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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Füstkényszer
Kedves Asszonyom, már meg ne hara-
gudjon, s ne vegye tolakodásnak, de föl-
hívnám a figyelmét, hogy ez itt egy nyil-
vános hely, buszmegálló, ahol a törvény
szerint tilos a dohányzás. Ön mégis füs-
töt okád a várakozók és a leszállók, zö-
mében gyerekek arcába. Szíve joga,
hogy a saját tüdejébe nikotint inhalál – a
maga teste, azt csinál vele, amit akar.
De a mi tüdõnkre ne erõltesse rá akara-
tunk ellenére a bûzös függõségét! Én ki-
állok magamért, vagy odébb tudok
menni – bár ezt Önnek kéne megten-
nie! –, de az a csöpp baba ott maga mel-
lett nem tud beszélni szegény, csak nyeli
fintorogva, pislogva, köhécselve a mér-
gezett levegõt. Ha Önt kényszerítenék
olyasmire, ami ellen undorodva tiltako-
zik az egész teste, ahhoz mit szólna?

Tudja, a jogszabályok fölött áll egy ma-
gasabb törvény: a jóérzés, egymásra va-
ló odafigyelés. Találkoztam már olyan
dohányossal, aki udvariasan megkér-
dezte, hogy rágyújthat-e. Néztem rá,
mint borjú az új kapura, mert ritka az
ilyen ember. És amikor azt kértem tõle,
hogy legyen szíves, ne gyújtson rá mel-
lettem, sértõdés nélkül elrakta a dobozt
és az öngyújtót. Máshol hódolt a szen-
vedélyének. Megköszöntem neki. Sze-
rintem ennek így kellene mûködnie.

Hargitai–Kiss Virág

Tejes felfedezõútTejes felfedezõút

Írás a 10. oldalon.

Írás a 6. oldalon.

Cipõje el nem kopottCipõje el nem kopott



2 PROGRAMAJÁNLÓ / HIRDETÉSEK 2017. november 23. Bogárd és Vidéke



Bogárd és Vidéke 2017. november 23. KÖZÉLET 3

RENDÕRÖK TALÁLKOZÓJA
A Sárbogárdi Nyugdíjas Rendõregyesület november 17-én délután tartotta ünnepi találkozóját az Amadeus
étterem emeletén. A nyugdíjas rendõrök meghívták az eseményre a volt kapitányokat és aktív kollégáikat is.

Varga Gábor országgyûlési képviselõ kö-
szöntötte elsõként az egybegyûlteket, ki-
emelve, hogy a rendõri hivatás egy életre
szól. Elmondta: jó esély van arra, hogy a
rendõrkapitányság több évtizedes megúju-
lásának vágya tényleges formát öltsön, és
az önkormányzat által fölajánlott, Túry
Miklós utcai területen korszerû körülmé-
nyek között folytathassa a munkát az állo-
mány.
Dr. Sükösd Tamás polgármester ehhez
kapcsolódva örömének adott hangot, hogy
számos nyugdíjas rendõrkollégát lehet lát-
ni különbözõ helyi társadalmi szervezetek-
ben (a borbarátok, táncosok, rendõregye-
sület, polgárõrség köreiben) tevékenyked-
ni, tehát nem teszik le a lantot nyugdíjba
vonulásuk után. Bízik benne, hogy a rend-
õregyesület létszámában is tovább fog nö-
vekedni a jövõben.
Horváth Ferenc nyug. r. alezredes, az
egyesület elnöke: – Nagy öröm, hogy vala-
mi elõrelépés mutatkozik az új kapitány-
ság ügyében. Bízunk benne, hogy megél-
jük. Javaslom, hogy a tamási kapitányságot
tekintsék meg, mert ott minden rendelke-
zésre áll. Idén az egyesületünknek két ko-
moly rendezvénye volt: a csapatzászló ado-
mányozása részünkre, valamint a Honvéd
Bajtársi Egyesület Sárbogárddal és a Moz-
dulj a Városért Egyesülettel karöltve a
KRESZ-park felújítása. Egyesületünkbe
szeretettel várjuk az újabb tagokat.
Budavári Árpád r. ezredes, a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság vezetõje így vallott: –
Egyre inkább beleszövi magát a minden-
napjainkba az új kapitányságról szóló hír.
De a várak erejét nem a falak, hanem a ka-
tonák határozzák meg, és jól mûködik a

sok jó ember a jelenlegi kis helyen is.
Remélem, ez így marad akkor is, ha
új helyre kerülünk. Nagyon jó érzés
közétek tartozni.
Végül Vadóczné Dobronyi Andrea,
az est háziasszonya megemlékezett
az elhunyt, az elõléptetett és a kerek
születésnapjukat idén ünneplõ
nyugdíjas kollégákról. A születésna-
posoknak a kapitány úrral együtt
egy kis ajándékkal kedveskedtek.
Kovács Zoltán és felesége néptánc-
cal vezették be a vacsorát és a dél-
után kötetlen részét.

Hargitai–Kiss Virág



4 HÍREK, ESEMÉNYEK 2017. november 23. Bogárd és Vidéke

Kiss Zoltán Edwardot, a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság szóvivõjét rendkívüli módon irodájában látogattam meg
Székesfehérváron, hogy beszélgessünk az aktualitásokról: az elmúlt idõszak kiemelkedõ eseményeirõl és az elõttünk álló
adventrõl.

– Volt két eset, melyeket azért érdemes kiemelni, mert tanulságosak le-
hetnek azok számára, akikkel még nem történt hasonló (és remél-
hetõen nem is fog).
– November 7-én 18.15 körül közlekedési baleset történt, aminek
sajnos halálos kimenetele lett. Egy kerékpárral közlekedõ 71 éves
asszony olyan súlyosan sérült meg a baleset következtében, hogy a
helyszínen életét vesztette. A büntetõeljárás, a baleset bekövet-
kezésének körülményeinek tisztázása folyamatban van. Az idõs
hölgy sötét ruházatot viselt. Lassan tél van, 17 óra után szürkül az
idõ. A sötét ruházat sokkal nehezebben észrevehetõ. Ilyen eset-
ben segít a láthatósági mellény, ami lakott területen ugyan nem
kötelezõ, de ajánlatos, a saját érdekünkben.
– Épp a legutóbb beszéltünk a Látni és látszani programról.
– A megváltozott látási viszonyok közt, nyálkás, párás idõben ne-
hezebben látnak a gépkocsivezetõk is. A gyalogosoknak és a bi-
cikliseknek nincs kötelezettségük KRESZ-oktatásra. Éppen
ezért a jármûvezetõk inkább ne számítsanak arra, hogy az így köz-
lekedõk ismerik a szabályokat. Habár a rendõrség már óvodától
kezdve oktatja a fontos tudnivalókat a gyermekeknek.
– Az autóst egy masszív szerkezet védi, a gyalogost, biciklist csak a ru-
ha, vagy jobb esetben sisak.
– A lámpák, prizmák, sisak, feltûnõ ruházat viselete azt a célt szol-
gálja, hogy észrevegyék õket, ne legyenek balesetek áldozatai. A
gyalogosok biztonságát szolgálja az is, hogy a menetirány szerinti
bal oldalon haladhatnak az úttesten (ha nincs járda), így látják, ha
jön egy autó.
– Volt egy másik tanulságos eset is: egy csirkét vásárló ember nem
igazán kedves ügyfele volt egy idõs házaspárnak. Mik az ügy részletei?
– November 5-én egy 60 éves kaposvári férfi meglátta, hogy eladó
csirkét árulnak egy mezõszilasi háznál. Ezzel az indokkal ment be
a sértettekhez, egy 70 év körüli házaspárhoz. A bizalmukba férkõ-
zött, és nagy címlettel akart „fizetni”. Ez sok, idõsek sérelmére el-
követett bûncselekménynél jellemzõ taktika. Az elkövetõ kileste,
hol tartja a házaspár a pénzt, és elterelve a figyelmüket megsze-
rezte azt, majd elmenekült a helyszínrõl.
– Mikor vette észre a pár, hogy megkárosították õket?
– Szinte rögtön. Azonnal hívták a rendõrséget, így komoly nyo-
mozói bravúrnak köszönhetõen két napon belül beazonosították
és elfogták az elkövetõt. Az illetékes bíróság november 10-én el-
rendelte a férfi elõzetes letartóztatását.
– Milyen messzire sikerült elmenekülnie a férfinek?
– Kaposvárig. Megállapítást nyert, hogy az országban sok helyen
követett el hasonló bûncselekményeket, melyek miatt már fele-
lõsségre lett vonva, illetve folyamatban van azoknak az eseteknek
a büntetõeljárása.
– Feltételezhetõ, hogy a mi környékünkön másokat is megkárosított?
– Igen, várjuk a lakosság jelzését. Ha bárki úgy érzi, hogy bûncse-
lekmény áldozatává vált, jelezze nekünk, hiszen a mi feladatunk a
bûncselekmények felderítése, megoldása, megelõzése. A rendõr-
ségi munka úgy tud mûködni, ha idõben kapunk információt,
mert akkor hatékonyan tudunk dolgozni, amit a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság munkatársai ezzel az üggyel remekül példáz-
tak.
– A házaspár beengedte a házba a férfit?
– Az ilyen bûncselekmények elkövetõi rutinosak, és a legendáik
tárháza végtelen, amivel a sértettek bizalmába férkõznek. Egy po-
hár vizet kérnek, vagy rosszullétre hivatkoznak – egy jóérzésû em-
berben fel sem merül, hogy idegen ember jött a házba és óvatos-
nak kéne lenni. Azért az idõseket célozzák meg a csalók, mert õk
nem olyan bizalmatlanok, mint a fiatalabb generációk.

– Advent kapcsán is beszélnünk kell néhány dologról, amiket fontos
tudni a vásárlóknak és közlekedõknek, hiszen megnõhet a balesetek,
bûncselekmények száma a vásárlási forgatagban.

– Sokan ülnek ilyenkor autóba, olyanok is, akik máskor nem na-
gyon használnak gépkocsit, és ennél fogva kevesebb rutinnal ren-
delkeznek. Ezek a vezetõk teljes joggal lehetnek az utakon, ha van
érvényes forgalmijuk, de több türelmet igényelnek a többi közle-
kedõtõl. Fontos, hogy tiszteletben tartsuk egymást, mert minden-
ki félti az autóját, a saját és családja testi épségét. Advent egyéb-
ként is a szeretet ünnepe. Ha kevesebb baleset történik, vagy nem
történik baleset, akkor mindenkinek békésebb, boldogabb lesz a
karácsonya.
– Úgy is lehet szemlélni egymást, hogy mindenkinek lehet rossza napja.
Saját magunkon is tapasztalhatjuk ezt. Vannak olyan pillanatok, hogy
épp csak egy hajszál választja el az embert attól, hogy olyan hibát vét-
sen, amibõl baleset lehet.

– A rendõrség a fokozottabb jelenléttel tud hozzájárulni a bale-
setmentesebb közlekedéshez.
– Az üzletek környékén mire kell odafigyelnünk, amit nem elég több-
ször ismételni?

– Ne hagyjunk értéket az utastérben! Mert ha van olyan ember,
aki autófeltörésben mesterkedik, akkor látva például egy lapto-
pot az utastérben betöri az ablakot, kiveszi és távozik.
– Ha egy pulóvert hagyunk az ülésen, az vonzhatja a tolvajokat?

– Ezt nem tudom kizárni, de az esetek nagy többségében biztosra
mennek a bûnözõk, és csak azt a gépjármûvet törik fel, ahol konk-
rétan látnak pénztárcát, telefont, laptopot stb. Az a céljuk, hogy
minél nagyobb értéket szerezzenek meg, és csökkentsék annak
esélyét, hogy elkapja õket a rendõrség.
– Ha valaki üzletben tolvajt lát, akár menekülõben, miben tud se-
gíteni?

– Minden magyar állampolgárnak lehetõsége van bûncselekmény
elkövetõjét feltartóztatni a hatóság kiérkezéséig. De mindenkit
arra biztatok, hogy hívjanak bennünket ilyen esetben.
– Mivel annyi okos eszköz van, érdemes fölvenni azt, aki menekülõben
van?

– Igen, de olyan esettel is találkoztam nemrég, hogy három erõs
férfiember kamerázta a kevésbé meglett elkövetõt, amíg az el-
hagyta egyedül a helyszínt. Pedig fel is tartóztathatták volna.
– Le is foghatják? Be is zárhatják? Nehogy az járjon pórul, aki segíteni
akar!

– Fontos az arányosság. Leegyszerûsített példával élve: egy elkö-
vetõt, akinél nincs semmi, nem illik baseballütõvel jobb belátásra
bírni.

Hargitai–Kiss Virág

AKTUÁLIS TANULSÁGOK
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Baleset a vasúti átjáró
elõtt

Sárbogárd belterületén történt baleset mi-
att lezárták a rendõrök a fõutat.
A rendelkezésre álló adatok alapján köz-
úti közlekedési baleset történt a 63-as szá-
mú fõút Sárbogárdra bevezetõ szakaszán,
a vasúti átjáró elõtt 2017. november 18-án
17 óra körüli idõben. Egy gépjármûrõl le-
szakadt alkatrész okozta a balesetet,
amelyben egy személy megsérült. A hely-
színi szemle és mûszaki mentés idejére a
rendõrök teljes szélességében lezárták az
útszakaszt, amit a város területén lehetett
elkerülni.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Ház falának ütközött

Sárbogárdra, az Ady Endre útra kértek
rendõri segítséget 2017. november 19-én
délelõtt, ahol egy Fiat típusú tehergépjár-
mû a Bethlen Gábor utca irányából, a ke-
resztezõdésen áthajtva egy ház falának üt-
között. A vezetõnél alkalmazott alkohol-
szonda pozitív értéket mutatott, ezért a
járõrök a helyi lakost elfogták, további
mintavételre elõállították. A baleset során
a gépjármûvet vezetõ férfi könnyû sérülé-
seket szenvedett.

Kerítést döntött
Közúti közlekedési baleset történt Pusz-
taegres belterületén, a Köztársaság úton
2017. november 19-én kora délután. Egy
34 éves mezõszilasi lakos Volkswagen tí-
pusú személygépkocsijával közlekedett
Sárbogárd irányába, ahol egy jobbra ívelõ
kanyarban nem az út- és látási viszonyok-
nak megfelelõen közlekedett, ezért elve-
szítette uralmát a jármûve felett és egy ház
kerítésének ütközött. A baleset következ-
tében a gépjármûvet vezetõ nõ könnyû sé-
rülést szenvedett.

Szemerei Péter r. õrm.,
FMRFK Kommunikációs Szolgálat

KÉK HÍREK

FELHÍVÁS

Tisztelt Lakosság!
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a Boross Mihály-emlékpark területére gépjármû-
vel csak áruszállítási céllal lehet behajtani. Egyéb esetben a behajtást KRESZ-tábla
tiltja minden irányból már hosszú ideje.
Az elmúlt idõszakban a gépjármûvezetõk a KRESZ megszegésén túl a park zöldterü-
letét is veszélyeztetik szabálytalan parkolásukkal, mindamellett a gyalogosközleke-
dést is akadályozzák.

A fenti tarthatatlan állapot felszámolása érdekében

2017. december 1-jétõl

A PARK TERÜLETÉRE BEHAJTÓ GÉPJÁRMÛVEZETÕKKEL SZEMBEN
RENDÕRSÉGI ELJÁRÁST KEZDEMÉNYEZÜNK.

Kérem a fentiek tudomásul vételét.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk és várjuk Önöket

a fogyatékkal élõk világnapja alkalmából
tartandó ünnepségünkre!

Helyszíne: József Attila Mûvelõdési Központ, Sárbogárd, Hõsök tere 3.

Idõpontja: 2017. december 9. 10.00 óra.

Program:
Ünnepi mûsor:

– dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd város polgármesterének köszöntõje;
– Hargitai Enikõ, a Csipike Egyesület vezetõjének köszöntõje;
– a sárbogárdi Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógy-

pedagógiai Módszertani Intézmény tanulóinak elõadása;
– a Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola 4. osztályos tanulóinak mûsora;
– Szabó Zsuzsanna – ének;
– Szakács Zsóka – vers;
– a martonvásári Pápai Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakis-

kola és Kollégium Színvarázs Ulwila Zenekarának elõadása;
– vendéglátás;

– a Mikulás megajándékozza a gyerekeket.

Ha szüksége van szállításra Sárbogárd közigazgatási területén belül, hívja a 06 (25)
520 260-as, vagy a 06 (25) 508 970-es telefonszámot.
A rendezvény szervezõi: Sárbogárd Város Önkormányzata, Fejér Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézménye.
A rendezvény fõ támogatói: Sárbogárd Város Önkormányzata, Csipike Egyesület,
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény.

Dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd város polgármestere,
Hargitai Enikõ, a Csipike Egyesület vezetõje, Takácsné Koncz Zsuzsanna,

az FMPSZ Sárbogárdi Tagintézmény mb. igazgatója

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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CIPÕJE EL NEM KOPOTT
1. rész

Itt ez a cipõ. Talpában több mint ezer kilométer. S mintha új lenne. Ó, ha
mesélni tudna! De megteszi helyette viselõje, Siák Zsuzsanna, aki Szent Jakab
útján zarándokolt 36 napon át, megélve számos csodát: feledhetetlen talál-
kozásokat, tájakat.

– Mikor fogant meg benned, hogy végig-
mész az El Camino zarándokúton?
– Körülbelül két évvel azután, hogy nyug-
díjba vonultam a rendõrségtõl. Láttam egy
dokumentumfilmet az El Caminoról, ak-
kor született meg bennem az elhatározás,
hogy nekem ide el kell mennem. Francia-
országból több zarándokút is indul, de a
leghíresebb az El Camino de Frances, va-
gyis a francia út. Mindegyik zarándokút
Santiago de Compostelában ér véget, mi-
vel Szent Jakab apostol ott van eltemetve a
katedrálisban. Az apostol nyughelye Jeru-
zsálemben volt eredetileg, de aztán földi
maradványait Hispániába vitték át 1000
körül. Az El Camino zarándokút több
mint ezer éve létezik, de régen nem Com-
posteláig mentek, hanem onnan minden-

felé. Én Saint Jean Pied de Portból indul-
tam. Ebbe az útba csatlakozik bele az Ang-
liából és a Vatikánból jövõ út illetve a
Franciaországban lévõ két út. Évente kö-
rülbelül 300.000 ember teszi meg az utat
Santiago de Composteláig. Az utolsó 100
kilométeren, Sarriától nagyon sokan van-
nak, mert ezt a szakaszt is elfogadják az El
Camino teljesítésének.
– Miért volt fontos ez a zarándoklat szá-
modra? Sokan azért indulnak neki, mert
lelkileg kell magukban rendet rakni.
– Nekem nem lelki probléma volt az ok. A
rendõrségen minden nap meg kellett felel-
ni valaminek, voltak megoldandó felada-
tok. Nyugdíjba vonulásom után éveken ke-

resztül nem volt mit megoldani. Az, hogy
megfõzöm az ebédet meg a társasháznak
megcsinálok ezt-azt, számomra nem iga-
zán kihívás. Arra gondoltam, hogy fizikai-
lag is fontos lenne ez nekem, a testsúlyom
és a pajzsmirigyproblémám miatt. És vallá-
sos családban nõttem fel. Tavaly kará-
csonykor már nagyon meg voltam indulva,
hogy 2017-ben jó lenne elmenni, egyedül.
De a 81 éves édesapám és a fiam azt mond-
ták, hogy egyedül nem mehetek. Próbál-
tam többeket rávenni a környezetemben,
hogy jöjjenek velem, de senki nem akart
velem tartani.
– Képes lettél volna akár egyedül is meg-
tenni ezt az utat?
– Utólag belegondolva erre mindenki ké-
pes akár egyedül is. Az interneten keres-
tem társakat. Találtam két hozzám hason-
ló korú hölgyet. Ez nem jelenti azt, hogy
végig együtt haladtunk az úton. Mindenki-
nek más a menettempója. Viszont ha bár-
mi probléma adódott, el tudtuk érni egy-
mást és tudtunk segíteni.
– Amikor találkoztunk az indulásod elõtt,
mesélted, hogy kifejezetten edzettél arra,
hogy ne váratlanul érjen a sok gyaloglás.
– Miután márciusban összefogtunk hár-
man és megvettük az összes repülõ- és vo-
natjegyet oda-vissza, akkor mindenki el-
kezdett edzeni, ahogy tudott. Egy volt kol-
léganõm, Volslégerné Kovács Ildikó min-
den nap, hóban, fagyban, napsütésben gya-
log járt dolgozni Töbörzsökrõl. Õ jött ve-
lem megtenni a 20-30 km-es távokat, ami a
napi adag az El Caminon.
– Te találtad ki, hogy ilyen távokra kell le-
osztani az utat?
– Van egy könyv meg hozzá térképek, út-
mutatók. Nagyon sokat segített a felkészü-
lésben Südi László, aki már végigment az
El Caminon, és írt egy könyvet is az élmé-
nyeirõl.
– Pontosan mennyi napig tartott az út?
– 33 részre/napra osztották a 799 km-es
utat, mert Jézus 33 éves korában halt ke-
reszthalált. Itthon elõször szinte minden
héten csak egyszer gyalogoltunk el a Nagy-
hörcsök–Káloz keresztezõdésig meg
vissza. Ezt megcsináltuk 15-ször. Így itthon
legyalogoltam az El Camino felét.
– Amikor közeledett az indulás ideje, sûrí-
tetted a meneteket?
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– Igen, hetente többször tettük meg a tá-
vot. De nem volt izomlázunk.
– Szétnyûttél néhány pár cipõt?
– Sikerült egy nagyon jó cipõt vennem.
Több mint ezer kilométer van benne, még-
is úgy néz ki, mintha most vettem volna.
Csak a sarka kopott ki belül egy kicsit, azt
kellett megcsináltatnom. Összesen két víz-
hólyaggal megúsztam. A hátizsákkal vi-
szont volt problémám még itthon, a felké-
szülés során. Az öcsémtõl kaptam egy új
hátizsákot, és ahányszor gyalogoltunk,
mindig meg volt dagadva mindkét kezem.
Megnézettem magam a háziorvosommal,
aki azt mondta, nem a kézzel lehet a prob-
léma, hanem a hátizsákkal. Elkezdtem az
interneten kutakodni; azt írták, hogy az a
hátizsák nem jó, aminél a súly a hátra ne-
hezedik, mert elszorítja a nyaknál lévõ

összes eret, és ezáltal nem jó a vérkeringés
a kezekben. Olyan hátizsákot kerestünk,
ahol a súly a csípõre nehezedik.
– Hány kilós hátizsákkal keltél útra?
– 10 kg volt, amikor fölszálltam a repülõre,
de nem volt benne víz és élelmiszer.
– Mennyivel gyakoroltál?
– 8 kg-ot szoktam vinni.
– Eljött a nagy nap…
– Repülõvel elõször Párizsba mentünk,
ahol eltöltöttünk egy teljes napot, megnéz-
tük, amit lehetett: az Eiffel-tornyot, a
Tuileriák kertjét, a Szajnát. Franciaor-
szágban minden olcsóbb volt; ahogy men-
tünk a végcél felé, úgy emelkedtek az árak.
A húsos ételek nagyon drágák voltak,
17-20 euró között volt egy személy adagja,
amit nem engedhettünk meg magunknak,
úgyhogy a végén már nagyon éhesek vol-
tunk.

– A szép filozófiára épülõ El Camino ürü-
gyén lehúzzák a zarándokokat?
– Igen is meg nem is.
– Ez egy kicsit kiábrándítóan hangzik.
– Ebbõl élnek az emberek. A vidék gyö-
nyörû, minden helyen van magán- és ön-
kormányzati szállás, a nagyobb települése-
ken egyházi szállás, és nagyon segítõkész,
figyelmes mindenki a zarándokokkal.
Folytatjuk.

Hargitai–Kiss Virág

„Mert mi a Lélek által,
hitbõl várjuk az igazság reménységét.”

Gal 5:5

2017. november 28-ától
december 1-jéig (keddtõl péntekig)

18 órai kezdettel

a sárszentmiklósi református
gyülekezeti teremben
(Köztársaság út 181.)

„Eljön-e, akit várunk?”
címmel

ADVENTI
EVANGELIZÁCIÓT

tartunk Görgey Etelka és
Görgey Géza református
lelkészek szolgálatával.

Mindenkit szeretettel hívunk
az alkalmakra!

A gyermekek számára felügyeletet
biztosítunk.

MEGHÍVÓ
A Sárszentmiklósi Református

Egyházközségben

november 26-án (vasárnap),
a 10 órától kezdõdõ

istentisztelet után lesz
a 6 évre szóló

PRESBITER- ÉS
GONDNOKVÁLASZTÁS.

Szeretettel hívjuk és várjuk
egyháztagjainkat.

(A választói névjegyzékben szereplõ,
szavazati joggal rendelkezõk
vehetnek részt a szavazáson.)

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
meghívja Önt

Ángyán József
„A RÉGI SÁRBOGÁRD

KÉPEKBEN” címû
trilógiájának 3. kötetét

bemutató beszélgetésre.

Mindenkit szeretettel várunk

2017. december 4-én (hétfõn)
17 órakor a könyvtárban

(Hõsök tere 16.)!
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Protestáns est Sárbogárdon
Különleges alkalmon vettek részt a város
lakói november 17-én, pénteken, 18 óra-
kor a díszteremben. A sárbogárdi, sár-
szentmiklósi református és evangélikus
gyülekezetek rendeztek közösen protes-
táns estet a reformáció jeles évfordulója
alkalmából szervezett programsorozat zá-
rásaként. Az eseménynek otthont adó
terem teljesen megtelt az érdeklõdõkkel.
Elsõként a sárbogárdi református lelkész,
Kovács Csongor köszöntötte a megjelen-
teket, majd felesége, Reibach Gabriella
elõadásában hallhattunk a reformáció
fontosságáról és hatásairól, a pozitív és
megerõsítõ lelki és társadalmi megindu-
lásról, amely nyomot hagyott mind az
európai, mind a világtörténelemben.

Október 31-e a reformáció emléknapja.
Luther Márton 1517-ben ezen a napon
szegezte ki 95 tételét a wittenbergi vár-
templom kapujára. Legfontosabb elvei kö-
zött szerepelt „az ember egyedül csak a hit
által üdvözül, nincs különbség világi ember
és pap között”.
Az evangélikus ifjúsági gyülekezettõl egy
Luther Márton életét feldolgozó színdara-
bot láthattunk, melyre hetek óta lelkesen
készültek a fiatalok. A díszletet saját kezû-
leg készítették! A rendkívül színvonalas és
izgalmas elõadás közös énekekkel egészült
ki. A gyermekek felkészülésében a Szénási
házaspár és Váraljainé Melis Orsolya lel-
készasszony is segédkezett.
Luther hatásáról ezt olvashatjuk: „A XVI.
század elsõ évtizedeiben X. Leó pápa a ró-
mai Szent Péter-székesegyház építési költsé-

geinek egy részét búcsúcédulák árusításából
kívánta fedezni. Luther Márton, Ágoston
rendi szerzetes meggyõzõdött az egyház rom-
lottságáról és arra kényszerült, hogy össze-
foglalja kifogásait a katolikus egyház ellen,
így 1517. október 31-én a wittenbergi vár-
templom kapujára szegezte 95 pontját, eb-
ben közhírré téve saját eszméjét, azaz egyedül
a hit által üdvözülhet az ember. Nincsen
szükség közvetítõre, egyházi szertartásokra,
vagy akár egyházi vagyonra. Megkérdõjelezte
a pápa hatalmát is. Hite a két szín alatti ál-
dozás és az anyanyelvû igehirdetés mellett
szólt, ezért lefordította a Bibliát, hogy a hívek
olvashassák, ezzel ideológiát teremtve a pol-
gárságnak. A reformációnak köszönhetõen
nagymértékû változások következtek be az
emberek életében: megérthették az istentisz-
teleteket, mert anyanyelvûek voltak, olvas-
hatták a Bibliát is a saját anyanyelvükön. Így
nemcsak a vallásban, hanem éppúgy a kul-
túrában is hatalmas fejlõdés figyelhetõ meg a
16. század 50-es éveire. A reformáció hittéte-
leinek ismertté tétele érdekében nagymérték-
ben támaszkodott Gutenberg újítására, a
könyvnyomtatásra. Enélkül elképzelhetetlen
lett volna a hitviták röplapjainak, az anya-
nyelvû Bibliáknak és a nyomtatott kották-
nak a tömeges terjesztése. Mindezek fejlesz-
tõen hatottak a mûvelõdésre, különösen az
anyanyelvi kultúrára.” (Forrás: internet)
A színdarabot követõen Sükösd Gergõ
elõadásában hallhattuk a Kálvin Önmagá-
ról címû írást. Szigeti Ferenc „Örökös re-
formáció” címû versét Horváth Zsombor
szavalta el. Az eseményt közös ének zárta,
Váraljainé Melis Orsolyától útravaló gon-
dolatokat kaptak a megjelentek, valamint
a kijáratnál egy-egy igés lappal ajándékoz-
tak meg mindenkit.
Az eseményt követõen elgondolkodtam
azon, hogy a mai világban, társadalomban
már egyre természetesebb, hogy állandó
változásra, megújulásra, új dolgokra van
szükség. Azonban a változás mellett szük-
ség van egy biztos nyugvópontra is: a hitre,
és arra, hogy idõrõl idõre szükséges körbe-
néznünk, megvizsgálnunk, hogy jó irány-
ban haladunk-e az életünk folyamán.

Mágocsi Adrienn
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Félelmetes tulajdonunk,
a színjátszás

Felkaptam egy törölközõt, öregasszonyosan a fejemre borí-
tottam, és beléptem a fürdõszobába. Ott épp óvodáskorú kis-
lányomat fürdette az anyja.
– Jó estét! – mondtam. – Asszonyom, meghoztam a tojást, ho-
va tegyem?
A feleségem, szintén nagy színjátszó, azonnal kapcsolt.
– Jó estét, Juliska néni – szólt. – Tegye csak le akárhova.
– De bájos a kislánya! Hány éves?
– Öt.
Most már magához a lánykához szóltam:
– Óvodás vagy?
A leányom kikerekedett szemmel nézett rám. Remegni kez-
dett a szája.
– Igen.
Elhitte, hogy én vagyok Juliska néni, aki meghozta a tojást.
Pedig látta az arcomat, az apukája arcát, nyilván ismerõs volt
számára a törölközõ is a fejemen. Mégis elhitte, hogy én va-
gyok Juliska néni. Ijedt volt, könny szökött a szemébe. Szinte
megsajnáltam õt. Szokatlan volt számára, hogy egy idegen jött
be a fürdetéshez, és ami még jobban megrémítette: a kendõs
idegen nõ azonos volt az apjával. Elhitte! Az egyik legdöbbe-
netesebb mondat, de szörnyû igazságot fejez ki: nem hitt a
saját szemének.
A színjátszás az emberiség egyik legkülönösebb tulajdonsága.
Teljes lélekkel bele tudjuk élni magunkat egy elõttünk elját-
szott szituációba, bár tudjuk, hogy csalás az egész. Az idõs
asszony a rendelõintézet váróhelyiségében felháborodottan
meséli, hogy a tévésorozatban a férj megcsalta a feleségét.
– Persze az asszonyt sem kell félteni! – teszi hozzá. Õ normális,
felnõtt nõ, tudja, hogy a tévédarab csak játék, egyáltalán nem
igaz, mégis õszintén felháborodott. Mint egy óvodás.
Nem kis dolog ez a beleélés. Van veszélye. Nagyon vissza lehet
élni vele.
Fiatal gyerek voltam, amikor az egész emberiség áldozata volt
a legszörnyûbb komédiának. Elhittük, hogy a világháborúra
szükség van. Szegény apám a délutáni vonattal megjött a mun-
kahelyérõl. Már várta a postás által kézbesített katonai behí-
vó. A család élete kifordult, az anyám sápadtan csomagolt,
mintha tudta volna, hogy a háború következtében halálos be-
tegségbe esik majd. Miután az apám elment közülünk a hábo-
rúba, a kishúgom nem volt képes elfogadni ezt az élettõl, bús-
komorságba esett, megbetegedett. És a világon a többi apa is
szótlanul összecsomagolta a szükséges holmiját, és engedel-
mesen indult a behívóban megjelölt helyre. Beleélték magu-
kat. Senkiben nem merült föl, hogy a férfiaknak egytõl egyig
otthon kellene maradniuk, és a büntetõosztagos katonáknak,
akiknek az volt a feladatuk, hogy letartóztassák a parancs-
megtagadókat, szintén meg kellett volna tagadniuk a letartóz-
tatási és kivégzési parancsot, mert az egész háborús õrület
csak színjáték. Elõször a németek hitték el, hogy háborúra
szükség van. Hitler nagy elhitetõ volt. Aztán amikor a háború
után körülnézett a német ember rommá lett országán, és
tudomásul kellett vennie a mintegy hétmillió német hullát,
nem tudom, felocsúdott-e.
Nagy játék ez, nagy színház. Talán erre mondta Shakespeare,
hogy „színház az egész világ”. Õ csak tudta, sokak szerint õ
volt a színház és a világ egyik legnagyobb szakértõje.
És ami ma körülöttünk a politikában történik, az nem szín-
ház?
Miért szeretünk játszani? Nem igazán tudom megmagyaráz-
ni, miért megyünk bele boldogan, meggyõzõdésünk ellenére
ezekbe a játékokba. Nem értjük, igaz?

L. A.

„A gyermek lelke olyan, mint a tükör,
mely váltakozva fordul új és új irányba s fényt keres,
napok, holdak, csillagok, vagy pislogó gyertyák fényét,
mit önmagáról visszatükrözhessen.” (Wass Albert)

Köszönet a bál szervezéséért
Óvodánk dolgozói és gyermekei nevében szeretném köszönetemet
kifejezni mindazoknak, akik támogatták óvodánkat azáltal, hogy
részt vettek a 2017. november 18-án, a Sárbogárdi Zengõ Óvoda Sár-
szentmiklósi Tagóvodájába járó gyermekek javára rendezett jóté-
konysági bálon.
Nagyon sokan támogatták önzetlenül óvodánkat. Mindenki, aki részt
vett a bálon, azok, akik pártolójegyet vásároltak, süteményt sütöttek,
tombolaajándékot és pénzbeli támogatást ajánlottak fel, vagy mun-
kájukkal segítették rendezvényünket. Olyan sokan vannak, hogy név
szerint nem is tudjuk õket felsorolni.
Külön köszönjük a Bikácsi Zichy Park felajánlását, mert a tombola
fõdíjaként 2 fõ/2 éjszakás pihenést sorsolhattunk ki.
Szeretném megköszönni a szülõi szervezet tagjainak, hogy lelkesedé-
sükkel és sok-sok munkájukkal hozzájárultak az esemény sikeressé-
géhez, a jegyeket árulták, szervezték a rendezvényt.
Köszönetünket fejezzük ki:
Boros Lászlónak, aki a jó hangulatot biztosította zenéjével.
A TS Gastro Kft. dolgozóinak, akik a vacsorát készítették számunkra.
Köszönjük, hogy a Sárszentmiklósi Általános Iskola aulájában tart-
hattuk a bálunkat!
A jó hangulatú, sikeres est bevételével a szülõk és a vendégek hozzá-
járultak ahhoz, hogy gyermekeink örömére óvodánk új játékokkal
gazdagodjon. A szülõk évrõl évre segítenek abban, hogy fejleszteni
tudjuk óvodánkat. Hozzájárulnak, hogy óvodai programjaink megva-
lósulhassanak. Nemcsak anyagilag támogatnak bennünket, hanem
együttmûködnek programjainkban, az óvodai eseményekben. Hálá-
sak vagyunk érte, és nagyra értékeljük mindezt! Köszönjük szépen!

Csuti Mária, Sárbogárdi Zengõ Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodája

Tökfaragás az oviban

Az õszi idõszakhoz kapcsolódó néphagyomány a töklámpás készíté-
se. Egész héten lelkesen készültünk a pénteki rendezvényre. Feldíszí-
tettük a csoportszobákat, az óvodát, az udvart. Zöldségfélékbõl salá-
tát, tökbõl süteményt készítettünk. A gyerekek izgatottan várták a
délutánt a szüleikkel, akik tökkel, zöldségfélékkel, késsel, kanállal,
gyertyával felszerelkezve érkeztek.
Rövid kis mûsor bemutatása után átrendeztük a termet, s megkezdõ-
dött a munkálkodás. A felnõttek kivágták a felesleges részeket, a gye-
rekek kivájták a tök belsejét. Aki megéhezett, tökpitét, tökkel töltött
palacsintát, süteményeket falatozott. Az elkészült munkákat kitettük
az ajtó elé, hogy mindenki megnézhesse.
Jó hangulatban telt a délután, „tök” jó alkotások születtek.
Köszönjük a szülõk aktív részvételét a rendezvény lebonyolításában!

Pál Ildikó óvodapedagógus
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Mészöly-hírek
ISKOLÁNKBAN JÁRT

A TEJKAMION

„Fedezd fel a tej útját, hiszen nagyon érde-
kes és hosszú utat tesz meg, míg végül az
asztalra kerül.”
2017. november 20-án a mészölyös diákok
is részesei lehettek a „Tej útja” elnevezésû
roadshow-nak.
A Tej Szakmaközi Szervezet és Termékta-
nács különleges Tejkamionja ebben az év-
ben 50 általános iskolában népszerûsíti a
hazai tejet és a tejtermékek fogyasztását.
Nagy megtiszteltetés, hogy a kiválasztott
iskolák egyike a Mészöly Géza Általános
Iskola.
Reggel egy igazi amerikai, kacsacsõrös
Kenworth „óriás” kamion várta a gyereke-
ket a tejes felfedezõútra. A nem minden-
napi felépítményben öt, tejjel foglalkozó
állomáson keresztül ismerték meg a tej út-
ját a diákok. A kamiont kísérõ dietetikus és
segítõi bemutatták az érdeklõdõknek,
hogy mit jelent a „Tej útja” – azaz, hogyan
kerül a tej a réten legelõ tehenektõl az asz-
talra, vagy a boltok polcaira. Érdekes fel-
adatokon keresztül megismerték a tej ke-
letkezését: a termelést, feldolgozást, az ál-
latok takarmányozását, a különbözõ tej-
termékeket és a tej szerepét az egészséges
táplálkozásban.
A Tejkamion interaktív, látványos prog-
ramjai, a dietetikus érdekes elõadása, az
izgalmas és érdekes játékok emlékezetessé
tették a „tejes” napot gyerekeink számára.
Köszönjük a Tej Szakmaközi Szervezet és
Terméktanácsnak és Harcz Zoltán ügyve-
zetõ igazgató úrnak, hogy az oktatóprog-
ram eljutott iskolánkba!

Toldi Lászlóné

TERMÉSZET-
TUDOMÁNYOS

TEHETSÉGPROGRAM

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma
megbízásából az Emberi Erõforrás Támo-
gatáskezelõ a Nemzeti Tehetség Program
végrehajtásának 2017–2018. évi cselekvési
programja alapján nyílt pályázatot hirde-

tett a matematikai, a természettudomá-
nyos és a digitális kompetenciák erõsítését
szolgáló hazai és határon túli tehetségsegí-
tõ programok támogatására. A pályázati
forrás 1.500.000 forintot biztosít iskolánk-
nak a természettudományos tehetséggon-
dozásra. Ez az összeg fedezi a 60 órás
szakkör, egy tanulmányi kirándulás és új
eszközök beszerzésének költségeit.
A Nemzeti Tehetség Program céljai között
szerepel a hazai és a határon túli tehetsé-
ges tanulókat, fiatalokat támogató tehet-
ségsegítõ programok folyamatos mûköd-
tetése, a tehetségsegítõ hagyományok õr-
zése és gazdagítása.
Azért veszünk részt ebben a munkában,
mert célunk, hogy a gyerekek aktív közre-
mûködésével, oldottabb légkörben bõvül-
jenek ismereteik természettudományos és
digitális területen. Tudjanak önállóan
problémát megoldani, kísérletet végezni,
együttmûködni társaikkal és a pedagógu-
sokkal. Ezek a szervezett tevékenységek
lehetõséget nyújtanak önálló munkavég-
zésre, kooperatív csoportmunkára, kísér-
letezésre. Olyan tanulókísérleteket végez-
nek el a projekt tagjai, amelyeket iskolai

tanórákon is bemutathatnak, tudásukat
átadhatják tanulótársaiknak. A foglalko-
zásokon lehetõvé tesszük az elméleti és a
gyakorlati ismeretek elmélyítését, kiegé-
szítését. Megfelelõen megtervezett és
összeállított kiselõadások, vizsgálatok, be-
mutatók segítségével a tanulók új össze-
függések birtokába jutnak. A kísérletek
végrehajtása koncentrációt, pontosságot,
fegyelmet igényel. Az összefüggések meg-
látásához rendszerszemléletükre van
szükség. A foglalkozásokon a több figyel-
met és koncentrációt igénylõ vizsgálato-
kat, kísérleteket kötetlenebb hangulatú
megbeszélés követi. Lehetõséget terem-
tünk arra is, hogy az elkészített produktu-
mokat (játékok, eszközök, modellek) ki-
próbálják, szabadon játsszanak velük.
A projektbe bevont gyerekek gazdagítják
természettudományos ismereteiket. Szé-
lesedik látókörük, ezáltal motiváltságuk
emelkedik. A természettudományos tan-
tárgyak iránt fokozódik érdeklõdésük, tu-
dásvágyuk. Az egy-egy tantárgy által nyúj-
tott ismeretanyag beépül az eddigi ismere-
teik hiányzó láncszemei helyére, illetve
tovább építi a meglévõ tudást.

A program részeként Budapestre kirán-
dultunk. A Csodák palotája kiállításai, az
Uránia csillagvizsgáló 3D elõadása az uni-
verzumról szervesen kapcsolódott szakkö-
ri tematikánkhoz. A Tropicáriumban a víz
és a biológia kapcsolatáról szerezhettek
élményközpontú tapasztalatokat tanuló-
ink.
A szakköri munka az egész tanévet felöleli,
így még számtalan kaland és felfedezés
várja kis természettudósainkat.

Dicsérdi Józsefné és Suplicz Ildikó
projektvezetõk

KEDVES JÓ SZÁNDÉKÚ TÁMOGATÓK!
Iskolánk tanulója, Csalai Barbara sajnálatos balesetet szenvedett. Ha tehetik, és sze-
retnék kisebb adománnyal támogatni Barbi mielõbbi felépülését, akkor az alábbi
számlaszámon ezt megtehetik.

B3 TAKARÉK Szövetkezet: 73603018-10202306

Számlatulajdonos: Mátyás Enikõ, kedvezményezett: Csalai Barbara

Köszönjük!
Mészöly Géza Általános Iskola SZMK, DÖK
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Irgalmasság témahét
az alsószentiváni iskolában

2017. november 19. Ferenc pápa ajánlásá-
val a szegények elsõ világnapja lett. A mot-
tó: Ne szóval szeressünk, hanem tettel –
„Gyermekeim, ne szeressünk se szóval, se
nyelvvel, hanem tettel és igazsággal” (1 Jn
3,18). János apostolnak ezek a szavai olyan
felszólítást fejeznek ki, amelyet minden
kereszténynek meg kell hallania. A ko-
molyság, amellyel a „szeretett tanítvány” a
mai napig továbbadja Jézus parancsát,
még hangsúlyosabb az ellentét révén: az
ajkainkat gyakran elhagyó üres szavak és a
konkrét tettek között, amelyek nekünk
azonban mércéül szolgálnak.

Ezeket a gondolatokat szerettük volna
közvetíteni tanulóinknak, amikor novem-
ber 11-e és november 17-e között megszer-
veztük az Irgalmasság témahetet. A szegé-
nyek világnapja mellett különös aktuali-
tást adott a témahétnek, hogy a kezdõ nap-
ja, november 11. Szent Márton, a vége, no-
vember 17. pedig Árpád-házi Szent Erzsé-
bet ünnepnapja. Mindkettõjük legendájá-
nak elmesélése nagyon jó alkalmat ad arra,
hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét a jószí-
vûség, a segítõkészség és adni tudás fon-
tosságára.

Márton 15 éves korában apja kívánságára
jelentkezett katonai szolgálatra. Légióját
Galliába, Franciaországba küldték, ahol
Amiensben teljesített szolgálatot. Különö-
sen kemény tél volt Galliában, sokan meg-
haltak a nagy hidegtõl. Márton minden ru-
háját elajándékozta a szegényeknek, csu-
pán a rajta lévõ ruhadarabok maradtak
meg. Egy napon késõ este, járõrszolgálat-
ból hazatérõben didergõ koldussal talál-
kozott. Köpenyét kardjával kettéhasította
és az egyik felét a koldus vállára borította.
Másnap álmában Krisztust látta abban a
köpenydarabban, amelyet a fázó koldusra
terített. Krisztus így szólt: „Márton, a hit-
tanuló öltöztetett engem ebbe a köpeny-
be.”

Erzsébet 1207-ben született, valószínûleg
Sárospatakon. Édesapja II. András ma-
gyar király volt. Szüleitõl, környezetétõl
nagyon sok vallásos indíttatást kapott, de õ
magában is kiskora óta megvolt az imára és
a szeretetszolgálatra való hajlam. Szívesen
ajándékozta dolgait szegényebb társainak,
korán kezdett koldusoknak alamizsnát
osztogatni. Nemcsak a saját szájától meg-
vont falatokat adta oda, hanem a konyhá-
ról szerzett ennivalókat is vitte a szegé-
nyeknek. Ide kapcsolódik a közismert ró-
zsacsoda:

Egyik alkalommal megkérdezte édesapja:
– Hová mégy, mit csinálsz, mit viszel a kö-
tényedbe rejtve?
Erzsébet igen meglepõdött, zavarában azt
mondta: rózsákat. Kérte Istent, segítsen,
hiszen az édesapja elõtt most mit cseleked-
jen?

Ahogy a kötényét feltárta, bizony az ételek
helyett rózsacsokor villant ki a köténye rej-
tekébõl. Ez az elsõ nagy csoda, ami vele
megesett, de a történetnek ezzel még nem
volt vége. Ahogy a szegény gyerekekhez
érkezett, bizony a rózsacsokor visszaválto-
zott étellé, kenyérré.
Ezeket a legendákat feldolgozva igyekez-
tünk megértetni a gyerekekkel: adni jó!
Ennek megértését segítették elõ a külön-
bözõ, saját készítésû társasjátékok (pl. szív
alakú táblára rózsákat ábrázoló korongok-
ból álló amõba, memóriajátékok színezõ-
bõl), belebújhattak a gyerekek a legendák
szereplõinek bõrébe, királynõi és katonai
jelmezeket készítettek.
Ha megtanulják és megértik, hogy adni jó,
remélhetõleg késõbbi életük során alkal-
mazzák is a tanultakat. Hiszen olyan egy-
szerû dolog lenne jót tenni másokkal!

Kiss Attila igazgató
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Világ körüli utazás Eindhovenben
4. rész

A takaros, új Zenobia étkezde falait kina-
gyított, színes fényképek díszítik. A fény-
képeken örömmel ismertem föl Hamá vá-
ros középkorból származó vízimalmainak
hatalmas fakerekeit, amik a várost átszelõ
Orontész folyó partjaira épültek, és az
egyik régi, hatalmas lakóház ötcsillagos ét-
teremmé átalakított belsõ udvarát, immá-
ron megterített asztalokkal a jelenkori
vendégeknek.
Hirtelen eszembe jutott 2007 õsze, amikor
ebben az étteremben ültem mérgesen egy
holland barátnõmmel. Nélküle sosem ül-
tem volna be egy ilyen drága étterembe, de
õ aznap kijelentette, hogy elege lett az ol-
csó helyekbõl, hiszen Szíriában amúgy is
minden nagyon olcsó a mi pénztárcánkhoz
mérten. Az övébõl biztos, mert a hágai vá-
rosházán dolgozott menedzserként. Nem
értette, miért nem akarom ugyanazt az
ételt egy drága, sikkes, külföldiekkel meg-
tömött étteremben elfogyasztani, amit
negyedannyiért autentikus szíriai közös-
ségben is meg lehet tenni. Kellemetlenül
érezte magát az olcsó, helyi szállodácskák-
ban, mint például az iraki határhoz közeli
Deir ez Zohr városában, ahol estére kelve
a helyi vendégek az aulában ülve, forró te-
át, vagy kávét szürcsölgetve cserélték ki
egymás között a helyi és világhíreket,
azonnal bevonva a véletlenül odatévedõ
külföldi utast is a közösségbe.
Ennek a drága, állandóan külföldiekkel te-
li étteremnek a tulajdonosa állt most itt
elõttem feleségével, Ranával, és két gyer-
mekükkel. Négy éve menekültek a szíriai
Hamából. Rana Szíriában tanítónõ volt.
Most itt segít a férjének falafelt (csicseri-
borsó-pürébõl gyúrt golyócskák salátába
ágyazva, lapos kenyérben), lencselevest és
egyéb szíriai ételfajtákat szervírozni, bevá-
sárolni, az üzletüket együtt fenntartani.
Rana is ugyanabban a nyelviskolában ta-
nult hollandul, mint én (más nincs a kör-
nyéken), és ugyanúgy alig tanult ott vala-
mit. Tehát 23 év óta nem változott a külföl-
dieknek szánt nyelvoktatás minõsége
Eindhovenben. Ha ráérek, Ranát hollan-
dul tanítom, õ pedig engem szíriai arabra,
ami a legszebben hangzó az egész arab vi-
lágban. Szinte énekelve nyújtják el a
kihangsúlyozott szó végét, miáltal a nyelv
egyfajta zenemûként árad dallamosan az
ember szájából a fülébe.
A hollandok segítõkész nép, ha arról van
szó. Az ötvenhatos magyar borzalmak so-
rán több ezernyi magyar menekültet vár-
tak lelkesen, lengõ magyar zászlókkal Hol-
landiában a vasútállomásokon, és minden-
ben segítették õket az itteni letelepedés-
ben.
A hollandok nem félnek, hogy a bevándor-
lók elveszik elõlük a munkát, mert tudják,
hogy a bevándorlók elõször évekig a nyel-
vet kell, hogy tanulják, hogy munkát tudja-
nak vállalni. A nem szakképzett területek-

re elég a tört nyelvtudás. Vajon melyik hol-
land akar takarítani, spárgát, gombát vagy
epret szedni? Tudják, hogy a sikerhez be-
fektetés kell. Tudják, hogy a menekültek
havi segélyének és a menekülttáboroknak
a költségeit az állam apránként levonja tõ-
lük. Elkönyvelik, hogy az adójukból né-
hány százalék a közös konyhára kell. Ami a
lényeg, hogy az ide települõk az államtól
esélyt kapnak az újrakezdéshez.
Nemrég találkoztam egy buszon utazva
egy szíriai húszéves fiúval, aki fodrászként
dolgozik egy közeli faluban. Törökül be-
szélgettünk, mert Törökországban élt és
dolgozott két évig. Anyukája küldte el a
háború elõl Aleppóból. Szerény, szorgal-
mas, becsületes fiú. Ez a fiú is új esélyt ka-
pott egy új élethez itt, Hollandiában.
Persze, hogy léteznek haszonlesõk is, mint
ahogy valószínûleg az ötvenhatos magya-
rok között is számosan lehettek. Mint az
én új szíriai szomszédom. Hónapokig segí-
tettem neki, amiben csak tudtam: illetéke-
sekhez telefonálni, orvost és fogorvost ta-
lálni; fõztem rá két hónapig, mert nem volt
még gáztûzhelye. Az államtól minden rá-
szoruló kap egyszeri letelepedési segélyt,
amibõl a lakását berendezheti. Már az elsõ
nap ott állt a falnál a nagy, lapos televízió,
valószínûleg gáztûzhelyre már nem ma-
radt. Elmesélte a menekülését is. Hogy eb-
bõl mi igaz és mi nem, azt csak az idegen-
rendészeti hivatal tudja eldönteni, talán.
Elmondása szerint Deir ez Zohr városából
származik, ügyvédi végzettséggel rendel-
kezik, és jól ismeri a nyugati kultúránkat.
Miután készségességem nem terjedt ki az
ágyam megosztására, többé nem volt már
szüksége a segítségemre. (Ezek szerint
mégsem ismeri olyan jól a nyugati kultú-
ránkat.) Itt mindent ingyen kíván, és jövõ-
képe három fontos elemet tartalmaz, eb-
ben a sorrendben: barátnõ, kocsi és mun-

ka. A szobája ajtaját úgy csapkodja, mint
egy kocsis, a cigarettacsikkjeit addig az ab-
lakon dobálta ki, míg rá nem szóltam, az
erkélyét csûrként használja, néha hajnalig
hangoskodott a vendégeivel, éjjelenként
dobogott és zörgött, amíg be nem jelentet-
tem a lakáskiadónál. Azóta este tíz után
csöndesebben van. Úgy gondolom, Szíriá-
ban sosem lehetett ügyvéd. Mert számta-
lanszor jártam már Szíriában, és ügyvéde-
ket, orvosokat, eladókat, menedzsereket,
diákokat, tanítókat, földmûveseket és kõ-
mûveseket ismertem meg. Ismerem Szíriát
és a szíreket. Egyik legkedveltebb úti cé-
lom volt a polgárháború kitöréséig, 2011-
ig. Õsi kultúrával rendelkezõ ország volt,
lakói rendkívül kedvesek, szorgalmasak,
vendégszeretõk és segítõkészek. Csak
politikáról nem lehetett beszélni velük,
mert sosem lehetett tudni, ki hallgatja le és
jelenti fel õket.
Eindhoven utcáin biciklizve sok-sok india-
it és kínait is látok. Õk az itteni mûszaki
egyetem diákjai, vagy nemzetközi cégek-
nél dolgoznak. Õk is bicikliznek.
Egyszer ujgurok szolgáltak ki az egyik tö-
rök ábécében. A kínai Kasgarból menekül-
tek, mert az ujgurok moszlimok, és Kíná-
ban nagyon nem szeretik õket. Kína fél,
hogy az ujgurok külön államként leválnak
(akár Tibet), és erõsen elnyomják õket a
szabadságukban.
A világ szerencsére még mindig eléggé vál-
tozatos: bõrszínekkel, szokásokkal, nyel-
vekkel, ételekkel, zenékkel, vallásokkal és
véleményekkel. Milyen egyoldalú, unal-
mas is lenne az élet egy homogén, egyfor-
ma környezetben! Mindezt a változatos
szépséget körülöttünk csak óvni, ápolni és
megbecsülni kellene, amíg van.
Vége

Gulyás Ibolya
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Almás tócsni

Hozzávalók: 200 ml tej, 1 ek vaj, 2 ek cu-
kor, 3 g instant élesztõ, 2 közepes alma, 0,5
tk fahéj, 50 g darált dió, 200 g finomliszt, 1
db tojás, 1 ek vaj (a sütéshez).

A tejet és a vajat összemelegítjük, és ha
már langyos, átöntjük egy bögrébe, vagy
pohárba. Hozzákeverünk egy evõkanál
cukrot és az instant élesztõt, és félretesz-
szük felfutni. Ezalatt az almákat meghá-
mozzuk, kicsumázzuk és lereszeljük. Hoz-
záadunk egy evõkanál cukrot és a fahéjat,
elkeverjük, és néhány percig állni hagyjuk,
hogy levet eresszen. Közben a lisztet össze-
keverjük a dióval, hozzáütünk egy tojást,
beleöntjük a felfuttatott élesztõs tejet, és
hozzáadjuk a kinyomkodott, reszelt almát,
és alaposan összedolgozzuk a tésztát. Egy
serpenyõben kevés vajat hevítünk, és egy-
egy merõkanálnyi adagokat kisütünk a
tésztából. Friss fügével, dióval megszórva,
mézzel megcsorgatva tálaljuk!

Baconös krumplirózsa

Hozzávalók: 1 cs leveles tészta, 25 dkg pa-
rázskrumpli, 6 szelet bacon, 1 ek vaj, 1 ek
fûszerpaprika, bors és só ízlés szerint.
A leveles tésztát 6 csíkra vágjuk fel egy
pizzaszeletelõ segítségével. A krumplikat
megpucoljuk és vékony szeletekre szele-
teljük egy zöldséggyalu segítségével. A le-
velestészta-csíkok hosszanti részére, egy-
más mellé rakosgatjuk a krumpliszeleteket
úgy, hogy egy kicsit fedjék egymást. A
krumplikra jöhet egy baconszelet, amiket

aztán borsozzunk, és szórjuk meg kevés fû-
szerpaprikával. Majd óvatosan tekerjük fel
õket rózsa formájúra. Vajazzunk ki egy
muffinsütõt, és a krumplirózsákat állítsuk
a mélyedésekbe. Ha megvan az összes, ak-
kor sózzuk meg õket. Tegyük 220 fokra
elõmelegített sütõbe az egészet, 25 percre.
Ha szépen megsültek, már fogyaszthatjuk
is.

Krémsajtos csirkemell
spenóttal és póréhagymával

Hozzávalók: 2 ek vaj, 2 db csirkemellfilé,
só és bors ízlés szerint, 4 gerezd fokhagy-
ma, 30 dkg light krémsajt, 1 db póréhagy-
ma, 2 dl alaplé, 75 g parmezán, 150 g spe-
nót.

A fokhagymát finomra aprítjuk, a póré-
hagymát felkarikázzuk, és egy kis részét
félretesszük. A csirkemellet kisebb dara-
bokra/szeletekre vágjuk. Egy hõálló serpe-
nyõben vajat olvasztunk, rádobjuk a csir-
kemellet, sózzuk-borsozzuk, és kicsit meg-
pirítjuk. Amikor már teljesen kifehéredett
a hús, rádobjuk a fokhagymát és üvegesre

pirítjuk. Hozzáadjuk a krémsajtot és a pó-
réhagymát, majd az egészet összekeverjük.
Amint teljesen elolvadt a krémsajt, hozzá-
öntjük az alaplevet, és belereszeljük a par-
mezán kétharmadát. Hagyjuk kicsit bu-
gyogni, majd hozzákeverjük a spenótot, és
addig fõzzük, amíg a spenót összeesik.
Alaposan megkeverjük, majd a tûzrõl le-
húzva a tetejét feldíszítjük a félrerakott
póréhagyma-karikákkal, és ráreszeljük a
maradék parmezánt. 200 fokra elõmelegí-
tett sütõben 10-15 percet sütjük, hogy a
teteje megpiruljon egy kicsit. Rizzsel, vagy
tésztával kínáljuk.

Sütõtökös-mákos rétes

Hozzávalók a tésztához (2 rúd): 6 db rétes-
lap, 5 dkg vaj, 2 ek tejföl; a tökös töltelék-
hez: 30 dkg sütõtök, 5 dkg cukor (vagy éde-
sítõszer), 1 ek búzadara, 1 kk vaníliaaro-
ma; a mákos töltelékhez: 12 dkg darált
mák, 7 dkg cukor (vagy édesítõszer), 1 dl
habtejszín.

Süssük meg a tököt, várjuk meg, míg kihûl.
Ha kihûlt, akkor törjük össze villával, és
keverjük össze az édesítõszerrel, vanília-
aromával és a búzadarával. A darált mákot
az édesítõszerrel és a tejszínnel forraljuk
össze. Vegyünk egy nedves konyharuhát,
rá az 1. réteg réteslap jön, amit megkenünk
olvasztott vajjal, majd jön a 2. réteg, ol-
vasztott vaj, 3. réteg, olvasztott vaj. Erre
jön a mákos massza egy csíkban, a mákra
pedig a tökös réteg, kétoldalt behajtjuk, és
konyharuha segítségével feltekerjük. Óva-
tosan tegyük a vajjal kikent tepsibe, majd
tejfölös-vajas keverékkel kenjük meg. 200
fokos sütõben sütjük 20 percig.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Heti idõjárás
Pénteken és szombaton még marad a kellemesen enyhe, gyenge déli széllel és né-
mi napsütéssel fûszerezett õszies idõjárás. A reggelek fagymentesek lesznek: 1 és
7 fok között alakulnak, napközben pedig 8 és 15 fokig emelkedik a hõmérséklet.
Vasárnap jelentõs változás érkezik: a szél északnyugatira fordul és megerõsödik.
Vasárnap egész nap számíthatunk esõre, délnyugaton záporra. A hõmérséklet
vasárnap hajnalban a vastag felhõtakaró miatt magas marad, ugyanakkor nap-
közben a beáramló hideg levegõ hatására alig emelkedik egy-két fokot, sõt né-
hány helyen napközben tovább csökkenhet a hõmérséklet.
Hétfõtõl visszatérnek a hajnali fagyok: -3 és 4 fokig hûl a levegõ reggel és napköz-
ben is csak 5 fok közelébe emelkedik. Az élénk északnyugati szél hétfõn mérsék-
lõdik, kedden délire fordul.

www.metnet.hu
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KESERÉDES HÉTVÉGE
Nem született meglepetés

Sárbogárd II.–Kisláng Telmex 0-3 (0-1)

Sárbogárd II.: Bernáth – Gráczer Bence,
Juhász, Hegedûs, Sükösd, Szabó, Va-
gyóczki, Luczek, Krajcsovics, Horváth Á.,
Lajtos.
Cserék: Vámosi, Horváth B., Demeter, Brú-
zsa.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Kisláng–Telmex: Ányos – Juhász M., Ger-
gely, Árki, Dudar K., Dudar E., Simon, Ju-
hász J. B., Komlós, Balogh, Kovács.
Cserék: Kiss N., Rehák V., Willerding B.,
Lévai, Takács, Kassai J. L., Kassai Cs. Gy.
Az õszi tabella elsõ helyezettjét fogadta az
utóbbi hetekben rapszodikusan szereplõ
Sárbogárd II. A mérkõzés elején tapogató-
zó játék alakult ki, némi hazai fölénnyel. A
26. percig kellett várni az elsõ kapu felé
tartó lövésre, de Luczek R. 10 m-rõl fölé
bombázott. A 31. percben Dudar E. bedo-
bása a kapu elé szállt, és a kapujából ki-
mozduló Bernáth I. a labdát a gólvonal
mögé ejtette. Öngól, 0-1. (Nem Brúzsa S. P.
volt a kapuban! A jegyzõkönyvben rosszul
rögzítette a jegyzõkönyvvezetõ.) A gól meg-
nyugtatta a vendégeket és átvették a játék
irányítását. Szünet után sem változott a já-
ték képe és a Kisláng gólra törõ játéka az
59. percben eredményre vezetett. Bal ol-
dali támadást vezetve a középre ívelt lab-
dát Juhász M. a kapu közepébe fejelte, 0-2.
A 71. percben végleg eldõlt a három pont
sorsa. Lajtos A. a büntetõterületen belüli
szabálytalan szereléséért a játékvezetõ
11-est ítélt. A büntetõt Balogh Z. a balra
mozduló kapus mellett a kapu jobb oldalá-
ba lõtte, 0-3.
Megérdemelt vendégsiker a veszélytelen
támadójátékot nyújtó hazaiak ellen.
Jók: Vagyóczki P., illetve Komlós R., Du-
dar K., Simon I.

Szezonzáró mérkõzés

Sárbogárd U19–Ercsi Kinizsi U19
4-0 (2-0)

Sárbogárd: Brúzsa S. P. – Vagyóczki P.,
Kisari K. I., Sükösd Gergõ, Molnár, Hor-
váth, Demeter, Simon, Barabás, Kiss,
Luczek.

Cserék: Bruzsa, Petõ, Husvéth, Márkovics,
Bögyös.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Ercsi Kinizsi: Rácz – Liszi, Németh,
Nikolics, Bognár, Imri, Jakus, Góman,
Hoffmann, Bálint, Vizsnyiczki.
Cserék: Németh, Dombóvári, Matizevics.
Vezetõ edzõ: Lieber Károly.
A mérkõzést megtekintették az edzõi kon-
ferencia résztvevõi és Ferenczi Attila. A
Labdarúgó Stílusképzõ Akadémia elõadó-
jának véleménye a látottakról nagyon po-
zitív volt. Kiemelte a hazaiak szervezett já-
tékát és a jól mûködõ csapatjátékot.
A hazaiak léptek fel a mérkõzés megkez-
dése után támadólag, és a vendégek védel-
me a 41. percig állta a rohamokat. A 41.
percben Sükösd G. kilépett a védõk között
és a kapuson átemelt labdát a hálóba lõtte,
1-0. A félidõ lefújása elõtt a 44. percben is-
mét Sükösd G. volt eredményes és 2-0-ás
hazai vezetéssel vonultak szünetre a csa-
patok. A második félidõben továbbra is a
Sárbogárd birtokolta többet a labdát és a
64. percben sikerült Rácz M. kapujába jut-
tatni. Márkovics D. alapvonal elõtt vissza-
kanalazott labdájára Simon Cs. érkezett és
5 m-rõl a hálóba lõtt, 3-0. A mérkõzés vég-
eredménye a 76. percben kialakult, Petõ
A. jól eltalált lövése talált utat a Kinizsi ka-
pujába 4-0.
Az õszi szezonzáró mérkõzésen megérde-
melt hazai siker született.

Tabella

1. LMSK 14 11 2 1 54 19 35 35
2. Sárbogárd 14 11 2 1 41 10 31 35
3. Mór 14 10 1 3 53 18 35 31
4. Felcsút 14 9 3 2 58 17 41 30
5. Martonvásár 14 8 2 4 40 26 14 26
6. Bicske 14 7 3 4 35 31 4 24
7. Szár 14 7 2 5 47 35 12 23
8. Baracs 13 7 2 4 30 20 10 23
9. Velence 14 5 2 7 22 32 -10 17
10. Ercsi Kinizsi 14 4 2 8 24 52 -28 14
11. Videoton 14 4 0 10 22 52 -30 12
12. Mezõfalva 14 3 0 11 27 61 -34 9
13. Dég 14 2 2 10 27 51 -24 8
14. Polgárdi 14 2 1 11 27 59 -32 7
15. L.komárom 13 2 0 11 21 45 -24 6

Kiküzdött gyõzelem

Sárbogárd U16–Ercsi Kinizsi U16
2-1 (0-0)

Sárbogárd: Deák Z. – Lengyel, Horváth A.
R., Suhajda, Biró, Gábris, Deák S., Erdé-
lyi, Sohonyai, Bruzsa Tamás, Horváth B.

Cserék: Horváth Á. M., Bruzsa Balázs.

Ercsi Kinizsi: Nagy – Németh I. S., Dom-
bóvári, Németh R. Gy., Bálint, Imri, Ba-
log, Hujber, Horváth, Izsó, Matizevics.

Cserék: Szacski, Gulyás, Hodula Ádm, Ru-
dolf, Óanna.

Vezetõ edzõ: Lieber Károly.

Az elsõ félidõben birkóztak egymással a
csapatok, és nem tudott egyik csapat sem
felülkerekedni ellenfelén. A szünet után
összeszedetté vált a hazaiak játéka, és már
a félidõ elején büntetõhöz jutott a hazai
csapat. Gábris R. a kapu mellé lõtte a lab-
dát; nem sikerült megszerezni a vezetést.
A 55. percben Gábris R. átadását Erdélyi
A. lõtte a vendégek hálójába, 1-0. A vendé-
gek kitámadtak és a 65. percben sikerült az
egyenlítés. Szögletrúgás után a labdát
Horváth Zs. sodorta a kapuba, 1-1. Küz-
dött, harcolt a Sárbogárd a gyõzelem meg-
szerzéséért, és az erõfeszítést siker koro-
názta. A 80. percben egy bedobás után Er-
délyi A. elé került a labda, és 17 m-rõl, jól
eltalált lövéssel vezetéshez juttatta a
hazaiakat, 2-1.

Szoros mérkõzésen, kissé akadozó játék-
kal sikerült továbbra is a veretlenségi soro-
zat megtartása.

A hétvége sportmûsora

2017. november 25. (szombat)

14.30 óra: MPF Ráckeresztúr–Sárbogárd
II. (megyei II. o., Érden)

2017. november 26. (vasárnap)

10.00 óra: Baracs U16–Sárbogárd U16
(Baracson)

Szántó Gáspár
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Jelentõs hátrányt ledolgozva hoztuk el
a fontos pontokat

Bicske TC–VAX KE Sárbogárd 25-28 (12-9)
Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság 8. forduló
Vezette: Kurkó – Nerhaft, nézõszám: 30 fõ.
Sárbogárd: Sohár, – Szabó 6, Bodoki 7, Pluhár, Rehák 7, Gold-
berger 5, Kaló 3.
Cserék: Németh, –Várady-Szabó, Aranyos A., Aranyos Á.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
A hétvégén nagyon fontos mérkõzést vívtunk Bicske ellen idegen-
ben a 4., azaz a felsõházi rájátszáshely megszerzéséért.
A találkozó elejétõl kezdve szépen támadtunk, csak a befejezé-
sekbe csúszott elég gyakran hiba. A hazaiak – élve a lehetõséggel
– szinte az egész elsõ félidõben vezetni tudtak. Védekezésünk
nem volt rossz, viszont a szerencse nem a mi pártunkon állt, mivel
3 sáncról lecsorgó labda is a kapunkban kötött ki. Az elsõ félidõ
végére el is húztak a bicskeiek 3 találattal (12-9).
A második játékrész sem kezdõdött számunkra álomszerûen. 6
perc játék után már 6 gólos hátrányban voltunk (16-10). Ugyanaz
volt a forgatókönyv: kihagyott ziccerek, amelyet az ellenfél meg-
büntetett. Aztán innentõl változott a játék képe. Szépen járt a lab-
da, támadásban és a ziccerek befejezésében is kevesebb hiba adó-
dott. Pár perc alatt megfeleztük a különbséget. Két szélsõnk, Kaló
Péter és Szabó József is kezdték megtalálni az utat a kiválóan vé-
dõ Molnár kapujába. Valamint a kapuban Sohár Máté helyére ér-
kezõ Németh Tamás is bemutatott néhány védést. A 47. percre
zsinórban 3 lõtt gólunknak köszönhetõen utolértük ellenfelünket
(19-19). Megvolt a fonál, amit nem akartunk már kiengedni a ke-
zünkbõl. Lendületbõl tovább mentünk és megfordítottuk a talál-
kozót, az 54. percben Szabó József góljával már 4 volt a javunkra

(21-25). Az utolsó 5 percre már nem maradt sok kérdés. Elõnyün-
ket jól tartva végül célba értünk és 3 gólos gyõzelmet arattunk.
Jól játszottunk, sok tiszta helyzetet alakítottunk ki. Az elsõ félidõ-
ben saját magunkat vertük az elpuskázott lehetõségekkel. A foly-
tatásban komoly bajba kerültünk, de hittünk magunkban és talp-
ra álltunk. Ezért dicséret illeti a csapatot! Végre több jó egyéni
teljesítmény is akadt a csapatban, és nem csak egy embernek kel-
lett felelnie a gólokért. Fontos két pontot szereztünk, amivel meg-
szilárdítottuk helyünket a még rájátszást érõ 4. helyen.
Két hét múlva Ercsibe látogatunk, jó lenne kellemes szájízzel vo-
nulni a téli pihenõre!
December 2. (szombat) 18 óra: Ercsi SE–VAX KE Sárbogárd

Tabella
1. Ercsi SE 7 6 1 0 207 153 54 13
2. Martonvásári KSE 7 5 1 1 202 173 29 11
3. Rácalmás SE 7 5 0 2 195 175 20 10
4. VAX KE Sárbogárd 7 3 1 3 184 161 23 7
5. Bicskei TC 7 2 0 5 154 177 -23 4
6. Móri KSC II. 6 1 1 4 165 199 -34 3
7. Velencei SE 7 0 0 7 163 232 -69 0

A 8. forduló további eredményei:

Martonvásár–Rácalmás 29-28 (13-16), Ercsi–Ve-
lence 36-24 (19-9)

Rehák Tamás

FELHÍVÁS A LEENDÕ KISGIMNAZISTÁKHOZ ÉS SZÜLEIKHEZ
Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõ szülõt és diákot a 2017. november 25-én megrendezésre kerülõ

NYÍLT NAPUNKRA.
8–12 óráig az 5–8. évfolyamos diákok óráira
látogathatnak el.
Közben 10 órától tájékoztatót tartunk a
képzésrõl a szülõknek.

A felvételi vizsgára a jelentkezési
határidõ: 2017. december 8.

A jelentkezési lap a honlapról letölthetõ.

További információkért látogasson el
honlapunkra is: www.psg.hu
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BOGÁRD és VIDÉKE
városi teremlabdarúgó-bajnokság

V. forduló

Dream Team–
Sárszentágota Öfi 3-3

(1-2)

Dream Team: Sipõcz – Rozgonyi, Vörös,
Mondovics, Simon I.
Csere: Bognár J., Bognár R., Hajdu, Kovács,
Varga.
Sárszentágota Öfi: Fekete – Fövenyi, Kiss,
Apolczer, Fazekas.
Csere: Márton.
1. perc: Fazekas gurított a kapu mellé.
Helyzet volt. 3 perc: Simon I. nem teketó-
riázott, kilõtte a bal felsõt, 1-0. 4. perc:
Rozgonyi jó helyzetben kapu mellé lõtt. 5.
perc: Apolczer nagy lövéssel egyenlített,
1-1. 6. perc: Fazekas külsõvel mellé perge-
tett. 7. perc: Vörös lövésében nem volt erõ.
A másik kapunál Sipõcznek akadt dolga.
Nagyot védett! 8. perc: Kiss magasan a ka-
pu fölé lõtt. 9. perc: Sipõcz bravúrosan
védte Fazekas lövését. 13. perc: Kiss nagy
erejû lövésénél megint Sipõcz bravúrjára
volt szükség. 14. perc: Fazekas most maga-
san a kapu fölé lõtt szorongatott helyzet-
ben. 15. perc: Simon került helyzetbe,
azonban kapu mellé durrantott. 16. perc:
Fövenyi szögletbõl legurított labdáját
Márton nagy erõvel a kapu közepébe lõtte,
1-2. 19. perc: Fövenyi lövését védte Sipõcz.
20. perc: Fazekas lövése a kapufa külsõ
élét súrolva ment mellé. 21. perc: Bognár J.
szabálytalankodott. Fazekas állt a labda
mögé, lövése ismét a kapufát súrolva szállt
mellé. 23. perc: Fövenyi lövése a kapufán
csattant: 25. perc: Ágota-szöglet egyik,
majd a másik oldalról. Apolczer nagy lövé-
se kapu mellé szállt. 27. perc: Fövenyi pró-
bálkozott lövéssel. 28. perc: Kiss átadásá-
ból Fövenyi eredményes, 1-3. 29. perc: Fa-
zekas lövését Sipõcz szögletre tornázta.
Szögletrúgás után Fazekas lövése a kapu-
fán csattant. 31. perc: Simon lövésével
szemben Fekete tehetetlen, 2-3. 32. perc:
Hajdu próbálkozott távoli lövéssel. 35.
perc: egy elõre rúgott labdába Vörös bele-
tette a sarkát, irányt változtatott, Fekete
nem tudott hárítani, 3-3. 38. perc: Márton
alig lõtt kapu fölé. 39. perc: A gyõzelemért
hajtott az Öfi csapat, Kiss elhamarkodot-
tan kapu mellé lõtt. Sipõcz remek bravúr-
jainak köszönheti az egy pontot a Dream
Team.
Sága lap: Fövenyi.
Góllövõk: Simon 2, Vörös, illetve Apolc-
zer, Márton, Fövenyi.

Légió 2000, Agro Natur–
Sárkeresztúr Kike

7-2 (3-1)

Légió 2000, Agro Natur: Horváth – Ma-
gyar, Palotás, Szabó, Nyúl.
Csere: Gábris, Tóth G., Virág.
Sárkeresztúr Kike: Visi J. – Szauervein,
Ásványi, Böröndi, Jancski.
Csere: Kristóf, Müller, Visi R.
2. perc: Nyúl szögletébõl Magyar megsze-
rezte a vezetést, 1-0. 3. perc: Ásványi eme-
lése a kapuban, 1-1. 5. perc: Nyúl lövése ka-
pu fölött landolt. 6. perc: Virág lövése a ka-
pu mellé szállt. 6. perc: Szauervein alig lõtt
kapu mellé. 7. perc: Virág átadásából Tóth
G. szerzett gólt, 2-1. 9. perc: Virág tovább
növelte az elõnyt, 3-1. 10. perc: dupla szög-
letet rúghatott a Kike. De? 12. perc:
Böröndi elõbb jó helyzetben elõbb a kapu
mellé, majd fölé bombázott. 16. perc:
Böröndi megint fölé trafált. Volt egy pár
perces fölénye a Kikének, de nem tudtak a
kínálkozó lehetõségekkel élni. 22. perc:
Magyar lövése a falon csattant. 23. perc:
ígéretes helyzetben Szabó elcsúszott. 24.
perc: Nyúl szögletet gurított vissza Magyar
elé, aki nagy gólt lõtt, 4-1. 25. perc: Magyar
lövését Visi J. kispárgázta. 26. perc: Ma-
gyar a saját kapuja elõterébõl rúgta ki a
labdát. Nagy mentés, mert a kapus verve
volt! 28. perc: Szauervein emelését Hor-
váth biztosan hárította. 29. perc: Palotás
próbálkozott lövéssel. 30. perc: Jancski át-
adását elõször Böröndi a kapusba rúgta, a
kipattanóból szépített, 4-2. Kezdés után
Virág lövése Visi J. közremûködésével a
kapuba jutott, 5-2. 31. perc: Virág lövése a
kapufáról vágódott le. 32. perc: Böröndi
próbálkozott. De? 23. perc: Visi R. lövését
védte Horváth. 35. perc: Virág a kapu fölé
emelt. 36. perc: szép támadás, Gábris–Ma-
gyar, Visi J. kezében halt el. 37. perc: Bö-
röndi gyenge lövése nem okozott gondot
Horváthnak. 39. perc: Nyúl is feliratkozott
a góllövõlistára, 6-2. Kezdés után Virág át-
adásából Nyúl a második gólját szerezte a
mérkõzésen, 7-2.
Megérdemelt három pont a Légiónak!
Sárga lap: Magyar, Virág, illetve Böröndi.
Góllövõk: Magyar 2, Tóth G., Virág 2,
Nyúl 2, illetve Ásványi, Böröndi.

Bogárd Junior–FDL Kft.
14-2 (6-1)

Bogárd Junior: Varga – Bor P., Szakács,
Boros, Lénárt.
Csere: Farkas II., Stadler.

FDL Kft.: Farkas – Pap, László, Rehák,
Lakatos Á.
Csere: Ellenbruck, Lakatos Gy.
1. perc: Lénárt lövését Farkas kispárgázta
a mezõnybe. 2. perc: Boros gyenge lövése
kapu mellé szállt. 3. perc: Pap lövését Var-
ga szögletre rúgta. 4. perc: Lakatos Á. lö-
vését Varga szerencsésen lábbal rúgta a
mezõnybe. 5. perc: László lövését Varga
ölbe kapta. 6. perc: meglepetésre Lénárt
lövése talált utat a kapuba, 1-0. 7. perc:
nem sokáig örülhetett a vezetésnek a Juni-
or, mert László átadásából Rehák szerzett
gólt, 1-1. 8. perc: szöglet után Pap hatalmas
gólt rúgott, 1-2. 10. perc: Rehák elhamar-
kodottan kapu fölé lõtt. 11. perc: Farkas II.
lövése kapu mellé szállt, Lakatos Á. lövése
meg Varga lába között a kapuban, 1-3.
Nagy kapushiba! 12. perc: Ellenbruck nö-
velte az elõnyt, 1-4. 15. perc: Ellenbruck lö-
vését Varga bevédte, 1-5. 17. perc: László
nagy lövése kapu fölé ment. 19. perc: Laka-
tos Á. lövését nem tudta hárítani Varga,
1-6. 20. perc: Farkas II. próbálkozott feles-
legesen. Farkas verhetetlen! 22. perc: Far-
kas II. most kapu mellé lõtt. 24. perc: Laka-
tos Gy. mellé, Pap mellé. Tûz alatt a Junior
kapuja! 25. perc: Lakatos Gy. lövését nem
tudta védeni Varga, 1-7. 28. perc: László
növelte az elõnyt, 1-8. 27. perc: Lakatos
Gy. lövését csak nézni tudta Varga, 1-9. 30.
perc: Ellenbruck: 1-10. 31. perc: a tartha-
tatlan Ellenbruck újabb találatával 1-11.
35. perc: Pap lövése alig szállt kapu fölé.
36. perc: Lakatos Á. Varga segítségével
1-12. 37. perc: László: 1-13. 39. perc: Re-
hák távoli lövése akadt meg a kapuban,
1-14. Kezdés után Bor „szépít” a csúfos
eredményen, 2-14.
Tetszés szerint érte el góljait az FDL, Var-
ga kapus nagyon gyenge teljesítményt
nyújtott.
Góllövõk: Lénárt, Bor P., illetve Rehák 2,
Pap, Lakatos Á. 3, Ellenbruck 4, Lakatos
Gy. 2, László 2.

Extrém–Spuri 5-3 (2-2)

Extrém: Németh – Dévényi, Nedoba, Hor-
váth T., Tórizs.
Csere: Szabó A., Szabó F.
Spuri: Huszár – Gilicze, Kiss, Imre,
Bereczki.
Csere: Banda, Bozsoki, Czeiner, Zámbó.
2. perc: ajtó-ablak tárva-nyitva, Horváth T.
fölé vágta a labdát. 4. perc: Bereczki be-
adásából Gilicze megszerezte a vezetést,
0-1. 5. perc: jó a mérkõzés! Tórizs-helyzet,
de kimaradt. Dévényi meg a kapufát talál-
ta el. Mezõnyjáték! Nyom az Extrém! Jobb
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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

az Extrém! 10. perc: Dévényi egyenlít, 1-1.
12. perc: váratlan gól. Szerzõje Czeiner,
2-1. 13. perc: egyéni játék után Szabó A.
egyenlít, 2-2. 14. perc: Szabó A. az üresen
maradt kapu mellé helyezte a labdát. 24.
perc: szöglet után Tórizs mellélõtt. 25.
perc: a tavalyi gólkirály (Horváth T.) nem
találja a góllövõcipõjét! 28. perc: na, végre,
megvan! Horváth szép összjáték után
eredményes, 3-2. 29. perc: újabb Dévé-
nyi-gól és összeesett a Spuri, 4-2. 33. perc:
Imre lövése szállt a kapu mellé. 36. perc:
gyönyörû támadás után szépít Imre talála-
tával a Spuri, 4-3. Van új a nap alatt! 37.
perc: gyorsan válaszolt az Extrém Szabó A.
találatával, 5-3. 38. perc: nagy helyzetben
Imre kapu mellé lõtt.

Sok hibával játszott mindkét csapat, végül
megérdemelt az Extrém gyõzelem.

Góllövõk: Dévényi 2, Szabó A. 2, Horváth,
illetve Gilicze, Czeiner, Imre.

A mérkõzéseket vezette: Tóth István.

Tabella

1. FDL Kft. 5 5 - - 24:3 15

2. Légió 2000,
Agro Natur 5 3 - 2 23:9 9

3. Extrém 4 2 1 1 22:16 7

4. Sárszentágota Öfi 4 2 1 1 14:12 7

5. Twister Galaxy 4 2 1 1 18:19 7

6. Sárkeresztúr Kike 4 2 - 2 12:12 6

7. Dream Team 5 1 1 3 12:17 4

8. Spuri 5 1 - 4 8:21 3

9. Bogárd Junior 4 - - 4 13:37 0

Góllövõlista

1. Dévényi Zsolt, Extrém, 9 gól.

Gróf Ferenc

Jógatréning
haladóknak
2017. december 6-án

18 órai kezdettel jógatréning indul

a Sárbogárdi Mûvelõdési Központban.

Mottónk: „Jóga – út az élethez”

Felszerelés: a szokásos, és ha lehet, hozz magaddal jógapárnát
és természetesen valami folyadékot.

A foglalkozások szerdánként 18 órától kezdõdnek (2x45 perc
+ szünet)

A bérlet ára 10+1 foglalkozásra: 7.500 forint.

Alkalmanként fizetve: 1.000 forint/foglalkozás.

A résztvevõk létszáma a terem nagysága által behatárolt.

A gyakorlás (elõreláthatóan) február végéig tart.

A tréninget Sztari Béla jógaoktató vezeti.

Érdeklõdni és jelentkezni a mûvelõdési házban lehet.

Szeretettel várunk!

Nyílt
karateedzést

tartunk

2017. november 25-én
(szombaton)

10–12 és 15–17 óráig

a Mészöly Géza Általános Iskola
csarnokában, az Antal János
Emlékedzõtábor keretében.

Szeretettel várunk minden
érdeklõdõt!
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Redõnyös 06 (30) 966 8446
Családi házak, intézmények takarítása.
06 (20) 567 6678. (4276837)

Alig használt Dormeo Renew memória-
habos fedõmatrac 140x200x6 cm-es el-
adó. 06 (20) 405 7366
Tûzifa! Száraz akác és tölgy aprítva, öm-
lesztett m3/18.000 Ft. Garantált minõség
és mennyiség. 06 (30) 339 7504
Franciaágy olcsón eladó 06 (20) 390
4524
Pultost keresek 06 (30) 560 0259
Fiatal gazda szántóföldet bérelne támo-
gatás feletti áron! Területek: Nagyhör-
csök, Sárhatvan, Örspuszta, Pusztaeg-
res, Sáregres, Mezõszilas, Káloz, Dég
(Alsótöbörzsök, Sárszentmiklós). Mini-
mum 3 hektártól. Telefon: 06 (30) 613
0823
Aba központjában 90 nm2-es üzlethelyi-
ség hosszú távra azonnal kiadó, pl. pék-
ség céljára. Érdeklõdni: 06 (30) 927 5627
Eladó 1,5 szobás teljesen felújított lakás.
Árpád-lakótelep 22/A földszint. 06 (30)
492 1133
Kiadó garázst keresek az Ifjúsági park
környékén. 06 (20) 276 0520

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA.
06 30 440 5790

ELADÓ egy galambszürke, pár alkalommal használt 50-es
FÉRFI ÖLTÖNY ajándék nyakkendõvel. Ár: 10.000 Ft. 06 20 405 7366

D-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ AUTÓBUSZVEZETÕT keresünk,
ÁLLANDÓ MUNKÁSJÁRAT SZÁLLÍTÁSÁRA

Sárbogárd, Alap, Dunaújváros és Mezõfalva körzetébõl hosszú távra.
Érdeklõdni lehet: +36 30 688 8500

M6-os autópályán, Dunaújvárosnál OMV TÖLTÕÁLLOMÁS
NÕI-FÉRFI MUNKATÁRSAKAT keres.
Jelentkezni: sztrada6kft@gmail.com

TAPASZTALT ÜZLETKÖTÕT KERESÜNK
egyedi tükrök forgalmazásához és egyéb ügyintézésre.

E-mail-cím: uzletkoto17@gmail.com
Telefon: +36 70 3636 325

340 Le-s Case-IH Magnum TRAKTORRA ÉS EGYÉB GÉPRE KERESÜNK
GPS kezelésben jártas traktorost, MAGAS KERESETI LEHETÕSÉGGEL,

sárhatvani munkahelyre, valamint EO-JUMZ ÖREG KOTRÓRA
KERESÜNK traktoros jogosítvánnyal rendelkezõ, nyugodt kezelõt,

MAGAS KERESETI LEHETÕSÉGGEL.
Telefon: 06 30 3400 224

Ha karácsonyig ÚJ KERÉKPÁRT vásárol
a SPURI kerékpárszaküzletben, AJÁNDÉKBA KAP

egy FENYÕFÁT KARÁCSONYRA!
Sárbogárd, Ady E. út 213. 06 30 425 9736

BEJÁRÓNÕT KERESÜNK
általános házkörüli és irodai kisegítõ munka elvégzésére, FÕÁLLÁSBA.

E-mail-cím: uzletkoto17@gmail.com Telefon: +36 70 3636 325

COSA NOSTRA PIZZÉRIA ÉTELFUTÁRT KERES.
Jelentkezés a helyszínen.

Kedves fiatal INFORMATIKUSOK!
Bõvülõ csapatunkba KERESÜNK KOLLÉGÁT

SÁRBOGÁRDI MUNKAVÉGZÉSRE, BOLTI ELADÓ MUNKAKÖRBE.
FELTÉTEL A 25 ÉV ALATTI KOR

ÉS AZ ÖNÁLLÓ MUNKAVÉGZÉSHEZ SZÜKSÉGES SZAKTUDÁS.
Jelentkezni lehet az allas@pcpro-alba.hu e-mail címen.

Szüts Gábor 8000 Székesfehérvár, Budai út 16.
Telefon: +36 30 237 1901, +36 22 314 360,

e-mail: szutsg@pcpro-alba.hu,
web: http://pcpro-alba.hu, webshop: http://usedpc.hu

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

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

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, AL-
SÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, SÁR-
BOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENT-
MIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-
ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, va-
lamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián 0–24
óráig.
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Helytörténeti
füzetek

A Sárbogárdi Múzeum Egye-

sület alakulásakor, 2009-ben

fontos célkitûzésként jelölte

meg a közös sárbogárdi örök-

ségünk feltárását, megismer-

tetését és ezen keresztül

megõrzését. E törekvés része

induló sorozatuk, melyben

tudományos jellegû történel-

mi tanulmányokat, szemé-

lyes élettörténeteket, életraj-

zokat, visszaemlékezéseket

éppúgy meg kívánnak jelen-

tetni, mint régi fényképeket,

képeslapokat összegyûjtõ al-

bumokat.

Eddig megjelent kötetek:

Isztl László:
Adatok Sárbogárd régészeti

topográfiájához
***

Dr. Kék Emerencia:
Egy magyar polgár
a XX. században –

Tatár József
úri szabó mester életrajza

***

Kovácsné Komáromi Edit:
Huszár Dezsõ közéleti

munkássága és utóélete
1918-tól napjainkig

Lakk Norbert:
A sárbogárdi zsidóság

története
***

Tóth Kornélia:
A sárbogárdi községi (reál)

gimnázium története
1920–1928

***

Csanády Sándor:
A Sárbogárdi Községi
Gimnázium értesítõi

1920–1928
***

Kiss Józsefné:
Életem – Apám emlékére

A kötetek megvásárolhatók

a szerkesztõségben.
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