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Õsz, szerelem
Õsszel tör rám a legnagyobb intenzitással egy szavakkal nehezen
leírható lelkiállapot, amit én úgy hívok: szerelemérzés – nemcsak a
kedvesem iránt, hanem a röppenõ cinkék, sárga–bordó lombok, a
színes levélszõnyegben álló fák láttán is, melyeknek drámai megvi-
lágítást adnak a bágyadt napsugarak.
Mi lehet örömteli az elmúlásban? – vetõdhet fel a kérdés. – Miért
éppen a halál idõszakában gyúl ez a tûz?
Tán azért, mert a szerelembe is belehal az ember egy kissé, aztán a
tûzbõl, melyben elég (elégeti kinõtt bõrét, szokásait, régi, elavult
beidegzõdéseit), újjászületve, fõnixmadárként az egekbe szárnyal
a következõ pillanatban. Vagy tán mert az átölelõ tûz melege és fé-
nye mellõl már nem oly rideg–hideg a kinti, sötétségbe burkolózó
világ.
Õrizni, táplálni a tüzet: tisztán tartani a forrást. A forrás: a szere-
lem. A szerelem: az élet.

Hargitai–Kiss Virág
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Ki alkalmazkodjon kihez?
Nemzeti konzultáció Kiszelly Zoltánnal

Kiszelly Zoltán politológus tartott fórumot az elmúlt héten ked-
den este a díszteremben az októberben indult nemzeti konzultá-
ció kérdései kapcsán, Varga Gábor országgyûlési képviselõ meg-
hívásának eleget téve.

A fórumot megelõzõ sajtótájékoztatón Varga Gábor elmondta: –
Az aktív politikusok naprakészebb politikai hírekkel tudnak
egy-egy nemzeti konzultáción részt venni, viszont ha mélyebb
elemzéseket szeretnénk, akkor egy politológushoz kell fordul-
nunk. Kiszelly Zoltánt, azt hiszem, nem kell bemutatni. Fiatal ko-
ra ellenére évtizedes tapasztalatokkal rendelkezik mind a polito-
lógiában, mind a médiában való szereplést illetõen. Ezért kértem,
hogy tartson Sárbogárdon nemzeti konzultációt, mely egy orszá-
gos program része, a Soros-tervrõl szeretnénk megkérdezni Ma-
gyarország népét, azokat az embereket, akikre ez tartozik.
Kiszelly Zoltán: – Nagy öröm számomra visszajönni a megyébe,
hiszen két évet éltünk a párommal és a kisfiunkkal Válon. Örülök,
hogy a konzultáció keretében beszélhetünk errõl a fontos kérdés-
rõl. Legkésõbb márciusban Németországban indul a családegye-
sítés. Minimum 60 ezer kiskorú, aki Németországban menekült-
státuszt kapott, jogosult a család egyesítésére, tehát nemcsak a
zöldhatár felõl jöhetnek migránsok, hanem Brüsszelen keresztül
is, a bürokraták által szervezett módon, az uniós szabályok meg-
változtatásával. Ha most nem is látunk migránsokat, a veszély itt
van. Berlin illetve Brüsszel szétosztja ezeket az embereket. Több
mint 300 ezer menekültstátuszt kapott ember van csak Németor-
szágban, akik szintén jogosultak a családegyesítésre, és itt 3-4-5
családtagról beszélünk. Az embereket ez érdekli, mert ezt látják a
tévében, errõl beszélgetnek, a nyugaton élõ rokonoktól, barátok-
tól, ismerõsöktõl is azt hallják, hogy hogyan élik meg õk ott azt,
hogy beköltöztetnek az utcájukba, házukba migráns családokat,
milyen tapasztalatuk van, a gyerekeknek milyen változások van-
nak az iskolában, ehetnek-e disznóhúst például, megélhetik-e az
azonosságukat, a lányok mehetnek-e miniszoknyában, kirakhat-
nak-e keresztet a nyakukba. Ezért gondoltuk, hogy fontos errõl
civilként, szakértõként is beszélgetni. Egy politológusnak az a fel-
adata, hogy folyamatokra, összefüggésekre mutasson rá, és ezek
mentén az emberekkel közösen gondolkodjunk, ha felvetésük,
kérdésük, észrevételük van, megtárgyaljuk, és úgy menjenek haza
az emberek, hogy kaptak valamit és tovább gondolják az elhang-
zottakat.
Varga: – Az emberek ezáltal tágabb ismeretekkel rendelkeznek,
és jobban befolyásolják a saját döntéseiket.
Kiszelly: –Most nem életünk és vérünk árán kell küzdenünk,
megvédeni a hazát, mint Mátyás királynak, vagy Hunyadi János-
nak Nándorfehérvárnál több mint 500 éve, hanem békésen, de-
mokratikusan.

– Mik a tapasztalatok?
Kiszelly: – Országszerte több száz ilyen este van a konzultációs
idõszakban. Ez a hatodik állomása a civil országjárásomnak. Min-
denütt sokan vannak, 80-120-150-en érdeklõdõ van a fórumokon.
Kíváncsiak az emberek, hogy elsõ kézbõl származó információkat
kapjanak.
– Eddig mennyien töltötték ki a konzultációs ívet? Mennyire le-
het még számítani?
Varga: – Október elején indult a nemzeti konzultáció, és folyama-
tosan zajlik a kampány. Sárbogárdra és a környékbeli települé-
sekre a következõ napokban érkeznek meg az ívek, mi is kopogta-
tunk alakosságnál, adunk szóróanyagot, és kérjük, hogy nyilvánít-
sanak véleményt az interneten, vagy postai úton. November vé-
gén zárul a konzultáció. Akkor kezdjük összeszámolni az íveket.
Az elõzõ konzultáción 1,7-1,8 millió körül volt a visszaküldõk szá-
ma. Soha nem volt még ilyen nemzeti konzultációs visszaküldési
kedv. És több mint 90 %, azaz az emberek meghatározó része egy
irányba mutatóan gondolkodott.
– Legutóbb Brüsszel úgymond lesöpörte a magyarországi javas-
latot, véleményeket az asztalról. Mi lesz ezzel a konzultációval,
mi a cél, mit lehet vele elérni?
Kiszelly: – A cél az, hogy amikor a miniszterelnök Brüsszelben
tárgyal, akkor azt mondhassa, hogy sokan állnak mögötte, akik
nem szeretnék nagyszámú idegen népesség betelepítését Ma-
gyarországra. Azt szeretnénk, ha úgy élhetnének a gyerekeink és
unokáink, mint mi, hogy így maradjon Magyarország és lehetõleg
Európa is. Nyugat-Európa lehet, hogy már elveszett, de nekünk
Magyarországért kell felelõsséget vállalnunk. A népszavazáson
3,2 millióan támogatták a kormány álláspontját, a Fidesz szavazó-
táborán messze túlnyúló egyetértés van ebben. Azt láttuk, hogy ez
a kérdés volt az osztrák választásokon is fontos, valamint Al-
só-Szászországban, Hollandiában és máshol is. Hollandiában úgy
tudott nyerni a liberális miniszterelnök, hogy egy nyílt levelet tett
közzé az újságokban, és azt üzente a bevándorlóknak, hogy aki
Hollandiába jön, az tanulja meg a nyelvet és fogadja el a szokáso-
kat, ha nem, akkor menjen vissza, ahonnan jött.
Varga: – A nemzeti konzultáció legfontosabb kérdése, hogy nem-
zetállamként, nem egy kevert társadalomként képzeljük el ma-
gunkat, vagy egy nyílt társadalomként, ahova jöhet mindenki.
Volt egy 150 éves nyílt társadalom Magyarországon – a teljes Al-
föld népessége, az Oszmán Birodalom azon része szinte teljesen
kipusztult, vagy áttért mohamedán hitre. Nagyon nehéz volt az
országnak a 18. században ismét olyan gyökereket eresztve élet-
képessé válni betelepítések, belsõ migráció révén, hogy egy fejlõ-
dõképes ország legyen. A 19. század volt az, amikor meg tudott ez
a gyökér és szár erõsödni. Azt gondolom, nagy szerepe lesz a kon-
zultációnak abban, hogy milyen irányba szeretne elindulni Ma-
gyarország, marad-e keresztény gyökerû, vagy sem. Ma, 2017. ok-
tóber 31-én a reformáció 500. születésnapját ünnepeljük. A mi
pártunk és a kormány álláspontja, hogy szeretnénk ezeket a ke-
resztény gyökereinket megõrizni.
Kiszelly: – A konzultáció egyik pontja az önfeladásról szól. Nyu-
gat-Európában a hamis politikai korrektség oda vezetett, hogy a
kereszteket leveszik, a gyerekek étlapjáról mellõzik a disznóhúst,
hogy ne zavarják ezzel a muszlimokat. Az a kérdés, hogy ki alkal-
mazkodjon kihez. Nekünk kell-e alkalmazkodni a jövevényekhez,
vagy a jövevényeknek hozzánk? Ez fontos kérdés, amirõl mi még
dönthetünk. Nyugat-Európa elveszett, de mi még megõrizhetjük
a sajátosságunkat, és egy kérdõív kitöltésével elmondhatja min-
denki, hogy Magyarország olyan legyen, mint Nyugat-Európa,
vagy olyan maradjon, mint most. Én az utóbbira szavazok.

Hargitai–Kiss Virág
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FUTUNK
A BUSZ UTÁN

Elmúlt heti lapszámunkban „Válogatott utasok”
címmel leírtunk egy panaszt a szombat délelõtti,
Székesfehérvár felé menõ helyközi buszközlekedés-
sel kapcsolatban. 7.39 és 10.50 között ugyanis sem-
milyen busz nem megy a megyeszékhelyre, a 10.50-
-es is gyorsjárat, amin korlátozottak a helyek. A kö-
vetkezõ busz 11.35-kor megy Fehérvárra. Kérdés-
ként merült fel, hogy milyen megfontolásból ritkí-
tották meg a szombati buszjáratokat, valamint ha
csak korlátozott létszámot tud fölvenni egy busz, azt
miért nem jelzik a menetrendben.
Az ügyben megkeresett busztársaság, a Középnyu-
gat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
(KNYKK Zrt.) a felvetettekre úgy reagált, hogy ér-
demben nem tudnak válaszolni, hiszen az említett
autóbuszjáratot (mármint a 10.50-est) nem a
KNYKK üzemelteti. Hozzátették: a KNYKK Zrt.
menetrendje ezen a viszonylaton évek óta nem vál-
tozott.
Megkerestem a 10.50-es járatot üzemeltetõ Dél-du-
nántúli Közlekedési Központ Zrt.-t, mely az alábbi
közleményt küldte meg szerkesztõségünk részére:
„A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. (a to-
vábbiakban: Társaság) elsõdleges mûködési terüle-
te a dél-dunántúli régió, Baranya, Somogy és Tolna
megye. A társaság autóbuszai a dél-dunántúli régió
területét elhagyva más megye/megyék településeire
is közlekednek, de a régión kívül nincs feladat-ellá-
tási kötelezettségünk. A Sárbogárd–Székesfehérvár
viszonylatban – mivel Fejér megyében található te-
lepülésekrõl van szó – a Középnyugat-magyarorszá-
gi Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban:
KNYKK Zrt.) az illetékes. Menetrenddel kapcsola-
tos kérdésekben, kérem, szíveskedjen a KNYKK
Zrt.-hez fordulni. A Sárbogárdról 10.50 órakor in-
duló és Székesfehérvárra 11.30 órakor érkezõ jára-
tot társaságunk üzemelteti. Az autóbusz Pécsrõl in-
dul és a célállomása Tatabánya. Az autóbusz Sárbo-
gárd és Székesfehérvár között nem áll meg, mivel a
járat közlekedtetésének az a célja, hogy a megye-
székhelyek között teremtsen eljutási lehetõséget.”

KONKLÚZIÓ

A feltett kérdésekre igazából nem kaptunk választ.
Érthetetlen módon szombaton délelõtt, a hétvége
legforgalmasabb idõszakában közel 4 óra telik el
úgy, hogy nem megy busz Sárbogárdról Székesfe-
hérvárra, míg délután kétóránként és sûrûbben jár-
nak buszok a megyeszékhelyre. A rutinos utazók ta-
pasztalatból tudják a fel nem tüntetett, láthatatlan
„lábjegyzeteket”. De mihez igazodjanak azok, akik
csak a menetrendre hagyatkozhatnak?
Attól még, hogy a Volán területi zrt.-kre osztódott,
maradt a „nincs konkurencia, nincs verseny” minõ-
ségû szolgáltatás, és egy panasszal többfelé kell ki-
lincselni, mint valami kafkai hivatali útvesztõben.
Ha lenne eredménye, nem is bánná az ember. De
most is mi az ügy „orvoslata”? A lepattintós egymás-
ra mutogatás.
Megfontolandó az utazók számára a „telekocsizás”,
ami annyit jelent, hogy ha valaki autóval megy pél-
dául Fehérvárra, akkor – interneten elõre egyeztet-
ve – elvisz magával másokat is. Ez költség- és idõta-
karékos megoldás lehet a tömegközlekedéssel járó
bosszúságok elkerülésére.

Hargitai–Kiss Virág

RÕDNERES PARKOLÁS
Szinte új sárbogárdi fogalomként lehetne bevezetni a rõdneres parkolást, mely
sokak figyelmét magára vonta a 63-as számú fõút mellett, a Kereskedelmi és Hi-
telbanknál lévõ keresztezõdésnél. Ahogy a fotón is látható, a többféle szolgálta-
tásnak (virágbolt, ékszerüzlet, biztosító, ügyvédi irodák) és a Rõdner Vagyonvé-
delmi Kft. helyi képviseletének is helyet adó épület nyugati, fõút felõli frontján
oly módon parkol a Rõdner szolgálati gépjármûve, melynek láttán többekben is
fölvetõdött: szabályos-e ez így?
Hiszen az egyébként magánterületen lévõ parkolóhelyrõl, illetve parkolóhelyre
csak a járdán tud ki- és bejutni az autó, akár a virágbolt, akár a keresztezõdés fe-
lõl. A keresztezõdésnél, fõútnál való manõverezés különösen balesetveszélyes
az ott bonyolódó jelentõs forgalom miatt.
Utánajártam a kérdésnek.

Varga János, a Rõdner Vagyonvédelmi Kft. tulajdonosa, vezérigazgatója telefo-
nos megkeresésemre úgy nyilatkozott, hogy parkolási lehetõséggel adták nekik
bérbe a sárbogárdi irodát. Még nem jelzett nekik senki, hogy probléma lenne a
gépkocsijuk parkolásával. Ki fogják vizsgálni a dolgot.
Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztály-
vezetõje az alábbi állásfoglalást juttatta el szerkesztõségünk részére:
„A sárbogárdi Ady Endre utca, azaz a 63-as számú fõút mellett kerékpársáv hú-
zódik. A KRESZ elõírásai egyértelmûen tiltják a megállást és a várakozást is a
jármûvek számára a kerékpársávon. Szintén tilos megállni 1000 kilogrammnál
nagyobb tengelyterhelésû jármûvel járdán, illetve járdán megállni csak az aláb-
biak szerint lehetséges:
ha
a) azt jelzõtábla vagy útburkolati jel megengedi,
b) a jármû a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el,
c) a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon marad,
d) a jármû tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja meg.
A KRESZ szerint a járda az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló – az út-
testtõl szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel, vagy más látható módon elhatárolt
– része, míg az úttest az útnak a közúti jármûvek közlekedésére szolgáló része.
Mindezeket összefoglalva gépjármûvel tilos járdán közlekedni. Ugyanakkor a
közúti közlekedés ellenõrzése nem társaságunk, hanem a rendõrségi feladata.
Jelen esetben cégünk a 63-as számú fõút kezelését, üzemeltetését látja el, míg a
járda üzemeltetése Sárbogárd Város Önkormányzat feladatkörébe tartozik.”
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság tájékoztatása szerint: „A kérdéses terület
magánterület, melyre a gépjármûvel történõ behajtást a 1/1975. (II.5.) KPM-BM
együttes rendelet (KRESZ) a közlekedésben résztvevõkre vonatkozó általános
rendelkezésekben szabályozza. Ennek értelmében
3. § 3 (1) Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles
a) a közúti forgalomra, valamint a közútnak és környezetének a védelmére vo-
natkozó jogszabályi rendelkezéseket megtartani;
b) a közúti jelzések rendelkezéseinek, továbbá a forgalom irányítására, ellenõr-
zésére jogosultak utasításainak eleget tenni;
c) úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, má-
sokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon.”
Mindent egybevetve tehát szabályos a Rõdner parkolása.
Már csak az a (költõi) kérdés, hogy sürgõs riasztásnál – idõ és egyéb szempontból
– praktikus és biztonságos-e gyalogosok és autók közt, keresztezõdésben, fõúton
manõverezgetni. A szóban forgó épület déli oldalán aszfaltos, fölfestett parkoló
van kialakítva, szemben is találhatók parkolóhelyek – logikusnak tûnne inkább
ott parkolni a Rõdner autójának.

Hargitai–Kiss Virág
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Világ körüli utazás Eindhovenben
2. rész

A süteményes elõtt, a görög étterem után,
egy sarki üzlethelyiségben az iraki háború
kirobbanása után kurd menekültek nyitot-
tak egy ábécét. Mára minden jóval megtö-
mött, jól menõ bolt lett belõle. A tulajdo-
nos az észak-iraki Erbil városából szárma-
zik.
Észak-Irakban jobbára kurdok élnek, és az
Iszlám Állam behatolása elõtt autonóm te-
rületként Kurdisztán néven virágzott. Ví-
zum nélkül lehetett nekünk, holland ál-
lampolgároknak oda utazni, de sajnos er-
rõl lekéstem, amit nagyon bánok. Pedig
Isztambulból naponta indultak buszok
nyolcvan dollárért például Erbilbe.

A pénztárgépnél a kiterjedt család tagjai-
ból a szép, kedves és szolgálatkész lányok
ülnek. Nem fejkendõsek. A fiúk rakodnak,
vagy áruért járnak. A családtagokkal per-
zsául vagy arabul váltok néhány mondatot.
Az üzletükben a legolcsóbbak és a legvál-
tozatosabbak a zöldség- és a gyümölcsfé-
lék. Itt fedeztem föl a csillag- és sárkány-
gyümölcsöt, itt veszem a fügét, mangót,
málnát, szõlõt, avokádót, padlizsánt és
még sorolhatnám. Húst is árulnak, édessé-
geket és minden mást, amit csak egy ábécé-
ben árulni lehet. Még vízipipát is. Itt buk-
kantam rá szíriai savanyúságra, aszalt sár-
gabarackkal bevont pisztáciás nugátra, szí-
nes cukorral bevont pörkölt mandulára és
datolyaecetre. Órákig lehet náluk bámész-
kodni.
Jobb oldalon a következõ sarkon egy len-
gyel étterem áll, állandóan zárva látom,
bár este sosem járok ebben az utcában.
Pár házzal arrébb két szomáliai boltocska
is nyílott az utóbbi pár évben.
A szomáliai lakosság két fõbb genealogi-
kus csoportra osztható: saab és samale.
15-20 %-ot tesznek ki a nem törzsekbe tar-
tozó kisebbségek és foglalkozási csopor-
tok, mint például a kovácsok. A saabok
földmûvelõk, a samalék nomádok. Föld-
mûvelésre alkalmas, folyókban gazdag te-
rületeken élnek az ország déli részén.
Amikor szárazság pusztít, az ökosziszté-
mát megrendítve, a legeltetõk vízben gaz-
dagabb területre viszik az állatállományt.
A samalék magukat mindig is magasabb
rangúnak érezték a földmûvelõknél. Tra-
dicionális úton oldották meg az egymás
közti vitákat a törzsi szervezetben, ahol

törzsi védelem nyújtotta számukra a biz-
tonságot. A modern fegyverek elterjedése,
a segítség hiánya, az idegen politikai be-
avatkozás, a kolonizáció eljövetelével dik-
tatórikussá vált vezetés romba döntötte az
országot. 1991-ben a diktátor Mohammad
Siad Barret (aki 1969-tõl tudományos szo-
cializmus stratégiájával semmibe vette a
törzsi hagyományokat) elzavarták, és új-
fajta káosz keletkezett. Amerika is beavat-
kozott, de nem mélyedtek el eléggé a bo-
nyolult törzsi kapcsolatok helyzetében, így
beletört a bicskájuk két törzsi vezetõ kö-
zötti ellentét lecsillapításában. Az ország
azóta is instabil. Ilyen törvénytelen, jogta-
lan táptalajból nõnek ki gyorsan a radikális
csoportok, akik azt csinálnak, amit akar-
nak. Mint az Al Quaida egyik ottani ága Al
Shahaab néven.

Szomáliában is (Szudán némely részén
szintén) õsrégi szokás a nõi nemi szervek
csonkítása. Ezeket a „mûtéteket” kiválasz-
tott, ehhez „értõ” nõkre bízzák, akik egy-
szerû konyhakést használnak. A csonkítás
alapelve, hogy a nõk ne élvezhessék a nemi
kapcsolatot, mert nekik az „nem jár”. Még
most is sokszor elõfordul, hogy a már Hol-
landiában született, szomáliai gyökerû kis-
lányokat hazaküldik a szülõk a nagyszü-
lõkhöz, akik a nyári szünidõ alatt elintézik,
hogy a kislányok megcsonkítva jöjjenek
vissza. Ez a dolog titokban marad minden-
ki elõtt, hiába a hollandiai családsegítõ
vagy a segélyszervezetek. Ha kirobban a
botrány, azaz fény derül a kislány állapotá-
ra, az olyan szégyent hoz a kislányra és a
családra, hogy inkább mélyen elhallgatják.

A qat rágása is dívik Szomáliában (no meg
Jemenben). A qat anyaga könnyed stimu-
láló levélkékbõl áll, amit lassan rágnak el.
Növeli az ébrenlétet, könnyed eufórikus
érzést kelt, elnyomja az éhség- és fáradt-
ságérzetet. Irritálhatja a szájüreget és a
gyomrot. Évekig tartó használata után al-
vászavarokat, magas vérnyomást, gyomor-
és bélbántalmakat idézhet elõ.
No, és ki ne hallott volna a merész és ügyes
szomáliai kalózokról, akik az Indiai-óceá-
non hajózó, hatalmas, nemzetközi konté-
nerhajókat percek alatt beveszik, majd
szemtelenül magas váltságdíjért adják csak
õket vissza. Ebbõl élnek, mert a halászat-
ból már nem lehet megélni, más meg nincs.
Latom a szomáliai boltban, hogy a datolya
többféle változata létezik: szaudi, iráni,
szudáni, szíriai, algériai, fekete–bárso-
nyos, aszott–ízetlen (ez a tunéziai), óri-
ás–barna, világosbarna, hatalmas és apró,
vékony bõrû és vastag bõrû. Az eladók és a
vevõk többsége is szomáliai. Hamar fölis-
merni õket az utcán. A nõk egyszínû,
hosszú, sállal borított, lebegõs, lepedõsze-
rû öltözetet viselnek fõleg rikító színek-
ben, amikben jól álcázhatják kövérkés tes-
tüket. Magas, göndör hajú, dús ajkú,
hosszúkás arcú, õzikeszemû, olajszínû bõr-
rel megáldott nép. Mindig csoportosan
vásárolnak, és nem jól beszélnek hollan-
dul.
Folytatom.

Gulyás Ibolya



UTAZÁS A MÚLTBA,
avagy tárogatóelõadás Alsószentivánon

Most a rónán nyár tüzében ring a délibáb,
Tüzek gyúlnak, vakít a fény, ragyog a világ.

Dombok ormain érik már a bor,
Valamennyi vén akácfa

menyasszonycsokor.
Zöld arany a pázsit selyme, kékezüst a tó,

Csendes éjen halkan felsír a tárogató.

Ott, ahol zúg az a négy folyó,
Ott, ahol szenvedni jó,

Ott, ahol kiömlött annyi drága vér
Egy ezredévrõl mond mesét a szél.

2017. november 7-én Nagy Csaba tároga-
tómûvész, a Rákóczi Tárogató Egyesület
alapító elnöke egy különleges magyar-,
történelem- és énekórát tartott iskolánk
diákjai számára.

A lehetõséget már csak azért is köszönet-
tel fogadtuk, mivel iskolánkban a keresz-
tény értékrend elfogadása és továbbadása
mellett a hagyományok és nemzeti múl-
tunk ismeretét is kiemelten fontosnak tart-
juk. Az elõadás témája a kuruc kor volt, il-
letve annak történelmi háttere, valamint
zenei vonatkozása. Tanulóink megismer-
kedtek a tárogató eredeti feladatával –
mint a kuruc kori csaták jelzõeszköze – és
II. Rákóczi Ferenc történelmi jelentõségé-
vel. A tárogató éles hangja a Rákóczi-sza-
badságharc idején azonban nemcsak pa-
rancsokat közvetített a katonák számára,
hanem a tábori énekek, táncok elengedhe-
tetlen kísérõhangszere is volt. Ennek apro-
póján fel is csendültek a kuruc kor ismert
dallamai – pl. a Csínom Palkó –, természe-

tesen tárogatókísérettel. Az elõadás során
megtudhattuk, hogy történeti és reformtá-
rogató is létezik, utóbbit magyar hangszer-
ként tartják számon az egész világon. Nagy
Csaba mûvész úrnak köszönhetõen gya-
korlatilag egy idõutazást tehettünk a múlt-
ba, mintegy 300 évvel élt elõdeink korába.
A hangszerek mellett a kor fegyvereit, ru-
házatát és a kuruc kor várait is megismer-
hettük egy kicsit közelebbrõl.
Köszönjük a színvonalas bemutatót, na-
gyon jól éreztük magunkat!

Kiss Attila igazgató
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Filmajánló

Jumanji – Vár a dzsungel
A történelem nem ismétli magát, de néha újra próbálkozik. Négy középiskolás talál egy régi játékkonzolt, amelyen egy olyan program
fut, amirõl még sosem hallottak: a Jumanji. Kipróbálják, és a játék rögtön beszippantja õket – de igazán. Átváltoznak saját avatárjukká:
Spencer, a nagy gémer izomagyú kalandorrá válik (Dwayne Johnson), a focista Fridge „elveszti teste felsõ ötven centijét”, cserébe okos

lesz, mint Einstein (Kevin Hart), a
nagymenõ bombázó csajból középko-
rú, pocakos prof. válik (Jack Black), a
nünüke Martha viszont vagány harcos
nõvé alakul (Karen Gillan).

Hamar rájönnek, hogy ezen a pályán a
túlélés a tét. Akkor gyõzhetik le a játé-
kot, és juthatnak vissza a valódi világ-
ba, ha bevállalják életük legveszélye-
sebb kalandját, rátalálnak arra, amit
egy 20 évvel ezelõtti gémer hátraha-
gyott számukra, és tesznek néhány na-
gyon bátor felfedezést. Mert ha bele-
buknak, örökre a játékban ragadnak.

Bemutató dátuma:
2017. december 21.
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Cecei sulibörze
Tökfaragóverseny

Az õszi szünetet megelõzõen is-
kolánkban tökfaragóversenyt
hirdettünk. A lámpásokat a gye-
rekek – idõt és energiát nem
spórolva – otthon készítették el
önállóan, barátaikkal, vagy csa-
ládjukkal. A megadott napon
összesen 34 faragott remekmû
érkezett, amelyeket az iskola fõ-
bejárata elõtt állítottunk ki. A
pályamunkák közül a gyerekek

és a pedagógusok által
leadott szavazatok alap-
ján Pordány Levente 3.
b osztályos tanuló tök-
házikója szerezte meg
az elsõ helyezést. Máso-
dik helyezett lett Jobban
Bence 3. a osztályos ta-

nuló baglyos és Dömök Róbert 1. osztályos tanuló tigrises farag-
ványa. A harmadik helyezést Pintér Laura 4. b osztályos tanuló ér-
demelte ki virágmintákkal díszített alkotásával.
A szavazatok összesítésekor az egyik szavazócédulán a következõ
feliratot találtuk:
„Mindegyik nagyon szép, nem tudok dönteni!”

Ez a mondat tükrözi legjobban, mennyire sokszínû, ötletes, szé-
pen kivitelezett mûalkotásokkal örvendeztettek meg bennünket
diákjaink. Köszönet érte!

Tornócziné Bondor Csilla

Õszi lányfoci, Bozsik-torna, Sárbogárd

Megkezdõdött a 2017/2018-as tanév Bozsik-tornáinak sora az
õszi fordulókkal. Iskolánk az elmúlt évekhez hasonlóan ismét
több csapattal nevezett a fiúk versengésébe, de az igazi újdonsá-
got a lánycsapat megszervezése jelentette. Mindössze két hét fel-
készülés után vágtunk bele a nagy kalandba. Lányaink eddig
egyetlen tornán sem szerepeltek még, ezért célunk a tisztes helyt-
állás és a tapasztalatok általi tanulás volt. A sárbogárdi körzetben
három csapat indult. A Sárszentmiklósi Általános Iskola, a
Mezõszilasi Általános Iskola és a Cecei Általános Iskola. Ellenfe-
leink az elõzõ években megyei döntõben, sõt Mezõszilas az orszá-

gos döntõben is szerepelt! Szerencsére ez nem befolyásolta a lá-
nyok hozzáállását, az eredmények messze felülmúlták az elõzetes
várakozásunkat. A lejátszott két mérkõzésen egy döntetlennel és
egy gyõzelemmel zártunk, így elsõ tornánkon csoportgyõzelmet
ünnepelhettünk!
Eredmények: Sárszentmiklós–Cece 1-1, Mezõszilas–Sárszent-
miklós 5-1, Cece–Mezõszilas 2-1.
Ez a teljesítmény bizalommal tölthet el bennünket a jövõt illetõ-
en! Természetesen hibák akadnak a játékunkban, amiket a jövõ-
ben a gyakorlásokon kell kijavítanunk, de még az út elején járunk.
Folytatás majd decemberben, a téli tornán, ami egy újabb kihívás,
hiszen az már teremben zajlik majd.
Gratulálunk a lányoknak! HAJRÁ CECE!
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„ÕSZ SZELE ZÜMMÖG…” –
októberi események a Cecei Óvodában

Könyvtárlátogatás

A nagycsoportos óvodások meghívást kap-
tak a községi könyvtár vezetõjétõl, Sárvári
Ilonától. Örömmel mentünk, hiszen a me-
sehallgatást és a könyv szeretetét már óvo-
dáskorban megalapozzuk a kisgyermekek-
ben. Ila néni nagy szeretettel fogadott ben-
nünket. Megmutatta a könyvtárat, illetve
mesélt a könyvtárban lakó könyvekrõl. Szí-
nezõkkel kedveskedett az óvodásoknak,
kapcsolódva az állatok világnapjához.

Õszi kincsek

Az évszak rengeteg terméssel ajándékoz meg bennünket, melyeket szíve-
sen gyûjtenek össze a gyerekek és használnak fel a mindennapokban. A Ka-
tica csoportosok gesztenyét gyûjtöttek a templomkertben, amibõl aranyos
kis bábukat barkácsoltak. A Csiga-gyerekek diót gyûjtöttek, örömmel ke-
resgéltek a lehullott levelek között. A Sünikék pedig dióskalácsot sütöttek,
melynek nemcsak az elkészítésében, hanem az elfogyasztásában is aktívan
vettek részt.

„A tökföld csodái”

A cecei határba tökszedésre hívták az óvoda apraját, nagyját. Busszal men-
tünk a földre, ahol már a látvány is csodálatos volt. Érett, narancssárga tö-
kök borították a földet. A gyerekek azt sem tudták, melyik tökhöz szaladja-
nak. Az összegyûjtött termést nagy kupacokba rakták, méregették, kinek
mekkora tököt sikerült találnia, s versengtek, hogy ki gyûjtött többet. Na-
gyon élvezték a munkát és a szabad levegõn töltött idõt is.

Miért szereted az állatokat?

Október elsõ hetében kiemelten foglalkoztunk az állatokkal. A természet
szeretete, környezetünk védelme a mindennapokban is fontos szerephez
jut, hiszen pedagógiai programunk céljai között is szerepel. Rendszereztük
a már meglévõ ismereteiket, rengeteg új ismerettel kibõvítettük ezeket. Él-
ményeiket megosztották egymással. Óvodásainknak igyekeztünk változa-
tos lehetõségeket biztosítani az állatokkal kapcsolatos közvetlen tapaszta-
latok gyûjtésére. Az állatokat élõhelyükön is megfigyelték, megetették
õket. Képeket gyûjtöttünk, tablókat készítettünk belõlük. A sok kedves ál-
latos dal felelevenítése közben nagyon vidám, oldott hangulat alakult ki. A

hét során erõsítettük az állatokkal kapcso-
latos pozitív érzelmi viszonyukat.

Lámpásfelvonulás

Az immáron hagyománnyá vált lámpásfel-
vonulásra már napokkal azelõtt nekiáll-
tunk készülõdni. Nyílt napok keretében a
szülõk segítségével szebbnél szebb töklám-
pásokat faragtunk, melyeket az óvoda ud-
varán helyeztünk el. A gyerekek napokig
nézegették, s mutogatták egymásnak a saját
maguk által faragott tököket. A felvonulás
estéjén minden töklámpást meggyújtot-
tunk, ezzel sejtelmes fénybe öltöztettük
óvodánk udvarát. A falu központjában gyü-
lekeztünk, s a sötétség beálltával onnan in-
dultunk vissza az óvodába. Amint visszaér-
tünk, meleg teával kínáltuk meg vendégein-
ket, s mindenki megcsodálta a szépen vilá-
gító töklámpásokat.
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NOVEMBER
Negyedike, ötödike, hetedike. E hónap elején tülekszenek a híres
dátumok. Száz évvel ezelõtt, hetedikén hajtották végre Leninék
Szentpéterváron a hatalomátvételüket, amelynek következmé-
nyeibe ma sem vagyunk képesek igazából belegondolni. Centená-
rium! Halottak tízmilliói kerültek a föld alá miatta. Igen, tízmilli-
ók! Ezek élhettek volna tovább, ha Lenin és csoportja nem enge-
delmeskedett volna egy ma érthetetlen belsõ indítéknak, hogy él-
ve a hatalom megingásának tényével megkaparintsák a hatalmat.
Minek a hatalom, ha hullahegyek lesznek belõle? Titok. Aztán
1956. november negyedikén ennek a félelmetes Leninnek az utó-
dai kétezer tankkal lesöpörték a föld felszínérõl a szegény magya-
rok kétségbeesett nekibuzdulását a szabadságért, további ezrek-
kel szaporítva a halottak számát. Abban a birodalomban Lenin
óta nem sokat számított az emberi élet. Végül pedig most, ötödi-
kén az Egyesült Államok egy elbocsátott katonája Texasban
belépett egy baptista templomba, és meghúzta a gépfegyvere
ravaszát. Lelõtt huszonhét embert, megsebesített további har-
mincat.
„Az emberiség története vérfolyam” – írta Petõfi. Hát igen! A fen-
tebb felsorolt események azzal váltak híressé, hogy embereket öl-
tek bennük. Nem a születések híresek a történelemben, hanem az
ölések.
Ennek a texasi katonának egyébként pszichikai problémái voltak,
poszttraumatikus stressz érte õt Vietnamban, ahol harcolt. Ilyen
tudományos szemérmességgel nevezik azt, hogy õ õrült volt. Ré-
gen ennek ez volt a neve. Minden eléje került embert agyonlõtt
öttõl hetvenkét éves korig. Miért tette õ ezt? Hát ugye pszichikai
problémái voltak. Egy õrültnek megbocsátják, ha öl. Õrült, tehát
nem vonható felelõsségre. Ott Vietnamban hivatásszerûen hasz-
nálta a gépfegyvert. Úgy látszik, nagyon rászokott.

Fontos tény, hogy a vietnámi háborúban körülbelül 5 millió em-
ber halt meg. Nem huszonhét, hanem 5 millió! A háborúskodás
hátterében a Szovjetunió és az USA ellentéte állt, a hidegháború.
Azt hiszem, senki nem tudja, hogy a huszadik században hány em-
bert küldtek a föld alá fegyverrel, méreggel. Sajátos, hogy ezek-
nek az öldökléseknek a kitervelõit, levezénylõit nem nevezi a köz-
vélekedés, a tudomány, a sajtó õrülteknek. Ha megölsz két tuca-
tot, õrült vagy, ha milliókat, akkor történelmi személyiség. Ezen
személyiségek számára nem volt titok, hogy döntésük következté-
ben sok nekik ismeretlen embertársuk veszíti el az életét, amely
élet fölött nem volna joguk rendelkezni, mert hiszen akik vérben,
sárban fognak heverni valahol, ugyanolyan emberek, mint õk. Az
sem volt titok számukra, hogy feleségek, anyák életét borítja gyó-
gyíthatatlan szomorúságba az a döntés, gyermekek válnak életük
végéig árvákká. Hogy mégis meghozták a döntést, az számomra a
csökkent szellemi képesség bizonyítéka. Hogy az egzaltáltan ordí-
tozó, hadonászó, Németországot romba döntõ Hitler nem volt
normális, az számomra nyilvánvaló. Még kevésbé volt normális a
rezdületlen arcú, keletien közönyös Sztálin. A mentségeik nem
érdekelnek, embertársam életének elrablására nincs mentség.
„Ne ölj!”
November…

L. A.

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

PROTESTÁNS EST
– Luther – színdarab énekekkel

– reformációi szemelvények, gondolatok
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit

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

„Közöttük lesz hajlékom, én Istenük leszek,
õk pedig az én népem lesznek.” (Ezékiel 37,27)

HÁLAADÓ ISTENTISZTELET

a reformáció alapértékeiért és a sárszentmiklósi templom megújulásáért

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!

BETLEHEMI CSILLAGUNK

Pályázati feltételek és információk

Idén IX. alkalommal rendezi meg a Sárbogárdi Múzeum Egye-
sület Betlehemi csillagunk címû kiállítását.
A kiállításra várunk minden olyan pályamunkát, amely az ad-
venti ünnepkörrel kapcsolatos.
Az anyaggyûjtés idõpontja: 2017. december 1. 9–12 óráig.
Az anyaggyûjtés helyszíne (azonos a kiállítás helyszínével): Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Központ, Sárbogárd, Hõsök tere 3.
Beazonosítás céljából az alkotások mindegyikén fel kell tün-
tetni (a látványt nem zavaró módon) az alkotás címét és az
alkotó nevét.
A pályázatra beadott mûvek nem automatikusan kerülnek ki-
állításra.
A kiállítás megnyitója 2017. december 4. 15 óra.
Megnyitja: dr. Sükösd Tamás polgármester.
A leadott pályázatok visszaadási határideje: 2017. december
15.

Információ és jelentkezés:
Szabóné Czuczai Katalin 06 (30) 298 6107,

Kovácsné Komáromi Edit 06 (70) 338 5153, illetve
a Múzeum Egyesület Sárbogárdi facebookoldalon.
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FELHÍVÁS
Tisztelt gyermekvédelmi kedvezményben része-
sülõ szülõk!
A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A § értel-
mében a rendszeres gyermekvédelmi jogosult-
sághoz kapcsolódó évi kétszeri támogatást fo-
gyasztásra kész étel, tanszer és ruházat vásárlá-
sára felhasználható Erzsébet-utalvány formában
kell nyújtani a 2017. november 1. napján is fenn-
álló jogosultság esetén a jogosultak részére.
A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal fel-
nõttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre való jogosultsága 2017. november
1-jén fennáll, november hónapra tekintettel alap-
összegû (6.000 Ft/fõ) természetbeni támogatást
nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint
tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utal-
vány formájában, feltéve, hogy a gyermek, fiatal
felnõtt a fenti idõpontban a gyámhatóság határo-
zata alapján nem minõsül a 67/A. §-ban foglaltak
szerint hátrányos, vagy halmozottan hátrányos
helyzetûnek.
A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal fel-
nõttnek, akinek a hátrányos, vagy halmozottan
hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményre való jogosultsága a gyámható-
ság határozata alapján 2017. november 1-jén

fennáll, november hónapra tekintettel emelt
összegû (6.500 Ft/fõ) természetbeni támogatást
nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint
tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utal-
vány formájában.

UTALVÁNYOK KIOSZTÁSA AZ ALÁBBI HE-
LYEN ÉS IDÕBEN TÖRTÉNIK MEG

Helyszín: polgármesteri hivatal, Sárbogárd,
Hõsök tere 2., földszint, ügyfélszolgálati iroda.

IDÕPONTOK:
2017. november 28. (kedd) 8–15 óra

(A-tól J-ig),
2017. november 29. (szerda) 8–15 óra

(K-tól R-ig),
2017. november 30. (csütörtök) 8–15 óra

(S-tõl Zs-ig).
Kérem a jogosult szülõt, vagy nagykorúvá vált
gyermeket, hogy szíveskedjen az utalványt sze-
mélyesen, vagy írásbeli meghatalmazottja útján
a jelzett – saját családi nevének kezdõbetûjét tar-
talmazó – idõpontokban átvenni. Kérem figye-
lembe venni, hogy az adott napon kizárólag az
adott kezdõbetûkhöz tartozó személyek Erzsé-
bet-utalványai állnak rendelkezésre. A személye-
sen át nem vett gyermekvédelmi Erzsébet-utal-
ványok postai úton történõ kikézbesítése 2017.
december 4. napjától kezdõdik.

Sárbogárd város jegyzõje

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI FÓRUMOKRÓL
Tisztelettel tájékoztatom Sárbogárd lakosságát, hogy a képviselõ-testület és szervei szervezeti és mû-
ködési szabályzatról szóló 23/2016. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 74. § (1) bekezdése értelmében
Sárbogárd város polgármestere és alpolgármestere lakossági fórumot tart.

Városrészenként a fórum helye, ideje:
Sárbogárd, díszterem: 2017. november 20. (hétfõ) 16.00 óra
Kislók, faluház: 2017. november 21. (kedd) 16.00 óra
Töbörzsök, könyvtár: 2017. november 21. (kedd) 17.00 óra
Rétszilas, klub: 2017. november 22. (szerda) 16.00 óra
Sárszentmiklós, klubkönyvtár: 2017. november 22. (szerda) 17.00 óra
Nagyhörcsök, klub: 2017. november 24. (péntek) 15.30 óra
Sárhatvan, klub: 2017. november 24. (péntek) 16.00 óra
Pusztaegres, óvoda: 2017. november 24. (péntek) 17.00 óra

Tisztelettel meghívom és szeretettel várom a település lakosságát!
Dr. Sükösd Tamás polgármester

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2017. november 10-én (pénteken)
9 órakor ülést tart.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ese-
ményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átru-
házott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok vég-
rehajtásáról.
3. Beszámoló a DÉSZOLG Kft. városüzemelteté-
si tevékenységérõl.
4. A Dunaújvárosi Tankerületi Központ Fejlesz-
tési Tervének (2017–2022) véleményezése.
5. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésérõl
szóló 5/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet
módosítása.
6. Döntés a partnerségi véleményezési eljárás
lezárásáról.
7. Sárbogárd Településképi Arculati Kézikönyv-
ének elfogadása.
8. A Sárbogárd településképének védelmérõl
szóló rendelet elfogadása.
9. A gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló
48/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet mó-
dosítása.
10. A talajterhelési díjról szóló 51/2015. (XII.
15.) önkormányzati rendelet módosítása.
11. Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi
jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálko-
dásról és értékesítésének egyes szabályairól
szóló 53/2015. (XII. 22.) önkormányzati rende-
let módosítása.
12. A 2018. évi városi ünnepek és rendezvé-
nyek idõpontjainak és szervezõinek meghatáro-
zása.
13. Sárbogárd Város Önkormányzatának Belsõ
Ellenõrzési Stratégia Terve 2017–2020. évekre.
14. A polgármester szabadságának utólagos
engedélyezése.
15. Tájékoztató az elõirányzatok és a tartalék
alakulásáról.
16. Bejelentések.
16/1. Sárbogárd Város Önkormányzata képvi-
selõ-testületének 2017. október 13-ai ülésén
elhangzott bejelentésekre válasz a mûszaki osz-
tály részérõl.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

HIRDETMÉNY
A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári
Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természet-
védelmi Fõosztály Engedélyezési és Szakhatósá-
gi Osztálya (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér
1., a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság)
által hivatalomhoz írott FE-08/KTF/07356-5/2017
iktatószámú megkeresésben és az ahhoz csatolt
HIRDETMÉNY alapján ezúton teszem közzé a vé-
lelmezett hatásterületen élõk és az ügyben érin-
tettek számára, hogy az FE-08/KTF/07356-1/
2017. ügyszámon a Qualchem Kft. (7003 Sárbo-
gárd, Akácfa u. 2.) kérelme alapján a Környezet-
védelmi Hatóság a Sárbogárd, 4768/4 hrsz-ú te-
lephelyre vonatkozó környezeti zajkibocsátási
határérték megállapítása tárgyában eljárást indí-
tott.
A Környezetvédelmi Hatóság által megküldött
HIRDETMÉNY másolati példánya a Sárbogárdi
Polgármesteri Hivatal épületében (7000 Sárbo-
gárd, Hõsök tere 2.) a földszinti hirdetõtáblára
2017. november 6-án kifüggesztésre került.

A HIRDETMÉNY hirdetõtábláról történõ levételé-
re az eljárás lezárásakor kerül sor.
A hivatal épületében kifüggesztett hirdetmény
munkanapokon a hivatal nyitvatartási ideje alatt
megtekinthetõ hétfõtõl csütörtökig 7.30–16.00
óráig, pénteken 7.30–13.30 óráig.
Az üggyel kapcsolatosan további tájékoztatás
kérhetõ a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal mû-
szaki osztályán Bencze István mûszaki ügyintézõ-
tõl (emelet, 7. számú iroda).
Az ügyfél a Környezetvédelmi Hatóságnál – Gáll
Erzsébet ügyintézõvel telefonon (06 22 514 300)
történõ elõzetes egyeztetés szerinti helyen és
idõben – az eljárás bármely szakaszában bete-
kinthet az eljárás során keletkezett iratokba. Az
iratbetekintés során az arra jogosult másolatot,
kivonatot készíthet, vagy másolatot kérhet. A
másolatot és a kivonatot a hatóság kérelemre hi-
telesíti.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

MEGHÍVÓ
A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi

Önkormányzat képviselõ-testülete

2017. november 23-án
(csütörtökön) 15 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST TART.
Az ülés helye: a Sárbogárdi

Polgármesteri Hivatal tanácsterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.)

Napirend:
1. Beszámoló az elmúlt idõszak tevékenységé-
rõl, várható feladatok.
Elõadó: SRNÖ-elnök.

Lakatos Péter, az SRNÖ elnöke
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Trágyázási tilalom nitrátérzékeny területeken
Az õsz hagyományosan a trágyázás idõszaka. A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Agrárügyi Fõosztá-
lya felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy nitrátérzékeny területen – a felszín alatti vizek nitrátszennyezéssel szembeni védelme ér-
dekében – október 31-e és február 15-e között trágyázási tilalom van érvényben. A fõosztály emlékeztet arra: e tilalom nemcsak a
szerves és mûtrágyákra vonatkozik, hanem minden nitrogéntartalmú anyagra, így a komposztokra és egyéb termésnövelõ
anyagokra is.
A tilalmi idõszakban végzett trágyázással szennyeznénk a rendkívül értékes vízkészleteinket, amelynek megelõzését kiemelkedõen
fontosnak tartják a szakemberek. Egyben arra is felhívják a figyelmet: a jogszabály ellen vétõk nitrátszennyezési bírságra is számít-
hatnak, amelynek összege 50 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet.
Mindannyiunk érdekében tartsuk be a szabályokat!

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Agrárügyi Fõosztálya

KÖZLEMÉNY

Téli átállás – akció
a hazai közutakon

Összehangolt akcióban ellenõrzik a közlekedési hatóságok
szakemberei a személyautók és az autóbuszok megfelelõ
felkészítettségét a téli idõjárási körülményekre 2017. novem-
ber 8-a és 10-e között.

Az õszi és téli idõszakban megváltozó út- és látási viszonyok-
hoz minden közlekedõnek alkalmazkodnia kell. Csúszós, ha-
vas úton a fékút hosszabb, az elindulás és kanyarodás is nehe-
zebb. A gumiabroncsok állapota, a barázdák mintázata döntõ-
en befolyásolja a jármûvek menetstabilitását. A hideg idõjárás
beköszönte elõtt kiemelten fontos a megfelelõ felkészülés, az
esedékes karbantartások elvégzése a biztonságos közlekedés
érdekében.
A közlekedési hatóságként eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium és a kormányhivatalok járási (fõvárosi, kerületi) hivata-
lainak munkatársai országos akció keretében ellenõrzik az au-
tókat és autóbuszokat. A személygépkocsik esetében a megál-
lított jármûvek gumiabroncsai idõszaknak való megfelelõsé-
gét, mûszaki állapotát, méret- és típusazonosságát, a fagyálló
folyadék meglétét, szintjét és fagyáspontját, az ablaktörlõ lapá-
tokat, az ablakmosó-, világító- és jelzõberendezéseket vizsgál-
ják a szakemberek. A közforgalmú, állami, vagy önkormányza-
ti tulajdonú buszok áttekintése az ülések és biztonsági övek
rögzítésére és mûködõképességére, a baleseti mentést
szolgáló eszközökre (pl. tûzoltó készülékekre, ablaktörõ
kalapácsokra, ajtók vésznyitó szerkezeteire) is kiterjed.
Az ellenõrzött gépkocsik vezetõit tájékoztatják a téli jármû-
üzemeltetés általános feltételeirõl, a kifogásolható, de még
nem szabályszegõ mértékben leromlott állapotú jármûegysé-
gek további használatának kockázatairól. A novemberben is
nyári gumiabroncsokat használók figyelmét felhívják a csere
idõszerûségére.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Fõosztály

TENGERIGYÛJTÖGETÕK
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság két alapi férfivel szemben
indított szabálysértési eljárást. A járõrök 2017. november 1-jén
délelõtt Alapon, a Dózsa György utcában fogtak el két helyi la-
kost, akik a rendelkezésre álló adatok alapján nem sokkal ko-
rábban a település mellett található mezõgazdasági területrõl
mintegy 80 kilogramm kukoricát tulajdonítottak el. A rend-
õrök a 19 éves férfit, valamint 18 éves társát elõállították a
rendõrkapitányságra, ahol tulajdon elleni szabálysértés elkö-
vetése miatt eljárást indítottak ellenük, majd meghallgatásu-
kat követõen szabálysértési õrizetbe vették õket. A rendõrök a
61 éves sértettnek visszaszolgáltatták az eltulajdonított
terményt.

HALÁLOS KIMENETELÛ
KÖZÚTI

KÖZLEKEDÉSI BALESET
Halálos kimenetelû közúti közlekedési baleset történt 2017.
november 7-én 18 óra 15 perc körül a 6223-as számú úton,
Alap belterületén. A rendelkezésre álló adatok alapján egy
gépjármû – eddig tisztázatlan körülmények között – elgázolt
egy kerékpárost, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy
a helyszínen életét vesztette. A helyszíni szemle és a mûszaki
mentés ideje alatt a forgalom az érintett útszakaszon rendõri
irányítás mellett, váltakozó irányban, félpályán haladt.
Kérjük a gépkocsivezetõk fokozott figyelmét és türelmét!

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK HÍREK

A Bogárdi Tévé mûsorrendje
KEZDÉS: 1, 8, 13, 19 ÓRAKOR.

Részletek a futószövegben.
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ÁLLATORVOSI
ÜGYELET –

2017. NOVEMBER
November 11-12.: dr. Földi József, 7013
Cece, Köztársaság u. 30/a, 06 (20) 355
7213;
november 18-19.: dr. Keszthelyi Gábor,
8125 Sárkeresztúr, Szent István u. 3., 06
(20) 974 9065;
november 25-26.: dr. Csele István, 2433
Sárosd, Sport u. 30., 06 (30) 993 9404.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusz-
taegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Me-
zõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószent-
iván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresz-
túr, Sárszentágota, Szabadegyháza.

Dr. Szlávik Ferenc osztályvezetõ,
járási fõállatorvos

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

Érdemes idõben beoltatni magunkat
Bár még csak kevés influenzaszerû megbetegedésrõl érkezik jelentés a figyelõszolgá-
lathoz, fontos, hogy az influenza elleni védõoltást mielõbb megkapja, aki igényli, hogy
az a megbetegedések emelkedésének idõszakára már védelmet nyújthasson.
Az influenza-megbetegedés megelõzésének leghatékonyabb eszköze a védõoltás. Az
influenza elleni védõoltást ajánlott minden szezon elõtt évente megismételni a vírus
rendkívüli változékonysága miatt. A térítésmentes oltóanyagok Fejér megyében már
ott vannak a háziorvosi rendelõkben, így az oltóanyag rendelkezésre áll és kérhetõ a
háziorvosoktól.
Az influenzafigyelõ szolgálatban résztvevõ orvosok jelentései alapján végzett becslés
szerint 2017. október 30-a és november 5-e között (2017. 44. hetében) a megye terüle-
tén 276 beteg fordult orvoshoz influenzaszerû tünetekkel, ez 9,7 %-kal magasabb,
mint az elõzõ heti adat. A 100 ezer lakosra vonatkoztatott megyei megbetegedési
arány 66,4 % volt, nincs influenzaaktivitás.
A területi morbiditási adatok eltérõ képet mutatnak. A megbetegedési arány 93,6 %
volt a Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Fõosztály Népegészségügyi Osztály,
58,1 % a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, 5,3 % a Móri Járási
Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén.
Az orvoshoz forduló betegek 14,7 %-a a 0–14 éves; 36,8 %-a a 15–34 éves; 26,5 %-a a
35–59 éves és 22,1 %-a a 60 évesnél idõsebb korosztályból került ki. Közösségi halmo-
zódásról nem érkezett jelentés.
Az influenzafigyelõ szolgálat adatai a 2017/2018. évi influenzaszezonban Fejér me-
gyében, megbetegedési arány 100 ezer lakosra
Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területe 42. hét 43. hét 44. hét
Dunaújváros, Sárbogárd 0,0 0,0 58,1
Mór, Bicske 15,8 0,0 5,3
Székesfehérvár 200,5 118,4 93,6

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fõosztálya

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és

segítségkérések a polgárõrségtõl
éjjel-nappal a következõ telefonszámon:

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

Hozzávalók a libaleveshez: só, gyömbér,
egész bors, 1 fej vöröshagyma, 1 gomba, 1
paradicsom, 1 zöldpaprika, 25 dkg vegyes
zöldség, 1 kg libaaprólék; a gombóchoz:
gyömbér, fekete bors, só, liszt, 2 ek víz, 1 ek
libazsír, 1 tojás.

A libahúst megmossuk, fazékba tesszük, 2
liter vízzel felöntjük, majd lassú tûzön fel-
forraljuk. Forralás közben a habot folya-
matosan leszedjük. Miután felforrt, bele-
tesszük az egész borsot, a gyömbért és a
sót. Közben megtisztítjuk, meghámozzuk
a zöldségeket: a sárgarépát, a petrezsely-
met, a zöldpaprikát, a paradicsomot és a
gombát negyedbe vágva, a meghámozott
hagymát egészben tesszük a levesbe. Lassú
tûzön gyöngyöztetve 2-3 órán át fõzzük.
Miután a hús megpuhult, a levest átszûr-
jük. Míg fõ a leves, elkészítjük a gombócot.
A tojást, a libazsírt és a vizet összedolgoz-
zuk, és annyi lisztet gyúrunk hozzá, hogy jó
sûrû masszát kapjunk. Ezt fûszerezzük só-
val, törött borssal, õrölt gyömbérrel, majd
félretesszük egy órára. Végül vizes kézzel
golflabda méretû, nagyobb gombócokat
formálunk belõle, s azokat a forró leves-
ben, fedõ alatt kifõzzük. Tálaláskor a húst
a csontokról leszedve visszatesszük a le-
vesbe. A zöldségekkel és a gombóccal
együtt tálaljuk.

Almával töltött fûszeres
libasült

Hozzávalók: 4 kg-os liba, 12 alma, 1/2
csésze rosé, 3 fej vöröshagyma, 4 mogyo-
róhagyma, 4 ek petrezselyem, kisebb da-
rab vaj, szegfûszeg, só, bors.

A megtisztított libát kötözzük formára,
dörzsöljük be a bõrét sóval és borssal, köz-
ben melegítsük elõ a sütõt 200 fokra. A
hagymákat és az almát tisztítsuk meg, majd
vágjuk nagyobb darabokra. A vajon a só-
val, borssal és sok összetört szegfûszeggel
pároljuk össze õket. Töltsük bele a liba ha-
sába. A maradék almát és hagymát, ami
már nem fért a libába, tegyük a liba alá a
tálba és erre fektessük a húst. Fél órán ke-
resztül süssük 200 fokon, majd fóliázzuk le
és további 1 órán keresztül pároljuk 180 fo-
kon. Ha letelt az idõ, újra vegyük le a fóliát,
majd pirítsuk pirosra a liba bõrét. Kiváló
apró krumplival, vagy pirítóssal.

Gránátalmás
krémes sajttorta

Hozzávalók az alaphoz: 1 csésze keksz-
morzsa, 2 ek cukor, 1/4 csésze lágy vaj; a
töltelékhez: 226 g lágy krémsajt, 1 1/4
csésze cukor, 2 tojás, 1/2 csésze tejföl, 3/4
csésze liszt, 1 tk vanília, 2 ek citromlé; az
öntethez: 1/3 csésze gránátalmalé, 1/4
csésze víz, 1 tk natúr zselatin, 1/2 csésze
gránátalma mag, 2 ek cukor.

Melegítsük elõ a sütõt 240 fokra. Egy köze-
pes tálban alaposan keverjük össze az
alapréteg összetevõit. Egy tortaforma alját
és oldalát egyenletesen terítsük el a keve-
rékkel, és jól nyomkodjuk meg. Egy nagy
tálban simára keverjük el a krémsajtot a
cukorral. Keverjük hozzá a többi összete-
võt is, amíg jól összeáll. Kanalazzuk a tész-
tára a krémet és süssük 12-15 percig, vagy
amíg a teteje aranyszínû nem lesz. Csök-
kentsük a sütõ hõmérsékletét 170 fokra és
süssük további 30 percig. Vegyük ki a sajt-
tortát a sütõbõl és hagyjuk kihûlni 1 órán át
szobahõmérsékleten. Közben egy serpe-
nyõben keverjük össze gránátalmalét és a
vizet. Adjuk hozzá a zselatint, és hagyjuk
állni 1 percig, utána a cukrot, és fõzzük kö-
zepes lángon 5-6 percig, vagy amíg a cukor
feloldódik, közben kevergessük. Öntsük a
keveréket egy tálba és tegyük hûtõszek-
rénybe 10-15 percig, vagy amíg a keverék
kissé megvastagodik. Keverjük hozzá a
gránátalmamagokat és kanalazzuk a ki-
hûlt sajttortára.

NAGYMAMA
RECEPTJEI

Heti idõjárás
Pénteken és szombaton még kifejezet-
ten nyugodt idõ várható sok felhõvel, de
csapadék nélkül. A hõmérséklet is eny-
he idõt ígér: hajnalban 3 és 8 fok közé
csökken a hõmérséklet, délutánra 8 és
13 fok közé emelkedik, mérsékelt nyu-
gatias szél mellett.
Vasárnap érkezik jelentõs változás ha-
zánk területére. A Skandinávia fölött
tevékenykedõ erõs, több középpontú
ciklon frontjai elérik Közép-Európát,
vasárnap napközben a Kárpát-meden-
cét is. A jelentõs mennyiségû hideg le-
vegõ megérkezése mediterrán ciklont
generál tõlünk délnyugatra, mely – je-
lentõs bizonytalanság mellett – hazán-
kat is érinti. A hõmérséklet visszaesik,
vasárnap a front hatására eleinte délibe
fordul és megélénkül, majd hétfõtõl
északnyugatira fordul és megerõsödik,
helyenként viharossá fokozódik a szél.
Egyetértés innentõl nem nagyon talál-
ható a modellek között: hétfõn a medi-
terrán ciklon felkanyarodhat ránk, így
jelentõs mennyiségû esõre, északnyu-
gaton havas esõre, a hegyeinkben (Me-
csek, Kõszegi-hegység, Bakony) akár
havazásra is számíthatunk. Ugyanakkor
lehet, hogy a ciklon csupán keleti és déli
határainkat érinti. A lehûlés ugyanak-
kor biztosan megérkezik, hétfõn hajnal-
ban már csak 1 és 10 fok lehet reggel
(keleten maradhat enyhe az idõ),
keddre pedig napközben is sok helyen 5
fok alatt maradhat a hõmérséklet, de
országszerte 10 fok alatt marad.

www.metnet.hu

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
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BOGÁRD és VIDÉKE városi
teremlabdarúgó-bajnokság

III. forduló

Sárkeresztúr Kike–
Sárszentágota Öfi 6-4 (5-1)

Sárkeresztúr Kike: Visi J. – Szauervein,
Böröndi, Müller, Jancski.

Csere: Visi R.

Sárszentágota Öfi: Fekete – Kiss, Márton,
Fövenyi, Fazekas.

Csere: Horvát.

25. mp: Fövenyi egy csellel becsapta Bö-
röndit és Visi J. kapujába talált, 0-1. 2.
perc: Jancski lövését Fekete lábbal hárítot-
ta. 3. perc: Szauervein kapu fölé, Jancski
meg mellé lõtt. 4. perc: Kiss kapu mellé
lõtt. 5. perc: Müller szintén kapu fölé lõtt.
6. perc: Müller egyenlített szöglet után,
1-1. 8. perc: Visi R. jó helyzetben kapu fölé
lõtt elhamarkodottan. 9. perc: Böröndi le-
ismételte az elõzõ jelenetet. 10. perc:
Böröndi belõtt labdája kerülte el a kaput.
(Kiabált is a kispad! Géza! Mit lõsz be?)
11. perc: Szauervein futtából a kapu fölé
bombázott. 13. perc: Müller lövését Feke-
te szögletre ütötte. 14. perc: Böröndi egy
kidobott labdát fejjel csúsztatott a kapuba,
2-1. 16. perc: Böröndi szögletét Jancski a
kapu közepébe lõtte, 3-1. 17. perc: Fazekas
lövése alig kerülte el a kaput. 18. perc: Kiss
próbálkozott lövéssel, de mellészállt. 19.
perc: egy kósza labdából Böröndi növelte
az elõnyt, 4-1. 20. perc: Böröndi megtalálta
a góllövõcipõt, 5-1. 22. perc: Márton hatal-
mas erejû lövése a kapufán csattant. 23.
perc: Fazekas szépítési lehetõséget ha-
gyott ki. 25. perc: Kiss szorongatott hely-
zetben kapu mellé trafált. 26. perc: megint
Kiss próbálkozott, eredménytelenül. 26.
perc: Müller elvette a labdát Mártontól, a
hosszú sarokba lõtt, 6-1. 27. perc: Kiss so-
kadszorra nem találja el a kaput. 28. perc:
Márton lövését Visi J. szögletre ütötte.
Kiss szerzett labdát, elhamarkodottan lõtt
kapu mellé. 29. perc: Kiss lövését Visi J.
szögletre menti. 30. perc: Fazekas gólhely-
zetben hibázott. 31. perc: Fövenyi lövését
Visi J. a gólvonalon fogta meg másodszor-
ra. 32. perc: Horvát lövése Visi J.-rõl újból
elé pattant, másodszorra nem hibázott,
6-2. Kezdés után a labda Fazekas elé ke-
rült, aki a kapufát tesztelte. 33. perc: Már-
ton alig emelt a kapu fölé, Visi J. már verve
volt. 35. perc: Fövenyi lövését védte Visi J.
37. perc: Jancski gólhelyzetben a kapu
elõtt keresztbe rúgta a labdát. A másik ol-
dalon Fövenyi szépít, 6-3. 38. perc: Faze-
kas-gól, 6-4.

Az elsõ játékrész a Kikéé, míg a második-
ban az Öfi dominált. Nem sok hiányzott az
egyenlítéshez.

Góllövõk: Müller 2, Böröndi 3, Jancski, il-
letve Fövenyi 2, Horvát, Fazekas.

Dream Team–
FDL Dear Life Kft. 0-3 (0-0)

Dream Team: Sipõcz – Bognár J., Kiss, Si-
mon I., Mondovics.

Csere: Bognár R., Kovács, Hajdu, Simon II.,
Rozgonyi, Varga.

FDL Dear Life Kft.: Farkas – Pap, László,
Lakatos Á., Bor.

Csere: Ellenbruck, Lakatos Gy., Rehák.

1. perc: Bor a kapufát találta telibe. 2. perc:
Simon I. lövése a kapu elõtt suhant el. 3.
perc: László kapu fölé lõtt. Még ugyaneb-
ben a percben László lövését Sipõcz szög-
letre tenyerelte. 5. perc: Lakatos Gy. lövé-
sét Sipõcz megint szögletre védte. 6. perc:
Simon II. lövése szállt kapu fölé. 8. perc:
Bor lövése a kapufán csattant. 9. perc: Bor
került 100 %-os helyzetbe, azonban a kapu
mellé gurított. 10. perc: Simon I. szabadrú-
gása a kapufáról ment alapvonalon kívül-
re. 12. perc: újabb Dream-szabadrúgás. Si-
mon legurítását Varga a kapu mellé rúgta.
13. perc: Rehák lövése nem okozott gon-
dot Sipõcznek. 14. perc: Lakatos Á. lövését
védte Sipõcz. 15. perc: Ellenbruck lövését
Sipõcz lábbal a mezõnybe rúgta. 17. perc:
Rehák lövése kerülte el a kaput. 21. perc:
Lakatos Gy. lövése Bor lábáról vágódott
le. 22. perc: Bor szabadrúgása a kapu mel-
lett kötött ki. 23. perc: Lakatos Á. lövését
Sipõcz vetõdve hárította. Pap átadásából
Lakatos Gy. kilõtte a hosszú alsót, 0-1. 24.
perc: László lövését Sipõcz a kapufa segít-
ségével hárította. 26. perc: Simon II. lövé-
sét Farkas hárította. 27. perc: Bor kapu
mellé lõtt. 28. perc: Rehák a kapufát tesz-
telte. 28. perc: Mondovics fejjel kapu fölé
csúsztatott. 30. perc: Lakatos Á. kilõtte az
alsó sarkot, 0-2. 34. perc: Rehák átadását
Ellenbruck Sipõcz hasa alatt a kapuba po-
fozta, 0-3. 36. perc: Simon I. kapu mellé
lõtt. 38. perc: Bor a kidobott labdát a kapu
fölé rúgta.

Ezen a napon ez a teljesítmény is elég volt
a 3 ponthoz.

Sárga lap: Simon II., illetve Lakatos Gy.

Góllövõk: Lakatos Gy., Lakatos Á., Ellen-
bruck.

Légió 2000, Agro Natur–
Spuri 6-1 (1-1)

Légió 2000, Agro Natur: Horváth – Tóth
A., Magyar, Kelemen, Nyúl.
Csere: Gábris, Derecskei „Józsi bácsi”, Tóth
G., Virág.
Spuri: Huszár – Kiss, Imre, Zámbó, Be-
reczki.
Csere: Czeiner, Balázs.
1. perc: Zámbó lövése kerülte el a kaput. 2.
perc: Bereczki sem találta el a kaput. 3.
perc: Nyúl lövését védte Huszár. 7. perc:
Spuri-szöglet után Kelemen ment. 9. perc:
Tóth G. erõs lövése szállt fölé. 10. perc:
Kelemen került 100 %-os helyzetbe, azon-
ban lövése elkerülte a kaput. 12. perc: Vi-
rág átadását Magyar értékesítette, 1-0. 13.
perc: Zámbó egyenlített, 1-1. 14. perc:
Most Tóth G. gólhelyzetben hibázott. 15.
perc: Virág kapu fölé perdített. A másik
kapunál meg Czeiner fejelt mellé. 17. perc:
Virág átadásáról „Józsi bácsi” maradt le.
20. perc: Huszár hibájából Virág szerezte
meg a labdát, átadását Derecskei magasan
a kapu fölé lõtte. 21. perc: Virág lövése ke-
rülte el a kaput. 24. perc: egyéni akció után
Virág szerezte meg a vezetést, 2-1. 27.
perc: Huszár a hatoson kívül kézzel fogta
meg a labdát. Kiállítás 2 percre. Szabadrú-
gás. Tóth A. gurított Virág elé, aki nem hi-
bázott, 3-1. 30. perc: Kiss egyedül tört a ka-
pura, lövése Horváth kapuson halt el. 34.
perc: Huszár hibájából Magyar szerezte
meg a labdát, átadását Nyúl értékesítette
az üresen maradt kapuban, 4-1. 35. perc:
Kelemen kapu mellé lõtt. 37. perc: Nyúl is-
mételt, 5-1. 38. perc: Kelemen végre beta-
lált, 6-1. (Ez a nézõk véleménye!) 39. perc:
Imre, na meg Derecskei a kapu mellé lõtt.
Nehezen indult be a gépezet.
Sárga lap: Virág, illetve Bereczki.
Piros lap: Huszár 2 perc.
Góllövõk: Magyar, Virág 2, Nyúl 2, Kele-
men, illetve Zámbó.

Extrém–Twister Galaxy
5-5 (3-2)

Extrém: Fekti – Dévényi, Nedoba, Lázár,
Horváth T.
Csere: Szabó A., Szabó F.
Twister Galaxy: Bognár – Balogh, Kaló,
Budai, Szántó.
Csere: Barabás, Killer, Kun.
2. perc: Dévényi hagyott ki gólhelyzetet. 3.
perc: Dévényi lövése Bognár lábai között
került a kapuba, 1-0. 4. perc: Dévényit nem
tudták tartani, újabb góllal büntetett, 2-0.
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Közel jártunk a sikerhez,
de ez sem ért pontot

Rácalmás SE–VAX KE Sárbogárd 22-21 (13-10)
Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 6. forduló
Vezette: Besszer–Csiszár. Nézõszám: 50 fõ.
Rácalmás: Takács – Hajdók, Somogyi 1, Miss 2, Tóth T. 4, Olaj 3, Winiarczik 2.
Cserék: Nagy 8, Szûcs 2, Vizes, Tóth M., Schmidt.
Edzõ: dr. Szögi Pál.
Sárbogárd: Sohár – Szabó J. Zs. 2, ifj. Bodoki 6, Rehák 3, Pluhár 3, Goldberger 2, Kaló 2.
Cserék: Suplicz, Várady–Szabó 1, Aranyos A. 3, Aranyos Á.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Két hét szünet után az elmúlt hétvégén Dunaújvárosban találkoztunk a jó erõkbõl álló a
tabella 3. helyén tanyázó Rácalmás ellen. A Velence elleni nagyarányú siker után kellõ
önbizalommal várhattuk a mérkõzést.
Jól indítottuk a meccset, az elsõ negyed órában a mi akaratunk érvényesült. Az 5. perc-
ben Goldberger tört ziccerben kapura, a hazaiak játékosa pedig piros lapot érõen rántot-
ta le hátulról, de a játékvezetõk zsebében maradt a kártya. Ez akár nagyban befolyásol-
hatta a találkozó alakulását. Védekezésünk viszont jól zárt, amivel nehézzé tettük a ha-
zaiaknak a gólszerzést. A rácalmásiak Nagy Richárd beállításával próbáltak lendületet
szerezni, ami sikerült is. Mi pedig kisebb hullámvölgybe kerültünk, támadásban egyre
nehezebben jutottunk el helyzetekig. A 22. percben kiegyenlített az ellenfelünk, míg 5
perccel késõbb már 4 gólos hátrányban voltunk. A játékrész további részére sikerült
rendezni a sorokat és 13-10-es hazai vezetéssel mehettünk a szünetre pihenni.
A fordulás után megfelelõ lendülettel jöttünk ki a folytatásra, két gyors góllal minimális-
ra csökkentettük a hátrányunkat. A folytatásban ment az adok-kapok, sikerült is tarta-
nunk a lépést a hazaiakkal. A sok hibával tarkított találkozón többször is labdánk volt az
egyenlítésre, elõször ez a 25. percben sikerült Bodoki góljával. Az utolsó 5 percre viszont
mi jobban elkészültünk az erõnkkel, mint a hazaiak. Nagy Richárd átlövésgólja az utolsó
percben 2 gólos rácalmási elõnyt jelentett, így csak az utolsó támadásból a vereségünk
minimalizálására futotta.
Sok hibával tarkított, küzdelmes mérkõzést játszottunk, ahol nem igazán volt szeren-
csénk. Az elején az elmaradt piros lap nagyban befolyásolta a találkozó alakulását. A já-
tékvezetõk ténykedése is ezen kívül inkább minket hátráltatott. Csüggednünk viszont
nem szabad, hiszen az Ercsi és a Martonvásár elleni meccshez képest sokkal jobban ját-
szottunk. Védekezésünkre nem lehetett panasz, továbbra is a gólszerzés megy nehezeb-
ben, amin – bízunk benne – elõbb utóbb sikerül javítanunk. A hétvégén Mórra utazunk,
itt már reméljük nem maradunk pont nélkül.

November 12. (vasárnap) 18 óra: Móri KSC II.–VAX KE Sárbogárd

Tabella
1. Ercsi SE 5 4 1 0 140 110 30 9
2. Martonvásári KSE 6 4 1 1 173 145 28 9
3. Rácalmás SE 5 4 0 1 129 116 13 8
4. VAX KE Sárbogárd 5 2 0 3 130 110 20 4
5. Bicskei TC 5 2 0 3 110 118 -8 4
6. Móri KSC II. 5 1 0 4 139 173 -34 2
7. Velencei SE 5 0 0 5 109 158 -49 0
A 6. forduló további eredményei:
Martonvásár–Bicske 29-23 (14-10), Velence – Mór II. 30-42 (17-21)

Rehák Tamás

5. perc: A Twister is eljutott az Extrém ka-
pujának elõterébe, de Killer a kapu fölé
lõtt. 6. perc: Nedoba hagyott ki nagy hely-
zetet. 9. perc: Balogh lövése megpattant a
védõkön, Fekti nem tudott védeni, 2-1. 10.
perc: Horváth hagyott ki nagy helyzetet.
11. perc: Kun lövését blokkolta Nedoba.
12. perc: Dévényi, majd Killer lövése ke-
rülte el a kaput. 15. perc: Budai szögletét
Kaló a kapu mellé lõtte. 16. perc: Szabó F.
átadásából Szabó A. szerzett gólt, 3-1. 18.
perc: Kun átadását Kaló rúgta be, 3-2. 22.
perc: Dévényi emelt Bognár felett a kapu-
ba, 4-2. 23. perc: Twister szabadrúgás. Ba-
rabás a hosszú alsóba rúgta a labdát, 4-3.
Kezdés után Szabó F. növelte az elõnyt,
5-3. 26. perc: Budai szépített, 5-4. 27. perc:
Szántó a kapu mellé lõtt. 28. perc: Budai
centiméterekkel a kapu mellé gurított. 29.
perc: Dévényi lábáról leperdült a labda.
32. perc: Budaira nem figyeltek, egyenlí-
tett, 5:5. 33. perc: Horváth óriási helyzet-
ben kapu fölé lõtt. 35. perc: Fekti védett
nagyot.
Az elkényelmesedõ Extrém ellen megér-
demelten egyenlített a Twister.
Sárga lap: Barabás.
Góllövõk: Dévényi 3, Szabó A., Szabó F.,
illetve Balogh, Kaló, Barabás, Budai 2.
A mérkõzéseket Tóth István vezette.

Tabella
1. FDL Dear Life Kft. 3 3 - - 5:0 9
2. Légió 2000,

Agro Natur 3 2 - 1 14:4 6
3. Sárkeresztúr Kike 3 2 - 1 10:5 6
4. Extrém 2 1 1 - 16:8 4
5. Twister Galaxy 3 1 1 1 11:15 4
6. Sárszentágota Öfi 2 1 - 1 8:7 3
7. Dream Team 3 1 - 2 7:11 3
8. Bogárd junior 2 - - 2 7:16 0
9. Spuri 3 - - 3 2:14 0

Góllövõlista

1. Dévényi Zsolt, Extrém, 7 gól.

Felhívjuk a csapatok, nézõk
figyelmét, hogy a Dunaújvárosi

Tankerületi Központ által
a terembérleti szerzõdésben foglalt

semminemû ételt, italt bevinni
a terembe

SZIGORÚAN TILOS!
Megértésüket köszönjük!

Gróf Ferenc
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ETTÕL VOLT MÁR JOBB
„Bukás” a végjátékban

Sárbogárd–Bicske 1-2 (0-0)
Sárbogárd: Nyári– Nagy, Hegedûs, Tóth,
Bezerédi, Gráczer G., Laták, Németh, Gu-
lyás–Kovács, Gráczer Bálint, Gráczer
Bence.
Cserék: Nagy, Rezicska, Boros, Krajcsovics,
Horváth, Bernáth.
Vezetõ edzõ: Viktor Ferenc.
Bicske: Milinte – Lengyel, Máj, Burucz,
Szilágyi, Köntös, Németh, Móri, Tornyai,
Molnár V., Máté.
Cserék: Marton, Molnár A., Bencze, Facskó,
Egejuru, Katona, Peinlich.
Vezetõ edzõ: Móri Tamás.
A megyei I. osztálytól búcsúzó Szabó Já-
nos játékvezetõ sípjelére a Sárbogárd indí-
totta útjára a labdát. A hazaiak támadásai
kissé idegessé tették a vendégeket és az el-
sõ tíz percben már két sárgát is begyûjtöt-
tek. A Bicske kapuja többször került ve-
szélybe, és a 10. percben Gulyás–Kovács
G. szabadrúgását Nagy Á. a hálóba bólin-
totta, de az asszisztens lest jelzett. A me-
zõnyben birkózott egymással a két csapat

és a 28. percben Bezerédi közeli fejesét
védte Milinte Á. Az elsõ bicskei ziccert a
38. percben Nyári B. nagyszerûen hárítot-
ta.
A második játékrészre megnyugodtak a
vendégek, és nyomás alatt tartották a hazai
kaput. A 48. percben Móri T. 16 m-rõl
emelt kapura, a labda a felsõ lécrõl kipat-
tant. A 66. percben a védelem rövid felsza-
badítása után Szilágyi L. emelése szintén a
felsõ kapufáról került a mezõnybe. A fél-
idõ közepére kijött a szorításból a hazai
csapat és a 79. percben megszerezte a veze-
tést. Bezerédi Á. a felezõvonalról indulva
kilépett az indítással, és 12 m-rõl kilõtte a
jobb alsó sarkot, 1-0. Nem sokáig örülhe-

tett a Sárbogárd, mert a 82. percben bal ol-
dalról, az alapvonal közelébõl belõtt sza-
badrúgást Németh E. a kapuba fejelte, 1-1.
A bekapott gól zavart okozott a hazai vé-
delemben, a 86. percben Szilágyi L. ívelé-
sével Németh E. kilépett a tétovázó védõk
között és 16 m-rõl laposan a bal alsó sarok-
ba helyezett, 1-2.

Küzdelmes, jó iramú mérkõzésen a máso-
dik félidõben nyújtott teljesítményével
szerezte meg a gyõzelmet a bajnoki címre
kacsingató Bicske csapata.

Jók: Nyári B., Bezerédi Á., Laták B., illetve
Milinte Á., Szilágyi L., Németh E.

Fotó: Boros Zoltán.

Adonyi pofon itthon

Sárbogárd II.–Adony 0-3 (0-2)
Sárbogárd II.: Farkas– Juhász, Gráczer
Bálint, Szakács, Szabó, Vámosi, Krajcso-
vics, Demeter, Luczek, Lajtos, Vámosi.
Cserék: Palásti, Pajor, Bartók, Kiss.
Vezetõedzõ: Pajor László.
Adony: Hamar– Budai, Szántó, Szántó,
Csucsai, Varga, Tóth, Erdei, Schrick, Be-
re, Nebucz.
Cserék: Schmidt.
A mérkõzés egyértelmû esélyese, a hazai
csapat ellen a vendégek gyors és bátor tá-
madójátékkal kezdtek. A Sárbogárd II.
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kapkodó és pontatlan játéka, az egyéni
megoldások erõltetése nem jelentett meg-
oldhatatlan feladatot az adonyi védelem-
nek. A 26. percben vezetéshez jutottak a
vendégek. Tóth N. és Varga Z. összjátéka
után a jobb oldalon felfutó Erdei E. kihasz-
nálta a védõ hibáját, és 8 m-rõl a kapuba
gurított, 0-1. A folytatásban továbbra is a
vendégek domináltak, és a 38. percben
Varga Z. jobb oldali elfutása után a közép-
re adott labdát Erdei E. 14 m-rõl a kapu bal
alsó sarkába lõtte, 0-2.
A második félidõre lenyugodott a hazai
csapat és sorra dolgozták ki a helyzeteket.
Több sárbogárdi gólszerzési lehetõség el-
puskázása után a vendégek a 68. percben
növelték elõnyüket. Csucsai Z. bal oldalról
belõtt szögletét Nebucz M. a védõk gyûrû-
jében felugorva a léc alá fejelte, 0-3. A
mérkõzés hajrájában már nem csak a lab-
da játszott fõszerepet, és a 76. percben
Szántó P., két perccel késõbb Bartók Z.
mehetett idejekorán zuhanyozni.
A motiváltabban futballozó Adony csapa-
ta magabiztos gyõzelmet szerzett a szét-
esõen, fegyelmezetlenül játszó hazaiak
ellen.
Jók: Csucsai Z., Varga Z., Erdei E. (mind
adonyi játékos).

Elszalasztott lehetõség

Sárbogárd U19–Felcsút U19 1-1 (0-0)
Sárbogárd: Brúzsa – Simon, Luczek, Bö-
gyös, Petõ, Molnár, Kovács, Demeter,
Kiss, Vagyóczki, Horváth.
Cserék: Deák, Kisari, Gyökér, Bruzsa, Hus-
véth.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Felcsút: Rigó – Márton, Dánél, Kovács,
Boros, Gyõrfy, Kasziba, Pásztor, Kocsis,
Buzár, Szabó.
Cserék: Gyõrfy, Ángyás, Popovics.
A hazaiak gyõzelem esetén a tabella élére
ugorhattak volna. Az elsõ félidõben mind-
két csapat a védekezésre összpontosított
és a mezõnyben folyt a küzdelem. A szünet
után a hazaiak a 60. percben megszerezték
a vezetést. Kovács R. a bal oldalon kapott
átadást és a védõt átjátszva a kimozduló
kapus mellett a hálóba lõtt, 1-0. A 73. perc-
ben Boros F. szabadrúgást végzett el a ka-
putól 35 m-re, az oldalvonal mellõl. A ka-
pu elé ívelt labdára Brúzsa S. P. kilépett a
kapuból és a labda kipattant róla. A kipat-
tanó labdát Pásztor L. M. a kapuba fejelte,
1-1.
Egyenlõ erõk küzdelmét hozó mérkõzésen
igazságos pontosztozkodás.

Dobogót érõ siker

Tác-Csõsz Gorsium Öregfiúk–
Sárbogárd Öregfiúk 0-1 (0-0)

Tác–Csõsz Gorsium: Bodó– Bozsoki, Ko-
vács, Stivi, Balog, Forgács, Borbás, Simon,
Polyák, Ferencz, Mukrányi.
Cserék: Pál, Almási, Petõ, Balázs.
Sárbogárd: Sipõcz– Szikszai, Kiss, Palotás,
Tóth A., Hegedûs, Tóth I., Kelemen, Ne-
doba, Deák, Tórizs.
Cserék: Derecskei, Killer, Kassai.
Kemény mérkõzésen férfias küzdelem ala-
kult ki a két csapat között már a mérkõzés
elejétõl. A gyõztes odaér a dobogó harma-
dik helyére. A vendégeknek az 50. percben
sikerült a kihagyott gólszerzési lehetõsé-
gek után betalálni a kapuba. A Kelemen B.
góljával megszerzett vezetés a gyõzelmet is
jelentette, 0-1.

Tovább a veretlenség
útján

Sárbogárd U16–Sárosd U16 4-0 (2-0)
Sárbogárd: Deák Z. – Sohonyai, Horváth
A. R., Suhajda, Gábris, Lengyel, Erdélyi,
Bruzsa T., Biró, Deák S., Horváth B.
Cserék: Horváth Á. M., Pap, Varga, Bruzsa
B., Gyökér.
Sárosd: Rujsz– Tóth D., Hallósi, Kû, Dvé-
ri, Molnár, Killer, Kiss, Tóth A., Uhrin,
Kaltenekker.
Cserék: Filotás, Pribék, Kuczi, Vachler.
A hazai rohamokat a 11. percig tudta a
vendégek védelme hárítani. Gábris R. jut-
tatta vezetéshez csapatát, 1-0. A félidõ be-
fejezése elõtt sikerült újabb góllal növelni
az elõnyt és a gól szerzõje ismét Gábris R.
volt, 2-0. A második félidõben is a Sárbo-
gárd uralta a játékot és védekezésre kény-
szerült a Sárosd csapata. A 61. percben
Gábris R. harmadik góljával az eredmény
is 3-0. Mesterhármas ebben a fordulóban
is. A mérkõzés 89. percében Varga M. Cs.
állította be a 4-0-ás végeredményt.
Magabiztos játékkal megérdemelt gyõze-
lem.

Volt már jobb is

Ercsi U14–Sárbogárd U14 5-2 (2-0)
Ercsi Kinizsi: Nagy – Hujber, Petrás,
Komlódi, Balog, Hodula, Valuschek,
Szacski, Gajdó.
Cserék: Réthy, Vajda.

Sárbogárd: Derner – Bögyös Botond, Sza-
lai, Hollósi, Bruzsa, Tóth P., Bögyös Bá-
lint, Gyökér, Deák.

Cserék: Palotás, Suplicz, Boda, Varga, Csõ-
gör, Gereny, Tóth L.

Az õszi elsõség volt a tétje a csoportrang-
adónak. Az Ercsi kezdett jobban, és a 2.
percben Hodula M. Á. megszerezte a ve-
zetést, 1-0. A bekapott gól megzavarta a
vendégeket és a hazaiak sorra dolgozták ki
a helyzeteket. A 13. percben Balogh R. Á.
használta ki a védelem megingását és nö-
velte az elõnyt, 2-0. A félidõ végéig Derner
P. védéseinek köszönhetõen nem változott
az eredmény. A szünet után a Sárbogárd
támadásai már zavart okoztak az Ercsi vé-
delmében, mégis a 49. percben Hodula M.
Á. góljával 3-0. A kezdés utáni támadás vé-
gén Varga M. Cs. talált a hazaiak kapujá-
ba, 3-1. Szalai Á. 63. percben lõtt góljával
sikerült felzárkózni, 3-2. A mérkõzés haj-
rájában, a 68. percben a kontratámadást
Hodula M. Á. góllal fejezte be, 4-2. A 69.
percben Hujber Á. talált Derner P. kapu-
jába és ezzel kialakította a végeredményt,
5-2.

Tabella

1. Ercsi Kinizsi 7 6 1 0 47 9 38 19

2. Baracs 7 4 2 1 43 9 34 14

3. Sárbogárd 7 4 1 2 48 13 35 13

4. Iváncsa 7 3 2 2 29 12 17 11

5. Dunaújváros P. 7 3 2 2 29 13 16 11

6. Szabadegyháza 7 3 0 4 35 13 22 9

7. MIE 7 1 0 6 3 85 -82 3

8. Elõszállás 7 0 0 7 2 82 -80 0

A hétvége sportmûsora

2017. november 11. (szombat)

10.00 óra: Bicske U19–Sárbogárd U19
(megyei I. o., U19, Bicskén)

13.30 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Lajosko-
márom Öregfiúk (Sárbogárdon)

2017. november 12. (vasárnap)

10.00 óra: Vajta U16–Sárbogárd U16
(Vajtán)

13.30 óra: Káloz–Sárbogárd II. (megyei II.
o., Kálozon)

Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár
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Redõnyös 06 (30) 966 8446
Családi házak, intézmények takarítása. 06 (20) 567 6678.
(4276837)

Alig használt Dormeo Renew memóriahabos fedõmat-
rac 140x200x6 cm-es eladó. 06 (20) 405 7366
Tûzifa! Száraz akác és tölgy aprítva, ömlesztett m3/
18.000 Ft. Garantált minõség és mennyiség. 06 (30) 339
7504
Gyõri karácsonyi vásárba eladót felveszünk, magas kere-
seti lehetõséggel, ottlakás biztosított. 06 (30) 468 3941
Extra száraz konyhakész tûzifa, akác, tölgy 18.000 Ft/m3.
Rendelhetõ: 06 (70) 636 0017
Franciaágy olcsón eladó 06 (20) 390 4524
Gyermekfelügyeletre megbízható hölgyet keresek 06
(30) 186 0973
Jó állapotú régi konyhabútor, tárcsás mosógép eladó 06
(30) 784 6360
Eladó: tévészekrény, konyhaasztal, asztali körfûrész, da-
milos fûkasza, utánfutó, kerti kapa. 06 (70) 621 1928

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

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

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

Tájékoztatjuk tisztelt felhasználóinkat, hogy november 6-tól

MEGVÁLTOZIK

A FEJÉRVÍZ ZRT.
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINAK

NYITVATARTÁSA

Székesfehérvári számlázási ügyfélszolgálati iroda,
székesfehérvári mûszaki ügyfélszolgálati iroda:

hétfõ, kedd, csütörtök és péntek:
7.30–14.30-ig, szerda: 7.30–20.00-ig.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI FIÓKIRODÁK
(Bicske, Ercsi, Mór, Sárbogárd, Szabadbattyán):

hétfõ, kedd, csütörtök: 7.30–14.30-ig,
szerda: 7.30–18.00-ig,

péntek: csak telefonos és elektronikus ügyfélszolgálat.

Martonvásári ügyfélfogadás:
szerdán 7.30 –tól 15.00-ig

Elektronikus ügyfélszolgálatunk folyamatosan elérhetõ:
www.fejerviz.hu

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

A BOGÁRD-VET ÁLLATGYÓGYÁSZAT
NYITVA TARTÁSA:

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

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

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

SOS-vonal: +36 (30) 287 4652.
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Fogható ALAPON, ALSÓSZENT-
IVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN,
CECÉN, VAJTÁN, SÁRBOGÁR-
DON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft.
rendszerén az O 05-ös csator-
nán, a 93 Mhz-es frekvencián,
valamint az LRT-COM hálózatán
a C7-es csatornán, a 189,25
MHz-es frekvencián 0–24 óráig.
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Mészöly-hírek – Kirándult az 5. a osztály
Egy kellemes õszi reggelen az
5. a osztály felkerekedett és el-
látogatott a megyeszékhelyre.
Egy ismerkedõs, csapatépítõs
kis napot szerettünk volna el-
tölteni együtt, ami nagyon jól
sikerült. Már az indulás is izga-
lommal teli volt, hiszen vonat-
tal mentünk, ami sokak számá-

ra az elsõ ilyen utazás volt.
Utunk során repkedtek a fácá-
nok, loholt a róka, és mi végre
begurultunk az állomásra.
Székesfehérváron elõször a
Csók István Képtárba látogat-
tunk el, ahol Aba-Novák Vil-
mos képeit csodálhattuk meg.
Majd elsétáltunk a Romkert-

hez, ami mellett sokan elmen-
tünk már, de belülrõl soha nem
tekintettük meg. A gyerekek
önfeledten szaladgáltak és fe-
dezték fel a letûnt királyok sír-
helyeit. Ezután a Fekete Sas
Patikamúzeumba mentünk,
ahol egy nagyon érdekes elõ-
adáson vettünk részt. Itt bete-

kintést nyertünk a régi patikák
életébe, megtudtuk, mi min-
dent árultak a gyógyszertárak-
ban hajdanán. Az édességtõl a
bajuszpödrõig minden volt itt
terítéken. Megszagoltuk a pa-
csulit, rózsavizet, fulladoztunk
a repülõsótól. Megkóstoltuk a
fekete Himalája-sót, ami a fõtt
tojás ízére emlékeztetett. A ta-
nulók törhettek borsot mozsár-
ban, tölthettek kémcsõbe für-
dõsót, hogy jobban megismer-
jék a patikusok munkáját. A
kemény munka után nagyon
megéheztünk. Kisétáltunk a
Koronás Parkba, ahol elköltöt-
tük az ebédet. Egy kis játékra is
jutott idõ.
Fáradtan, de nem megtörten
battyogtunk ki a vasútállomás-
ra, majd észre sem vettük, s a
vonat már haza is zötykölt min-
ket.
A diákok boldogan futottak
szüleikhez, hogy elmesélhes-
sék a nap eseményeit. Jó kis na-
pot tölthettünk együtt. Már
szervezzük is a nyári kirándu-
lást.

Szabadiné Domján Krisztina,
MGÁI


