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FALUGAZDÁSZ ÚJ HELYEN
Kíváncsian figyeltük, milyen üzlet nyílik a Kígyó utca sarkán, a bankkal szemben. Ahogy fölkerült a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szolgáltató Központ felirat, megoldódott a „rejtély”. A NAK új, sárbogárdi fõhadiszállása pénteken
nyitotta meg hivatalosan kapuit, az országban negyedikként, Fejér megyében elsõként. Az érdeklõdõket modern
környezetben várják a gazdálkodások, vállalkozások mûködtetéséhez, fejlesztéséhez szükséges naprakész információkkal, falugazdászi és más szolgáltatásokkal.
Gyõrffy Balázs, a NAK elnöke úgy fogalmazott: – A kamara abban érdekelt, hogy
hatékony képviseletet és minõségi szolgáltatásokat tudjon nyújtani a tagjainak. A tagok versenyképességének javítása olyan
feladat, amelyben nekünk is van szerepünk. Ehhez minõségi környezetet kell
biztosítani és a mai kor igényeinek megfe-

zéssel kapcsolatos tenderünket, hogy közös beszerzéssel kedvezõbb kondíciót tudjunk ajánlani a tagjainknak. Jövõre a földgáz vonatkozásában is rendelkezésre fog
állni ez. Komoly megtakarítást eredményezhet, ha a kamarán keresztül szerzi be
egy gazdálkodó az energiát. Újfajta tagdíjfizetési konstrukciót is bevezettünk: a ka-

zat 100 %-os támogatást élvez. A mûködési költségeket a kárenyhítési alapból tudjuk finanszírozni. Az egész lakosság szolgálatában állunk az egész ország területén,
lefedve a kül- és belterületi gazdasági
területeket egyaránt.
Az elnök szólt a novemberi kamarai választásról, illetve az országgyûléshez benyújtott, mezõgazdaságot érintõ javaslatairól is.
Dr. Sükösd Tamás polgármester tolmácsolta Varga Gábor üdvözletét, aki hivatalos elfoglaltság miatt nem tudott részt venni az eseményen. Kiemelte: a település
számára fontos, hogy megõrizze központi
szerepét a térségben, és minden fontos
szolgáltatás elérhetõ legyen az emberek
számára. Mivel Sárbogárd élete a mezõgazdaságra épül, ezért a NAK Szolgáltató
Központra komoly szükség van. Köszönetet mondott mindenkinek, aki közrehatott
abban, hogy ez a központ ide kerüljön.

lelõ körülményeket, infrastruktúrát. A kamarai szolgáltatásokon túl piaci partnereket is becsábítunk ebbe a rendszerbe. Sok
helyen keressük a kapcsolatot inputbeszállítókkal, pénzügyi szolgáltatókkal, hogy
minél komplexebb szolgáltatói központ
jöjjön létre. 2014. január 1-je óta, amióta a
kamara mûködteti a falugazdász-hálózatot, kollégáink mintegy 1000 milliárd forint támogatás lehívásában segédkeztek a
gazdálkodóknak, ami jelentõs forrás. Ezen
túl abban vagyunk érdekeltek, hogy a kifizetések minél gyorsabban, egyszerûbben
történjenek meg. Idén 208 milliárd forint
elõleg kifizetésére tesz kísérletet november 30-áig az Államkincstár, ami minden
idõk legmagasabb elõlegösszege. Mezõfalván rendeztük meg az elsõ szántóföldi napokat, ami hiánypótló rendezvény volt a
magyar vidék és gazdatársadalom életében. Közel 40 hektáron álló és mozgó gépek bemutatója, fajta- és komplex bemutató vonzott 15000 látogatót. A következõ
Mezõhegyesen lesz, majd (két év múlva)
ismét Mezõfalván. Készítünk a tagoknak
tápanyag-gazdálkodási tervet 55 ezer hektárra, van egy növényvédelmi portálunk is,
és elindítottuk a „birtokos” névre keresztelt telekommunikációs szolgáltatásunkat,
amivel komoly megtakarítás érhetõ el.
Biztosítás-közvetítõ szolgáltatásunk az
egyik legdinamikusabban fejlõdõ profilunk. Idén indítottuk a villamosbeszer-

marától igénybe vett szolgáltatások díjának egy része a kamarai tagdíjból leírható
lesz. Persze, ehhez olyan szolgáltatásokat
kell nyújtanunk, melyeket a tagság örömmel vesz igénybe. Bízom benne, hogy a minõség, amit nyújtunk, folyamatosan tartható, illetve emelhetõ. Büszkén jelentem
be, hogy megkaptuk a támogatói nyilatkozatot a jégkármérséklõ rendszerre benyújtott pályázatunk vonatkozásában. Ez azt
jelenti, hogy a közel 2 milliárdos projekt
május 1-jén már rendelkezésre fog állni.
Az évi 50 milliárd forintos kár, ami keletkezik, ezáltal csökkenthetõ lesz. A pályá-

Kiss Norbert Ivó, a NAK Fejér megyei
szervezetének elnöke kicsit szkeptikus
volt, hogy hogyan fog mûködni a szolgáltató központok rendszere, de amikor összeülnek gazdálkodókkal, bankokkal, inputanyag-kereskedõkkel egy asztalhoz tárgyalni, azt tapasztalja, hogy sokkal eredményesebb a közvetlen kapcsolat. Nemcsak a gazdálkodók gyarapodnak, hanem a
kamara is sok visszajelzést kap, ami hatékonyabbá teszi a munkát.
A megnyitót követõen ünnepélyesen átvágták a szalagot a bejárat elõtt, és körbe
lehetett járni a stílusosan berendezett ügyfélfogadót. Az iroda vezetõje, Takács
Zsolt és munkatársai ezentúl itt várják
ügyfeleiket.
Hargitai–Kiss Virág
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300 év mozaikokban
„Mozaikok a Sárbogárdi Református Egyházközség életébõl” címmel kivételes
anyagot válogatott össze a gyülekezet illetve a Sárbogárdi Múzeum Egyesület, melyet a József Attila Mûvelõdési Központ
kamaratermében tekinthetnek meg az érdeklõdõk e hét hétfõjétõl.
A kiállítás nyitányaként egy Kodály-bicínium csendült fel trombitán.
Novák Kovács Zsolt az egyesület nevében
köszöntötte a termet megtöltõ közönséget: – 500 esztendeje annak, hogy Luther
nevezetes tanait közzétéve elindította a
késõbb reformációnak nevezett folyamatot. Azóta olyan alapok helyezõdtek le,
amik a mai napig jelen vannak. Sárbogárd
református gyülekezetének közel 300 éves
múltja van. Az elsõ bejegyzések az 1730-as
évekbõl származnak. A kiállítás révén
megidézõdik ez a több évszázados múlt,
élményt nyújtva mindenki számára.
Kovács Csongor lelkész köszöntve a jelenlévõ egyházak képviselõit is egy igét olva-

sott fel Sámuel elsõ könyvébõl, majd úgy
fogalmazott: a régi fényképek a falakon
egy-egy pillanatot örökítettek meg, mégis
visszatekintést kaphatunk általuk a múltra, a jelenhez vezetõ útra. Megjelenik rajtuk a teljes emberi élet a születéstõl a halálig. Sok mindennek ma már nyomát se látjuk, ami volt. Azonban Isten megtartotta a
gyülekezeteket. Lássuk a fényképek mögött és fölött az Urat, aki mindezekben
munkálkodott.
Ezt követõen a Jákob Zoltán vezette kamaraegyüttes egy 17. századi barokk szerzõ egyik zsoltárfeldolgozásával tette még
hangulatosabbá a tárlatnyitót.
Jákob Zoltán köszönetet mondott családjának és gyülekezetének, mindazoknak,
akik segítséget nyújtottak abban, hogy létrejöhessen a kiállítás. Külön kiemelte
Kutassy Józsi bácsit, aki hozzájárult muzeális értékeivel a gyûjteményhez, illetve
Kovácsné Pázmándi Ágnest, aki a Ráday
Gyûjteménybõl bocsátott rendelkezésre

könyveket. Zoltán személyes emlékeit,
gondolatait is megosztotta a jelenlévõkkel.
Kiemelte, hogy a Föld minden tájáról érkezett igehirdetõk, akikkel fiatalként találkozott, ablakot nyitottak a világra, és sok
átélésnek, megtérésnek volt tanúja.
A kamaraegyüttes által kísért közös énekkel, a Claude Goudimel által feldolgozott
42. zsoltárral (Mint a szép híves patakra a
szarvas kívánkozik) folytatódott az alkalom.
Igazi csemege volt az az idézet, melyet az
itt szolgált Somodi István egyik prédikációs kötetébõl olvasott fel Jákob Mária.
Végül, de nem utolsósorban dr. Stern Pál
kért szót a zsidó hitfelekezet részérõl, felidézve, hogy amikor felmenõi ide kerültek,
a református felekezet adott bérelt helyet
az imaháznak, hogy gyakorolhassák hitüket. A gyülekezetnek áldásos munkát
kívánt.
Mindenkit bátorítok, hogy szánjon idõt a
kiállításra, mert sok érdekességet olvashatnak és láthatnak Sárbogárd múltjáról!
Hargitai–Kiss Virág
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
Elismerés nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából
Állománygyûlésen emlékezett meg a Fejér
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az
1956-os forradalom és szabadságharc eseményeirõl október 20-án, pénteken Székesfehérváron. Az ünnepségen elismerések és
szolgálati jelek átadására is sor került.
A katasztrófavédelem hivatásos állományában töltött 20 éves szolgálata és eredményes munkája elismeréséül Magyarország belügyminisztere 2017. október 1-jei
hatállyal Tûzoltósági Szolgálati Jelet adományozott Hólik Tibor tûzoltó alezredesnek, a sárbogárdi hivatásos tûzoltó-parancsnokság mûszaki biztonsági tisztjének.
Fotó: Katasztrófavédelem

Fákat csavart ki a szél – folyamatosan dolgoznak a tûzoltók
Több mint százharminc bejelentés érkezett
a délutáni szélviharral összefüggésben vasárnap délután négy óráig Fejér megyében.
Többségében fákat csavart ki a szél Székesfehérváron, a Velencei-tó déli partján, Sárbogárdon, valamint néhány esetben Dunaújvárosban, Adonyban, Bodajkon, Csákváron, Soponyán, Sárosdon és Seregélyesen. Személyi sérülés egyik esetnél sem történt.
Az úton forgalmat akadályozó kidõlt fákhoz kérték a tûzoltók segítségét az M7-es
autópályán Kápolnásnyék térségében, több
esetben a 63-as fõút sárbogárdi szakaszán,
valamint a 6-os fõúton Dunaújváros közelében és a 7-es fõúton Székesfehérvárnál.
Dunaújvárosban a Magyar úton tíz méter
magas fa villanyvezetékre dõlt, és a vezetéket tartó oszlop is kettétört.
Fotó: Fent Gyõzõ (facebook)
Lakóházak tetõszerkezetét rongálta meg a
szél, és néhány esetben az épületeknek dõlt
fa Székesfehérváron, Csákváron, Bodajkon, Dunaújvárosban. Sárbogárdon egy élelmiszerbolt tetejét bontotta meg a vihar, a lemezfedés körülbelül hatvan négyzetméteren leszakadt.
A megyeszékhelyen egy családi ház udvarán egy kocsibeálló dõlt el a viharban, amelynek teteje az alatta parkoló autóra szakadt. Személygépkocsira dõlt fát távolítottak el motoros láncfûrésszel a tûzoltók Székesfehérváron és Agárdon.
A székesfehérvári, a sárbogárdi, a dunaújvárosi és a pusztaszabolcsi hivatásos tûzoltók a csákvári, a velencei, a székesfehérvári, a mezõfalvi és a sárosdi önkéntes tûzoltókkal folyamatosan dolgoztak a bejelentett helyszíneken, a veszélyt jelentõ kidõlt fákat, leszakadt
ágakat motoros láncfûrésszel feldarabolták.
A viharkárok felszámolásában a kora délutáni órákban a móri önkormányzati és a bodajki önkéntes tûzoltók, valamint a pázmándi önkéntes tûzoltóság is részt vett.
A szélviharral összefüggésben személyi sérülésrõl nem érkezett bejelentés.

Megcsúszott és árokba csapódott
Közúti közlekedési balesethez riasztották a rendõröket 2017. október 29-én
délután a 6307-es útra. A Nagyhörcsökpuszta és Káloz települések közötti
útszakaszon egy 34 éves sárbogárdi férfi személygépkocsijával közlekedve
sebességét nem az idõjárási körülményekhez mérten választotta meg, ezért
az úton megcsúszott és az út melletti vízelvezetõ árokba csapódott. A rendelkezésre álló adatok szerint a vezetõ biztonsági öve nem volt bekapcsolva, ami
miatt a baleset során kiesett a jármûbõl. A férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba az Országos Mentõszolgálat munkatársai.
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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MOLESZTÁLÁS

Kérdezték
BANKAUTOMATA NYITOTT AJTÓNÁL
A Kereskedelmi és Hitelbank sárbogárdi fiókjánál található automatával
kapcsolatban érkezett szerkesztõségünkhöz lakossági panasz. Abba a helyiségbe ugyanis, ahol az automata található, közvetlenül az utcáról egy nem
zárt ajtón keresztül bárki bemehet – és olykor hajléktalanok is megteszik
ezt. Az ügyfelek nem érzik biztonságosnak, hogy a nyitvatartási idõn túl nem
védi õket zárt, például kívülrõl csak bankkártyával nyitható ajtó, amíg a
pénzügyeiket intézik az automatánál. Kérik, hogy a Kereskedelmi és Hitelbank vezesse be az ajtó kártyás nyitását az ügyfelek biztonsága érdekében,
ahogy más bankoknál ez bevett szokás.

A BANK VÁLASZA
A korábbi, ATM-eknél történt nagyszámú mágnescsíkos adatlopások
visszaszorítása és jövõbeni megelõzése érdekében Magyarországon több
bank, köztük a K&H is megszüntette a bankkártyával történõ ajtónyitási lehetõséget az ATM-ek 24 órás zónáiban. Mivel a bankkártyás ajtónyitások
során mérhetõen magasabb a kockázata az illetéktelen adatlopásoknak,
mint annak, hogy az ATM-ek 24 órás zónáiban az ügyfeleket esetlegesen atrocitások érik, az ügyféladatok maximális biztonsága érdekében a K&H
Bank nem alkalmazza a fenti ajtónyitási módot. A fizikai biztonság fokozása
érdekében azonban minden 24 órás zónában kamerás megfigyelõrendszert
építettünk ki.
Németh–Simkó Judit kommunikációs menedzser
K&H Csoport Kommunikációs Igazgatóság

VÁLOGATOTT UTASOK
Lakossági panasz érkezett szerkesztõségünkhöz a Sárbogárdról Székesfehérvárra járó helyközi járatokkal kapcsolatban. Kifogásolták az utasok,
hogy megritkították a hétvégi (szombati) délelõtti járatokat, és 7.39 illetve
10.50 között nincs busz Székesfehérvárra, a 10.50-esen is csak korlátozott
helyek vannak, lévén gyorsjárat. Október 28-án a várakozó 20-30 fõbõl
mindössze 9-et engedett fel a sofõr a 10.50-es buszra, és azt mondta a többi
várakozónak, hogy a 11.35-öst várják meg, arra fel tudnak ülni. Voltak többen a hoppon maradt utasok közül, akik idõre mentek volna, például orvosi
vizsgálatra. Nem mindenkinek van lehetõsége gépkocsival közlekedni. Vonat alig van Székesfehérvárra. Fölháborítónak tartják az utasok, hogy a 21.
században sokkal rosszabb a buszközlekedés Sárbogárd járási központból a
megyeszékhelyre, mint a korábbi évtizedekben, évszázadban.
Kérdezik az utasok, hogy szombaton, amikor mindenki a hétvégi bevásárlásokat, ügyintézéseket végzi, vagy az iskolából tart hazafelé, vagy éppen a
hozzátartozóihoz igyekszik, azaz hétköznapi szintû, jelentõs mértékû a forgalom, milyen megfontolásból ritkították meg a járatokat. Ha csak korlátozott létszámot tud fölvenni egy busz, akkor minek áll meg egyáltalán, illetve
miért nem jelzik azt a kiírt menetrendben?
Lapzártánkig még nem érkezett válasz a fent leírtakra a KNYKK-tól.
A problémát jeleztük az önkormányzatnak is, hiszen a várost érintõ közlekedési ügyekben valamelyest van ráhatásuk a KNYKK-ra.
A további fejleményekrõl beszámolunk.
Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

Húszéves férfi vagyok. A közérzetem kiváló, az egészségem jó. Néha túl jó is, a fene egye meg, de ehhez senkinek semmi köze! Szeretem a jó, bõséges kaját, hideg
sört, a meleg és a hideg zuhany váltogatását, úszást a
Balatonban, bulizást hétvégén. Szeretem, hogy vannak
nõk a világon, nagyon tudok gyönyörködni bennük, de
úgynevezett „rendes” vagyok nõügyben, eléggé tartózkodó a természetem. A férfi–nõ kapcsolat számomra
valami olyan ügy, amellyel nem szabad hülyéskedni,
linkeskedni, könnyen elronthatja az ember az egész
életét is. Ha én rámosolygok egy nõnemû lényre, az
nem akármi, az valami komoly dolog. Nem pazarlom a
mosolyaimat. Viszont az egészségem kiváló, mint
mondtam, szóval a természet teljes erõvel mûködik a
szervezetemben. Talán érthetõ közlés.
Na és van most ez a molesztálási ügy. Országos, sõt világbotrány ez, merthogy egyes férfiak molesztálják a
nõket. Valami olyasmit jelent ez, hogy a hapek szexuálisan közeledik a hölgyhöz, fogdossa, nyomkodja bizonyos testrészeit, sõt követeli, hogy a nõ behatóan foglalkozzék az õ intim szférájával, horribile dictu folytasson le szerelmi aktust vele. Teszi ezt annak ellenére,
hogy a hölgyemény nem óhajtja ezt, nem akarja. Nem
akarja, néha annak ellenére, hogy a férfi ellen úgy különben nem volna kifogása, de a szerelmi tevékenységet õ, a nõ kétoldalú ügynek tekinti, irtózik attól, hogy a
hapsi õt egyszerû használati tárgynak, élvezeti cikknek,
sõt bizonyos értelemben nemi rabszolgának használja.
Nagyon fontos, mondhatni életbevágó dolog ez, és úgy
érzem, sok-sok életsors siklik szörnyû vágányra ebbõl
kifolyólag. A molesztálás problémája botrányosan kipattant napjainkban, tele van vele a világsajtó és a közbeszéd. Teljesen érthetõ, hogy felebarátnõink mármár háborút folytatnak, egyetemlegesen tiltakoznak a
férfiak ilyetén viselkedése ellen.
Úgy gondolom, ebben a helyzetben elérkezett az ideje
annak, hogy én meg a férfiak nevében tiltakozást jelentsek be a nõk részérõl velem és férfitársaimmal
szemben megnyilvánuló, olykor kimondottan durva
molesztálás ellen.
Te nõ! Miért tárod fel a ruházatod körmönfont kivágásával, miért mutatod meg nyilvánosan autóbuszban,
munkahelyen, utcán azt a félelmetes árkot, amely a
kebled két halma között helyezkedik el? Sõt a melltartót oly módon alkalmazod, hogy a kebled feszes, kemény testrészként szerepeljen, holott nem az. Vannak
hölgyek, akik a világ elé tárják majdnem a teljes domborulatot, szintén hamis illúziókat keltve. Nem gondolod, hogy ez tulajdonképpen felkínálásként értelmezhetõ, s nem lehet csodálkozni azon, ha egyes fékevesztett férfiak élnek a felkínálkozással, és oda helyezik a
tenyerüket a szóban forgó helyre? Ó, de akkor jön az
álszent cirkusz, a méltatlankodó tiltakozás.
A „szépségipar” az egyik legnagyobb iparág, mamutüzemek gyártják a sok kenceficét, sprét, lakkot, hogy
önmaguk meghamisításával molesztáljanak engem a
nõk. Nyaranként olyan az utca, mint egy strand, egy
életkoron alul alig van nõ, aki nincs combközépig levetkõzve. Rendben van ez? Kérdezem én, aki szeretnék
nyugodtan végigmenni az utcán. De nem tudok, mert
molesztálva vagyok. Igenis tiltakozom ez ellen. Habár
egyetértek. Mert szeretem nézni. És legbelül felvetõdik egy sanda kérdés bennem. Megteheti a virág, hogy
ne legyen szép? És ezzel aljasan molesztálja a méheket
a szemtelen.
L. A.

6

2017. november 2. Bogárd és Vidéke

HITÉLET

Cselekedettel és valósággal
Dr. Sepsi Enikõ, a Károli Gáspár Református Egyetem bölcsészettudományi
karának dékánja volt a sárbogári református gyülekezet vendége a reformáció hetében, csütörtökön este, lebilincselõ életútjával bizonyságot téve.
Az egybegyûlteket Kovács Csongor lelkész
köszöntötte. Ráhangolódásként a 119.
zsoltár (Az oly emberek nyilván boldogok)
és ima vezette be az alkalmat: „Mennyei
Atyánk, te hívtál el tanítványokat, Te indítottál el megújulást. Ennek megannyi gyümölcsét oly sokszor átélhettük. Legyen jelen a Te Szent Lelked. A szavak, melyek elhangoznak, vigyenek közelebb Hozzád, az
igazsághoz, az élethez.”
Dr. Sepsi Enikõ kétéves volt, amikor Zámolyról Sárszentmiklósra költözött a család, mert édesapja a Videotonnál kapott
munkát. Szülei mindketten csákberényiek
voltak. Enikõ másodszülöttként cseperedett fel a tízgyermekes hívõ családban.
Szabó Imre bácsi konfirmálta. A konfirmációs igéje a Dániel 12:3 volt: „Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és a kik sokakat az igazságra
visznek, miként a csillagok örökkön örökké.” Az igazság kulcsszó volt egész életében. Mindig fontos volt számára, hogy ne
legyen igazságtalanság ott, ahol tevékenykedik. Gyermekkorában az iskolában vérre menõen tudott vitázni az igazságért.
Élete során aztán megtanulta, hogy nem
mindig látjuk a teljes igazságot; az emberi
igazság csak részleges. Nem hiába választotta az este mottójának János elsõ levelének részletét: „ne szóval szeressünk, se
nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal”. Ha így szeretünk, akkor az igazságból
valók vagyunk, azaz Istentõl születettek –
tette hozzá.
Enikõ útja Sárszentmiklósról Budapestre,
Párizsba és a Károlira vezetett. A gyermekkori hatások és élmények máig meghatározók számára. Érzékletes példaként
mesélte: – Hogy Imre bácsi milyen mély
lelkiségû ember volt, sokkal késõbb értettem meg. Amikor gyerekeskedtem, sok
minden szólt az értelmemhez, de kevesebb
a szívemhez. Egy református nyári táborban, a Balaton partján, 16 éves koromban

éltem át, hogy Isten szeret. Onnantól egy
másik korszak kezdõdött az életemben. A
legnagyobb lecke az életemben az volt,
hogy hogyan is szeretek én. Sokszor a hozzánk legközelebb állókat bántjuk a legjobban. A szeretet nem romantika, hanem
kemény küzdelem saját magunkkal, és
cselekedetek nélkül nem sokat ér.
A táborban szolgált egy holland misszionárius, akinek a fiatalok itták a szavait. A
misszionárius könyvébõl Enikõ fel is olvasott egy részletet a hallgatóságnak az örök
élet titkáról, arról a mély igazságról, mely
minden emberben ott lakozik, ha nem keresztény, akkor is.
Majd tanulmányairól beszélt: – Ide jártam
általános iskolába és gimnáziumba. Remek tanáraim voltak. Az igazságszeretetük, tisztaságuk, szeretetük meghatározó
volt számomra. Amikor az ELTE-re kerültem magyar–francia szakra, nagyon örültem, de az elsõ év nagy csalódás volt. Azt
hittem, hogy a tudomány fellegvárába kerülök, és ott még nagyszerûbb emberek
lesznek. De nem így volt. Sok önzést, értelmetlenséget láttam. Ez késõbb fokozódott, de rájöttem, hogy nem a környezet
számít; nem véletlenül vagyunk oda vezetve, ahol vagyunk. Az egyetem mellett volt
egy „sziget”, az Eötvös Collegium, ahova
véletlenül kerültem. (Persze, nincsenek
véletlenek.) Késõbb a Károlin is alapítottunk egy ilyen szigetet, szakkollégiumot,
mert magam is sokat kaptam az Eötvös
Collegiumtól. Ha nem lett volna, elvesztem volna az ELTE-n. Hasonszõrûekkel
voltunk együtt; meghatározó élmény volt,
életre szóló kapcsolatok születtek. Tanárként is visszatértem oda. A francia mûhelyt vezettem 14 éven át. Számos könyv és
fordítás jelent meg a francia kortárs költészet témakörében. Ez onnan jött, hogy a
doktori iskolát Párizsban végeztem. Amit
ott kaptam, azt igyekeztem hazahozni, fordítani, tanítani. Ugyanilyen volt a színház-

„Itt állok, másként nem tehetek! Isten engem úgy segéljen!”
(Martin Luther Wormsban)

Fotó: reformatus.hu

tudomány világa is, aminek nem nagyon
volt szókincse. A gyökereket, ihletet Albin
tanár úrtól és a színpadtól kaptam. Nagy
hatással volt rám Valere Novarina drámaíró és rendezõ, aki mély teológiai gondolatokkal átitatott esszéket ír a színházról,
rendezésrõl. Simone Weil francia írónõvel
is sokat foglalkoztam, aki a 20. századi
egyik legmélyebb vallásfilozófiai gondolkodója. Számos alkotóra mélyen hatott,
például Pilinszkyre. Az Eötvös Collegiumban Párizs után, 1995-96-ban kezdtem tanítani. A Mindentudás Egyetemén
dolgoztam két évet, a nemzetközi kapcsolatokért feleltem, és vezetõi tapasztalatokkal gyarapodtam. Majd megbíztak a Balassi Bálint Intézet alapításával. 2010-ben elhagytam az Eötvös Collegiumot, amit nehezen éltem meg. Úgy mentem a Károlira,
hogy nem akartam semmilyen funkciót
vállalni, mert azt tapasztaltam, hogy a jó
dolgokat az egoharcok, vagy a pénzhiány,
vagy a túl sok pénz tönkreteszik. Aztán
mégis én kerültem a Károli élére, és a
„keresztény menedzsment” erejének
köszönhetõen az ország legjobbjai közé
került az iskola, duplájára nõtt a hallgatók
létszáma, akik több felekezetbõl valók, de
vannak olyanok is, aki nem tartoznak
semmilyen felekezethez. A Jóisten csodája, ami az egyetemmel megtörtént, és bízom benne, hogy nem válik hiábavalóvá.
A lélekemelõ alkalom beszélgetéssel, közös énekléssel és áldással ért véget.
Hargitai–Kiss Virág
„Közöttük lesz hajlékom, én Istenük leszek,
õk pedig az én népem lesznek.” (Ezékiel 37,27)

PROTESTÁNS EST

HÁLAADÓ ISTENTISZTELET

– Luther – színdarab énekekkel
– reformációi szemelvények, gondolatok
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit

a reformáció alapértékeiért és a sárszentmiklósi templom megújulásáért

2017. november 17. (pénteken) 18 órakor
a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal dísztermébe!
Az est közremûködõi és házigazdái:
Sárbogárd–Sárszentmiklósi Evangélikus Egyházközség, Sárszentmiklósi
Református Egyházközség, Sárbogárdi Református Egyházközség

2017. november 12-én (vasárnap) 10.30 órakor
a sárszentmiklósi evangélikus templomban (Köztársaság út 200.).
Igét hirdet: Szarka István esperes.
Mindenkit szeretettel hívunk közös hálaadásra,
majd szeretetvendégségre!
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Világkörüli utazás Eindhovenben
1. rész
Szeretem a hosszú Kruisstraat utcát, ami
mindig nagyon forgalmas. Rögtön az utca
elején, a jobb oldali elágazás második kapuja mögött egy orosz üzlet bújik meg.
Kedvetlen, hivatalosan merev arcú, igazi
orosz hölgy áll a pénztárgépnél, vagy rakodik a hûtõpultba. Az orosz árukat kéjesen
nézegetem sokáig. Csokoládék Misa i
Masa felirattal, és nagydobozos bonbonok, amikrõl több orosz ismerõsöm állítja,
hogy a világ legjobb minõségû csokoládéi.
Grúz padlizsánkrémek, örmény paprikakrém és konyak, moldáviai borok, többféle
orosz vodka, ajándéktárgyak, többek között Putyin-képes pólókkal, színesre festett matrjoska babákkal vagy fatányérokkal. A mélyhûtõben orosz a sajt, a felvágott, a szárított hal, a gomba, a vaj és a
többféle túrórudi, amikbõl nekem a mákos
ízlik a legjobban. Az üzlet hátsó részét
könyvesboltnak rendezték be.

A fiatal eladó kifejezéstelen arccal üti be a
pénztárgépbe az összeget, és még csak rám
sem néz. Valamiféle borzadt nosztalgiával
gondolok vissza a régi szocialista idõkre,
amikor szinte minden üzletben és minden
szocialista országban ez a viselkedés dívott. Az ember szinte félt vásárolni, nehogy megzavarja az eladót a badar kívánságaival. Az eladó volt az úr, aki úgy védelmezte a portékáit, ahogy egy várkapitány a
várát a gonosz ellenségtõl. „Nincsen, és
nem is lesz!” – csattant annyiszor a válasz a
vásárló arcába. Azóta a világ sokat változott, és a globalizáció hullámain behajóz-

tak a kereskedés más fajtáját képviselõ
vitorlások is. Mondjuk, nem mindenhová.
Nem értem, miért nem változott ennek a
fiatal hölgynek az orosz üzletben az eladói
zsigere, hiszen egy olyan országban él, ahol
nyájasabb eladókat csak keleti országokban látni. Genetikai érdekesség?
Pár házzal arrébb, a bal oldalon egy görög
étterem kínálja a mediterrán jellegû finomságait. Ez az étterem talán az elsõ
ilyen „idegen” megnyilvánulás ebben az
utcában. A görög (spanyol, portugál, olasz,
török, marokkói) vendégmunkásokkal az
ötvenes években lassan a kultúrájuk is beszivárgott – a gyomron keresztül – a holland kultúra vérkeringésébe. Az utcán álló
asztalok a napernyõ (vagy inkább esernyõ)
alatt mindig telt házat ígérnek. A hollandok a korábbi indonéz konyha mellé a
görögöt is befogadták.
A görög étterem után az utcában aztán
gyorsan elszaporodtak a török kávézók, éttermek, ékszerüzletek. Nemsokára már
marokkói étkezõk is megjelentek, de üzletek nem. Ennek az okát nem tudom megfejteni, mert annál többet látok például
Brüsszelben és Antwerpenben. Annak
sem, hogy miért nem bukkantak föl a kilencvenes évekbeli jugoszláv polgárháborúból ide menekült boszniai, albán és
egyéb kisebbségi népcsoportok hazai
ízekre vágyó kifõzdéi vagy büféi.
Amikor 1995-ben Hollandiába költöztem
a barátomhoz, a nyelviskolában az osztálytársaim zöme a szétszakadt, háború dúlta
Jugoszláviából menekült. A hollandoktól
rengeteg segítséget kaptak, szerintem túl
sokat is. Nyári, felgyorsított nyelvtanfolyamra járhattak, ami elõkészítõként mûködött a felsõbb tanulmányaikhoz. Én hiába kértem, nem vehettem részt ebben. Törökökkel ültem, velük beszélgettem inkább, mert az órák csapnivalóan rossz minõségûek voltak itt, Eindhovenben. A kiejtést sosem javították, a nyelvtant hollandul
magyarázták, amibõl egy szót sem értettünk. A tanár az óra elsõ felét írással töltötte: a mindenki elõtt ott heverõ nyelvkönyv
gyakorlatait másolta nagy buzgósággal a
táblára. Mindig ugyanabból az irányból
kezdte az olvastatást, és már elõre ki lehetett számolni, mikor kerülünk sorra. Olvasókönyvünk fejezeteiben érdektelen, nehéz mondatok álltak. A következõ oldalon
ugyanaz a szöveg volt látható, de néhány,
valakik szerint fontosnak tûnõ kötõszavak
hiányában, amiket nekünk kellett behelyettesíteni már az elsõ hónapokban. Például olyan szavakat, hogy „pedig, mint-

sem, hanem”, és egy olyat, aminek a használatát évekig nem értettem. Unalmas és
hiábavaló nyelvoktatás volt. Nem ott tanultam meg hollandul.
Évek óta csakis egy helyre járok keleti süteményért: egy török étkezõ–kávézóba.
Rengeteg baklavát és egyéb török édességet kóstoltam már a városban, de ezt a kiváló minõséget még sehol máshol nem találtam meg. A tulajdonos Gaziantep városába való, a pisztácia híres, dél-törökországi termõterületérõl. Kedves, szorgalmas,
ügyes üzletember, mint amilyenek általában a török üzletemberek szoktak lenni.
El-elbeszélgetünk törökül, ha éppen ott
van. Az eladók mindig és sokszor váltakoznak. Fiatal, harmadgenerációs törökök,
mindig lányok és mindig kendõsek. Törökül már nem jól beszélnek, nagyszájúak,
rendkívül öntudatosak, és kiveszett belõlük az a spontán vendégszeretet, ami oly
jellemzõ Törökországra, az anyaországra.
Fejkendõjükkel jelzik a környezetüknek,
hogy moszlimok, bár szájuk rúzsos, és sokan cigarettát pöfögtetnek benne. Ez lehet
a modern, holland moszlim verzió. Próbálnák ezt fejkendõsen megtenni az óhazában! Hozzá kell tegyem: amikor elõször
1981-ben Törökországban jártam, fejkendõs nõket a nagyvárosokban alig láttam.
Mostanság pedig ott alig látni nem fejkendõs nõket.
Nemrég egy tízéves, fejkendõs török kislányt vettem észre az anyukájával egy
gyógyszertárban. Ez volt az elsõ fejfedõs
kislány, akit itt valaha is láttam.
Folytatom.
Gulyás Ibolya

A Sárbogárdi Református Egyházközség alkalmai a reformáció évében

2017. november 5., vasárnap, 16.00 óra:

HÍDÉPÍTÕK – SKÓT MISSZIÓ

A Bogárdi Tévé mûsorrendje
KEZDÉS: 1, 8, 13, 19 ÓRAKOR.
Részletek a futószövegben.
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KOSSUTH-MORZSÁK
Õszi tábor

Zenei világnap

Szeptember 11-étõl tanulóink közül húszan immár harmadik alkalommal Erzsébet-tábor Õszi igazolt hiányzás keretében
Fonyódligeten töltöttünk néhány élményben gazdag, felejthetetlen napot. Sajnos a várva várt balatoni fürdõzés élményétõl az
idõjárás megfosztott bennünket, de ennek ellenére sok programon vehettünk részt. A vállalkozó kedvûek sárkányhajóztak, a
bátortalanabbak mindezt a partról figyelték. Mindenki örült a balatoni hajózásnak, amelyhez a Balaton rendkívüli hullámokat biztosított.

Október 3-án a zenei világnapról emlékeztünk meg Huszics Vendelné segítségével, aki tanulóink számára egy rendkívüli énekórát
tartott. A gyerekeket Zsike néni immár második alkalommal varázsolta el zene iránti szeretetével. Mindenki számára nagy
élmény volt ez a tanóra. Köszönjük szépen!
A falmászás élménye mellett a felejthetetlen diszkó is jókedvet
hozott a gyerekek tábori napjaiba. Harmadnap a hazaúton még
egy utolsó pillantást vetettünk a Balatonra a zamárdi kilátóból.
Végül a Siófok melletti fordított házban próbáltunk meg közlekedni, kisebb-nagyobb sikerrel. Mindenki boldogan, élményekben gazdagodva és fáradtan érkezett haza. Várva várjuk a táborok adta új lehetõségeket.
Wolf Judit

A 2017. szeptember 27-ei Fejér Megyei
Atlétika DIO verseny eredményei

Dr. Szénási Károlyné

Állatok szeretete
Az állatok szeretete közelebb hozza a gyermekeket embertársaik
tiszteletéhez és szeretetéhez is. Manapság ezt egyre inkább szükséges erõsíteni tanulóinkban. Az állatok világnapjára iskolánk
egy témahéttel készült (október 9–13.). Az állatokkal kapcsolatos
ismerteket, tudnivalókat tanítási órákba illesztettük bele. Matematikán szöveges feladatot oldottunk meg, éneken állatokról szóló dalokat énekeltünk, állathangokat utánoztunk, vizuális kultúrán kedvenceket rajzoltunk. Irodalom órán verseket, meséket olvastunk, informatikán képeket kerestek a gyerekek. Osztályfõnöki órán pedig megismerkedtek az 1998. évi XXVIII. törvénnyel,
mely az állatok védelmérõl és kíméletérõl szól. A hét utolsó
munkája a projekthéten elsajátított ismeretekrõl egy-egy tabló
készítése volt minden osztály számára.
Dr. Pátzay Józsefné

56-ra emlékeztünk
Az 1956-os forradalom és szabadságharc a budapesti diákoknak
az egyetemekrõl kiinduló békés tüntetésével kezdõdött 1956. október 23-án, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeg-

Aranyérmes: Csordás Beatrix – 100 m-es síkfutás, Csordás Beatrix – 300 m-es síkfutás, Tóth László – 100 m-es síkfutás, Vinis Gergõ – távolugrás.
Ezüstérmes: Horváth Klaudia – 100 m-es síkfutás, Lakatos Szabolcs Máté – kislabdahajítás.
Bronzérmes: Horváth Klaudia – kislabdahajítás, Lakatos Szabolcs Máté – távolugrás, Molnár Melinda – 100 m-es síkfutás,
Vinis Gergõ – 100 m-es síkfutás.
Gratulálunk az eredményekhez!
Vámosi János
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határozóbb eseménye volt. Iskolánkban október 20-án emlékeztünk erre a napra. A 9. e osztály nagyon szép és megható ünnepi
mûsorral készült. A megemlékezés keretét hagyományszerûen a
Himnusz nyitotta és a Szózat zárta. Az 56-os események megértését zenés videóbejátszásokkal elevenítették fel az osztály tanulói,
valamint versekkel és idézetekkel tették ünnepélyessé. A mûsort
színesítette magyar zászlónk kifüggesztése és a 23 mécses meggyújtása. Nagyon megható volt Bódy János „Szabadnak születtél”
címû száma, hogy a kivetített refrént szinte mindenki énekelte.
Kolozsvári Tünde

Hagyományaink
Október 24-én a régmúlt idõk õszi hagyományait elevenítettük
fel, amelyeket nagyon komolyan vettek és betartottak elõdeink.
Régen nagyon sok naphoz kötöttek valami jeles eseményt. Ezek
többsége erõsen kapcsolódott a valláshoz, vagy valamilyen más
hiedelemhez. Megfigyeléseik a természettel, állatokkal is kapcsolatosak voltak. Volt sok babonaság, de helyes, jó megfigyelések is,
amelyek ma is helytállóak, például az idõjárással kapcsolatos
megfigyelések.
Megtudtuk, hogy szeptember 8-a a dióverés és a fecskék útra kelésének ideje. Megismerhettük, miért tettek nyírfaágat a keltetõ
tyúk fészkéhez, vagy azt, hogy Szent Vendel a pásztorok védõszentje volt. Orsolya-nap a téli idõjárást jósolta meg elõre. Hallhattunk a szüreti hagyományokról és a kukoricafosztás szokásairól is.
A gyerekek maguk is kipróbálhatták ügyességüket különbözõ termények felhasználásával. Változatos kompozíciókat ragasztottak
tökmag, lencse, kukorica, bab stb. felhasználásával. A nagyobbak
kukoricacsuhéból szép virágokat alkottak.
A napot vidám táncházzal zártuk.
Petõ Aranka

Tökszobrok
Október 25-én az immár
hagyománnyá
váló
tökfaragónapon az osztályok szebbnél szebb töklámpásokat hoztak létre
a kellemesen friss õszi
napos idõben. Új ötletként minden osztály készített valamilyen zöldség-, vagy gyümölcskompozíciót, amit egy pártatlan zsûri értékelt. Nagyon sok szép remekmûvet készítettek a gyerekek a pedagógusok segítségével. Így
a zsûri úgy döntött, hogy minden osztálynak jár egy kis ajándékcsomag, aminek a sok szép és finom „szobor” elfogyasztása után
minden tanuló nagyon örült. A naphoz kapcsolódóan sütõtök és
sült alma készítésére is sor került, ezeket a finomságokat természetesen elfogyasztottuk.
Wolf Judit

tuk, hogy ami a pékek keze alól pillanatok alatt kikerül, az nekünk
hosszas munka után is csak nagy jóindulattal hasonlít a megszokott formákhoz.
Munka után egy jó nagy sétát tettük a város központjában, kirakatokat, szökõkutakat és szobrokat nézve. Majd a Szigeterdõt látogattuk meg, ahol megnéztük a híres Kossuth-szoborcsoportot.
Másodikként a dombóvári fûtõházat látogattuk meg, ahol Szabó
István csoportvezetõ vezetett körbe bennünket. Minden kérdésre
türelmesen válaszoló vezetõnk a mozdonyok javításának sok-sok
lépését bemutatta. Rendkívül érdekes volt látni a fordítót, a szétszedett mozdonyokat, a levegõbe emelt hatalmas monstrumokat.
Nem utolsósorban mindenkinek nagyon tetszett a kétéltû traktor,
mellyel szelfik is készültek a fiúk részérõl.
Hazafelé menet a pékségben felvettük a már megsült, általunk
készített pékárukat, majd jóízûen falatozva indultunk hazafelé.
Tartalmas, tanulságos, élményekben gazdag napot zártunk, amelyet bármikor szívesen megismételnénk.
Köszönet mindenkinek a lehetõségért!
Wolf Judit

Üzemlátogatás
2017. október 26-án a 7. és a 8. osztály a pályaorientációs nap keretében elindult, hogy Dombóváron üzemeket látogassunk meg. Ezzel a tapasztalattal is elõsegítve az egyre közelgõ pályaválasztás nehezen eldönthetõ kérdését. Elsõként a Sütész Kft.-be látogattunk el, ahol bemutatták számunkra egy pékség mindennapjait.
Láthattuk, hogy a lisztbõl hogy lesz kenyér.
Megnéztük a különbözõ gépeket, sütõket, hûtõket, valamint a mintaboltot. Tízórai gyanánt nagyon finom, frissen sült pizzával láttak vendégül
bennünket. Mindenki kedvére lakomázhatott.
Majd kezdõdött a munka és mi is készíthettünk
perecet, sós kalácsot, brióst. Megtapasztalhat-
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Hírek az alsószentiváni iskolából
BÚCSÚJÁRÁS
A MEGÚJULT KEGYHELYEN

2017. október 13-án, pénteken 9 órakor, a Fatimai jelenések 100.
évfordulóján a fatimai Szûz elsõ hazai kegyhelyén Spányi Antal
megyés püspök atya tartott ünnepi szentmisét, amelyben megáldotta a felújított alsószentiváni kegyhelyet és áldásban részesítette a zarándok nagyszülõket is.
A hatalmas munkával, példás együttmûködéssel felújított kegyhelyre rengetegen voltak kíváncsiak, gyakorlatilag a külsõ padok
mellett a templom belsõ ülõhelyei is megteltek, így a várakozás,
miszerint ezer zarándok is érkezhet a településre, beigazolódott.
Gyönyörû napsütéses idõben, Isten szabad ege alatt részesülhettek lelki feltöltõdésben mindazok, akik részt vettek az ünnepi
szertartáson. Elsõként iskolánk tanulói köszöntötték verssel a
nagyszülõket:
Aranyosi Ervin: A nagyszülõk szeretete
A nagyszülõk szeretetét felülmúlni nem lehet!
Bölcsességük jóra tanít minden apró gyereket.
Szeretettel pátyolgatja, van ideje játszani,
felnõttnek már igazából Õ sem akar látszani.
Tanult régi hibáiból, s jóvá tenni van oka,
gyakorlatban érlelt tudást kap tõle az unoka.
Sokan hiszik, – elkényeztet – pedig életre tanít,
s nem akarja, más élje meg, rég elvesztett álmait.
Így hát, amit Õk adhatnak, felülmúlni nem lehet.
Kincset adnak a jövõnek: úgy hívják, hogy SZERETET!

A verset követõen iskolánk alapítóját, Spányi Antal püspök atyát
virágcsokorral és üdvözlõ szavakkal tisztelték meg a gyerekek,
akik késõbb a szentmisén is közremûködtek felolvasókként,
ministránsokként és a
szentáldozás során,
valamint természetesen a körmenetbe is
bekapcsolódtak. A
szentmise végén püspök atya megáldotta a
nagyszülõket, valamint a kegyhelyet és
az új harangokat is.

1956 EMLÉKEZETE

Hagyományaink szerint idén is megrendezésre került az október
23-ai ünnepségünk. Minden évben a mindenkori nyolcadik osztály tartja az emlékmûsort. Az 1956-os forradalmárok tiszteletére
tartott megemlékezésen Kiss Attila tanár úr köszöntötte a diákokat, tanárokat, majd a nyolcadik osztályosok adták tovább a kisebbeknek a forradalom üzenetét, a dicséretükre meg kell jegyeznünk, igazán kitettek magukért, méltó komolysággal emlékeztek
meg. Az ünnep hangulatát saját készítésû videóinkkal is igyekeztünk szemléltetni a hazaszeretetre nevelés, valamint a kötelességtudat erõsítése jegyében.
Célunkat sikerült is megvalósítani, a megjelentek egybehangzó
véleménye alapján ismét színvonalas mûsort láthattak mindazok,
akik jelenlétükkel megtiszteltek bennünket.
A mécsesek lángja a szabadságharc valamennyi áldozatáért világított, amelybõl egyet a kültéri feszület elõtt helyeztünk el ünnepélyesen.
A 8. osztálynak köszönjük az elõadást, többi tanulónknak pedig a
fegyelmezett, kulturált részvételt!
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TÖKFESZTIVÁL
Régi hagyományunk, hogy az õszi szünetet tökfesztivállal köszöntjük.
A tökfaragás Magyarországon is régi hagyomány. Olyannyira régi, hogy az elsõ
errõl szóló történet egészen Salamon királyunk idejébe nyúlik vissza, akinek a visegrádi rabsága idején töklámpásokkal
világítottak az õrök, hogy sötétben is
szemmel tarthassák. Ezek a lámpák egyfajta világítótoronyként a Dunán közlekedõ hajósoknak is segítették a közlekedést. Benedek Elek A halál anyja címmel
dolgozott fel pl. egy történetet, amikor a
telekfalviakat egy vénleány találós esze
mentette meg a tatároktól, aki rémtökfejjel ijesztette el a faluból a fosztogató
martalócokat. Mátyás királyról is feljegyezte a hagyomány (A tök és a négy
ökör címû mesében, pontosabban történeti mondában), hogy õ sem vetette meg
a jóféle sütõtököt.

A nagydobosiak pedig az
1700-as évek végétõl lámpásokat vájtak maguknak farsang
idején, és ezzel ijesztgették az
épp arra járókat.
Hosszú évszázadokon át a töktermelés is világhírû volt Magyarországon.
Sokrétû felhasználásának köszönhetõen a tök napjainkban
is népszerû növényünk. Számos
településen rendeznek évente
szeptember–október tájékán
tökfesztivált.
Nagydoboson,
Rácalmáson,
Zebegényben,
Õriszentpéteren, Balatonalmádiban, Balatonbogláron, Fertõszéplakon
vagy
Kiskundorozsmán egyaránt élvezhetjük a fesztiválok hangulatát.

Részt vehetünk gasztronómiai, kulturális
vagy kézmûvesprogramokon, kóstolhatunk
ismert és kevésbé ismert ételeket vagy megcsodálhatjuk a szebbnél szebb töklámpásokat.
Nálunk sok egyéni alkotás készült, illetve
egy-egy osztálytök is. A legszebbet talán a 6.
osztály faragta ki a Megváltó arcképével.
Madarasi Lili, Segesdi Boglárka és Kovács
Izolda nagy küzdelemben próbálták szétütni a cukorbombát. A kiszóródott édességeket a zsákmányoló embert meghazudtoló
fürgeséggel szedték össze a tanulók.
A délutánt egy kis táncmulatsággal zártuk a
tornateremben.
Természetesen, mint minden rendezvényünkön, most is köszönjük a szülõk segítségét, közremûködését is!
Jöhet az õszi szünet, amelyhez mindenkinek nagyon jó pihenést kívánok!
Kiss Attila igazgató
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Miklósi sulihírek
„MI VAGYUNK A GRUND!”
2017. október 12-én, csütörtökön izgatottan készülõdtek a
miklósi iskola 2. osztályos kisdiákjai Székesfehérvárra, a Vörösmarty Színházba. Az ifjúsági bérletes elõadások keretében zenés
játékot tekintettünk meg két részben, Molnár Ferenc A Pál utcai
fiúk címû regénye nyomán. A zenés darab Dés László–Geszti Péter szerzõpáros legújabb remekmûve, melyben fülbemászó, együvé tartozást kifejezõ, mozgalmas dalok csendültek fel. Méltán
kapta meg Dés László A Pál utcai fiúk musicalváltozatáért a legjobb színházi zene díját a színikritikusoktól.
Elfoglalva az elsõ sorokat, testközelbõl, érdeklõdve szemléltük az
elõttünk kibontakozó eseményeket. Az elsõ felvonásban egy osztályterem belsõjében ismerkedhettünk meg a fõszereplõkkel. A
történet hõsei pesti gimnazisták, akiknek a legnagyobb kincsük
egy parányi szabad terület a Pál utcában. Ez a Grund, ahol játszhatnak, s amit mindenáron megvédenek. Közben megtanulják,
mi a barátság, a hûség, a becsület. Ez olyan fiúk története, akik nagyon hisznek valamiben, és képesek érte bármit feláldozni, akár
az életüket is. A színdarab mondanivalója, hogy a problémák elõl
nem szabad elfutni, szembe kell nézni velük. „Miért félnénk,
miért élnénk, ha nem egy álomért?” – énekelik a szereplõk a fõcímdalban.
Azóta minden szabad délutánon a musical zenéit hallgatjuk, dúdoljuk, ütjük a ritmusát az osztályban. A kicsik megalakították a
„sárszentmiklósi fiúk” és a „vörösingesek” csapatát, átformálták,
leképezték a történetet a saját mindennapjaikra. Ha nem is éppen
az õ korosztályukat célozta meg az író ezzel a történettel, a lényeget mégis megértették a gyerekek, és a mai napig a cselekmény
hatása alatt állnak.
A Pál utcai fiúk egy olyan érzékeny történet, melynek zenés változata tartalmas kikapcsolódást ígér az egész családnak, hiszen a
gyerekeket és a felnõtteket is egyaránt megszólítja és magával
ragadja.
Kisné Paczona Ildikó tanító

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP
Az idei tanévben elsõ alkalommal szervezett az iskolánk pályaorientációs napot. Célunk a programmal, hogy tanulóink bõvítsék a
pályaválasztáshoz kapcsolódó ismereteiket. Élményeket gyûjtve,
átélve találkozzanak szakmákkal, halljanak életpályákról.
Programunk nagyon sikeresnek bizonyult! Tanulóink örömmel
vettek részt a különbözõ állomásokon, helyszíni, munkahelyi látogatásokon, hála a felkészült, érdekes elõadásoknak, szíves fogadtatásnak. Tanítás nélküli, mégis a gyerekeknek nagyon sokat

tanító napunk sikeréhez az alábbi cégek és magánszemélyek
nagymértékben hozzájárultak, melyet ezúton is tisztelettel megköszönünk:

Vitéz Szurmay Sándor – Budapest Helyõrség Dandár 32. Nemzeti Honvéd Díszegység Honvéd Díszzászlóalj, KITE Zrt. Sárbogárdi Alközpontja, Suzuki Barta, Fair Bútorház, Sárbogárdi
Rendõrkapitányság, Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltóság, Katonai
Igazgatási Központ Székesfehérvár, Légió2000 Védelmi Kft. Sárbogárd, Kaszás Ildikó védõnõ, Zádori Piroska kozmetikus,
Szabián Norbert sportlövõ olimpikon, Bokányi Zsolt mûsorvezetõ, zenész, Zsinkó István kovácsmester, Bodó Zoltán edzõ és
ezermester, Farkas Tibor méhész, Oroszi István és Oroszi Sándor
fazekasok, Raffai Gergõ – bõrdíszmûvesség, valamint a kedves
vállalkozó szülõk az alsós osztályokban, akik saját munkájukról
meséltek a gyerekeknek. További munkájukhoz sok sikert kívánok a tanulóink nevében is!
Horváth Ferencné igazgató

Pályázati felhívás gyepmesteri feladatok ellátására
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete pályázatot hirdet Sárbogárd város közigazgatási területén állati hulladék ártalmatlanítására, kóbor
állatok befogására.
Pályázati feltételek: a pályázat benyújtására jogosult az a gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy társadalmi szervezet, amely rendelkezik a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott, a tevékenység végzésére jogosító feltételekkel, illetve hatósági engedélyekkel.
A pályázó feladata: az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében, valamint az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott önkormányzati feladatok ellátása.
A pályázat tartalmi és formai követelményei: a pályázatot zárt borítékban kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó bemutatását, a telephely leírását, postai címét, elérhetõségeit, a tevékenység végzésének leírását, árajánlatot.
A pályázat benyújtásának helye: Sárbogárd város polgármesteri hivatala (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.
A tevékenység megkezdésének ideje: a kihirdetést követõen a nyertes pályázóval megkötött írásos szerzõdésben meghatározott idõpont (leghamarabb
2018. január 1.).
A tevékenység végzésének idõtartama: a nyertes pályázóval megkötött írásos szerzõdésben meghatározott idõponttól számított ötödik naptári év végéig
(2022. december 31.).
Dr. Sükösd Tamás polgármester
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Forró, gyömbéres
almaleves
Hozzávalók: 4 nagy alma, 1 citrom leve, 4 g
friss gyömbér, szegfûszeg ízlés szerint, 3 dl
habtejszín, 1 ek cukor (vagy édesítõszer), 1
l víz.

Az almákat hámozzuk meg, szedjük ki a
magházat, daraboljuk kockára. Öntsük fel
vízzel és fõzzük össze a reszelt gyömbérrel,
a citromlével, kevés édesítõszerrel és szegfûszeggel. Miután megfõtt, szedjünk ki néhány darab almát, a többit pedig botmixerrel törjük össze. Adjuk hozzá a tejszínt – ízlés szerint a fahéjat, és ha még szükséges,
akkor az édesítõszert is – és forraljuk
össze. Tálaláskor a meghagyott almakockákat rakjuk a levesbe.

Római csirkemáj
Hozzávalók: 15 dkg szeletelt füstölt szalonna, 8 közepes db burgonya, 50 dkg csirkemáj, 1 ek majoránna, 4 db zöldhagyma,
4 gerezd fokhagyma, 10 közepes db gomba,
1 db zöldpaprika, 2 db paradicsom, 15 dkg
reszelt trappista sajt, 1 ek ételízesítõ, só,
õrölt bors ízlés szerint.
A római tálat legalább egy fél órára vízbe
áztatjuk. Az alját kirakjuk a szalonnaszeletekkel, kicsit az oldalára is jusson. A
krumpli felét ráosztjuk, megszórjuk ételízesítõvel, borssal, pici sóval. A zöldhagymát felkarikázzuk, felét rászórjuk. 2 gerezd fokhagymát reszelünk rá. A lecsepegtetett csirkemájat összekeverjük a majoránnával, a fokhagyma tetejére rendezzük.
A krumpli másik felével betakarjuk. Ismét

ételízesítõ, bors, kevés só. A gombát
nyolcadokba vágva rádobjuk. A zöldpaprikát kicsumázzuk, csíkokra szeljük, ráosztjuk. Ugyanezt tesszük a hámozott paradicsommal. Rátesszük az edény tetejét, és
elõmelegített sütõbe toljuk 50 percre (nem
kell alá se víz, se zsiradék, a füstölt szalonna és a krumpli ezt megoldja). Levesszük a
tetõt, rászórjuk a reszelt sajtot, és 10 perc
alatt a tetejét pirosra sütjük.

Vaníliás almás pite
diókrémmel

jat, keksz-, vagy zsemlemorzsát és a darált
diót. Az almákat meghámozzuk, kimagozzuk, mérettõl függõen 10-12 vastagabb almakarikát vágunk, amiket betöltünk a diókrémmel. A tésztához összekeverjük a lisztet a porcukorral, és elmorzsoljuk a vajjal,
majd a tojássárgájával és a vízzel tésztává
gyúrjuk. 1 órát pihentetjük a hûtõben (én
elõzõ este begyúrtam), majd lisztezett felületen akkora kerek lapot nyújtunk belõle, hogy a kivajazott piteformát ki tudjuk
bélelni. Az alját megszurkáljuk, 180 fokon
elõsütjük kb. 12 perc alatt. A vaníliakrémhez 1,5 dl tejszínt felforralunk a cukorral, a
maradék hozzávalót összekeverjük és
összefõzzük. Az elõsütött pitetésztára
kenjük a vaníliakrémet, ráhelyezzük a diókrémes almákat, és 170 fokon kb. 15 percig
sütjük. A végén karamellel meglocsolhatjuk.

Svájci káposztasaláta
Hozzávalók: 1 közepes kígyóuborka, 0,5
közepes káposzta, 1 közepes vöröshagyma, 1 tk só, 1 ek ecet, 2 tk porcukor, 2 tk
majonéz, 2 ek tejföl.

Hozzávalók a tésztához: 30 dkg rétesliszt,
10 dkg porcukor, 20 dkg vaj, 1 db
tojássárgája, 1 ek víz ( szükség szerint); a
diópüréhez: 1 dl tej, 6 dkg cukor, 0,5 citrom héja, fahéj ízlés szerint, 5 dkg dió, 3
dkg kekszmorzsa (vagy zsemlemorzsa), 5
db alma; a vaníliakrémhez: 2 dl habtejszín, 3 dkg cukor, 10 g vaníliás pudingpor, 1 db tojássárgája, 1 cs vaníliás cukor,
1 ek finomliszt.

A diókrémhez felforraljuk a tejet a cukorral, majd hozzáadjuk a fahéjat, citromhé-

Elõkészítjük a hozzávalókat. Meghámozzuk az uborkát és a hagymát, félbevágjuk a
káposztát, leszedjük a külsõ leveleket. Jó
vékonyra szeletünk mindent, használható
a zöldségszeletelõ is, ha gyorsabban akarunk haladni. Elsõ lépésben hozzáadjuk a
sót, jól keverjük el. Nem kell benne állni
hagyni sokáig, csak amíg a dresszinghez
összekeverjük a hozzávalókat. Külön
edényben összekeverjük az ecetet, a porcukrot, majonézt és tejfölt. Hozzáadjuk a
salátához, jól elkeverjük, és 2 órára hûtõbe
tesszük.

Heti idõjárás
November elsõ napjaiban folytatódik idõjárásunk változékony jellege, összességében azonban az eddigieknél kissé melegebb
idõ valószínû. Csütörtökön eleinte még sok lesz a felhõ, majd fokozatosan csökken, felszakadozik a felhõzet. Megélénkül a délies szél, a hõmérséklet csúcsértéke pedig 11 és 16 fok közé emelkedik. Péntekre virradó éjszaka egy gyenge hidegfrontnak köszönhetõen átmenetileg több felhõre és elszórt csapadékra is számíthatunk, majd napközben felszakadozik a felhõtakaró.
Megélénkül az északnyugatira forduló szél, egy-egy erõs lökés is lehetséges. 10 és 15 fok közötti maximumokat mérhetünk.
Hétvégén ismét déliesre vált az áramlás felettünk, így újra emelkednek a csúcsértékek és az éjszakák is enyhébbek lesznek.
Szombaton hajnalban azonban többfelé erõsen párássá válhat a levegõ, ködfoltok is megjelenhetnek, ezt követõen viszont
alapvetõen napos, változóan felhõs idõre készülhetünk. Vasárnap már több lesz a felhõ, ekkor viszont délnyugaton akár a 18-19
fokot is elérheti a hõmérõ higanyszála. Hétfõre várhatóan egy ciklon vastag felhõzete éri el hazánkat. Ekkor többfelé fordulhat
elõ esõ, vagy zápor. A Dunántúlon már vissza is esik a hõmérséklet, délkeleten viszont még mindig lehet akár 17 fok is.
www.metnet.hu
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SÁRBOGÁRD LEGIDÕSEBB
RENDÕRKAPITÁNYA
Sárbogárd legidõsebb élõ rendõrkapitányát, Bognár Ferenc
nyugalmazott rendõr alezredest
85. születésnapja alkalmából
köszöntötte fel a napokban Budavári Árpád rendõr ezredes a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság
vezetõje. Bognár Ferenc 1975
és 1981 közötti idõszakban volt
a város rendõrkapitánya, nyugdíjba vonulásáig.
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A Sárbogárdi Járási
Hivatal
elérhetõségei és
ügyfélfogadási rendje:
Kormányablak Osztály
ügyfélfogadása
Sárbogárd, Hõsök tere 2. földszint,
telefon: (25) 795-249, (25) 795-229,
fax: (25) 520-290,
e-mail:
kormanyablak.sarbogard@fejer.gov.hu,
hétfõ 7.00–17.00, kedd 7.30–12.00,
szerda 7.30–16.00, csütörtök 8.00–18.00,
péntek 7.00–12.00

Kiss Z. Edward sajtószóvivõ,
FMRFK

Hatósági Osztály és Gyámügyi
Osztály ügyfélfogadása
Sárbogárd, Hõsök tere 2., I. emelet,
telefon: (25) 520-291, fax: (25) 520-290,
e-mail: hivatal.sarbogard@fejer.gov.hu

hatósági és szociális igazgatási
hatáskörök tekintetében
ügyfélfogadás
hétfõ 8.00–11.30, szerda 8.00–11.30 és
12.30–15.00, péntek 8.00–11.30

gyámügyi hatáskörök tekintetében
ügyfélfogadás
A közel két hónapon át tartó országos
kampányban való részvétel bölcs döntés,
a közlekedésbiztonság közös felelõsség.
Az ORFK Országos Baleset-megelõzési
Bizottság 2017. október 18-án sajtótájékoztató keretein belül nyitotta meg az
X-MEDITOR Kft.-vel közösen indított
közlekedés-biztonsági kampányát, amely
már 2012 óta hívja fel a figyelmet egy társadalmilag fontos témára és az egyén szerepére a baleset-megelõzésben. Idén
megújult formában, a társadalmi felelõsségvállalás szerepét központba helyezve
hirdették meg a 2017. október 16-a és december 8-a között tartó országos akciót.
A megújított akció kampányarca is megváltozott: mostantól egy bagoly hirdeti,
hogy a kampányban való részvétel bölcs
döntés.
Az Európai Unió tagállamainak közös
célja, hogy töredékére csökkentsék a
közlekedési balesetekben elhunytak számát. A szervezõk és az akcióban résztvevõk a társadalmi felelõsségvállalás szem
elõtt tartásával, a szakmai és a társadalmi
összefogás erejében bízva hirdették meg
idén is a Látni és látszani országos baleset-megelõzõ kampányt. A közel két hónap alatt az akcióhoz csatlakozott szervizekben a személy- és haszongépjármûvek, a motorkerékpárok vezetõi ellenõriztethetik jármûvük láthatóságért felelõs alkatrészeit és a szélvédõt, a regisztrált optikai szaküzletek pedig díjmentes
látásellenõrzéssel és hasznos tanácsokkal várják a jármûvezetõket.
A felhívás idén fokozottan épít a társadalmi felelõsségvállalásra, a közlekedés-

biztonság ugyanis közös ügyünk. Csak
akkor lehet eredményes, ha fontosságát,
kockázati tényezõit a közlekedés minden
résztvevõje felismeri és tesz is érte.
A Látni és látszani kampányhoz tartozó,
folyamatosan frissülõ információk az
esemény hivatalos weboldalán, a
www.latnieslatszani.hu oldalon, valamint
a www.facebook.com/latnieslatszani címen, illetve a www.baleset-megelozes.eu
weboldalon is megtalálhatók.
INGYENES JÁRMÛVIZSGÁLAT
FEJÉR MEGYÉBEN:
Tósoki Bosch Car Service
7000 Sárbogárd, Szent István út 109.
Telefon: 06 30 853 4977
E-mail:
tosoki.boschcarservice@gmail.com
Nyitva tartás: H–P 8.00–17.00
Haidinger Autószerviz Kft.
8127 Aba, Petõfi Sándor utca 5.
Telefon: 06 20 910 5253
E-mail: haidinger@aba.hu
Nyitva tartás: H–P 8.00–17.00
Kovács Zoltán autószerelõ mester,
jármûalkatrész-kereskedõ
2422 Mezõfalva, Liget sor 46.
Telefon: 06 30 271 7143
E-mail: zoltankovacs@vnet.hu
Nyitva tartás:
H–P 7.00–12.00, 13.00–17.00
ORFK Kommunikációs Szolgálat

hétfõ 7.30–11.30, szerda 7.30–11.30 és
12.30–16.00

Foglalkoztatási Osztály
ügyfélfogadása
Sárbogárd, Túry Miklós u. 3.,
telefon: (25) 508-175, (25) 407-317,
fax: (25) 508-175,
e-mail:
foglalkoztatas.sarbogard@fejer.gov.hu,
hétfõ 8.00–14.00, szerda 8.00–14.00,
csütörtök 8.00–14.00, péntek 8.00–12.00

Földhivatali Osztály ügyfélfogadása
Sárbogárd, Hõsök tere 17.,
telefon: (25) 508-615, (25) 508-020, fax:
(25) 518-021,
e-mail: foldhivatal.sarbogard@fejer.gov.hu,
hétfõ 8.00–15.30, kedd 8.00–10.00,
szerda 8.00–15.30, csütörtökön nincs
ügyfélfogadás, péntek 8.00–12.00

Ügysegédek ügyfélfogadása
Alap – szerda 13.00–15.00, Dózsa Gy. u. 31.;
Alsószentiván – szerda 15.00–16.00, Béke u.
56/a.; Cece – kedd 8.00–12.00, csütörtök
12.30–16.00, Deák F. u. 13.; Hantos – hétfõ
8.00–9.00, Nagylóki u. 3.; Igar – péntek
10.00–11.00, Fõ u. 1.; Mezõszilas – péntek
7.30–10.00, Fõ u. 111.; Nagylók – hétfõ
9.00–10.00, Hunyadi J. u. 1.; Sáregres – hétfõ 13.30–14.30, Kossuth u. 10.; Sárkeresztúr
– szerda 8.00–12.00, Fõ u. 34.; Sárszentágota – csütörtök 8.00–10.00, Május 1. u. 1.;
Vajta – hétfõ 15.00–16.00, Szabadság tér 1.
Simon János hivatalvezetõ
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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: 13-16.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 11.00-13.00.
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Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

Dr. Farkas János háziorvos

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:

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

Szakaszhiba esetén (pl. egy egész utcában nem mûködik) hívja az E.ON-t:
06(25)433-444, 06(80)205 020. Ha egy lámpatest hibás, hívja a polgármesteri hivatalt: 06(25)520-200, vagy a WATT-ETA Kft.-t: 06(72)511-599.

Dr. Práger Péter háziorvos

Ha a lakásban áramkimaradás van:

Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007 H: 10-13, K:
13-16, Sze: 10-12 (13 óráig csecsemõ- és gyermektanácsadás), Cs:
10-13, P: 9-12.

E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020 (vezetékes telefonról ingyenes). E-mail-en (hálózattal kapcsolatos ügyekben): aramhalozat@eon.hu. Postacím:
E.ON Ügyfélszolgálat 7602 Pécs, Pf.:197.

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.

Ha nem ég a gáz...!
Hibabejelentés: 06(80)301-301 (vezetékes telefonról ingyenes). Ügyfélszolgálat: 06(40)220-022. E-mail-en (hálózattal kapcsolatos ügyekben): gazhalozat@eon.hu. Levélben: E.ON Ügyfélszolgálat 7602 Pécs, Pf. 197. Faxon:
E.ON Ügyfélszolgálat 06(93)310-802

Dr. Nemes Mária háziorvos

Ha „süket” a telefon...!

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.

Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabejelentés: 1445.

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, P:
8-11.

Dr. Somogyvári Katalin háziorvos
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 13.30-16.30, 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

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.
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.

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos
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: –.

KÖZPONTI ÜGYELET H-P: 17-7 óráig, P: 12-7 óráig,
hétvégén és ünnepnapokon 7-7 óráig
Ady Endre út 79-83., 06 (70) 370 3104
MENTÕSZOLGÁLAT / MENTÉSI HÍVÓSZÁM: 104

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a katasztrófavédelem a 105-ös telefonszámon hívhatók. A mentõk, a rendõrség, a katasztrófavédelem egyetlen
számon is elérhetõk még: 112.

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk, elhullott vagy
elütött állati tetemet fedez fel,
hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Fejér Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Fõosztályát: 00(22)514-300, vagy a kárelhárítási ügyelet telefonszámát:
06(22)514-314

Kéményseprés:
Kémény Zrt. 06(22)550-100

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül,
eldugult a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:
Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanapokon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van: Közév Kft.:
06(25)508-990, 06(25) 460-128.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126, 06(25)520-150,
ügyelet: 06(30)552-4904. Megyei utak esetén a 06(22)316-271, országos
útinform: 06(1) 3227-052, 06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:

SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,
06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (70) 370 3104.
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.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig, szombattól
hétfõ reggelig, 7.30–7.30-ig.

hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés
Menetrendi információk:
távolsági busz: KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ:
Székesfehérvár, autóbuszállomás, telefon: 06(22) 514-714
MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).
Helyi buszjárat: Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság:
06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25) 520-260, 06(25) 520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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SPORT

VIHAR ELÕTT, VIHAR UTÁN
Elgondolkodtató
eredmény

Bravúros teljesítmény

Baracs U19–Sárbogárd U19 2-2 (2-0)
Baracs: Pék – Juhász, Balogi, Balázs,
Nagy, Kiss, Wolf, Ásványi, Juhász, Iványi,
Szõke.
Cserék: Kövér, Kõkuti, Virág, Horváth,
Szántó, Puskás.
Sárbogárd: Deák – Luczek Roland, Kiss
Roland Bence, Demeter, Sükösd, Molnár,
Husvéth Tamás, Horváth, Erdélyi, Brúzsa,
Kisari.
Cserék: Bruzsa, Petõ, Bögyös, Gyökér, Barabás, Simon, Márkovics.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Az elmúlt hetek sikerei után meglepetés-eredmény született a hétvégi fordulóban. A hazaiak a 11. percben Balázs R. góljával megszerezték a vezetést, 1-0. A „fiatalokkal” felálló vendégek támadásai nem
jelentettek veszélyt Pék R. kapujára. A 23.
percben Nagy E. kétgólosra növelte a
baracsiak elõnyét, 2-0. Kettõs cserét hajtott végre Pajor László, és a csapat játéka
gördülékenyebbé vált. A félidõ végéig nem
sikerült a hátrányból faragni. A második
félidõ közepéig tudta visszaverni a sorozatos támadásokat a hazai védelem. A 66.
percben Márkovics D. megszerezte a szépítõ találatot, 2-1. Az akarat és a küzdõszellem a 72. percben meghozta eredményét és Demeter D. betalált a kapuba, 2-2.
A mérkõzés hajrájában már további gólt
nem sikerült egyik csapatnak sem lõni. A
vendégek értékes pontokat hagytak Baracson.
Tabella
1. LMSK
11
2. Sárbogárd
11
3. Mór
12
4. Martonvásár 12
5. Felcsút
11
6. Bicske
11
7. Baracs
10
8. Szár
11
9. Velence
11
10. Videoton B. K. 11
11. Ercsi Kinizsi 11
12. Polgárdi
12
13. Mezõfalva
11
14. Dég
11
15. L. komárom 10

9
9
8
8
7
7
5
5
4
4
3
2
2
1
1

1
1
1
1
2
2
2
2
0
0
1
1
0
2
0

1
1
3
3
2
2
3
4
7
7
7
9
9
8
9

39
33
41
38
49
32
23
29
19
17
19
25
21
17
11

13
8
16
18
14
25
15
24
30
36
46
50
48
37
33

26 28
25 28
25 25
20 25
35 23
7 23
8 17
5 17
-11 12
-19 12
-27 10
-25 7
-27 6
-20 5
-22 3

Nagykarácsony–Sárbogárd II.
1-8 (0-5)
Nagykarácsony: Turi – Nagy, Harasztia,
Tábi, Brogyányi, Fodor, Halasi, Komáromi, Huszár, Berta, Felföldi.
Cserék: Jeney, Rabijász, Kacz.
Vezetõedzõ: Virág László.
Sárbogárd II.: Farkas – Juhász, Vámosi
G., Sükösd, Szabó, Vámosi D., Krajcsovics, Bartók, Luczek, Kiss, Demeter.
Cserék: Brúzsa, Palásti, Hegedûs, Horváth,
Gráczer, Szakács, Simon.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Presztízsmérkõzésnek indult a találkozó,
mert a hazaiaknál több játékos az elmúlt
bajnokságban még sárbogárdi színekben
versenyzett. Az 5. percben megszületett a
vendégek elsõ találata. Vámosi D. lövése a
felsõ lécrõl kipattant és Sükösd G. a kapunak háttal állva a gólvonalon túlra emelte a
labdát, 0-1. A 12. percben Sükösd G. szögletrúgást végzett el a jobb oldalról. A belõtt labda a rövid felszabadítás után Szabó
Z. elé került, aki 18 m-rõl a kapu bal oldalába lõtte, 0-2. Továbbra is a vendégek birtokolták a labdát és a hazaiak erõtlen kísérleteit a védelem magabiztosan hárította. A 34. percben Sükösd G. szögletrúgása
után a labda ismét a hazaiak hálójában.
Demeter D. a szögletet 8 m-rõl a bal alsó
sarokba csúsztatta, 0-3. A 37. percben
Krajcsovics P. nagyszerû labdát kapott a
bal oldalon, és egy igazítás után, 14 m-rõl
kilõtte a hosszú sarkot, 0-4. A félidõ zárásaként, a 44. percben Luczek R. a kaputól
35 m-re lövésre szánta el magát és a labda
védhetetlenül vágódott a hálóba, 0-5. K. O.
az elsõ félidõben. A második játékrész 4.
percében megvolt a fél tucat. Krajcsovics
P. bal oldali beadását Szabó Z. 16 m-rõl a
jobb alsó sarokba lõtte, 0-6. A vendégek
mintegy húszperces szünetet tartottak a
gólgyártásban és a 73. percig kellett várni
az újabb találatra. Sükösd G. átjátszotta a
jobb oldali védelmet és Krajcsovics P. elé
tálalt, aki 17 m-rõl talált a kapuba, 0-7. A
80. percben Horváth Á. beadását a büntetõterületen belül a védõ kézzel tette maga
elé. A játékvezetõ büntetõt ítélt és Vámosi
D. magabiztos végrehajtó volt, 0-8. A 83.
percben egy kósza hazai támadás végén
Huszár D. 25 m-rõl talált a jobb alsó sarokba, 1-8. A presztízscsata fölényes vendégsikerrel zárult.
Tabella
1. Kisláng
12
2. Szabadegyháza 12
3. Sárbogárd II. 11
4. Ráckeresztúr 11
5. Besnyõ-I.
12
6. Pusztaszabolcs 12
7. Káloz
12
8. Nagykarácsony12

12
8
8
6
6
6
5
5

0
2
0
4
2
1
3
1

0
2
3
1
4
5
4
6

58
37
29
29
43
37
22
27

5
17
16
20
28
35
25
44

53
20
13
9
15
2
-3
-17

36
26
24
22
20
19
18
16

9. Kápolnásnyék
10. Aba–Sárvíz
11. Seregélyes
12. Adony
13. Velence
14. LMSK
15. Vajta
16. Rácalmás

12
12
12
12
12
12
12
12

4
5
4
3
3
2
1
0

4 4
0 7
3 5
4 5
1 8
3 7
4 7
2 10

25
41
21
21
17
26
20
9

28
27
20
29
27
39
46
56

-3
14
1
-8
-10
-13
-26
-47

16
15
14
13
10
8
7
2

Seregélyes és az LMSK csapatától -1 pont levonva.

Sikerült fordítani
Sárbogárd Öregfiúk–
LMSK Öregfiúk 2-1 (0-1)
Sárbogárd: Sipõcz – Nedoba, Kassai,
Szikszai, Kelemen, Tóth, Tórizs, Killer,
Derecskei, Tóth, Deák.
Cserék: Bognár, Horváth, Hegedûs.
LMSK: Vámos – Benkõ, Kovács, Volgemut, Burján, Gombor, Takács, Kalló, Hornyák, Kerti, Sebestyén.
Cserék: Kovács, Nasta.
Meglepõen jól kezdett a vendégcsapat és a
14. percben Benkõ P. a jobb oldalon megkapott labdát egy igazítás után a jobb felsõ
sarokba lõtte, 0-1. A hazaiak helyzetkihasználásának eredménye, hogy vendégelõnnyel vonultak szünetre a csapatok. A
második félidõben a vendégek masszív védekezésre rendezkedtek be és a kontrákra
épülõ támadásokkal igyekeztek veszélyt
kialakítani Sipõcz A. kapuja elõtt. A 63.
percben Killer G. átadásával Kelemen B.
kilépett és 16 m-rõl a jobb alsó sarokba lõtte a hazaiak egyenlítõ gólját, 1-1. A 71.
percben megszületett a gyõztes találat.
Deák G. középre passzolt labdájával Tórizs A. faképnél hagyta a védelmet és közelrõl a kapuba gurított, 2-1. A szervezetten védekezõ lepsényi csapat az elsõ félidõben ráijesztett a hazaiakra.
Tabella
1. Aba–Sárvíz
10
2. Tác–Csõsz
9
3. Lajoskomárom 9
4. Szabadbattyán 9
5. Sárbogárd
10
6. Enying
10
7. LMSK
9
8. Mezõszilas
9
9. Cece
9
10. Polgárdi
9
11. Soponya
9
12. Kisláng
9
13. Sárszentágota 9

9
6
6
5
5
5
4
3
3
2
1
1
0

1
1
1
3
3
1
1
4
1
0
2
1
1

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

41
26
18
25
25
41
22
27
16
10
10
12
7

12
11
14
12
18
20
22
17
23
19
31
36
45

29 28
15 19
4 19
13 18
7 18
21 16
0 13
10 13
-7 10
-9 6
-21 5
-24 4
-38 1

Mindenkinek jutott egy
Polgárdi U16–Sárbogárd U16
4-11 (2-5)
Polgárdi: Kaszás – Baksa, Major, Boda,
Sági, Mészár, Borbély, Karsai T., Karsai
Sz., Kovács A., Balazsek.
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Cserék: Kovács G., Lévai.
Sárbogárd: Deák Z. – Lengyel, Horváth A.
R., Suhajda, Sohonyai, Gábris, Erdélyi,
Pap, Bruzsa T., Biró, Horváth B.
Cserék: Bruzsa B., Horváth Á. M., Deák S.,
Gyökér.
Az elsõ percek tapogatózó játéka után a 6.
percben Gábris R. talált a kapuba, 0-1. A
kezdés után a védelem megingását kihasználva Karsai T. egyenlített, 1-1. Suhajda
M. a 12. percben ismét vezetéshez juttatta
csapatát, 1-2. A gyors adok-kapok után a
25. percben Horváth A. R. góljával 1-3.
Mindkét csapat sok hibával játszott és nem
alakult ki folyamatos játék egyik oldalon
sem. A 31. percben Karsai T. góljával felzárkózott a hazai csapat, 2-3. A középkezdés utáni támadást Erdélyi A. góllal fejezte
be és visszaállította a kétgólos elõnyt, 2-4.
A félidõ zárásaként Gábris R. második
gólját szerezte, és az eredmény 2-5. Továbbra is hengereltek a sárbogárdi fiúk.
Gábris R. az 50. percben indította a második félidei gólgyártást, 2-6. Erdélyi A. sem
maradt ki ebbõl és az 54. percben szerzett
találatával 2-7. A megnyugtató elõny figyelmetlenséget okozott és az 57. percben
Karsai Sz. (3-7), az 58. percben pedig Balazsek B. lõtte a hazaiak góljait, 4-7. A félidõ második felében megrázta magát a
vendégcsapat és a 64. percben Erdélyi A.
4-8-ra módosította az eredményt. A mérkõzés további részében Gábris R. még egy
klasszikus mesterhármassal megtoldotta a
góljainak számát. A 67. és a 87., valamint a
88. percben is betalált a kapuba, és így
alakult ki a 4-11-es végeredmény.
Tabella
1. Baracs
2. Sárbogárd
3. Aba–Sárvíz
4. Ercsi Kinizsi
5. Mezõfalva
6. LMSK

9
9
8
9
8
9

9
7
7
7
6
5

0
2
0
0
1
2

0
0
1
2
1
2

75
59
68
53
53
32

12
8
15
11
7
27

63 27
51 23
53 21
42 21
46 19
5 17

17

7. Vajta

9 5 1

3 40 33

8. Videoton B. K.

9 3 0

6 24 57 -33 9

7 16

9. Enying

9 2 1

6 31 52 -21 7

10. Lajoskomárom 9 2 1

6 25 62 -37 7

11. Sárosd

7 45 44

9 2 0

1 6

12. Szabadbattyán 9 1 0

8 20 63 -43 3

13. Polgárdi

9 1 0

8 24 80 -56 3

14. Elõszállás

9 1 0

8 18 96 -78 3

TÉRÍTÉSI DÍJAK –
november
2017. november hónapban az alábbi idõpontokban kerül sor a térítési díjak beszedésére

Sárbogárdi Mészöly Géza
Általános Iskola:
2017. november 9. (csütörtök) 7.45–16.30

Elmaradt

2017. november 15. (szerda) 7.45–11.30

Sárszentmiklósi Általános Iskola:

Tordas–Sárbogárd
A mérkõzés a pálya játékra alkalmatlansága miatt elmaradt. Új idõpont: 2017. november 8., 13.30 óra, Martonvásár.

A hétvége sportmûsora
2017. november 2. (csütörtök)

2017. november 13. (hétfõ) 7.45–16.30
2017. november 17. (péntek) 7.45–11.30

Sárbogárdi Petõfi Sándor
Gimnázium:
2017. november 14. (kedd) 7.45–16.00
2017. november 16. (csütörtök) 7.45–11.30

Szent István Általános Iskola:

15.30 óra: Ercsi U14–Sárbogárd U14 (Ercsiben)

2017. november 10. (péntek) 7.45–9.00

2017. november 4. (szombat)

2017. november 24. (péntek) 8.30–9.00

10.00 óra: Sárbogárd U19–Felcsút U19
(megyei I. o., U19, Sárbogárdon)
13.30 óra: Sárbogárd–Bicske (megyei I. o.,
Sárbogárdon)
13.30 óra: Tác-Csõsz Gorsium Öf.–Sárbogárd Öf. (Tácon)
2017. november 5. (vasárnap)
10.00 óra: Sárbogárd U16–Sárosd U16
(Sárbogárdon)
13.30 óra: Adony–Sárbogárd II. (megyei
II. o., Adonyban)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!
Szántó Gáspár

Meghívó
A Sárbogárd–Sárszentmiklós Borbarátkör
tisztelettel meghívja a borosgazdákat

2017. november 25-én 10.00 órakor tartandó
újborszentelésére Handa Csaba pincéjéhez, a Nagyiparba.
A borokat Mészáros János római katolikus plébános úr áldja meg.
A borok áldása után nyitott pincék várják a látogatókat.
Vezetõség

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola:
2017. november 10. (péntek) 9.15–10.15
2017. november 24. (péntek) 7.45–8.15

Pótbefizetés:
2017. november 29-én, szerdán a Sárbogárdi
Polgármesteri Hivatal fsz. 2. számú irodájában
ügyfélfogadási idõben.
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2017. október 13-ai rendkívüli ülésén elfogadta:
– a 21/2017. (X. 26.) önkormányzati rendeletet
a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2017.
évi költségvetésérõl szóló 5/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 22/2017. (X. 26.) önkormányzati rendeletet
a helyi népszavazás kezdeményezésérõl szóló
25/2016. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási
idõben a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal szervezési csoportjánál.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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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
Redõnyös 06 (30) 966 8446
Családi házak, intézmények takarítása. 06 (20) 567 6678.
(4276837)

Alig használt Dormeo Renew memóriahabos fedõmatrac 140x200x6 cm-es eladó. 06 (20) 405 7366
Élettársat/házvezetõnõt keresek ottlakással. Érdeklõdni: 06 (30) 423 2616
Extra száraz konyhakész tûzifa, akác, tölgy 18.000 Ft/m3.
Rendelhetõ: 06 (70) 636 0017

2017. november 2. Bogárd és Vidéke

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
Kétszobás, összkomfortos
CSALÁDI HÁZ, 1978-as, ELADÓ.
HÕSZIGETELÉSES VAKOLATÚ,
GÁZ- ÉS VEGYES FÛTÉSES.
Bajcsy-Zs. út 86.
06 30 552 4960
ELADÓ egy galambszürke,
pár alkalommal használt 50-es
FÉRFI ÖLTÖNY
ajándék nyakkendõvel. Ár: 10.000 Ft.
06 20 405 7366
SZÁNTÓFÖLDEKET BÉRELNÉK
2 ha felettieket, ELÕRE FIZETEK.
06 30 705 3958
ÉPÍTÕIPARI CÉG KÕMÛVESEKET KERES
hosszú távra, kiemelt bérezéssel.
06 30 912 2382
D-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ
AUTÓBUSZVEZETÕT keresünk,
ÁLLANDÓ MUNKÁSJÁRAT SZÁLLÍTÁSÁRA
Sárbogárd, Alap, Dunaújváros és Mezõfalva
körzetébõl hosszú távra.
Érdeklõdni lehet: +36 30 688 8500
CIPÕVÁSÁR
Cecén a PIACTÉREN
november 11-én, szombaton, 7-12 óráig!
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KAPHATÓ
Hargitai Lajos

VÁNDORLÁSOK
KÖNYVE

TÉGLÁK
A FALBAN
címû kötete

kapható a
szerkesztõségben
2.500 Ft-os darabáron.
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