail.hu

A következõ pár kötötte össze hivatalosan is élete fonalát Sárbogárdon szeptember
16-án:

ZUPPON ANDREA (Sárbogárd) és DOBOS ATTILA GYULA (Sárbogárd).
A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házaspár hozzájárulásával tettük
közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást, a nehézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!
Szerkesztõség
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Bableves füstölt csülökkel,
tarhonyával
Hozzávalók: 25 dkg tarkabab, 30 dkg
füstölt csülök, 3 ek étolaj, 1 nagyobb hagyma, 3 fokhagymagerezd, 2 sárgarépa, 1
petrezselyemgyökér, 2 tk ételízesítõ, 1 ek
liszt, 1 ek õrölt fûszerpaprika, 3 csipetnyi
õrölt kömény, 2 db babérlevél, 3 dkg tarhonya, 1 pohár tejföl.

Szüreti káposzta
Hozzávalók: 1 kg sertéscomb, 1 nagy fej
káposzta, 2 vöröshagyma, 7-8 dl must,
vagy bor, 3 fürt szõlõ, kapor, tejföl, olaj
Kevés olajon üvegesre pirítjuk a felkarikázott hagymát, majd hozzáadjuk a vékony
csíkokra vágott húst. Sóval, borssal fûszerezzük, ha megpirult, musttal meglocsoljuk. Amikor a must elpárolgott, hozzáadjuk a vékonyra vágott káposztát, a maradék mustot, és lefedve tovább pároljuk.
Mikor már majdnem kész, hozzáadjuk a
félbevágott, kimagozott szõlõszemeket.

Mustban párolt rostélyos
Hozzávalók: 70 dkg rostélyos, 3 ek olaj, 15
dkg füstölt szalonna, 1 nagy fej vöröshagyma, 15-20 dkg szõlõ, 4 dl must, tetszés szerint só, õrölt bors, olaj.

A babot mossuk meg és egy éjszakára áztassuk be bõ vízbe, majd tegyük egy nagyobb lábasba. A húst vágjuk ízlés szerinti
méretû kockákra. Tegyük a babhoz, öntsünk rá kb. 1,5 l vizet. Kezdjük el fõzni, de
ne sózzuk, mert a csülök is tartalmaz sót.
Vágjuk a megtisztított zöldségeket kb. egyforma nagyságú szeletekre, vagy hasábokra, és tegyük félre. A hagymát és a fokhagymát egyben tegyük bele a levesbe. Így a fõzés végén könnyebb kivenni. 50 perc fõzés
után tegyük a zöldségeket a levesbe. Adjuk
hozzá a babérlevelet és két csapott teáskanál ételízesítõt. Fõzzük további 30 percig.
A 20. perc elteltével adjuk hozzá a tarhonyát is. Forrósítsunk fel 3 evõkanál olajat,
tegyünk bele 1 evõkanál lisztet, és kevergessük, míg aranybarna lesz. Húzzuk le a
tûzrõl, keverjük bele a fûszerpaprikát és a
köményt. Öntsük fel a rántást bõ 1 dl hideg
vízzel, és keverjük el jól. Öntsük a leveshez, keverjük el, és forrástól számított 5
percig fõzzük a levest. Kóstolás után szükség szerint utóízesítsünk kevés sóval.

Heti idõjárás
A Közép-Európában megrekedõ ciklonmezõ nehezen, de péntekre elmozdul térségünkbõl. Így péntektõl kissé
csökken a csapadékhajlam is, ám kisebb
záporok vasárnaptól várhatóak. Az
élénk északnyugati légmozgás a hét végéig megmarad, a jövõ hét elejére csendesedhet le. Hûvösek lesznek az éjszakák, és a csúcshõmérséklet is csak kissé
emelkedik, a hétvégén lépheti át csak a
20 fokot, ám annál feljebb nem nagyon
léphet az azt követõ napokban sem.
www.metnet.hu

A szalonnát nagyon vékony szeletekre vágjuk, a megtisztított vöröshagymát felkarikázzuk. A húst négy egyforma szeletre vágjuk, enyhén kiklopfoljuk, megsózzuk, megborsozzuk, és kevés forró olajban mindkét
oldalán hirtelen megsütjük. Egy nagyobb
tûzálló edényt a szalonna felével kibélelünk, és egyenletesen elosztjuk rajta a
hagymakarikákat. Erre rakjuk az elõsütött
rostélyosokat, rászórjuk a szõlõszemeket,
letakarjuk a maradék szalonnalapokkal,
ráöntjük a mustot, végül lefedve a sütõben
puhára pároljuk.

kenjük, fûszerrel ízlés szerint enyhén megfûszerezzük, egymás mellé helyezzük sütõpapírra, vagy szilikonlapra egy tepsibe,
majd kb. 175 fokon megsütjük. Önállóan,
dekorációként és alapanyagként is kiválóan használható. A répachipset beáztatjuk
kékfrankos törkölypálinkába pár órára.
A krumplit meghámozzuk, vékonyra felkarikázzuk. A sajtot vékony lapokra szeleteljük. A tejbõl, tojásból és fûszerekbõl
mártást készítünk. Kétféleképp halmozhatjuk: kivajazott muffinformába krumpliszeleteket teszünk, sózzuk, vajat morzsolunk rá, rárakjuk a pálinkába áztatott
répachipset, majd befedjük. Újabb krumpli, vaj, répa, majd sajt következik. Addig rétegezünk, míg tart a hozzávalókból. A tetejére sajtlapok kerüljenek. Az egyes
fészkekre 2 evõkanál mártást kanalazunk.
A másik megoldás (szaporább): kivajazott
tepsi aljára tesszük a krumpliszeleteket,
majd a az elõbb leírt formához hasonlóan
rétegezzük. Végül az egészet leöntjük a
mártással. Mindkét tepsit fóliával letakarjuk, majd addig sütjük 180 fokon, míg a
burgonya megpuhul. A fóliát levesszük, és
pirosra pirítjuk a sajtot a tetején. Kb. 40-45
perc.

Mákos almatorta
Hozzávalók: 20 dkg darált mák, 2 tk
sütõpor, 2 ek kristálycukor, 1 citrom leve
és lereszelt héja, 3 db alma lereszelve, 2
tojás, 1/2 mk fahéj.

Kékfrankos–répás
tepsis burgonya
Hozzávalók a répacsipszhez: 2 nagy sárgarépa, 2 ek olívaolaj, 0,5 dl pálinka (kékfrankos törköly, amennyit a csipsz igényel), só, bors ízlés szerint; a burgonyás
részhez: 1 kg burgonya (nem szétfõvõ fajta), 25 dkg sajt (lehet vegyesen és nagyobb
mennyiségben is használni), 10 dkg vaj; a
mártáshoz: 2 dl tej, 1 db tojás, bors ízlés
szerint, 1 tk ételízesítõ.
A répákat zöldséghámozó segítségével vékony szeletekre vágjuk. Olívaolajjal be-

Az egész tojásokat habosítsuk fel, majd adjuk hozzá a többi alapanyagot, jól keverjük
össze. Szilikon sütõformában 180 fokon
25-30 perc alatt süssük készre. Egyszerû,
laktató és isteni finom!
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KEZDÕDIK A SZEZON!
A hétvégén elkezdõdik a VAX KE Sárbogárd férfi kézilabdacsapatának a bajnoki
szezon. Ezúttal az elmúlt 3 évtõl eltérve
nem lesz Veszprém–Fejér megyei közös
bajnokság, hanem a két megye külön pontvadászatot indít. A Fejér megyei bajnokságban idén 7 csapat fog versengeni a bajnoki címért: Bicske, Ercsi, Martonvásár,
Mór II., Rácalmás, Velence és mi. Odavisszavágós rendszerben fog zajlani a bajnokság, majd az elsõ négy helyzet tavasszal
játszik egymással még egy ilyen kört a bajnoki cím eldöntéséért.

Bõvült a keret
Az elõzõ fél szezonhoz képest örömmel tapasztalhatjuk, hogy bõvült a keretünk. Fél
éves NB II-es kitérõ után visszatért a csapatba Goldberger Marcell. A Baja csapatában magasabb osztályban szerzett tapasztalatát itt is kamatoztathatja, hiszen
fontos szerep fog rá hárulni a bal szélen és
a belsõ posztokon is. Valamint két fiatal titán is elkezdte nálunk a kézilabdát Aranyos Ádám és Baki Dániel személyében.
Mindkettejükben rejlik potenciál, amit reméljük, sikerül is majd kihozni az idõ múlásával. Szerencsére távozó játékos nem
volt a nyáron, mindenki maradt a helyén.
Egyedül jobb átlövõnk, Horváth István deréksérülése okozhat problémát e poszton.
Rá minden bizonnyal csak tavasszal számíthatunk majd a pályán.

Szeretnénk a csúcsra érni
Rehák Sándor elnök, VAX KE Sárbogárd:
„Az idén ismét csak Fejér megyei csapatok
szerepelnek a bajnokságban, ami színvonalban valószínûleg visszalépés. Természetesen azokat a feladatokat kell megoldani, amelyek éppen elõttünk állnak. Ebben a mezõnyben úgy gondolom, hogy a
dobogóra kerülés nem lehetetlen feladat,
sõt kötelezõnek érzem. Csapatunk kerete
elég szûkös, ami a létszámot illeti. Az viszont jó hír, hogy ismét tudtunk igazolni
két fiatalt, illetve visszatér a csapathoz Bajáról Goldberger Marcell, ami minden-

képpen erõsítés. Hegedüs Norbert visszaigazolása Nemesvámosról pedig folyamatban van. Nem lesz könnyû, mivel tudjuk,
hogy az új sportcsarnokkal rendelkezõ
Martonvásár célja a feljutás, és tudomásom szerint Rácalmásnak is hasonló céljai
vannak, ahol jövõre várható az új sportcsarnok. Az Ercsi nagy múltú NB II-t megjárt játékosokkal teletûzdelt csapat, Bicske
régi nagy ellenfél. Viszont Velencét és
Mórt nem ismerem. Csapatunk felkészült
az idényre, nagy izgalommal várom a
szombati rajtot.”
Rehák Tamás, a VAX KE Sárbogárd
irányítója:
„Új szezon, új remények. Engem személy
szerint szomorúan érintett, hogy nem lesz
közös bajnokság a veszprémiekkel. Az elmúlt években 12-13 csapattal ment a bajnokság, ami nekem nagyon tetszett, és
most kicsit furcsa lesz, hogy valakivel akár
4-szer is fogunk találkozni. Nagyon tanulságos volt az elmúlt 3 szezon a sok éles és
kemény meccsel, amibõl mindenki sokat
profitálhatott. Az idén 7 csapat lesz csak.
Ha a csúcsra szeretnénk érni, nem lesz sokkal könnyebb dolgunk, mint az elõzõ években. Erõs lesz a Rácalmás, Ercsinek és

Martonvásárnak is komoly céljai vannak.
Mi is meg fogunk tenni mindent, hogy elérjük a céljainkat. A csapat egyben van,
Goldberger Marcival erõsödtünk sokat, az
õ személyében egy sokoldalú játékosról
beszélünk. Horváth Isti pótlása a jobb átlövõ poszton nem lesz könnyû feladat, de
bízunk benne, hogy a tavaszra már õ is kész
lesz a játékra. Várom már a szezont!”

A csapat kerete:
kapusok: Németh Tamás, Sohár Máté,
Schvarcz Márk;
szélsõk: Szabó József Zsolt, Goldberger
Marcell, Aranyos Attila, Baki Dániel;
átlövõk: Bodoki György Ádám, Horváth
István, Kaló Péter, Botka Tamás, Aranyos
Ádám;
irányítók: Rehák Tamás;
beállók: Pluhár Tamás, Várady–Szabó
Márton, Suplicz István;
edzõk: Bodoki György, Takács Lajos;
Szombaton este 18 órakor várunk minden
érdeklõdõt a Bicske elleni nyitó meccsünkre a Mészöly-csarnokba!
Rehák Tamás
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A HÉTVÉGE MÉRLEGE: 3GY, 1D, 2V
Két gólt lõttünk,
mégsem gyõztünk
Sárbogárd–Martonvásár 1-1 (1-1)
Sárbogárd: Nyári Bence – Németh Kristóf, Nagy Ármin, Hegedûs György, Gulyás–Kovács Géza, Bezerédi Ádám,
Gráczer Gergõ, Laták Bertold, Gráczer
Bence, Lajtos András, Tóth Zsolt.
Cserék: Bernáth Imre, Gráczer Bálint, Rezicska Richárd, Boros Benjamin, Kovács
Roland, Krajcsovics Péter, Horváth Ádám.
Vezetõ edzõ: Deák Miklós.
Martonvásár: Végh Zalán Zoltán – Hernádi Ádám, Vörös Ferenc, Radics Ádám,
Tokodi Sándor Krisztián, Magyar Balázs,
Kovács Dániel Zsolt, Kõvári Ferenc, Szilágyi Imre Roland, Cservenka Gergõ,
Kádár József.
Cserék: Nagy Gyula, Cziklin Roland, Telek
Balázs.
Vezetõ edzõ: Patkós Csaba.
A középmezõnyben elhelyezkedõ csapatok mérkõzésén a szép számmal kilátogató
nézõk jó játékot és hazai gyõzelmet reméltek az elmúlt hetek vereségei után. A 11.
percben a bal oldalról elvégzett szöglet
után tûzijáték a sárbogárdi kapu elõtt és a
védelemnek sikerült menteni. A szorításból kijött a hazai csapat, és néhány perc
múlva Gulyás–Kovács G. középre adott
labdáját Gráczer Bence 6 m-rõl centiméterekkel fejelte fölé. Továbbra is veszélyesebb támadásokat vezetett a bogárdi csapat. A 33. percben a büntetõterületen belülre passzolt labdát Laták B. a védõ szabálytalansága miatt nem tudta átvenni. A
játékvezetõ a lerántásért büntetõt ítélt. A
sértett a jobbra mozduló kapus mellett
magabiztosan lõtt a bal alsó sarokba, 1-0.
A kezdés utáni támadás végén a beadott
labdát a martoni csatár 6 m-rõl kapura fejelte, és Nyári B. remek védéssel fogta a fejest. A félidõ befejezése elõtt bal oldalról
szabadrúgáshoz jutott a vendégcsapat a
kaputól 35 m-re. Magyar B. kapu elé ívelt
labdáját Gráczer Bence a bal alsó sarokba
csúsztatta. Öngól, 1-1.
A második játékrészt martonvásári fölény
és számtalan vendéghelyzet kialakítása jellemezte. A hazai erõtlen támadásokat
könnyûszerrel hárította a vendégek védelme. Kõvári F. 10 m-rõl, senkitõl sem zavartatva mellé lõtt, Tokodi S. K. 16 m-rõl leadott lövése szállt fölé, Magyar B. 5 m-rõl
rosszul eltalált lövése a bal oldalon hagyta
el a játékteret.
Az elsõ félidõben nyújtott gyenge produkciót sikerült még alacsonyabb színvonalon
teljesíteni a hazai csapatnak, és a vendégek
két pontot Sárbogárdon hagytak ajándékba.
Jók: Hegedûs Gy., Nyári B. illetve Magyar
B., Kõvári F.

Gólarányjavítás helyett
Sárbogárd II.–Velence 2-1 (2-1)
Sárbogárd II.: Brúzsa Sándor Patrik –
Gráczer Bálint, Rigó László, Juhász Gábor, Palásti Ármin, Szabó Zoltán, Kovács
Roland, Demeter Dávid, Krajcsovics Péter, Vámosi Gábor, Gráczer Bence.
Cserék: Somogyi László, Dombi Zoltán,
Horváth Balázs.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Velence: Krencz Sebestyén – Silhány Tamás, Kovács Máté, Baranyai István Attila,
Tóth Szabolcs Zsolt, Németh Erik, Pál István Zoltán, Tóth Benjamin, Elek Arnold,
Szigeti Attila, Hajós Szabolcs.
Cserék: Szilukács Krisztián, Németh Zsolt,
Trautmann Norbert, Melczer Attila, Tagyi
Norbert, Juhász László.
Vezetõ edzõ: Menus Tamás.
A mérkõzés megkezdéséhez a csapatokat
a Sárbogárd U7 és U8 utánpótlás-játékosai kísérték a pályára, és együtt köszöntötték a nézõket. A mérkõzés elsõ negyedórájában mindkét csapat kapkodó, csapkodó
játékot produkált, sok egyéni hibával tarkítva. A hazaiak elsõ jól felépített támadása góllal végzõdött. A 20. percben Rigó L. a
saját térfélrõl nagyszerû labdával indította
Gráczer Bencét, aki a védõje mellett elhúzott és 14 m-rõl a kapu bal alsó sarkába helyezett, 1-0. A 24. percben a Velence váratlanul egyenlített. Egy elõrevágott labdát a
kapujából kimozduló Brúzsa S. P. rosszul
talált el. A labda Tóth Sz. Zs.-hez került,
aki 18 m-rõl az üres kapuba gurított, 1-1. A
gól nem vetette vissza a hazaiakat, és továbbra is irányították a játékot. A 32. percben a jobb oldalon vezetett támadás végén
ismét a vendégek hálójába került a labda.
Gráczer Bence indításával Kovács R. elhúzott a jobb szélen és beadását Krajcsovics
P. 14 m-rõl kapásból, védhetetlenül lõtte a
kapu bal oldalába. Szép, formás támadás,
bombagól, 2-1.
A második félidõben állandósult a hazai
fölény, és több esetben Krencz S. bravúrjainak köszönhetõen maradt érintetlen a
vendégek hálója. A hazai támadók a jobbnál jobb lehetõségeket is elpuskázták, és az
eredmény nem változott.
A mérkõzésen a Sárbogárd II. mindvégig
fölényben játszott, és a hazaiak gyõzelme
megérdemelt.
Jók: Juhász G. illetve Krencz S.

Jó játékkal
magabiztos gyõzelem
Sárbogárd U19–
Martonvásár Mustang 4-0 (1-0)
Sárbogárd: Kiss Roland Bence – Vagyóczki Patrik, Petõ András, Márkovics
Dániel, Sükösd Gergõ, Molnár Márk, Simon Csaba, Barabás Tamás, Horváth
Zsombor, Demeter Dávid, Brúzsa Sándor
Patrik.

Cserék: Erdélyi Adorján, Ambrózi Miklós,
Gyökér Kristóf, Husvéth Tamás, Bruzsa
Tamás, Bögyös Bendegúz Géza.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Martonvásár Mustang: Kondor Zoltán
István – Bruck Sándor, Asbóth Attila, Gábor Ákos, Pozsár Richárd, Gutyina Attila,
Süle Barnabás, Lak Dominik, Horváth
Ákos Patrik, Molnár Róbert, Halenár
Gergely.
Cserék: Mayer Martin, Deák Roland Péter,
Kovács Péter László.
Az elsõ félidõben a többet támadó hazaiak
nehezen törték fel a szervezetten védekezõ vendégek védelmét. A 32. percben Demeter D. góljával szerzett vezetést a sárbogárdi csapat. A martoni fiatalok kontratámadásokat vezetve igyekeztek zavart
okozni a bogárdi védelemnek.
A második játékrészben tovább erõsödött
a hazai fölény, és az egyre fáradó vendégek
védekezését a 71.percben ismét Demeter
D. góljával sikerült felõrölni, 2-0. A 75.
percben Simon Csaba is feliratkozott a
gólszerzõk közé, és az eredmény 3-0. A 79.
percben Erdélyi A. megszerezte a csapat
negyedik találatát, 4-0. A négygólos vezetés birtokában az utolsó tíz perc már örömfocit hozott, és a siker dobogós helyezést
eredményezett.

A küzdés eredménye:
megérdemelt siker!
Sárbogárd U-16–Aba-Sárvíz U-16
3-2 (2-2)
Sárbogárd: Deák Zala – Horváth Attila
Roland, Suhajda Martin, Bruzsa Balázs,
Erdélyi Adorján, Sohonyai Gyula, Deák
Soma, Bruzsa Tamás, Biró Bence, Lengyel
Szabolcs, Horváth Bálint.
Aba–Sárvíz: Csapó Bálint Gyula – Kovács
Péter Kevin, Kovács Csaba, Tóth Martin,
Rácz József László, Kovács Bence, Magyar Gergõ, Vitális Gábor, Pákozdi Tamás, Gálfi Szilárd, Kéri Balázs.
Cserék: Kovács Kristóf, Huszti Dániel.
Esõs, kellemetlen idõben kezdõdött a
mérkõzés. A hazaiak betegségek miatt kissé tartalékos összeállításban álltak fel a
kezdéshez. A vendégek a 9. percben a védelem megingását kihasználva megszerezték a vezetést. Kéri B. góljával, 0-1. Két
perc múlva, a 11. percben, újabb védelmi
hiba és Rácz J. L. kétgólosra növelte az
elõnyt, 0-2. A hazaiak mestere ébresztõt
fújt a fiúknak és sikerült átvenni a játék irányítását. A 29. percben Erdélyi A. gólja
megcsillantotta a reményt, 1-2. Küzdött,
harcolt a csapat, és a 38. percben Bíró B.
góljával egyenlõ a mérkõzés állása, 2-2.
A szünet után megújult erõvel és harci
kedvvel lépett pályára a Sárbogárd. Az
abaiak szervezett védekezéssel akadályozták meg a bogárdiak gólszerzési kísérleteit. A 65. percben sikerült feltörni a vendé-

Bogárd és Vidéke 2017. szeptember 21.

SPORT

gek védekezését és Brúzsa T. góljával megfordítani az eredményt, 3-2.
A csapat küzdeni akarásból jelesre vizsgázott és megérdemelt sikert aratott.

lint, Brúzsa Balázs és Deák Soma két góljával a végeredmény 18-0.
Magabiztos, nagyarányú gyõzelem a hazai
bemutatkozáson.

Szalai Ádám négy góljával

A kihagyott helyzetek bosszúja

Sárbogárd U14–Elõszállás U14
18-0 (9-0)

Mezõszilas Öregfiúk–
Sárbogárd Öregfiúk 3-1 (2-1)

Sárbogárd: Derner Péter – Bögyös Bálint,
Boda Armand, Gyökér Zsombor, Bruzsa
Balázs, Bögyös Botond, Tóth Patrik,
Szalai Ádám, Deák Soma.
Cserék: Hollósi Bence, Tóth László, Suplicz
Barnabás, Palotás Péter, Varga Miklós
Csanád, Csõgör Dávid, Gereny Bence.
Elõszállás: Szalai Patrik – Balázs Milán,
Horváth Zsolt, Kutrovácz Erik, Sümegi
Bence, Balogh Levente, Puskás Tamás,
Rózsa Viktor Zsolt, Göntér Csaba István.
Cserék: Szabó Bence, Móna Ernõ, Márton
István.
Az elõjelek hazai sikert mutattak a múlt
héten Iváncsán elszenvedett vereség ellenére, mivel az Elõszállás hazai pályán
szenvedett súlyos vereséget. A sárbogárdi
ifjak támadókedve az elsõ perctõl gólokban is megmutatkozott. Az elsõ játékrészben Szalai Ádám három, Boda Armand,
Bögyös Botond, Brúzsa Balázs kettõ, Tóth
Patrik és Varga Miklós Csanád góljával
9-0-ás vezetéshez jutott a Sárbogárd.
A második félidõben újabb kilenc találatot
értek el a srácok. Tóth László kettõ, Hollósi Bence kettõ, Szalai Ádám, Bögyös Bá-

Mezõszilas: Papp Csaba – Szepesi Sándor,
Varga László, Juhász Gábor, Tücsök
Zsolt, Nagy Sándor, Petrik József, Sebestyén Norbert, Kovács Zoltán, Pécsi Zoltán, Kiss Sándor.
Cserék: Szûcs László Béla, Bognár Zsolt.
Sárbogárd: Sipõcz Attila – Szikszai László,
Kiss János, Palotás Péter, Tóth Attila, Fekete János, Kelemen Béla, Tóth István,
Hegedûs János, Tórizs Attila, Németh
Ferenc Zsolt.
Cserék: Derecskei József, Killer Gábor, Kassai Norbert, Horváth István, Simon Krisztián, Nedoba Milán.
Nemcsak a hûvös idõ játszott közre a megfázásban a mezõszilasi mérkõzésen. A
vendégek támadásainak befejezésében sorozatban hiba csúszott. A hazaiak kontratámadásainak eredménye a 24. percben
góllá érett. Szögletrúgás után a Sipõcz
A.-ról kipattant labdát Petrik J. lõtte a kapuba, 1-0. A 31. percben a jobb oldalon vezetett támadást a Mezõszilas. A középre
adott labdát ismét Petrik J. juttatta a hálóba, 2-0. A gól után visszahúzódott saját térfelére a hazai csapat, átadva a területet a
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vendégeknek. A 34.percben Tórizs A. kapott nagyszerû indítást és megszerezte a
csapata szépítõ gólját, 2-1.
A második félidõben nyomás alatt tartotta
a Sárbogárd a szilasi kaput, ám a helyzetek
sorra kimaradtak. A szilasiak részérõl az
50. percben Petrik J. büntetett, és mesterhármasával 3-1-re alakította az eredményt.
A foci íratlan törvénye érvényesült ezen a
mérkõzésen.

A hétvége sportmûsora
2017. szeptember 22. (péntek)
16.30 óra: Baracs U14–Sárbogárd U14
(Baracson)
2017. szeptember 23. (szombat)
10.00 óra: Mezõfalva U19–Sárbogárd U19
(Mezõfalván)
16.00 óra: Sárbogárd ÖF–Sárszentágota
ÖF (Sárbogárdon)
2017. szeptember 24. (vasárnap)
10.00 óra: Sárbogárd U16–VIDEOTON
Bar. Kör U16 (Sárbogárdon)
16.00 óra: Mezõfalva–Sárbogárd (megyei
I. o., Mezõfalván)
16.00 óra: Besnyõ-Iváncsa II.–Sárbogárd
II. (megyei II. o., Besnyõn)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!
Szántó Gáspár

Pontosítanom kell a címet már
most, az elején, hiszen a Sárbogárd
SE 7-8 éves korosztályú utánpótlás-játékosai között azért lánykák is
akadnak, akik simán bírják a gyûrõdést a futball-labda utáni iramban.
Mindennek fényében a mezbe öltözött aprónépnek jutott az a megtiszteltetés, hogy bekísérhették a
Sárbogárd SE és a Velence játékosait a sárbogárdi pályára vasárnap
délután. Mindössze talán tíz percig
tartott a jelenet, de a gyerkõcöket
felvillanyozta az élmény.
Ha nem is lesz mindenkibõl élsportoló, az ilyen momentumok legalább olyan meghatározó alapkövek az emberpalánták életében,
mint maguk az edzések, amik fõképp ebben a korosztályban nem is a technikáról szólnak elsõsorban, hanem a sport, a mozgás, a játék
megszerettetésérõl, a csapatban, közösségben való együttmûködésrõl.
A nagyfiúk mérkõzése elõtt lett volna ugyan egy Bozsik-torna, mely az esõ miatt sajnos elmaradt, de az ugyancsak közösségépítõ csapatzsúr után (amire minden szülõ hozott valami finomságot) Szabó Attila edzõ beeresztette a mûfüves pályára a lurkókat egy félórás
meccs erejéig. Míg Velence és Sárbogárd egymás kapuit támadták, az utánpótlás edzett a trónfoglalásra.
Hargitai–Kiss Virág

Nagyfiúk és

kissrácok
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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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APRÓHIRDETÉSEK
Veszélyes fák kivágása 06 (20) 437 4869
Redõnyös 06 (30) 966 8446
Családi házak, intézmények takarítása. 06 (20) 567 6678. (4276837)
Sárszentmiklós központjában üzlethelyiség kiadó. 06 (20) 9376 156 (4276193)
R.I.P. Bûncselekmények, balesetek, halálesetek utáni vegyszeres tisztítás! Extrém takarítási szolgáltatás. Csalai Ákos E. V. 06 (30) 709 2231, e-mail: reszvetem74@gmail.hu (4276191)
Fiatal gazda szántóföldet bérelne támogatás feletti áron! Területek: Nagyhörcsök,
Sárhatvan, Örspuszta, Pusztaegres, Sáregres, Mezõszilas, Káloz, Dég (Alsótöbörzsök,
Sárszentmiklós). Minimum 3 hektártól. Telefon: 06 (30) 613 0823
Suszterhegyen 400 négyszögöl szántó présházzal eladó. Búza eladó. 06 (70) 933 7012 (427604)
Sárbogárdra állatgondozót keresünk 06 (30) 567 4845
Otelló és vegyes borszõlõ eladó 06 (30) 9940 022
Akác tûzifa aprítva, házhoz szállítva 3500 Ft/q áron eladó. 06 (70) 342 4495
Idei és tavalyi héjas diót magas áron vásárolok. 06 (30) 864 8233
Családi ház romantikus környezetben eladó. 06 (20) 226 7080
Tollpaplan-készítés Sárszentágota, Pákolicz Árpádné 06 (25) 476 051

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA.
06 30 440 5790
KASZÁLÁST, KERTI MUNKÁT VÁLLALUNK.
06 30 623 3681, 06 30 522 9504
340 LE-S CASE-IH MAGNUM TRAKTORRA
ÉS EGYÉB GÉPRE KERESÜNK
GPS kezelésben jártas TRAKTOROST,
magas kereseti lehetõséggel, sárhatvani munkahelyre.
Telefon: 06 30 340 0224

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN,
VAJTÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft.
rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRTCOM hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián 0–24 óráig.

EO-JUMZ ÖREG KOTRÓRA KERESÜNK
TRAKTOROS JOGOSÍTVÁNNYAL
rendelkezõ, nyugodt természetû KEZELÕT,
magas kereseti lehetõséggel, sárhatvani munkahelyre.
Telefon: 06 30 340 0224

FELHÍVÁS
ÉRTESÍTJÜK A TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG CSAPATKAPITÁNYAIT, HOGY MEGBESZÉLÉST
2017. szeptember 28-án 19.00 órakor a József Attila Mûvelõdési Központban tartunk.
Kérjük a nevezni szándékozó csapatok vezetõit a pontos idõ betartására!
Vezetõség
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