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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Mi lesz, ha…
Kedvenc olvasmányunk a gyerekekkel a
Mi micsoda és a Mit? Miért? Hogyan?
könyvsorozat, amiben a gyermekek nyel-
vén, nagyon jó illusztrációkkal sok érde-
kességet tudhatunk meg a minket körül-
vevõ, természet és ember alkotta világ-
ról. Most éppen az univerzumról, csilla-
gokról, bolygókról olvasunk esténként.
Kislányomat mélyen érintette, hogy egy-
szer éltetõ elemünk, a Nap is megszûn-
het létezni, s ha fölrobban, akkor vele
vész a Föld is. A nagy ismeretlen erõtõl
megszeppenve azt kérdezte:
– Mi lesz, ha meghalunk?
– Akkor majd lesz belõlünk kõzet, vagy
csillag, de lehet, hogy növény, vagy ma-
dár.
Könnyek kezdtek csillogni a szemében,
majd csorogtak sorban lefelé az arcocs-
káján, végül kétségbeesett sírás lett rajta
úrrá.
– Akkor nem leszel az anyukám?
– Csak a testünk pusztul el, a lelkünk
nem. Akik szeretik, azok megkeresik,
megtalálják egymást. Lehet, hogy fák le-
szünk, és egymás mellett fogunk állni.
Nekünk, felnõtteknek is rémisztõ, ami-
kor rajtunk kívül álló elemeknek va-
gyunk kiszolgáltatva, a számunkra meg-
szokott tér idegennek, átláthatatlannak,
kijárat nélküli zsákutcának tûnik. Az a
tény adhat ilyenkor erõt, hogy rendelte-
tésünknek célja van, és az a cél nem em-
beri…

Hargitai–Kiss Virág

VÁROSJÁRÓVÁROSJÁRÓ
SZÜRETISZÜRETI Írás a

4-5. oldalon.

Az õsz asztala
Ezt a csodás, gazdag õszi termésekbõl ké-
szült alkotást Sárhatvan központjában, a
klub elõtt kaptam lencsevégre. A települé-
sen átkelõket e szemnek és ízlelõbimbók-
nak is kellemes látvány fogadja, s deríti jó
kedvre.

HKV
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BOGÁRDI
KARIKA

Harmadszor vették nyakukba Sárbogárd településrészeit a bi-
cikli szerelmesei – a harmincfõnyi társaság a Mozdulj a Városért
Egyesület szervezésében kelt útra szombaton reggel a töbörzsöki
Szent István Általános Iskolától, a gyülekezõ és eligazítás után.
Fodor Jánost, az egyesület elnökét kérdeztem a részletekrõl:

– Mindenféle korosztály képviselteti magát „A falu asztala – ke-
rékpáros nap” rendezvényen?
– A nevezettek közt 7 éves a legkisebb, Farkas Luca, és 60 fölötti a
legidõsebb, Kelemen Béláné. Egész család is indul: a Farkas
család.

– Több állomást is be szoktak iktatni, ami azt is szolgálja, hogy
Sárbogárdot jobban megismerjék a résztvevõk. Melyek lesznek
idén ezek az állomások, és ott mivel várják a csapatot?
– Hasonlóképpen szerveztük az idei eseményt is, mint az elmúlt
években. Az elsõ állomás Nagyhörcsök, Bakonyi Istvánék telep-
helye, ahol a rendõrség a kerékpáros ügyességi versenyt bonyolít-
ja le, utána megyünk Sárhatvanra, ahol az asszonykórus látja ven-
dégül a csapatot és újra meg tudjuk nézni a sárhatvani sírkápol-
nát. Utána Rétimajor felé vesszük az irányt, ahol pörkölt és ha-

lászlé közül lehet választani ebédre. Majd a KRESZ szellemi ve-
télkedõt követõen Sárbogárdra az Ifjúsági parkba jövünk, ahol 16
órakor lesz a sárbogárdi tûzoltóság közremûködésével a habparti,
amit a gyerekek óriási lelkesedéssel várnak. Az égiek a kegyeikbe
fogadtak bennünket, ismét szép õszi nap elé nézünk.
– Lesz koncert a nap végén?
– Szerettük volna, ám sajnos betegség miatt a koncert elmarad.

– Különbözõ tempóban haladnak, fõleg a gyerekek. Mi van a
gyorsakkal?

– A jelenlévõk dicséretére legyen mondva, hogy az elmúlt két év-
ben is nagyon fegyelmezett volt a csapat. Mindenki megfogadta a
kérést, hogy kiegyensúlyozott, normál tempóban haladjon. Nem
versenykerékpározást folytatunk, hanem kellemes idõtöltés a cél.
A polgárõrség felvezetésével, a rendõrség biztosításával halad a
menet. Az egyesület gondoskodik út közben frissítõrõl és pogá-
csáról.

Sárhatvanon a kápolnában megismerkedhetett a csapat az épület
történetével, Zámbóné Piroska elõadásának köszönhetõen.

A KRESZ elméleti és gyakorlati feladatokban Farkas Luca és
Gyõri Richárd jeleskedtek, s így õk kapták a kapitányság ajándé-
kát. De senki sem távozott üres kézzel: a Mozdulj a Városért
Egyesület nevével feliratozott szép tollakkal térhetett haza
mindenki, s a nap élményeivel.

Hargitai–Kiss Virág
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Köszönetnyilvánítás
A harmadik alkalommal megrendezett „A falu asztala – kerékpáros
nap” rendezvény támogatásáért köszönetet mondunk az alább felso-
rolt szervezetek és magánszemélyek részére:
Tesco áruház, Gázmodul – Weisz Kft., Aranyponty Zrt., Sárhatvan klub, Sár-
réti Híd szerkesztõség, Bogárd és Vidéke szerkesztõség, tûzoltó-parancs-
nokság, rendõrkapitányság, Fekti Csaba rendõr százados, Horváth Ferenc
rendõr törzszászlós, Nagy Tamás rendõr fõtörzsõrmester, városi önkor-
mányzat, töbörzsöki általános iskola, Széra Kft., polgárõrség, Protect-Lux
07 Kft., Fodor és Molnár Kft., Szilveszterné Nyuli Ilona, dr. Szabadkai Jó-
zsef, Nagy Beáta, Fekete László, Oláh Gizella, Hegedüsné Bereck Erzsébet,
Streng Ferenc, Kelemen házaspár, Fent Gyõzõ, Szilveszter János, Horváth
Ferenc, Rigó József, Fodor János.

Mozdulj a Városért Egyesület vezetõsége
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VÁROSJÁRÓ SZÜRETI
Szeptember 8-án déli harangszóra szüreti
felvonulásra készült Sárszentmiklós apra-
ja–nagyja. A rendezvényt Kéri Gábor és
felesége, Niki szervezte, de mellettük na-
gyon sok család, baráti kör kivette a részét
a feladatokból – tényleg teljes volt az ösz-
szefogás!
A korábbi szokásuktól eltérõen a felvonu-
lók idén ellátogattak Sárbogárd fõterére
is, ahol sokat táncoltak, vigadoztak, invi-
tálták a nézõket közös táncra, illetve a bí-
róság épülete elõtt készült egy közös fotó
Niki kezdeményezésére, megörökítve a
rendkívüli szüretit. Az ötletet egy 30 évvel
ezelõtti fotó adta, mely ugyanezen a hely-
színen készült.

A felvonulás 12 órakor indult a sárszent-
miklósi óvoda és katolikus templom mö-
götti kispályáról. A menet elején vonultak
a csikósok, betyárok id. Vámosi István fel-
ügyelete mellett. Õket a gyönyörû bírói
hintó követte, amit Tóth József hajtott. A
bíróné szerepét Tóthné Sebestyén Niko-
lett, a bírói tisztet Tóth Tivadar töltötte be.
Mosolygósan, jókedvûen integettek a falu
népének, amerre jártak. Három kisgyer-
mekük is részt vett a felvonuláson. Máté, a
legidõsebb, betyárnak öltözve egyedi tán-
cot is betanult a tánccsoporton belül, de
kishúgai, Zsófi és Barbi is aranyosan végig-

szerepelték a napot, és azóta is szüreti láz-
ban égnek édesanyjuk elmondása alapján.
A vajdáné, Bartókné Ildikó széles moso-
lyával és gyönyörû piros ruhájával feldobta
a hangulatot. Párjával, Zoltánnal együtt
gyönyörû lovukkal, Negróval és szépen fel-
díszített kocsijukkal vonultak a menetben
és táncoltak a megállóknál. Még a bálba is
a ruhájukban érkeztek, a népi hagyomány
szerint, akárcsak a bíró, bíróné és kocsisuk,
Jóska csodálatos Bocskai-öltözetben.
A kisbírói feladatokat nem is oszthatták
volna jobb emberre, mint Simon Lászlóra,

akinek határozott, de humoros elõadása
mindenkinek az arcára mosolyt csalt. Laci
örömmel fogadta és teljesítette a felkérést.
Párja, Anikó és kislánya, Niki – aki a ci-
põcskéjét ledobva táncolt – biztosan jövõ-
re sem hagyják ki a felvonulást.

Senki sem maradt szomjan a felvonulók
közül, kiváló munkát végeztek a csaposok:
Tóthné Anna, Puha Mária, Tollasné Kati-
ka, valamint Tollas Józsi, akik igyekeztek
mindenhová odaérni a borral, üdítõvel,
frissítõkkel, pogácsával. Nem is volt pa-
nasz a kiszolgálásra!

A bíró és bíróné háza elõtt bõséges ven-
déglátás fogadta a felvonulók seregét,
sok-sok süteménnyel, amihez mindenki
hozzájárult egy-egy tálca finomsággal.
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Köszönet a polgárõröknek
Ezúton is szeretnék hálás kö-
szönetet mondani Sárbogárd
minden lakója nevében a pol-
gárõröknek, akik szabad ide-
jüket nem sajnálva, számos
rendezvény biztosítása mel-
lett, reggelenként segítik, fel-
ügyelik a gyermekek biztonsá-
gos átkelését a város központ-
jában lévõ zebránál! Jelenlé-
tükben érezhetõen jobban
odafigyelnek az autósok a gya-
logátkelõhelyeknél kötelezõ
elsõbbségadásra.

Hargitai–Kiss Virág

Egyedinek számított a felvonuláson a Ho-
moksorról a Széchenyi utcáig, illetve a Hõ-
sök terétõl Tinódig tartó séta. Elöl vonult a
kisbíró és párja, a bíró és bíróné, majd a
többiek.
Kériné Niki és Tóthné Sebestyén Niki a ki-
csiknek tanított be táncot délutánonként a
miklósi klubnál, illetve Érsek Enikõ pusz-
taegresi tánccsoportjával és erre az ese-
ményre külön tanult koreográfiájukkal
ugyancsak elkápráztatták Sárszentmiklós
és Sárbogárd népét.

Mindenkinek hatalmas dicséret a szép és
vidám felvonulásért!
A bál este 9 órakor kezdõdött, remek han-
gulattal, nyitótánccal. Rengeteg tombola-
tárgy került kisorsolásra, illetve még haj-
nalban is volt titkos aprósütemény-tarta-
lék, mellyel a mulatozókat kínálták. A re-
mek hangulatról az est folyamán Bocs Zol-
tán és társa gondoskodott hajnali 4 óráig.
Niki ezúton is köszöni a sok segítséget el-
sõsorban családjának, barátainak, ismerõ-
seinek; a felvonulás és bál remek hangula-
ta megalapozta a jövõre nézõ terveit.
Köszönet a tombola-felajánlásokért a kö-
vetkezõknek: Irka papír–írószer, Zöld-
ség–gyümölcs (Hõsök tere), Fruzsi Bizsu,
Center Sport, Sudár Gábor, Hevestherm,
Szivárvány papír–írószer, Fõtéri Cukrász-
da, Weisz György, Gazdabolt kertcent-
rum, Orova 2000, Viki boltja, Miklósi Gaz-
dabolt, Tom Market, Drogéria Ajándék-
sziget (Sárszentmiklós), Mezõ Péter.
Köszönet a segítségért, támogatásért a kö-
vetkezõknek: Kéri Gábor, Kériné Niki,
Tóth József, Tóth Józsefné Anna, Rigó Ist-
ván, Érsek Enikõ, Érsekné Erika, Bogárd
és Vidéke nyomda, Gábris István, Gábris
Tibor, Czeiner Mihály, Farkas István, Pu-
ha Mária, Bende János, Szarka Balázs, dr.
Kellner Péter, Tollas Józsefné Katika, Tol-
las József, dr. Sükösd Tamás, Kapoli Zol-
tán, Winkelmann Tamás, Majláth Kriszti-
án, id. Varga László, Dömsödi János, Kis
Bence, Nagyné Bögyös Szabina, Nagy
Miklós, Tóthné Sebestyén Nikolett, Tóth
Tivadar, Kéri Kíra, Király Lászlóné Erzsi-
ke, Király László, Bartók Zoltán, Bar-
tókné Ildi, Simon László, Vámosi István,
Németh László, Zsemberi Tamás, Lendvai
Anikó, Héricz József, Deák Károly, Kõ
Imre pék, Sárszentmiklósi Általános Isko-
la, Szigeti József, pusztaegresi táncosok,
sárszentmiklósi táncosok, Palotás Beáta,
Reichardtné Szalai Ági, Bocs Zoltán,
polgárõrség, rendõrség, Légió Security.

Tudósítónktól

A bors reménye

Kicsi a bors, de erõs – szól az ismert szólás.
Igaz ez arra a maroknyi elkötelezett sárbo-
gárdira is, akik szemétszedési akciót hir-
dettek szombatra. Kevesen voltak, s habár
a szemetelõk elleni küzdelem reményte-
lennek tûnik, mégsem adják fel, hitük erõs
abban, hogy kitartó, következetes munká-
jukkal apró lépésenként talán mások is po-

zitív irányba formálódnak. Akik részt vet-
tek ezen a napon a szemétszedési akcióban
a Petõfi utca és Ifjúsági park közötti terüle-
ten, azok a mindennapokban is missziót
folytatnak a tiszta környezetért: rászólnak
azokra, akik a kuka helyett szanaszét szór-
ják a szemetüket, gyermekeiket, tanítvá-
nyaikat, az õket körülvevõ embereket is a
természet tiszteletére ösztönzik.
Annak tudatában teszik ezt, hogy a rendbe
rakott terület csak ideig–óráig marad érin-
tetlen, mert érthetetlen módon vannak,
akik a kuka mellett dobják el például a
pékáru zacskóját, a használt zsebkendõt
nem viszik haza a zsebükben, táskájukban,
hanem a földre ejtik, amit aztán visz a szél.
De végeláthatatlan az italospalackok sora
is.
Köszönet ennek a maroknyi csapatnak a
munkájáért! Azt kívánom, hogy gyarapod-
jon a hozzájuk hasonló szemléletmódú
emberek száma, és egyenes arányban
csökkenjen a primitív szemetelõk létszá-
ma.

Hargitai–Kiss Virág
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Cecei sulibörze
Iskolagyümölcs, Iskolatej és Iskolarendõr

Már a 2018/19-es tanév elsõ hetében megérkezett a Cecei Általá-
nos Iskolába a Kiskõrösi Vega-Ház Kft. jóvoltából az Iskolagyü-
mölcs Program keretében a paprika és paradicsom, amit nagy
örömmel fogyasztottak el a diákok. A folytatásban hetente érke-
zik a tervek szerint a gyümölcs és gyümölcslé, ami az egészséges
táplálkozásra való nevelést támogatja majd az intézményben.
Az idei tanévben is a Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. munkatársai szál-
lítják az Iskolatej Program keretében a tejtermékeket az iskolába.
Idén kakaó, réteges joghurt és tömlõs sajt is felkerült a listára,
amivel a diákokat a tejtermékek fogyasztására ösztönzik.

Az Iskolarendõr Programban idén is Badics József törzszászlós,
cecei körzeti megbízott támogatja az iskolás diákokat, akik a tan-
év során több alkalommal is találkozhatnak az iskolarendõrrel.
Csütörtökön az iskolarendõr a közlekedés biztosítása után aján-
dékkal is kedveskedett az elsõ évfolyamos diákoknak, akik látha-
tósági hátizsákot kaptak a rendõrség munkatársától. Megtudhat-
ták azt is, hogy mire figyeljenek a közlekedés során, hogy a balese-
teket elkerüljék. Ezután az iskolarendõr eredményes tanévet és
sok sikert kívánt a diákoknak.

Szabóné Várady Katalin igh.

Tanévnyitó

2018. szeptember 3-án, 8.00 órai kezdettel került sor a Cecei Álta-
lános Iskola évnyitó ünnepségére. A 2018-2019-es tanévben to-
vábbra is a Klebelsberg Központ égisze alatt mûködõ Dunaújvá-
rosi Tankerületi Központ biztosítja iskolánk fenntartását. Struk-
túrájában az elmúlt évhez képest nem történt változás, továbbra
is két telephelyen, Cecén és Alapon kezdõdik meg az oktatás. A
Cecei Tagintézményben 12 tanulócsoportban 216 gyermek kezdi
el tanulmányait 19 pedagógus és 6 óraadó tanár irányításával. Az
új tanévben folytatódik az elmúlt tanévekben teljessé váló, a ke-
rettantervben meghatározott óraszámoknak megfelelõ oktatási
rendszer. Így továbbra is teljes mértékben megvalósul a minden-
napos testnevelés, a kötelezõ hit- és erkölcstanoktatás és az egész
napos oktatás lehetõsége. Iskolánkba Sáregresrõl 35 tanuló, míg
Vajtáról 27 tanuló jár be a fenntartó által továbbra is ingyenesen
biztosított iskolabusszal. A jogszabályi elõírásoknak köszönhetõ-
en iskolánk minden évfolyamon biztosítja az egész napos okta-
tást, amelyet napközis és tanulószobai csoportok szervezésével
oldunk meg. A tehetséggondozás ügyének támogatása érdekében
idén is meghirdetésre kerülnek különbözõ szakkörök, tehetség-
gondozó foglalkozások. Többek között lehetõség nyílik rajz,

ének, természettudomány, kézilabda, labdarúgás szakkörök láto-
gatására, de a településen mûködõ mûvészeti alapiskola jóvoltá-
ból várjuk a néptánc, modern tánc vagy a balett iránt érdeklõdõk
jelentkezését is. A sárbogárdi Egyed Mihály Tanuszoda átadásá-
nak köszönhetõen már a tanév elsõ félévétõl megszervezésre ke-
rül a kötelezõ úszásoktatás, amely a 6. évfolyam tanulóit fogja
érinteni. Szintén folytatjuk az együttmûködést a dunaújvárosi
Violin Mûvészetoktatási Intézménnyel, amelynek berkein belül
idén is folytatódik a zongoraoktatás iskolánkban. Intézményünk
életében a 2018-2019-es tanévben fontos szerepet kap az a pro-
jekt, amely a Széchenyi 2020 program keretében 634,87 millió fo-
rint európai uniós támogatás segítségével valósul meg. A „Cecei
Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” (EFOP-4.1.2-17-
2017-00076) címû projekt célja a köznevelési intézményrendszer-
ben a nevelési–oktatási feladatellátás minõségének biztosítása. A
köznevelési intézményrendszer fejlesztésének elsõdleges célja,
hogy az egész ország területén lehetõleg azonos tanulási környe-
zetet biztosítva minõségi oktatásban, értékközvetítõ, támogató
nevelésben részesüljenek a tanulók. Az ellátandó tanulói lét-
számnak megfelelõ számú, korszerûen felszerelt tantermek, to-
vábbá szaktantermek (nyelvi labor, informatika-terem és termé-
szettudományos szaktanterem) kialakítására kerül sor. Megtör-
ténik az iskolai könyvtár belsõ felújítása és a könyvtár használatá-
hoz szükséges bútorok beszerzése. Az intézményhez tartozó kis
tornaterem átalakításával hozunk létre egy olyan helyiséget,
amely alkalmassá válik az alapfokú mûvészetoktatás, illetve a te-
hetséggondozás feladatainak ellátására. Az új terem alkalmassá
válik elõadások, rendezvények, koncertek megrendezésére. A
mindennapos testneveléshez szükséges terek, közösségi terek ki-
alakítását és eszközökkel való ellátását az intézmény sportprog-
ramja is indokolja, továbbá a tornateremhez kapcsolódó, öltözõ-
ket, vizesblokkot, orvosi szobát és szertárat magába foglaló ki-
szolgálóhelyiségeket is szükséges kiépíteni. Az intézmény játszó-
udvarán szükségessé vált játszóeszközök, utcabútorok beszerzé-
se, így egy színvonalas és biztonságos udvar kialakítás történik
meg. A diákok több mint 50 %-a kerékpárral közlekedik az intéz-
ménybe, ezért szükséges a mai kornak megfelelõ, fedett kerék-
pártároló kialakítása minimum 120 férõhellyel. Az épület elekt-
romosenergia-felhasználását a tetõre elhelyezett napelemek te-
lepítésével tesszük környezettudatossá és korszerûbbé. Az intéz-
mény ökoiskolaként mûködik, amelynek szakmai programjába
illeszkedik ez a fejlesztés. Az épületben elavult világítási rendszer
és elektromos hálózat mûködik, szükséges a teljes hálózat cseréje
energiatakarékossági, illetve a diákok egészségvédelmének
szempontjából is.
A projekt megvalósítási idõszaka: 2017. október 1.–2019. novem-
ber 30.
Az építési munkálatok megkezdése érinteni fogja az elõttünk álló
tanév szervezését is. Az iskola vezetõsége mindent meg fog tenni
a majdani kivitelezõ céggel karöltve, hogy iskolánk mindennapi
életét a lehetõ legkevésbé borítsa fel a beruházás.

Király László igazgató
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Szentiváni
suliszemle

NYÁRI FEJLESZTÉSEK
Mint korábban már hírt adtunk róla, a tavasz folyamán elkészült
iskolánk korszerû játszótere. Fejlesztéseink nyáron tovább folyta-
tódtak: négy tanterembe került digitális tábla, három tanterem el-
korhadt padlózatát újítottuk fel. A konyhába is jutott új mosógép
és hûtõszekrény. Minden tanteremben megvalósult a Wi-Fi-le-
fedettség kicsi, de erõs jelerõsítõkkel. Alsószentiván köztisztelet-
ben álló díszpolgára, dr. Szarvas József pedig egy zongorát aján-
dékozott iskolánknak. Az új tanév kezdetére szépen megújult
tantermekkel vártuk tehát vissza diákjainkat.

KÖZÖS VENI SANCTE SZENTMISE

2018. szeptember 3-án délután az elmúlt évekhez hasonlóan a ka-
tolikus oktatási és nevelési intézmények számára közös Veni
Sancte tanévnyitó szentmisét tartottak Székesfehérváron, a
Prohászka-emléktemplomban. A koncelebrált püspöki szentmi-
sére valamennyi egyházmegyés intézménybõl eljöttek a püspöki
iskolabiztosok, pedagógusok, diákok és szülõk; valamint az egy-
házmegye területén a szerzetesrendek által fenntartott iskolák
képviselõi.
A gyermekek a szentmise könyörgéseiben a tanárokért, a diáko-
kért (hogy kitartóan végezzék ebben az évben is a tanulmányai-
kat) és a családtagokért imádkoztak. Kaszap István sírjánál is le-
róttuk tiszteletadásunkat, aki a keresztény fiatalok egyik példaké-
pe lett életvitelének, hitvallásának köszönhetõen.
A szentmise végén a megyés püspök azt kívánta: a Szentlélek
megvilágosító ereje kísérje a következõ tanévben a tanárokat és
diákokat egyaránt. Majd a fõpásztor a templom melletti téren fel-
sorakozott oktatási intézmények képviselõivel kezet fogott és a
diákoknak személyesen kívánt sikeres, eredményes, örömben
megélt új tanévet.

„VAN CÉLUNK, VAN JÖVÕNK!”
Katolikus Társadalmi Napok

(2018. szeptember 7–9.)
Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök és Cser-Palkovics
András polgármester nyitotta meg az idei Katolikus Társadalmi
Napok (KATTÁRS) eseménysorozatát szeptember 7-én a szé-
kesfehérvári Városház téren. Este a ciszterci templomban
Udvardy György püspök mutatta be a nyitó szentmisét. A Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia hatodik alkalommal rendezte
meg a Katolikus Társadalmi Napokat, amelynek fõ célja bemutat-
ni minden érdeklõdõ számára az egyház társadalmi tanítását.

A KATTÁRS második napján konferenciák, intézmények és lel-
kiségek interaktív bemutatkozói, jogi tanácsadás, pódiumbeszél-
getések, gyermekprogramok, koncertek, liturgikus események
voltak, és számos lehetõség adódott a találkozásra. Az iskolák be-
mutatkozó-sátránál mi is ott voltunk és ismertettük mûködésün-
ket az érdeklõdõkkel. A konferencia-elõadások során elhangzot-
tak meghallgatása a kereszténység, illetve az oktatás napi kihívá-
sairól, Székesfehérvár és a történelmi egyházak kapcsolatairól
pedig felért egy vezetõi továbbképzéssel.
2018. szeptember 9-én Erdõ Péter bíboros, esztergomi érsek ce-
lebrálta a szentmisét, ami a Katolikus Társadalmi Napok három-
napos programsorozatát zárta Székesfehérváron. „Van célunk,
van jövõnk!” – ez volt az idei találkozó jelmondata, amelyet a Vá-
rosház téren összegyûlt hívek Országalmáig tartó tömege erõsí-
tett meg.

Kiss Attila igazgató

JÓGA
Problémáid vannak a testtartásoddal? Szeretnéd javítani állóképességedet, hajlékonyságodat?

Vagy csak kellemes társaságban szeretnéd csökkenteni a mindennapi életedben kialakult stressz hatásait?
Biztosan hallottad már, hogy az ülés az új dohányzás, azaz a sok ülés, az ülõ helyzetben végzett munka és „pihenés” átalakítja testtartásodat, így súlyos egész-
ségkárosító tényezõ lehet.

2018. szeptember 26-án 10+1 alkalmas kezdõ jógatanfolyam indul a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központ kamaratermében.
A foglalkozásokon megismerkedünk a jóga 8 lépcsõfokával: légzõgyakorlatokkal; alapvetõ jógapózokkal, melyek átmozgatják testünk minden izmát és ízüle-
tét; megtanulunk relaxálni, ami segít a mindennapos stressz legyõzésében is.
A foglalkozások szerdánként 18 órától kezdõdnek. A foglalkozásokat Téglás Anita minõsített jógaoktató és jógaterapeuta vezeti.
Szükséges felszerelés: szivacs, vagy polifoam, takaró, párna, kényelmes öltözet. A jógaórák díja: 10.000 Ft/10 alkalom (az elsõ alkalom ingyenes)
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Vár a néptáncosok közössége!
Megalakult a Tehetség Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola Iker Józsefné Györgyi irányí-
tásával, akinek a neve egybeolvadt a
néptánctanítással. Az intézmény székhe-
lye Cece, de emellett három telephelyen
mûködnek (összesen közel 600 fiatallal és
14 oktatóval): Nagylókon, Pakson és Sár-
bogárdon a József Attila Mûvelõdési Köz-
pontban.
A Petõfi Sándor Gimnázium diákjai ennek
az intézménynek a keretében sajátítják el a
néptánc alapjait keddenként délelõtt.
Ugyancsak kedden, 15 órától 17 óráig az
egész város területérõl érkeznek a néptán-
cot tanulók, és szeptember 18-án ugyaneb-
ben az idõpontban várják azokat az 1–6.
osztályos gyermekeket is, akik szívesen
foglalkoznának a magyar néptánckultú-
rával, népi játékokkal, néprajzzal.
Sárbogárdon Sipos Dániel és Bodáné Far-
kas Szilvia tanítja a diákokat, a koreográfi-
ákat Györgyi állítja össze. Az órákon nem
csak szimplán tánclépésekkel foglalkoz-
nak. Bemelegítés vezeti be a foglalkozáso-
kat, valamint kiegészül az oktatás balettal
is. A tehetségesebb gyermekeknek külön
fejlesztést tartanak. Számos lehetõség
adódik fellépésre itthon és külföldön egy-
aránt, illetve a néptáncosok megismerhe-
tik, megízlelhetik élõben is a különbözõ
tájegységek jellegzetes világát, így sokkal
mélyebb benyomást szerezve egy-egy tánc-
dialektusról.
A Sárréti Csókavirág Népi Együttes szin-
tén várja az új jelentkezõket keddenként
18–21 óráig a sárbogárdi mûvelõdési ház-
ba. A nyolc éve mûködõ, jól összeszokott
közösség jelenleg a januári támogatói bál-
jára készül, illetve magyarbõdi koreográfia
tanulásába kezdtek, mely szép, gazdag

anyag, és nem is nehéz. 2018 folyamán fel-
léptek a bonyhádi minõsítõn, ahonnan
arany minõsítéssel tértek haza; táncoltak a
székesfehérvári Királyi Napokon, vala-
mint a Váli-völgyi Vigasságokon. Már kül-
földön is szerepeltek: tavaly augusztusban
a lengyelországi Zakopanében vettek részt
egy nemzetközi fesztiválon és versenyen,
ahol ezüstöt kaptak. 2019 tavaszán Erdély-

be szeretnének eljutni egy néptánctalálko-
zóra.
A néptáncosok közösségei tehát sok szere-
tettel várják soraikba az új érdeklõdõket,
legyen az gyermek, vagy felnõtt!
– A magyar néptánc gyakorlása pozitív
életminõség-változást eredményez – fo-
galmazta meg Györgyi. – A gyermekeink
nem kallódtak el, mindbõl Ember lett, akik
megállják a helyüket az életben. Jó a nép-
táncosok közösségéhez tartozni, mely or-
szágszerte több mint 1 millió embert szám-
lál. Ma már nem ciki, hanem sikk nép-
táncolni. Aki táncolni tud, az fantasztikus
dolgot tudhat magáénak.

Hargitai–Kiss Virág

INGYENES HEPATITIS C SZÛRÉS
ORSZÁGSZERTE

A Vírusos Májbetegek Országos Egyesülete (VIMOR) 2018. szeptember 15-én országos szûrést szer-
vez a hepatitis C vírussal fertõzöttek felderítésére. A rizikófelméréssel és felvilágosítással egybekötött
szûrés gyors, ingyenes és anonim. A szûrésre 10 helyszínen, többek között Székesfehérváron is sor ke-
rül.
A szakmai becslések szerint Magyarország lakosságának kb. 1 %-át érintik a krónikus vírushepati-
tisz-fertõzések. Mivel e fertõzések évtizedekig (20–50 év) is lappanganak és nem okoznak jellegzetes
panaszokat, a fertõzöttek nagy része nem is tud a betegségérõl és a fertõzõképességérõl.
A hepatitis C szinte tünetmentesen, észrevétlenül rombolja a májat. Mire a jellegzetes tünetek jelent-
keznek, addigra sokszor elõrehaladott májkárosodás, májzsugor, májrák alakulhat ki. A fertõzés vérrel
terjed, védõoltás nincs ellene.
Veszélyeztetettek lehetnek többek között az egészségügyben dolgozók, a büntetés-végrehajtási inté-
zetekben elhelyezettek, a hepatitis C fertõzöttekkel egy háztartásban élõk, valamint szexuális partnere-
ik, a hepatitis C pozitív anyák gyermekei, továbbá az intravénás drogokkal élõk. Mindenképpen érde-
mes szûrésre menniük azoknak is, akiknek tetoválásuk vagy testékszerük van, valamint akik 1993 elõtt
vért vagy vérkészítményt kaptak (pl. nagyobb mûtétjük volt).
Az ingyenes szûrés célja a fertõzöttek felkutatása, hogy minél hamarabb megkezdhessék a vírust el-
pusztító gyógykezelésüket. Tudni kell, hogy a hepatitis C ma már rövid terápiás idejû, tablettás kezelé-
sekkel jól gyógyítható.
A VIMOR szeretettel várja a szûrésre és tanácsadásra jelentkezõket 2018. szeptember 15-én. (A szû-
rõvizsgálatok egy budapesti, illetve kilenc vidéki helyszínen történnek.)
Helyszín és idõpont: Székesfehérvár, Egészségpiac, Jancsárkert Termelõi Piac (8000 Székesfehér-
vár, Balatoni u. 10.) 8.00 és 13.00 óra között.

SÁRBOGÁRDI
CUKORBETEGEK KLUBJA

Az aktuális klubfoglalkozás
témája:

a betegséggel való megküzdés,
az injekciózás technikája,

önellenõrzés II.

Elõadó: Kovács Franciska és
dr. Oroszlány László.

Idõpont: 2018. szeptember 19.,
17.00–18.30 óra.

Helyszíne: mûvelõdési ház,
Sárbogárd, Hõsök tere 3.

Telefon: 06 (25) 460 161.

Szeretettel várunk minden

kedves érdeklõdõt!

A klubfoglalkozáson való
részvétel ingyenes.
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Ez nem érdekel senkit
Amikor említettem egy érdeklõdõ hölgynek, hogy Tolsztojról
akarom írni az esedékes cikkemet, a fenti mondatot vágta a fe-
jemhez. Volt sejtésem errõl a dologról, korunk kulturális válságá-
ról, hogy ami pár évtizeddel ezelõtt egy átlagos mûveltségû em-
bernek is szinte kötelezõ volt, az ma a magukat magasan mûvelt
személynek tekintõk számára is terra incognita (ismeretlen föld).
Bunkósodunk, tisztelt kortársak, s ez számomra elkeserítõ. Nem
vigasz, hogy nem nekem kellene emiatt elkeserednem, hanem
azoknak, akik számára Tolsztoj érdektelen téma. Vannak embe-
rek, akiknek a tudatában nincs benne a Himalája, s csak a falu
marhalegelõje melletti dombocska szerepel a gondolatviláguk-
ban, mint domborzati jelenség. Semmi baj!
Szóval az öreg Tolsztoj gróf, akivel kapcsolatban nem véletlenül
hoztam szóba a Himaláját, néha kisétált a kastélyával szomszédos
Kijev–Moszkva országútra. Mint népes családjának tréfásan
mondta, „kimegyek a Nyevszkij Proszpektre”. (Ez Szentpétervár
ragyogó fõutcájának a neve volt.) Néha késõ estig maradt, csak
sötétedés után tért haza. Miért ment ki õ az orosz pusztaság Isten
háta mögötti országútjára? Hát mert ezen az úton sokféle vándor,
zarándok, énekes koldus rótta a kilométereket, ki tudja, milyen
úti céllal.
Zarándokok? Furcsa szó, homályos a jelentése. Képtelenség,
hogy ha itt nálunk kimegyek az országútra, holmi rongyos ruhás
emberekkel találkozzam, amint bocskoros lábukkal slattyognak
valamerre. Ezek az úti gyalogosok az orosz nép jellegzetes alakjai.
Titkos kapcsolatban vannak ezzel a végtelenbe nyúló országgal,
ahol akkoriban a falusi lakosság számunkra érthetetlen, keleties
vallásosságban élt. Nos, az öreg író elbeszélgetett ezekkel az em-
berekkel, magába szívott valami nagyon mélyet, valami nagyon
õsit. Akkor írt naplója tele van furcsa, régi szavakkal, mondások-
kal, népi bölcsességekkel. Tolsztoj megmerítkezett az orosz nép
lelkében. És ott csodálatos kincsekre lelt.
Ez a Lenin elõtti Oroszország burjánzó televénye volt a kultúra, a
szellem képtelenül gazdag virágzásának. És legalulról indult ki, a
rongyosok, bocskorosok szintjérõl, és kiteljesedett minden korok
egyik legerõsebb irodalmában. Mert nemcsak Tolsztoj volt ám itt,
hanem szinte egyenrangú párja, Dosztojevszkij, és Csehov, Tur-
genyev, mindegyik világmárka. És ha ebbõl a korból felsorolunk
tíz jelentõs zeneszerzõt, abból legalább öt orosz. Ugyanezt látjuk
a színház, és mondjuk a balett terén. És mi adta ehhez az alapot?
Az országutat rovó rongyosok.
Nálunk, magyaroknál is létrejött ez a kulturális termõföld. Lapoz-
zon bele akárki a Magyar Népzene Tára öt óriási kötetébe, Bar-
tók és Kodály kezdeményezésébe! Kimeríthetetlen kincstár!
Tolsztojok ugyan nem nõttek ki belõle, de Móricz Zsigmond vagy
Ady Endre sem akárki. Mindkettejüknél tetten érhetõ a tele-
vénnyel, alsó, termõ réteggel való kapcsolat.
Úgy érzékelem, az angoloknál, franciáknál nincs meg az elitnek
az õsi, népi kultúrához való kapcsolódása.
Szabad azzal áltatnom magam, hogy amit itt leírtam, érdekel még
egyeseket? Az a helyzet, hogy ezekben a dolgokban minden az
embereken múlik.

L. A.

A szõlõtõ üzenete
János 15,1-11

Jézus Krisztus egy olyan képet tár elénk, amelybõl megérthetõ,
hogy milyen kapcsolatban van Atyjával és velünk, tanítványaival.
Isten a szõlõ ura és gazdája, azonban Õ olyan Úr, aki személyesen
metszi szõlõjét, mert szereti azt.
Az Úr Jézus azt mondja itt magáról, hogy Õ az igazi szõlõtõ. A Bib-
liát olvasó ember elõtt ismert, több ószövetségi igehely is említi,
például a Zsoltárok 80,9, a Hóseás 10,1, hogy a szõlõ Izráel népét
szimbolizálja. Azonban ez a szõlõ Isten odaadó munkája ellenére
silány, rossz bogyókat termett (Ézs 5,4).
Mindezen események után Isten az Õ Fiában, Jézus Krisztusban
mutatja be a valódi szõlõtõt, az igazán jó szõlõt termõ növényt. A
szõlõtõ sok mindent láttatni enged Jézus Krisztus személyérõl. A
teljesség igénye nélkül néhány jellemzõ tulajdonságáról szólnék:
A szõlõ fény- és melegigényes növény, asszimilációjához a legked-
vezõbb fényerõsség 20-30 ezer lux. Összehasonlításul: ha egy 100
W-os égõ alá 1,5 m távolságra szobanövényt helyezünk, azt kb. 400
lux fényerõsség éri.
Ha te szõlõvesszõ vagy, kevesebb fény, mint Jézus Krisztus, nem
elégséges az életedhez! A Bibliában a fény, a világosság Istennek és
az Õ Fiának a jelölésére szolgál.
„...az Isten világosság, és nincsen benne semmi sötétség” (1Jn 1,5).
A fény szétárad, és az Isten közelségébe jutó ember cselekedeteire
fény derül, azaz látható lesz, nyilvánosságra kerül, így az ember ma-
ga is világos lesz. Milyen nagy dolog, ha benned is teljesülhet Jézus
Krisztusnak az a vágya, hogy Õ rád világítva tisztává, fényhordozó-
vá tegyen!
A szõlõ kúszó, liánszerû növény, amely túláradó módon évrõl évre
sok hajtást hoz, többet, mint amire a szõlõmûvesnek a jó termés ér-
dekében szüksége van. A sok hajtás leárnyékolja egymást, sok táp-
anyagot használ fel, és azzal a hátránnyal jár, hogy gyenge minõsé-
gû és apróbb fürtök képzõdnek.
A szõlõmûves a hajtásválogatással, metszéssel a fényt, azaz a jó ter-
més zálogát biztosítja a kiválasztott termõvesszõk számára.
A szõlõ más növényekkel összehasonlítva a legmunkaigényeseb-
bek közé tartozik. A szõlõtermesztõk között ismert egy régi mon-
dás: „A szõlõ szereti a görnyedt hátakat.”
Mi szintén sok munkát jelentünk az Atyának. Azonban az Atyáról
ezt olvassuk az Ézsaiás 40,28-ban „...nem fárad el, és nem lankad el,
értelme kifürkészhetetlen.”
Te sem róhatod fel Istennek, hogy nem gondol ügyeddel, hogy be-
lefáradt gondozásodba!
Az Úr a János 15-ben tizenegyszer használja a benne maradásra
szóló figyelmeztetést. A szõlõvesszõk akkor maradnak a szõlõtõ-
kén, ha részt vesznek a nedvkeringésben.
Szellemi értelemben ez azt jelenti, hogy az Ige táplál bennünket, és
Jézus Krisztus szeretete úgy áthat minket, hogy parancsolatait
örömmel teljesítjük.
A nedvkeringés azt ábrázolja, hogy akkor tudunk, mint vesszõk,
növekedni és gyümölcsöt teremni, ha a Szent Szellem személyesen
szól hozzánk, mi pedig engedünk üzenetének, és megtesszük, elvé-
gezzük a ránk bízott munkát a hit erejével.
Kora tavasszal, amikor metszik a szõlõt, a megmetszett vesszõbõl
nedv gyöngyözik ki, amit a szõlészek könnyezésnek mondanak. Ez
biztos jele annak, hogy megindult a nedvkeringés, hamarosan ki-
hajtanak a rügyek. Ha az Atya metsz téged, könnyezni, szenvedni
fogsz, talán sajnálod magad, azonban biztos lehetsz abban, hogy
krisztusi életerõ kezdett munkálkodni benned azért, hogy részed
legyen a gyümölcsképzésben.
Az Atya ismeri a szõlõjét, tudja, mennyi fürttel terhelheti. Manap-
ság a szõlészek pontosan megadják a metszéskori rügy darabszá-
mát tõkénként, amely biztosítja a megfelelõ, jó termést. Ha Krisz-
tusban maradunk – emberi felelõsséget vet fel a benne maradás –,
akkor életünk összhangba kerül az Atya akaratával.
„Arról ismerjük meg, hogy benne maradunk, és Õ mibennünk, hogy
Szellemébõl adott nekünk” (1Jn 4,13; Csia-fordítás).

Varga László

Forrás: Vetés és Aratás, 2006/2

Szeptember 23-án (vasárnap) 16 órai kezdettel

ZENÉS ÁHÍTAT
lesz a sárszentmiklósi evangélikus templomban,

melyen két lelkes zenész, Szummer Ádám (trombita) és
Koska György (tenorkürt) szolgálnak.

Õk mindketten saját munkájuk mellett, szabad idejükben
szorgalmasan gyakorolnak hangszerükön.

Ezen az alkalmon ebbõl szeretnének egy kis ízelítõt adni.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Igei köszöntõt mond:
Váraljainé Melis Orsolya lelkész, közremûködik: Jákob Zoltán orgonán.
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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának képvise-

lõ-testülete

2018. szeptember 14-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.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök
3. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda beszámolója te-
vékenységérõl, a személyi, tárgyi feltételekrõl,
a következõ nevelési évre való felkészülés teen-
dõirõl.
Elõadó: polgármester
4. A képviselõ-testület bizottságainak beszá-
molója az éves munkáról.
Elõadók: a bizottságok elnökei
5. Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázat 2019. évre.
Elõadó: polgármester
6. Önkormányzati lakások bérleti díjának meg-
állapítása.
Elõadó: jegyzõ
7. Döntés a Sárbogárd–Rétszilas 6615 hrsz.
alatti ingatlanról.
Elõadó: polgármester
8. A polgármester szabadságának utólagos en-
gedélyezése.
Elõadó: jegyzõ
9. Tájékoztató az elõirányzatok és a tartalék ala-
kulásáról.
Elõadó: jegyzõ
10. Bejelentések.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzata sok szeretettel meghívja Önöket

AZ IDÕSEK VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL
TARTANDÓ VÁROSI ÜNNEPSÉGRE.

Idõpontja: 2018. október 1., 14.30 óra

Helyszíne: a József Attila Mûvelõdési Központ színházterme
Program:
Köszöntõt mond dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd város polgármestere
Ünnepi mûsor – közremûködnek a Sárszentmiklósi Általános Iskola tanulói
Bíró Kriszti mûsora
A rendezvény lebonyolításában közremûködik:
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
Minden idõs, nyugdíjas lakost sok szeretettel várunk!
Kérjük az idõs résztvevõket, hogy amennyiben a rendezvényre személyszállítási igé-
nyük van, szíveskedjenek szeptember 27-éig jelezni a következõ telefonszámon: 06
(25) 520 260.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

A NAV levelet küld a tartozásról, túlfizetésrõl
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az október végéig kiküldött kivonatokkal mintegy félmillió adózót értesít
arról, hogy az elmúlt évrõl adó-, illetve vámtartozása, vagy túlfizetése van. A kivonat elején mindenki
megtalálja a számára legfontosabb információt: mennyit kell fizetni, illetve mennyit igényelhet vissza.

Adószámla-kivonatot csak az kap, akinek legalább egy adónemben ötezer forintnál több tartozása,
vagy túlfizetése van a tavaly december végi adatok szerint. A kivonat mellett késedelmipótlék-értesí-
tõt is találhat a postaládájában, aki fizetési kötelezettségét a tavaly nem vagy csak késedelmesen tel-
jesítette és emiatt ötezer forintot elérõ pótléka keletkezett.

Akik tartoznak, illetve késedelmi pótlékot kell fizetniük, kötelezettségeiket többféle módon is rendezhe-
tik: csekken, átutalással, bankkártyával, vagy esetleges többletük átvezetésével. Túlfizetés esetén a
1817-es nyomtatványt kell benyújtani a visszaigényléshez.

Akik úgynevezett elektronikus bevallók, tehát kötelezõ a netes felületet használniuk, továbbá akik ön-
ként választják a kapcsolattartás elektronikus útját, adószámlájukat is elektronikusan követhetik, nem
kapnak papíralapú értesítést.

Az adószámla-kivonatot, illetve a pótlékértesítõt mindenkinek célszerû összehasonlítania a saját nyil-
vántartásával. Az adatok értelmezésében a kivonat mellékleteként megküldött „Tájékoztató” segít. El-
térés esetén észrevételt tenni személyesen az ügyfélszolgálatokon, telefonon a 80/20-21-22-es szá-
mon a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintézõ Rendszerén (ÜCC) keresztül, vagy írásban lehet. Ebben a
NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthetõ és a kiküldött kivonathoz is csatolt „Észrevétel adó-
számla-kivonatra és a kapcsolódó késedelmipótlék-értesítõre” elnevezésû nyomtatvány segít. Az ész-
revétel elektronikusan is benyújtható az e-Papír szolgáltatás „Adószámla” témacsoportján belül a
https://epapir.gov.hu útvonalon.

A lakáskiadás jövedelmébõl adót kell fizetni
A kiadó ingatlanok piacának csúcsszezonja augusztusra és szeptemberre esik, évek óta ilyenkor ke-
resnek a legtöbben bérelhetõ házat, lakást. A tanév kezdetével lassan megtelnek a kiadó albérletek, így
nem árt tisztázni a hosszú távú lakáskiadás szabályait.

Akik lakóhelyüktõl távol tanulnak, vagy dolgoznak, általában ingatlanbérléssel oldják meg lakhatásu-
kat. A megelõlegezett bizalom mellett érdemes írásban is rögzíteni a bérleti feltételeket. Fontos, hogy a
bérlõknek a bérbevett lakásról mindig legyen érvényes lakásbérleti szerzõdésük, a havi lakbér kifizeté-
sét pedig érdemes dokumentálni. A legegyszerûbb, ha a bérlõk átutalással fizetnek és a közlemény ro-
vatban feltüntetik a dátumot és a „bérleti díj” megnevezést.

A lakáskiadáshoz nem kell feltétlenül adószámot kiváltani, hacsak a bérbeadó nem választ valamilyen
adószámhoz kötött gazdálkodási formát. Ha a bérbeadó magánszemély nem turisztikai céllal adja ki in-
gatlanját, akkor a bérbeadás fõszabály szerint áfa-mentes. A havi lakbérrõl átvételi elismervényt kell ki-
állítani, ami írásban rögzíti a bevételt.

A bérbeadás teljes bevételébõl a jövedelem kétféle módon állapítható meg. Az egyik lehetõség a téte-
les költségelszámolás, amikor a bevételt csökkentik az igazolható költségek (közüzemi számlák, felújí-
tási költségek) és az értékcsökkenés. A másik lehetõség, hogy a teljes bevételbõl 10 százalék költség-
hányad levonásával állapítja meg jövedelmét a bérbeadó. A jövedelem után negyedévenként adóelõle-
get kell fizetni, és az éves szja-bevallásban ingatlan-bérbeadásból származó jövedelemként kell feltün-
tetni. Az adó mértéke 15 százalék. Kedvezõ változás, hogy 2018. január 1-jétõl már nem kell egészség-
ügyi hozzájárulást (eho) fizetni a bérbeadásból származó jövedelem után.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

„Minden élethelyzetnek megvan a
maga meséje”

A Madarász József
Városi Könyvtár szeretettel
meghívja Önt és családját a

Mesék a gyógyulásról
címû könyv

bemutatójára,
elõadásra.

Vendégünk:
Csóka Judit meseterapeuta,

klinikai szakpszichológus.

Idõpont: 2018. szeptember 19.
(szerda) 17 óra.

A belépés ingyenes.
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A felnõttek itthon tartották a Jubileum Kupát
A délelõtti sikeres gyermektorna után a
délutáni program a felnõttek 3 csapatos
felkészülési tornájával folytatódott. Ven-
dégünk volt az Alba–MÁV–Elõre ifi csa-
pata, valamint a Veszprém megyei Õsi
Andreotti csapata.
A torna elsõ mérkõzését mi vívtuk az
Albával. Sikerült jól kezdeni a mérkõzést,
aminek köszönhetõen folyamatosan húz-
tunk el ellenfelünktõl. A szünetre már
több mint 10 gól volt a különbség, a ja-
vunkra. Ki kell emelni, hogy az elsõ félidõ-
ben mindössze 3 gólt kaptunk csak. A for-
dulás után sem forgott veszélyben az elõ-
nyünk, így végül 28-13-as gyõzelemmel
kezdtük a tornát.

A második találkozón az Õsi volt az ellen-
fele a székesfehérvári ifistáknak. Az elsõ
félidõben fej-fej mellett haladtak a csapa-
tok, és egy szoros meccsre volt kilátás. A
második félidõben azonban megmutatko-
zott a fáradtság az Alba részérõl, így 5
góllal gyõzni tudott az Õsi.

Az utolsó, azaz a döntõ mérkõzés a mi csa-
patunk és az Õsi csapata között zajlott. Az
elsõ 10 percben itt is váltakozva estek a gó-
lok. Aztán az új igazolásunk, Kapoli Imre
jóvoltából megléptünk 4 góllal. A félidõ
végére kicsit kiengedtünk, és visszajött az
Õsi csapata döntetlenre. A második fél-
idõben aztán újra sikerült lendületet venni
és folyamatosan húztunk el ellenfelünktõl.
Az utolsó 10 percben már nem forgott ve-
szélyben a sikerünk, így 22-16-os gyõze-
lemmel tartottuk itthon a kupát.
Jól sikerült ez a hétvége. Az U10-es csapa-
tunk is ügyesen helytállt a tornán és meg-
mutatta, hogy az eltelt fél év alatt sokat fej-
lõdtek. A felnõtt csapatunk pedig jó játék-
kal, két gyõzelemmel tartotta itthon a ku-
pát. Új igazolásaink gólokkal mutatkoztak
be. Izgatottan várja már mindenki az elõt-
tünk álló szezont.
A mérkõzések után sor került az ered-
ményhirdetésre, ahol a csapatok átvehet-
ték a díjaikat. A torna legjobb játékosának

Daruság Bálintot, az Õsi Andreotti irányí-
tóját választották, a legjobb góllövõnek pe-
dig csapatunk átlövõje, ifj. Bodoki György
bizonyult 12 találattal. A torna legszebb
védését egykori hálóõrünk, Borostyán Já-
nos, az Õsi Andreotti kapusa mutatta be.

Végül, de nem utolsó sorban csapatunk já-
tékosai az elmúlt 10 évben az egyesületért
dolgozó vezetõket, edzõket díjazták. Díjat
vehetett át Pluhár Istvánné mûködésért
felelõs vezetõ, Takács Lajos vezetõ edzõ,
Bodoki György elnök, vezetõ edzõ, vala-
mint Rehák Sándor elnök, szakosztályve-
zetõ.

Köszönet Molnár Zoltán sárbogárdi vál-
lalkozónak a különdíjak felajánlásáért,
Jungwirth Renátának a játékvezetésért,
Aydin Lejlának a jegyzõkönyvvezetésért!

Rehák Tamás

Mustgáz miatt kérték a tûzoltók segítségét
Borospincében felejtette kulcsait egy férfi Alsószentivánon, és a felgyülemlett mustgáz
miatt nem tudott visszamenni a föld alatti helyiségbe. A sárbogárdi hivatásos tûzoltók
légzõkészülékben és gázérzékelõvel mentek le a pincébe, ahol alacsony oxigénszintet
mérve kimutatták a mustgáz jelenlétét a levegõben. Az erjedõ must során keletkezõ
szén-dioxid kiszorította a helyiség levegõjébõl az oxigént. A tûzoltók a 21 térfogatszá-
zalékos oxigéntartalom helyett csupán 15 térfogatszázalékot mértek.

A köznyelvben mustgáznak nevezett anyag tulajdonképpen egyszerû szén-dioxid, amely
a szõlõ levének erjedése, vagyis cukortartalmának alkohollá alakulása során keletkezik.
A szén-dioxid színtelen, szagtalan, a levegõnél másfélszer nehezebb gáz, amely zárt tér-
ben, például pincékben kiszorítja a levegõt és a padló szintjétõl telíti a helyiséget. A
mustgáz a levegõt kiszorítva oxigénhiányos környezetet hoz létre, amely szédülést, ál-
mosságot, eszméletvesztést, végül akár fulladásos halált okozhat. A mustgáz veszélyérõl
ezekben a hetekben még a rutinos borászoknak sem szabad megfeledkezniük.

A mustgázzal kapcsolatos balesetek a borospincék szellõztetésével, illetve szén-dio-
xid-érzékelõk telepítésével megelõzhetõk. Alkalmazható a közismert gyertyás módszer
is, amikor az ember egy gyertyával ellenõrzi a pince biztonságát. Fontos azonban, hogy a
gyertyát ne a vállmagasságban, elõre kinyújtott kézben tartsa a pincébe igyekvõ, hanem
eressze derékmagasság alá. A legegyszerûbb megoldás egy lapátra – vagy más kerti szer-
számra – helyezett mécsest, gyertyát tartani lábmagasságban. Amennyiben a láng
kialszik, akkor nincs elegendõ oxigén a pincében, azonnal el kell hagyni a helyiséget.

A szén-dioxiddal telített helyiségbe csak sûrített levegõs légzõkészülékben lehet bizton-
ságosan bemenni, ezért aki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, azonnal hívja a
112-es segélyhívó számot és kérje a tûzoltók segítségét!

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Gyógynövényekkel
az egészségünk
megõrzéséért!

SZERETETTEL VÁROM
A BÜKKI FÜVESEMBER,
SZABÓ GYURI BÁCSI

ELÕADÁSÁRA

2018. szeptember 14-én, pénteken,
14 órakor a vajtai Zichy-kastély

konferenciatermébe!

A belépés díjtalan!
A gyógyteákból a helyszínen

vásárolni is lehet!
Tisztelettel: Jákobné Szász Erika
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MINDENKI A FEDÉLZETEN
ÁLOMUTAZÁS
POLGÁRDIBA

Polgárdi U14–Sárbogárd U14
2-5 (0-3)

Polgárdi: Banai Barnabás – Varga Mar-
cell, Szépvölgyi Márton, Csizmadia Domi-
nik, Szépvölgyi Ádám, Fi László, Mészár
Szabolcs, Kovács Kristóf, Oláh Bence.
Cserék: Szabó Alvin, Térmeg Botond István.
Sárbogárd: Derner Péter – Hollósi Bence,
Baráth Barnabás, Kocsis Károly Márkó,
Sáfrány Alen Zoltán, Már Zétény, Szalai
Ádám, Szabó Dominik Zoltán, Csõgör
Dávid.
Cserék: Lakatos Benjámin, Papp Dániel.
A legfiatalabbak pénteken délután ven-
dégszerepeltek a Polgárdi csapatánál. Ko-
vács Attila edzõ irányításával kezdték el a
bajnokságot a srácok. A kezdeti megilletõ-
döttség után a vendégek a 27. percben
megszerezték a vezetést. A jobbról kapu
elé érkezõ labda az üresen álló Lakatos
B.-hez került és 6 m-rõl a kapuba bombá-
zott, 0-1. A 31. percben Szalai Á. átadását
Sáfrány A. Z. 14 m-rõl a kapu bal alsó sar-
kába lõtte, 0-2. A 35. percben a megszer-
zett labdát Szalai Á.-tól a kaputól 15 m-re
helyezkedõ Lakatos B. kapta. Lakatos B.
egy igazítás után a jobb alsó sarokba helye-
zett, 0-3. A második félidõ a hazaiak táma-
dásaival indult és a 7. percben a védelmi hi-
bát kihasználva Fi L. 12 m-rõl megszerezte
a szépítést, 1-3. A Polgárdi továbbra is töb-
bet veszélyeztetett, és Derner P., a vendé-
gek kapusa magabiztosan védte kapuját.
Az 56. percben kijött a szorításból a ven-
dégcsapat. Szalai Á. pontos átadása után
Lakatos B. 10 m-rõl a bal felsõ sarokba
emelt, 1-4. A 62. percben Sáfrány A. Z.
szabálytalan szerelése után büntetõhöz ju-
tott a hazai csapat. Szabó D. Z. a kapu fölé
lõtte a labdát. A 65. percben Fi L. bal oldal-
ról beívelt labdáját Varga M. 3 m-rõl lõtte
a hálóba, 2-4. A 69. percben Már Z. kitûnõ
labdával játszotta meg Baráth B.-t, aki 6
m-rõl nem hibázott és beállította a vég-
eredményt, 2-5. Szép gyõzelem a bajnoki
rajton.
Jók: Fi L., Mészár Sz., illetve Derner P.,
Szalai Á., Lakatos B.

TOVÁBB A
GYÕZELMI ÚTON

Sárbogárd U19–Mór U19 2-0
(0-0)

Sárbogárd: Deák Zala – Vagyóczki Patrik,
Horváth Zsombor, Gábris Róbert, Sükösd
Gergõ, Morvai Kristóf, Molnár Márk,
Husvéth Tamás, Simon Csaba, Demeter
Dávid, Bögyös Bendegúz Géza.

Cserék: Biró Bence, Bruzsa Tamás, Lengyel
Szabolcs, Erdélyi Adorján, Horváth Bálint.
Mór: Nagy Márk – Klein Márk, Rozem-
baum Romario, Erni Edmond Attila, Bi-
hari Gergõ, Hantos Dávid János, Szabó
Péter, Manner Márton, Grüll Dániel,
Ruprecht Ábel, Szabó Kristóf.
Cserék: Botos Imre, Stéger Roland, Grell
Balázs, Fazekas Zalán.
Vezetõ edzõ: Németh Bálint.
Az elsõ félidõ nagy taktikai csatát hozott,
és a csapatoknak nem sikerült a gólszerzés.
A második játékrészben a hazaiak szerve-
zett védekezése és a kontrákra épített tá-
madójátéka az 57. percben góllá érett.
Molnár M. lövésével a hazai csapat meg-
szerezte a vezetést, 1-0. A kitámadó ven-
dégek ellen a sárbogárdiak a helyzetek ki-
hagyásában jeleskedtek. A 77. percben
Sükösd G. szögletrúgása átszállt a védõk
felett és a hosszú oldalon helyezkedõ Va-
gyóczki P. lövése utat talált a kapuba, 2-0.
A fegyelmezett csapatmunka eredménye a
négy forduló óta tartó gyõzelmi sorozat.

A HAZAIAK CSEHÜL
JÁRTAK

Sárbogárd–Mór 1-2 (1-0)

Sárbogárd: Matócza Dániel – Luczek Ro-
land, Nagy Ármin, Gulyás–Kovács Géza,
Kókány Péter, Lajtos András, Szalai Pál
Viktor, Gráczer Gergõ, Oláh Dániel,
Kindl Zalán.
Cserék: Farkas Zoltán, Gráczer Bence,
Gráczer Bálint, Õsz Patrik, Németh Kristóf.
Vezetõ edzõ: Viktor Ferenc.
Mór: Kiss Máté – Végvári Ádám, Mayer
Dávid, Ferencz Bálint, Klémán Máté,
Meggyes Dávid, Cseh Attila, Tar Bálint,
Szabó Bence, Osgyán Máté, Pataki Dáni-
el.
Cserék: Berta Ádám, Bakó Ádám, Joó Ger-
gõ, Molnár Milán, Handl Szabolcs, Kosz-
tolányi Bence.
Vezetõ edzõ: Petres Tamás.
Ragyogó idõ, nagyszerûen elõkészített pá-
lya és szép számú közönség várta a csapa-
tokat. A hazaiak támadásai az elsõ percek-
ben a szögletek számában mutatott fö-
lényt. A vendégek nem találtak „fogást” a
szervezett védekezésbõl kontrákra építõ
Sárbogárd ellen. A vendégek a 20. percben
veszélyeztették a hazai kaput és a bal oldali
beadás után a 3 m-rõl kapura fejelt labdát
Matócza D. bravúrral védte. A félidõ ezen
idõszakában a Mór birtokolta többet a lab-
dát és enyhe fölényben játszott. A védeke-
zésbõl gyors támadást vezetve felépített já-
téka a hazaiaknak a 39. percben meghozta
a vezetést. A móri védelem szögletre hárí-
tott és Gulyás–Kovács G. jobb oldalról el-
végzett szögletét Kiss M. röviden öklözte
ki. A kaputól 6 m-re álló Bezerédi Á. fel-

ugorva a kapu bal oldalába fejelt, 1-0. A
gól után a vendégek szögletekkel veszé-
lyeztettek, de a félidõ végéig az egyenlítõ
gól megszerzése nem sikerült. A második
játékrészre a Mór erõteljes rohamokat ve-
zetve támadta a sárbogárdiak kapuját és
Matócza D. bravúrjainak köszönhetõen
nem változott az eredmény. Meggyes D.
legurított szabadrúgását Klémán M. bom-
bázta 16 m-rõl kapura és a hálóõr ismét a
helyén volt. A 72. percig sikerült visszaver-
ni a vendégek sorozatos támadásait. Bal
oldali támadás végén a középre adott lab-
dát a védõk nem tudták kiemelni és a kö-
zelben tartózkodó Mayer D. rosszul elta-
lált lövése a védõn megpattanva került a
hálóba, 1-1. A mérkõzés hajrájában a fá-
radt hazaiak csak a védekezésre koncent-
ráltak és az eredmény megtartása volt a
cél. A 82. percben vitatható elõzmények
után büntetõhöz jutott a Mór. Mayer D. a
jobb oldalon kapott indítással tört kapura
és a vele együtt futó Oláh D. mezét fogva a
büntetõterületen belülre jutott. A védõ
szerelését Cseh R. játékvezetõ – a felezõ-
vonalról – szabálytalannak ítélte, és ezzel
büntetõt ítélt a móri együttes javára. A já-
tékosoktól lemaradt Kupi Z. asszisztens
nem segítette a helyes ítélet meghozatalá-
ban a játékvezetõt. A 11-est Ferencz B. a
kapu bal alsó sarkába lõtte, 1-2. A mérkõ-
zés utolsó perceiben a hazaiak elõtt
adódott egyenlítési lehetõség, de Kindl Z.
6 m-rõl a kapu fölé emelt. A jó erõkbõl álló
vendégek kétes értékû gyõzelemmel sze-
rezték meg a három pontot.
Jók: Matócza D., Bezerédi Á., illetve Ma-
yer D., Ferencz B., Meggyes D.

HETET EGY
CSAPÁSRA

Sárbogárd U16–
Kisláng-Telmex U16 7-1 (2-1)

Sárbogárd: Bruzsa Balázs – Horváth Atti-
la Roland, Horváth Bálint, Barabás Zsolt
Dávid, Szalai Ádám, Suhajda Martin,
Boda Armand, Tóth Patrik, Suplicz Bar-
nabás, Morvai Zsombor, Deák Soma.
Cserék: Tóth László, Csõgör Dávid, Már
Zétény.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Kisláng–Telmex: Kovács István Krisztián
– Takács Marcell, Mészáros Tibor Péter,
Kassai Dávid, Hegyi Dominik, Berkei
Bence, Hegyi Krisztián, Gallai Alex Kár-
oly, Burkus Balázs, Németh Dávid, Szán-
tai Marcell Attila.
A mérkõzés 7. percében Suplicz B. góljával
szerzett vezetést a hazai csapat, 1-0. A gól
után meddõ mezõnyjáték alakult ki és a 41.
percben egyenlítettek a vendégek, Burkus
B. talált a kapuba, 1-1. A félidõ lefújása
elõtt, a 44. percben Suhajda M. találata lé-
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lektani elõnyt is jelentett, 2-1. A szünet
után a 49. percben ismét Suhajda M. lõtt a
hálóba, 3-1. A Sárbogárd támadásai fel-
õrölték a vendégek erejét és Horváth B.
54. percben született góljával 4-1-re válto-
zott az eredmény. Bõ tíz perc telt el és a 67.
percben Barabás Zs. D. volt eredményes,
5-1. A hazaiak továbbra is nyomás alatt
tartották a vendégek kapuját, és az elfá-
radt Kisláng a 76. percben megkapta a ha-
todikat. Már Z. góljával fél tucatnál jártak
a hazaiak, 6-1. A végeredményt a 83. perc-
ben harmadik találatát jegyzõ Suhajda M.
állította be, 7-1. A mérkõzésen a hazaiak
fölénye gólokban is kifejezõdött és az
eredmény a vendégekre nézve hízelgõ.

IDEGENBEN
OTTHON

MPF Ráckeresztúr–
Sárbogárd II. 2-3 (2-1)

MPF Ráckeresztúr: Boza József – Csapó
Dávid, Huszár Balázs, Neuvert Sándor,
Takács Benjámin, Bednári Edvárd Imre,
Hartai László, Takács Márk, Borsos Lász-
ló, Horváth Balázs, Ducsai Donát.

Cserék: Kucselata Gábor, Horváth Ákos
Patrik, Bajcz Gábor, Huszár Balázs.

Sárbogárd II.: Brúzsa Sándor Patrik –
Vagyóczki Patrik, Sükösd Gergõ, Gráczer
Bálint, Sebestyén Zsolt, Vámosi Gábor,
Õsz Patrik, Emperger Bence, Németh
Kristóf, Pajor Tamás, Gráczer Bence.

Cserék: Pap Bence, Juhász Gábor, Palásti
Ármin, Husvéth Tamás, Rigó László.

Vezetõ edzõ: Pajor László.

Az elsõ félóra játszadozása után büntetõ-
bõl szerzett vezetést a Ráckeresztúr. A 30.
percben Neuvert S. értékesítette a 11-est,
1-0. A 43. percben Gráczer Bence góljával
sikerült az egyenlítés, 1-1. A félidõ utolsó
percében ismét megszerezte a vezetést a
hazai csapat. Hartal L. találatával 2-1. A
szünet után az 56. percben Gráczer Bence
egalizálta az eredményt, 2-2. Szervezett
védekezés és felépített támadójáték jelle-
mezte az egyenlítés után a Sárbogárd játé-
kát. A 62. percben Gráczer Bence mester-
hármasával a maga javára fordította az
eredményt a vendégcsapat, 2-3. Értékes
három ponttal tért haza a Sárbogárd II.

Jók: Gráczer B., Pajor T., Németh K.

A HAZAIAK
SZÉPÍTETTEK

Mezõszilas Öregfiúk–
Sárbogárd Öregfiúk 3-1 (2-0)

Mezõszilas: Madár Zoltán – Szepesi Sán-
dor, Szilágyi Tamás, Varga László, Bognár
Zsolt, Juhász Gábor, Tücsök Zsolt, Nagy
Sándor, Nagy László, Varga János, Virág
Attila, Kozma Zoltán, Pécsi Zoltán, Kiss
Sándor, Szikszai László.

Sárbogárd: Sipõcz Attila – Meister István,
Lakatos György, Kiss János, Csendes Ist-
ván, Kelemen Béla, Kassai Norbert, Tóth
István, Deák Géza, Hegedûs János, Tórizs
Attila, Németh Attila, Németh Ferenc
Zsolt, Derecskei József.

A Mezõszilas a 24. percben Nagy L. góljá-
val jutott vezetéshez. A 44. percben Szil-
ágyi T. talált a vendégek kapujába és 2-0 a
hazaiak javára. A vendégek szórványos tá-
madásait a mezõszilasi védelem és Madár
Z. magabiztosan hárította. A második já-
tékrészben a Sárbogárd védelmi hibáit az
54. percben Nagy L. használta ki és a teljes
védelmet kicselezve lõtt a hálóba, 3-0. Az
58. percben Pécsi Z. öngóljával sikerült a
vendégeknek a szépítés, 3-1. A gyõzelem-
hez a helyzetek értékesítése is szükséges.

A hétvége sportmûsora

2018. szeptember 15. (szombat)

10.00 óra: Sárbogárd U14–Dég U14 (U14,
Nyugati csoport, Sárbogárd)

10.00 óra: Kisláng-Telmex U19–Sárbo-
gárd U19 (megyei I. o., U19, Kisláng)

16.00 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Cece
Öregfiúk (Öregfiúk, Déli csoport, Sárbo-
gárd)

2018. szeptember 16. (vasárnap)

10.00 óra: Sárosd Kronos Sport U16–Sár-
bogárd U16 (U16, Déli csoport, Sárosd)

16.00 óra: Kisláng-Telmex–Sárbogárd
(megyei I. o., felnõtt, Kisláng)

16.00 óra: Sárbogárd II.–Seregélyes (Me-
gyei II. o., Dél, felnõtt, Sárbogárd)

Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

FELHÍVÁS
Megbeszélésre hívjuk
A SÁRBOGÁRDI

TEREMFOCI-BAJNOKSÁG
iránt érdeklõdõket

2018. szeptember 21-én,
pénteken, 18 órára

a sárbogárdi mûvelõdési házba.

Érdeklõdni a 06 (30) 425 9736-os
telefonszámon lehet.

URAIM!
2018. szeptember 25-én (kedden)

8–13 óráig

az EURÓPAI PROSZTATASZÛRÉSHEZ
kapcsolódva a Fejér Megyei Szent György

Egyetemi Oktató Kórház Kossuth Zsuzsanna
Rendelõintézete megrendezi a

NYITOTT UROLÓGIAI
SZAKRENDELÉS címû

programot

Dr. Rácz Lajos vezetõ fõorvos és munkatársai
várják a 40 év feletti férfiakat urológiai
szûrésre a sárbogárdi rendelõintézet

2. emeletének 202. számú rendelõjében.
(Beutaló nem szükséges.)

Megjelenésükre számítunk!
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APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446
Fakivágás, gallydarálás. 06 (20) 437 4869
Hõszigetelt családi ház eladó. Sárbogárd, Bajcsy-Zs. u. 86. Teljesen hitelmentes, festés után költöz-
hetõ. Telefon: 06 (30) 552 4960
Otelló szõlõ eladó 06 (20) 911 4711
Otelló és Zweigelt szõlõ eladó. Mûanyag, úszófedeles 200-300 literes tartályt vennék. 06 (70) 334
9149
Szilva eladó 06 30 255 9806
Rántani való csirke kapható. Bethlen Gábor utca 25. 06 (70) 339 6137
Almavásár szombaton a vásártéren. Kiváló madocsai Jonathán alma vásárlási lehetõség. 06 (30)
258 5551
Kemény, aprított tûzifa, házhoz szállítva, korrekt mennyiségben, olcsón kapható. 06 (30) 9497 934

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

Sárbogárd központjában, négylakásos TÁRSASHÁZBAN
LAKÁS ELADÓ. Irányár: 15,5 millió Ft, sárbogárdi lakáscsere is

érdekel értékegyeztetéssel. 06 20 405 7366

LégkondiciOnáló-szerelés 06 30 703 4427

3 szobás, azonnal beköltözhetõ CSALÁDI HÁZ
SÁRBOGÁRD KÖZPONTJÁBAN ELADÓ.

Telefon: 06 30 864 1333

ÜZLETKÖTÕ KOLLÉGÁT KERESÜNK
budapesti munkavégzéssel, B-kategóriás jogosítvánnyal.

Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail-címre:
uzletkoto17@gmail.com, +36 70 363 6325

TRAKTOROST KERESÜNK Sárbogárd–Sárhatvanba
CASE-IH és MTZ traktorra.

Szerelõi végzettség és gyakorlat elõnyt jelent.
VERSENYKÉPES FIZETÉS, BEJELENTETT MUNKAVISZONY.

Telefon: 06 30 340 0224, 06 30 938 1681

CECÉN ÉPÍTÉSI TELEK, gáz és víz bevezetve, sürgõsen eladó
700.000 Ft-ért. 06 30 510 7011

FESTÕ ÉS KÕMÛVES SZAKEMBERT KERESEK hosszú távú
munkára! Érdeklõdni: 06 70 366 4118

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

KVJ MÛVEK ZRT.
AUTÓIPARI ALKATRÉSZGYÁRTÓ

VÁLLALAT keres

GÉPKEZELÕ
MUNKATÁRSAT
PRÉSGÉPEK, PONTHEGESZTÕ

GÉPEK KEZELÉSÉHEZ.
ELVÁRÁS:

– 8 általános iskolai végzettség
– hasonló területen szerzett

tapasztalat
AMIT KÍNÁLUNK:

– versenyképes jövedelem
– cafetéria
– munkába járás támogatás

Jelentkezés:
KVJ MÛVEK ZRT.

H-2421, Nagyvenyim,
KVJ Mûvek út 2.

Tel.: +36 25 259 450/102
Fax: +36 25 259 442

titkarsag@kvjmuvek.hu
www.kvjmuvek.hu

Gyenge hidegfront,
kevés csapadék

hétvégén
Csütörtökön nyáriasan meleg idõ ígérkezik
28-32 fokos csúcshõmérséklettel. A napsütést
leginkább a Dunántúlon zavarhatják meg fátyol-
felhõk. Csapadék nem valószínû. Gyenge, néhol
mérsékelt lesz a déli, délkeleti szél.
Pénteken egy gyenge hidegfront okozhat el-
szórt záporokat, zivatarokat nyugaton, észak-
nyugaton. Itt kissé megélénkülhet az északnyu-
gati szél is. Az ország többi részén közepesen
felhõs idõ valószínû. Délután nyugaton 24-28,
másutt 29-32 fok között alakulhat a csúcshõ-
mérséklet.
Szombaton kezdetben a Dunántúlon, délután
pedig egyre inkább az ország keleti felén kell
szórványos záporokra, zivatarokra készülni.
Többfelé megélénkül, a Dunántúlon néhol meg-
erõsödhet az északnyugati szél. 23-29 fokra van
kilátás, keleten lehet melegebb az idõ. Vasár-
nap már csak elvétve lehet csapadék.

Forrás: idokep.hu

ÁRAMSZÜNET

Folyamatos fejlesztést hajtunk végre hálóza-
tunkban. A munkánk biztonságos elvégzése ér-
dekében elengedhetetlen az áramszünet. A
szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kér-
jük megértésüket!

Tájékoztatjuk, hogy hálózat-karbantartás miatt
2018. október 15-én 8 órától várhatóan 15
óráig Sárbogárdon a Vágóhíd utca, Kinizsi
utca, Tinódy út 1–45., 2–48., Gázmodul Kft.,
Plastobo Kft., Sárrét-Plast Zrt., Pálinkafõzõ
területén áramszünet lesz.

E.ON-hálózat
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ELSÕ KÉZIS UTÁNPÓTLÁSTORNA
SÁRBOGÁRDON

Nagy nyüzsgés, sürgés-forgás támadt a
Mészöly Géza Általános Iskola tornacsar-
nokánál szombaton.

– Mi zajlik itt? – kérdeztem Rehák Sán-
dortól, a VAX Kézilabda Egyesület Sárbo-
gárd elnökétõl.
– 10 éves lett az egyesületünk, ennek apro-
póján rendeztünk egy tornát, ahová meg-
hívtunk 4 gyermekcsapatot az U10-es kor-
osztályból, illetve 3 felnõttcsapatot. A dél-
elõtt folyamán a gyerekek játszanak; ven-
dégként szerepel Simontornya, Rácalmás
és a székesfehérvári Cunder.
– Gondolom, barátságos mérkõzések foly-
nak, nem élesre menõk.
– A gyerekeknél minden élesre megy, min-
dent komolyan vesznek.
– Van a meccseknek tétje (érmek, kupák)?

– Természetesen, egységesen jutalmazzuk
a gyerekeket. A játék a lényeg, és hogy ez-
zel a tornával is készüljünk az elõttünk álló
kihívásokra. Jó derbik vannak, és nagyon
képzett, zseniális játékosokat láthatunk,
fõleg a simontornyai csapatban.

– Nálatok nemrég kezdõdött az utánpót-
lás-nevelés, míg Simontornyán már rég-
óta zajlik. Ilyen szempontból mennyire ru-
tinos játékosokkal kell megküzdenie a ti
kezdõ játékosaitoknak?

– Idén áprilisban kezdtünk két korosztály-
ban. A nyári szünetet sem töltöttük tétle-
nül, mert egyhetes edzõtábort szerveztünk
a gyerekeknek, ahol Rehák Tamás és
Goldberger Marcell voltak az edzõk. A
simontornyaiak körülbelül három éve fog-
lalkoznak ennek a korosztálynak az elejé-
vel. Látom a jövõt, nem ügyetlenek a gye-
rekeink. Simontornyán látom, hogy a be-
fektetett munkának megvan a gyümölcse.

– Ez rátok nézve is motiváló erõ, hogy mit
lehet elérni.

– Engem nagyon meglepett, hogy amikor
kezdtünk, akkor a gyerekek szinte nem
tudtak labdát vezetni. Mára látványos a
fejlõdésük.
– Heti mennyi edzéssel?
– Mindkét korosztálynak heti kettõ edzése
van: kedden és csütörtökön, a kicsiknek
16.15–17.15-ig, a nagyoknak 17.15–18.15-
-ig a Mészölyben.

– Akkor hajrá, Bogárd, hajrá, kis újoncok:
Borbély Bence, Mayer Damján Péter, Ko-
vács Áron, Soós Miklós, Szeip Roland,
Berzeviczy Dávid Kristóf, Lajtos Zsombor
Gábor, Kristóf Gábor, Szõnyegi András
Mátyás, Nagy Richárd!

Hargitai–Kiss Virág


