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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Ez nem
fenyegetés,

hanem ígéret!
Azon töröm a fejem, hogy szakmát vál-
tok és felcsapok közterület-felügyelõ-
nek. Annyi teendõ van itt a városban:
ittasan bóklászó egyedek, randalíro-
zók, szemetelõk, füstölgõk, szófoga-
datlan autósok, hanyag kutyatulajdo-
nosok. Tettre kész vagyok, hogy addig
szórjam a büntetõcédulákat – mint a
nyuszi a Zootropolis címû mesében –,
amíg rend nem lesz itt. A városatyáink
és a hivatalnokaink szkeptikusok eb-
ben a témában, nem tartják kifizetõdõ-
nek, de én meg vagyok róla gyõzõdve,
hogy egy hozzám hasonlatos makran-
cos nõ- vagy férfiszemély megbirkózna
ezzel a feladattal és nyereséget termel-
ne. Egyébként miért ne lehetne példá-
ul közmunkában közterület-felügyele-
tet ellátni?

Szokás mondani, hogy lehetetlenség
nincs, csak tehetetlenség. A jogászok
minden kiskaput ismernek, ismerniük
kell a pénzbehajtás lehetséges formáit
is. Aki nem fizet, az ülje le, vagy végez-
zen közmunkát, vagy fizessen pénz he-
lyett vagyontárggyal. De legalább ad-
dig jussunk el, hogy a létezõ szabályok
be legyenek tartatva – mert ugye min-
den törvény csak annyit ér, amennyit
betartanak, betartatnak belõle!

Ha nem lesz közterület-felügyelõ, ak-
kor komolyan mondom, Zorro, Bat-
man és Macskanõ nyomdokaiba lépek!

Hargitai–Kiss Virág

Írás a 6. oldalon.

Írás a 7. oldalon.

Hatvanhárom fejecskeHatvanhárom fejecske

Mi asztalunkMi asztalunk
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REFLEKTOR
BÛZÖS SZEMÉTKUPAC

A Damjanich utca és Kis utca déli sarkán álló lakóház udvarán egy
egyre gyarapodó, bûzös szeméthalom éktelenkedik. Mind a látvá-
nya, mind a bukéja zavarja a környékbeli lakókat, nem beszélve az
esetleges fertõzésveszélyrõl, amit az ott megszálló rágcsálók és
kóbor állatok hurcolnak szanaszét. A lakók kérik az önkormány-
zatot, illetékeseket, hogy sürgõsen intézkedjenek az ügyben.

FÜSTOKÁDÓK

Nem csupán a fenti szaghatás káros az egészségre. Forgalmas idõ-
szakban a buszmegállók környékén különösen fölháborítók a ci-
garettafüstöt okádó emberek. Sokukból ki sem nézné az ember,
hogy nem szorult beléjük annyi értelem, hogy ha már magukat
mérgezik, legalább ne fújják a buszmegállóban álló gyermekek,
kismamák, nem dohányzók arcába a szájukból kijövõ undorító
végterméket. Az ilyen emberektõl szép summát lehetne beszedni
büntetésképpen törvényszegésért. Mert úgy tûnik, a jogaikat na-
gyon ismerik, de a kötelezettségeiket nem.

EBADTA!

Egyesek felelõtlenül tartanak kutyát. Tárva-nyitva hagyják a ka-
put, az ebük meg az utcán barangol, és amikor ezt szóvá teszi vala-
ki, az a válasz, hogy „Nem bánt!”. Lehet, hogy a gazdáját nem
bántja, de azt sose lehet tudni, hogy egy kutya egy idegenre ho-
gyan reagál! A másik „kedvencem” a rozoga, kutya által kikezdett
vagy az ugrási, mászási magasságánál alacsonyabb kerítés. És a
legjobb, amikor a négylábú a saját gazdájára se hallgat.
Ha a tulajdonos hanyagsága miatt sérülést, vagy halált okoz egy
kutya, azért a gazdát veszik elõ. Megéri? Aki nem tud normálisan
gondoskodni egy kutyáról, az ne tartson!

LUSTASÁG

Lakók tették szóvá, hogy egy ezüst színû Audi rendszeresen a fü-
ves területen parkol le estére az Ady Endre úti lakótelepen, a má-
sodik sor elõtt, a Túry Miklós utca felõli oldalon. Teszi ezt annak
ellenére, hogy mind a cukrászda, mind a Túry utca felõl ki van téve
a Behajtani tilos! tábla, és a cukrászda elõtt vezetõ utca két olda-
lán rengeteg üres parkolóhely van. Vagy ennyire lusta az autótu-
laj, vagy rá akar látni az autójára, aminek mondjuk nem sok értel-
me van, ha éjjel alszik, nem pedig az ablak elõtt strázsálva õrzi
gépkocsija álmát.
Állítólag az önkormányzatnak és a rendõrségnek is jelezték a la-
kók a problémát, de még nem történt intézkedés, ezért fordultak
lapunkhoz segítségért a panaszt tevõk. Szabálysértési bírsággal
feltételezhetõen oda kerülne az autó, ahova való: a parkolóba.
AZ ALÁBBI KÉT TÉMÁT AZ ÖNKORMÁNYZAT, A RENDÕR-
SÉG ÉS A VÁROSI BALESET-MEGELÕZÉSI BIZOTTSÁG FI-
GYELMÉBE AJÁNLOM, SÜRGÕS MEGOLDÁST KÉRVE!

FORRÓ HELYZET A FRISS PÉKSÉGNÉL

A Friss pékség elõtti parkolási morál kritikán aluli, tarthatatlan.
A kényelem és a lustaság nagy úr, ugyebár! És egyesek nem tanul-
ták meg tisztességesen, illetve nem tartják be a közlekedési
szabályokat.
Az üzlet elõtti, két autó számára kialakított parkolóhelyen nem
egy esetben hárman-négyen állnak, a negyedik már inkább az út-
testen, a pékség melletti lakóház kapubejárója elõtt. Volt olyan is,
hogy egy traktor konkrétan a parkoló autók mellett a sávban állt
meg és kényelmesen beballagott a sofõr pékárut venni, föltartva a
63-as fõút jelentõs forgalmát. A pékségnek vannak parkolóhelyei
az udvarban is, de azokat kevesen veszik igénybe sajnos, és az on-
nan való kikanyarodáskor a pékség elõtt parkoló autók miatt ne-
héz belátni a fõutat. Lehet parkolni az út másik oldalán, az Attila
utcában, illetve a volt Spar parkolójában is, de onnan meg át kell
szaladgálni a fõúton, ami szintén balesetveszélyes. Szerintem az
egyetlen normális megoldást az jelenthetné, ha a pékség elõtti
parkolást megszüntetnék, és csak az udvarban lehetne megállni.
Esetleg zebra kialakításával a volt Spar parkolója felé lehetne irá-
nyítani az autókat.

AZ ÜZLETKÖZPONTBAN IS…

Az önkormányzat korábbi szigorú felszólítása és a táblák ellenére
változatlan a parkolási helyzet az új üzletközpontban is, az
Amadeus étteremnél. Itt is a kényelem és a lustaság „motiválja”
tilosba hajtani az autósokat. Rendszámfelismerõ, vagy távirányí-
tós sorompóval lehetne szûrni az oda nem való autókat. Ez az üz-
lettulajdonosok felelõssége is! Ha nem mûködnek együtt a szabá-
lyok betartatásában, betartásában az önkormányzattal, rendõr-
séggel, akkor a parkban okozott károkért egyértelmûen nekik kell
vállalniuk az anyagi következményeket! Az a térkõburkolat nem
ilyen mértékû autóforgalomra készült. A fû meg pláne.

Hargitai–Kiss Virág
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NAPLÓ
Az október 12-ei sárbogárdi képviselõ-testületi ülésen két hiány-
zó volt: Gerlai Zsolt és Nedoba Károly, így 9 fõvel zajlott a napi-
rend tárgyalása.
Dr. Sükösd Tamás összefoglalta a legutóbbi ülés óta történteket.
A megyei közgyûlésen elfogadták a Magyar Közút beszámolóját,
és rákérdeztek, hogy mikor indul a 63-as út sárbogárdi szakaszá-
nak felújítása. Azt mondták: 2019 tavaszára húzódik a kezdés,
akárcsak a Dunaújváros–Sárbogárd közötti úté. Október 2-án a
hulladékszállító társasággal a napi problémákról beszéltek. A
Dunanett azt mondta, nem túl jó a jármûveik állapota, azért látni
olykor idegen kukásautót, és ezért akadozik a szelektív hulladék

elszállítása is. Székesfehérváron legjobb a helyzet, mert ott négy
új autó van, a többi ott is mindenórás. A Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Társulás révén viszont van fény az alagút
végén: 6 milliárd Ft értékben kerülnek be a társaság területére,
így jó eséllyel ide is jó minõségû gépek 2019-ben. Az évente meg-
hirdetett gyógyászati segédeszközös pályázatról döntött az egész-
ségügyi és szociális bizottság, melyre három érintett szervezet
nyújtott be támogatási kérelmet, és mindegyik meg is kapta az
igényelt összeget.

Köztéri mulatók

A közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ magatartásról
szóló (a köztéri italozást és annak következményeit szankcioná-
ló) rendelettervezetet nem javasolta elfogadásra az ügyrendi és
jogi bizottság, és a testület többsége sem szavazta meg azzal az
ürüggyel, hogy közterület-felügyelet nélkül nincs értelme.
Szilveszterné Nyuli Ilona: – Ha nem hozunk rendeletet, akkor
nem lehet kihívni a rendõrt se. Vannak, akik ott ülnek mindenhol,
iszogatnak, beszólogatnak, át kell menni az idõsebbeknek, az
anyukáknak a gyerekekkel a túloldalra. Sok mindenkit sért ez a vi-
selkedés. Nem a dohánybolt-tulajdonosok ellen szólok. A közös-
ség érdekei a legfontosabbak.
Dr. Sükösd: – Az állampolgárok rendelet nélkül is szólhatnak a
rendõrségnek. Nem biztos, hogy rendelet esetén gyorsabban rea-
gál a rendõr. Több kereskedelmi egység is árul alkoholt, nemcsak
ezek körzetében fogyasztanak alkoholt, hanem még a lakótele-
pen is. 10-15 ember ellen kellene fellépni, miattuk nem kellene
mindenkit sújtani. Van, aki ital nélkül is hülye.
Szilveszterné: – Akkor mi lesz a megoldás?
Dr. Sükösd: – Együtt kell mûködni a rendõrséggel.
Ébl Zoltán: – Nem tudja megkérni az eladó a vásárlót, hogy ne ott
igya meg az italát. Úgy érzem, hogy a dohányboltokra lett kiélezve
ez a dolog, de nem tehetünk arról, hogy XY nem a kukába dobja
az üveget, szemetet. Takarítunk mi is utánuk.
Szilveszterné: – Nem a dohányboltos ellen emeltem kifogást. Ar-
ra kellene megoldást találni, hogy a lakosság egy része fél.
Tóth Béla: – Ezek az emberek akkor is inni fognak, ha megtiltjuk.
Megbüntetni se lehet õket, mert nincs pénzük.

Jóváhagyások

Elfogadták az önkormányzati képviselõk, valamint a közmûvelõ-
dési és kulturális intézmények beszámolóit, a Sárbogárdi Zengõ
Óvoda törvényi változások miatt módosított SZMSZ-ét és peda-
gógiai programját, valamint éves munkatervét. A könyvtár alapí-
tó okirata is csak technikai jellegû módosításon esett át. Jóvá-
hagyták az évek óta változatlan iskolai körzethatárokat. Egy
rétszilasi testvérpár külterületi kertrészét belterületbe vonták,
valamint egy lakóház esetében (az ott lakó kérésére) rendezték az
egymástól eltérõ tényleges és jogi telekhatárt.

A külterületi földek bérleti díja
emelkedik

Dr. Sükösd: – Vannak belterületi és zártkerti ingatlanok, melyek
kapálni nagyok, géphez viszont kicsik – ezek bérleti díja nem mó-
dosul. Azonban a külterületi földek vonatkozásában (figyelembe
véve az európai és magyarországi keresleti piacot mind vásárlás,
mind haszonbérlet tekintetében) markáns emelkedések tapasz-
talhatók. Ezért az önkormányzati külterületi gyep és legelõ bérle-
ti díja 1.500 Ft/AK/év összegrõl 1.700 Ft/AK/év összegre módo-
sul, a szántók bérleti díja 2.200 Ft/AK/év összegrõl 2.500 Ft/
AK/év összegre, a piaci viszonyokhoz igazítva. Így is a városi átlag
alsó részében maradunk. Ha valaki emiatt visszaad területet, ta-
lálni fogunk bérlõt, abban biztos vagyok.
A lakáscélú helyiségek bérleti díja nem emelkedik.

A polgármester anyagi elismerése

Novák Kovács Zsolt: – Úgy vélem, a testületnek az is dolga, hogy a
jól végzett munkát elismerje. A polgármester esetében egyetért-
hetünk abban, hogy dr. Sükösd Tamás munkája a város és a mi
megelégedésünkre szolgál. Messze a magánélete elé helyezi a
munkát, 0–24 órában, heti 7 napban dolgozik; keresi azokat a
megoldásokat, lehetõségeket, hogy hogyan lehet elõrelépni. En-
nek eredménye, hogy számos pályázat, kiemelt projekt került
megvalósításra, illetve van folyamatban. Az elmúlt nyolc év alatt
nem kapott jutalmat a polgármester. Most kérem képviselõtársa-
im támogatását, hogy a város fejlõdése érdekében végzett munká-
ja értékeléseként másfél havi illetményének megfelelõ összeggel
jutalmazzuk õt.
Tóth Béla az ügyrendi és jogi bizottság álláspontját terjesztette
elõ: Juhász János módosító javaslatára 3 havi munkabérnek meg-
felelõ összeget indítványoztak a polgármester számára, melyet el
is fogadott a testület.

Köztisztviselõk jutalma

A polgármesteri hivatal köztisztviselõinek jutalmazására 10 mil-
lió forintot és annak 19,5 %-os járulékát pótelõirányzatként biz-
tosítja a költségvetési tartalék elõirányzat terhére.
Szilveszterné szorgalmazta, hogy azoknak a dolgozóknak min-
denképpen adjanak jutalmat, akik csak 100 ezer Ft-ot visznek ha-
za havonta.
Dr. Venicz Anita jegyzõ elmondta, hogy kompenzációval igyekez-
nek emelni azok havi keresetét, akik jó minõségû munkát végez-
nek, de a bértábla szerint keveset keresnek. A hivatal érdeke is,
hogy a jó képességû munkaerõt itt tartsa, mert nem talál helyette
egykönnyen megfelelõ munkavállalót.

Pályázat a pályázatban

Közösségi célok megvalósítására nyertek keretösszeget egy úgy-
nevezett CLLD-pályázat révén. E keretösszeg lehívására a helyi
társadalmi szervezetek különbözõ pályázatokat nyújtanak be,
amiket a Pénzügyminisztérium hagy jóvá. Ennek révén újul meg
a kultúrház, szervez koncertet a Bogárd-Dal, de pályázik a katoli-
kus kórus és a Sárbogárdi Múzeum Egyesület is, többek között.



Bogárd és Vidéke 2018. október 18. KÖZÜGYEK 5

Folytonos mandátum

Kéri Zoltánné, a Kossuth Zsuzsanna iskola igazgatójának elsõ
ciklusos mandátuma lejár, második ciklusát az iskola élén pályá-
zat nélkül töltheti be – ezt hagyták jóvá a képviselõk.
– Az iskola hiánypótló intézmény, a környékben nincs másik
ilyen. Komoly munka folyik az iskolában, színvonalasak a rendez-
vényeik – fogalmazott a napirendi pont kapcsán a polgármester.

Bejelentések

Juhász János: – Az önkormányzatot érinti-e az Államkincstár fe-
lé visszautalás?
Dr. Sükösd: – Nem tudunk arról, hogy lenne ilyen központi eljá-
rás, elvárás, hogy vissza kéne adni pénzt. Nem róttak ránk ilyen
szankciót.
Juhász: – Május 1 majorban csodálatosan megújult az út, a kátyú-
zás megtörtént, köszönjük.
Dr. Sükösd: – Nekünk kellett az aszfaltgyárba brigádot küldeni,
akik berakták zsákba és elhozták a 4 tonna aszfaltot.
Juhász: – A Hantosi út állásáról, és amiket múltkor jeleztem, ké-
rek visszajelzést.
Szilveszterné: – Amit elnyertünk kerékpárútra, az még most is a
város számláján van? Nem kellett visszautalni?
Dr. Sükösd: – Persze, a számlán van. Hol lenne? Nekünk saját
számláink vannak a kincstárnál, összesen 9 darab. Ezek nem
alszámlák, hanem rendes bankszámlák. Bizonyos összeg fölött
csak az Államkincstárnál lehet nyitni számlát, saját nevünkre. Mi
már akkor eldöntöttük, hogy minden pályázat elnyert összegét
külön számlán helyezzük el, amikor ez nem volt még kötelezett-
ség. A tisztánlátás miatt tettük ezt.
Szilveszterné: – Hogyan áll a rendõrség és mentõk ügye?
Dr. Sükösd: – A rendõrség építési engedélyezésen van. A men-
tõknél elakadt a dolog, az önkormányzat szorgalmazta, hogy kér-
jék a rendõrség segítségét, hogy elinduljon ott is és kapjon lendü-
letet a történet.
Szilveszterné rákérdezett a csarnok ügyére is.
Dr. Sükösd: – A városi sportcsarnok elõkészítõ tevékenységére
(infrastruktúra, utak kiépítése) 150 milliót kaptunk. Megkérel-
meztem, hogy ezt idénre áthozhassuk, melyre egyedi kormány-
döntés szükséges – erre még várunk. A csarnok lényegi részét ille-
tõen az országgyûlési képviselõ folytatja a tárgyalásokat. Mini-
mum 850 millió Ft kellene hozzá.
Szilveszterné: – A Mészöly tornacsarnokával kapcsolatban is ke-
restek.
Dr. Sükösd: – Leragasztották a folytonossági hiányokat a padlón,
megjavították a radiátorokat. A tankerület vezetõjével egyeztet-

tem, aki azt mondta: addig nem kívánnak külön költeni a torna-
csarnokra, amíg nem látszik a Mészöly Géza Általános Iskola ta-
vaszi felújítása közben, hogy mire lesz elég a pénz. A Sárszent-
miklósi Általános Iskola és a Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázi-
um tornatermének alja most lettek felújítva, nagyon jó minõségû
lett mindkettõ.
Szilveszterné: – Pusztaegresen ott szaladgál az egér az orvosi ren-
delõben, beázik a klubhelyiség. Ha már nyertek pályázaton, akkor
ez hogy lehet?
Dr. Sükösd: – Infrastruktúra-fejlesztésre nyertünk, de még nem
kötöttük meg a támogatási szerzõdést. A klubban a fûtés hiánya
nagyobb probléma, mint a tetõ. Minden meg van tervezve, de a
200 millió Ft érkezését meg kell várni.
Szilveszterné: – A hulladékszállításra sokan panaszkodnak.
Dr. Sükösd: – Nem állunk jól, de a megyei átlagnál jobban állunk.
A lakosságot tisztelettel kérem, hogy találjuk el a kukát, ne mellé
dobáljuk a szemetet!
Aranyos József: – A Salamon és Árpád utca környékén, az át-
eresznél a forgalom miatt a hanghatás zavarja a lakókat.
Erõs Ferenc megköszönte a miklósi buszmegállónál a betonozást.
Dr. Sükösd: – Szeptember 15-étõl lehet kerti hulladékot égetni,
ha nincs országos tilalom.

Hargitai–Kiss Virág

KAPHATÓ
Hargitai Lajos

VÁNDORLÁSOK
KÖNYVE

TÉGLÁK
A FALBAN

címû kötete kapható
a szerkesztõségben

2.500 Ft-os darabáron.
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Hatvanhárom fejecske
65 éve vette át tanári diplomáját MOLNÁR LÁSZLÓNÉ ILIKE néni,
mely vassá érett az évek múltával. Pedagógusi pályafutását még koráb-
ban kezdte, hiszen tanítóként lépett a Sárszentmiklósi Általános Isko-
la katedrájára 1947. november 3-án.

– Legeza Géza bácsi megbízott igazgató
bevezetett a második osztályosok termé-
be; „Itt van az osztálya, jó munkát kívá-
nok!” – mondta, és kiment. Épp csak kilát-
szott a padból 63 kis fejecske, és nagy sze-
mekkel néztek rám. „Te jó ég! Mit fogok
én velük kezdeni?” – gondoltam. – Így em-
lékezett vissza az ünnepelt.
– Csodálatos pedagógus, nagyszerû ember
ül itt közöttünk, akitõl rengeteget tanul-
tunk tanítványként, kollégaként – fogal-
mazott az Ilike néni tiszteletére rendezett
átadóünnepségen Horváth Ferencné Mi-
kuli Erzsébet igazgató asszony, miután há-
rom 3. osztályos kisdiák köszöntõéneke
hangzott fel. – Néhányunknak könnyet
csal a szemünkbe egy ilyen alkalom. Nem-
zedékek és emlékek találkozása ez, melyek
újraélednek most bennünk. Ahogy végig-
sétálunk a folyosón, már az elsõ tablótól
kezdve ott láthatjuk Ilike nénit a tantestü-
let tagjai között. Közösség, órák, kirándu-
lások jutnak eszünkbe, közös élmények,
amiket együtt éltünk meg. Szándékosan a
könyvtárat választottuk a vasdiploma-áta-
dó helyszínének, hiszen ez volt az iskola
magja, innen nõtte ki magát. A tantermek
a pedagógusok, szülõk, gyerekek közös
munkájából épültek föl. Felelõsséggel, el-
hivatottsággal õrizzük azt a szemléletmó-
dot, azokat az értékeket, melyeket nemze-
dékrõl nemzedékre adtak át a régiek.
Azok a tanárok is itt vannak közöttünk az
emlékeinkben, szívünkben, akik testben
már nem lehetnek velünk.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász
Gyula Pedagógusképzõ Karának méltató

sorait és a vasdiplomát dr. Sükösd Tamás
polgármester – szintén a miklósi iskola volt
tanulója – nyújtotta át Ilike néninek.
– Sok tanítványom a kollégám lett, és sok
diákból lett pedagógus. Általában min-
denki tovább tanult, aki ebbõl az iskolából
kikerült – mondta Ilike néni. Majd vissza-
idézte a kezdeteket: – Sok volt a gyerek és
kevés a pedagógus, mert a háborúból szá-
mos tanító nem került haza. A fehérvári
tanítónõképzõt végeztem el elõször. Öt
évig bejáró diák voltam, Sárszentmiklósról
kerékpárral mentem a vasútállomásra, s
onnan Székesfehérvárra. Amikor kezdtem
itt az iskolában, nehéz körülmények vol-
tak, élelmiszer- és ruhahiány. A gyerekek
mezítláb jártak tavasztól. Egy tábla volt és
vadásztunk a fehér krétára. Amikor min-
den pedagógus kapott egy doboz színes
krétát, kincsként õriztük a zsebünkben.

Tankönyv sem volt, az anyagot a táblára ír-
tuk, a gyerekek lemásolták meg kórusban
mondattuk. Ha bejöttek az õszi, tavaszi
munkák, a fél osztály nem volt, mert ki kel-
lett menniük dolgozni a betakarításhoz a
gyerekeknek is, így meg kellett állni a tan-
anyaggal. 1948-ban államosították az isko-
lákat, jött a szakosítás, elvégeztem a mate-
matika–kémia tanári szakot. Emlékezete-
sek számomra a kirándulások, táborozá-
sok. Magyarország összes szénapadlását és

iskoláját végigaludtam, patakban mosa-
kodtunk. A gyerekekkel együtt megismer-
hettem a hazánkat, amire gyerekkorom-
ban nem volt lehetõségem. Szép emlékeim
vannak kollégákról, tanítványokról, az
iskoláról. Fájó, hogy sokan azok közül,
akikkel együtt dolgoztam (nálam fiatalab-
bak is), nincsenek már az élõk sorában.
Sokszor gondolok rájuk. Minden jót kívá-
nok nektek! Tessék észrevenni a szürke
hétköznapok apró örömeit!

Ilike néni szavait követõen egymás után já-
rultak elé a régi kollégák egy-egy kis aján-
dékkal, majd terített asztal mellett folyt to-
vább az emlékidézés.

Jó egészséget, családja körében sok örö-
möt kívánunk, Ilike néni!

Hargitai–Kiss Virág
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A Sárbogárdi Múzeum Egyesület meghívja Önt

Zocskár András
„Karika túráim”

címû könyvének bemutatójára,
amely a mûvelõdési házban lesz

2018. november 16-án (pénteken) 17 órakor.

Bevezetõt mond: Leszkovszki Albin.

Közremûködik:

Makkos Norbert, Dániel Zsolt Dániel és
Juhász Zénó.

Mindenkit szeretettel várunk!

Tûzoltásvezetõk
vetélkedõje

Székesfehérváron
Együtt mérték össze tudásukat a hivatásos, az önkormányzati és a
létesítményi tûzoltó-parancsnokságok tûzoltásvezetõi október
17-én, szerdán a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósá-
gon. Az elméleti feladatsor elsõ része átfogta a szakmai szabály-
zók teljes körét, mint például az égéselmélet, vagy a tûzoltási és
mûszaki mentési ismeretek. A tesztlap második része a veszélyes
anyagok témakörére épült.

Az elsõ hat helyezettet oklevéllel, a dobogósokat serleggel díjaz-
ták, melyeket Vizi Ignác tûzoltó ezredes, igazgatóhelyettes adott
át. Az elsõ helyen Gaál Tamás tûzoltó õrnagy, a katasztrófavédel-
mi mûveleti szolgálat munkatársa, a második helyen Braun
György tûzoltó fõhadnagy, a székesfehérvári hivatásos tûzoltó-
parancsnokság szolgálatparancsnoka, a harmadik helyen pedig
Petrovics József tûzoltó zászlós, a Sárbogárdi Hivatásos Tûzol-
tó-parancsnokság rajparancsnoka végzett.

Fotó: Katasztrófavédelem
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Mi asztalunk
Közös asztalt terített a Nõk a városért klub szombaton délelõtt a
sárszentmiklósi Park presszó elõtt, mindazokkal közösen, akik el-
fogadták a nyilvános meghívást és a nyár, õsz terméseibõl készült
finomságokat hoztak kóstolónak s persze eladásra is erre a közös
asztalra. Volt méz, lekvár, sajt, sütemény, pogácsa, rántott és sült
tök, õrölt paprika, zöldség és gyümölcs mindenféle kreációban.
Nemcsak az ízlelõbimbókat csiklandozta a látvány. A szemrevaló
ezerszínû terménykollekció és hangulatos díszítés is feldobta a
hétvégi napsütést.

Nagyon jó ötlet volt ez a találka! A családi, baráti beszélgetéseket
juttatta eszembe, amik valamiért mindig a konyhában a legjob-
bak; bármekkora is a helyiség, a tûzhely közelébe vonzódnak az
emberek.

Hargitai–Kiss Virág
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Miklósi sulihírek
A zene világnapja

Az idei megemlékezést október 1-jén tartottuk iskolánkban, a
második emeleten. Miután az összes tanuló elfoglalta helyét,
Takácsné Mezõ Adrienn tanító néni köszöntött bennünket és be-
szélt az ünneprõl. Jákob Zoltán, a Violin Mûvészeti Iskola tanára
segítségével többször együtt énekeltünk, olykor zenei kísérettel
is. Bemutatkoztak az iskolánkba járó zeneiskolás növendékek.
Megszólalt a gitár, szintetizátor, klarinét, fuvola, furulya, de hall-
hattunk dobszólót is. Vendégként fellépett két töbörzsöki iskolás,
így trombitajáték is színesítette a mûsort. A jó hangulatú megem-
lékezést valamennyi szereplõ közös játéka zárta nagy sikert arat-
va.

Simon Zsuzsa tanító

A népmese napja az alsó tagozaton

Immáron 13 éve, hogy országosan szeptember 30-án – Benedek
Elek születésnapján – megemlékezünk a népmese napjáról. Isko-
lánkban, az alsósok körében, ezen a napon megkülönböztetett fi-
gyelemmel fordulunk a mesék felé. Néhány éve nemcsak vetélke-
dõket rendezünk – melyeken kiderül, ki mennyire ismeri a ma-
gyar népmeséket –, hanem egy-egy osztály dramatizál, színpadra
állít egy mesét, amit az érdeklõdõ gyermekközönség nagy öröm-
mel fogad. A magyar népmese napját az elsõ és a második évfo-
lyam szeptember 28-án tartotta. A napot az óvoda udvarán kezd-
tük, ahol az ovisokkal közösen megtekintettük az óvó nénik bábo-
zását. A kiskakas gyémánt félkrajcárját mutatták be nekünk. Tan-
órák után összegyûltünk az elsõ emelet folyosóján és ott folytat-
tuk az ünneplést. Megbeszéltük, hogy kinek a tiszteletére rendez-
zük ezt a megemlékezést, majd számot kellett adni a kisdiákok-
nak arról, hogy mennyire ismerik a népmeséket, szereplõiket, tar-
talmukat. Volt találós kérdés, „Ki vagyok én?”, levélrészlet. A he-
lyesen válaszolók ajándékot kaptak. Ezután következett a 2. a
osztályosok elõadása, A róka és a kacsák címû mesét bábozták el
nekünk. Ezt követte a két népi játék, amit majdnem 100 kisdiák
játszott, tapsolt, énekelt együtt, vidáman és jókedvûen. Remélem,
mindenkinek emlékezetes marad ez a nap.

Kristófné Juhász Ildikó

A harmadik, negyedik évfolyam – a harmadikosok táborozása és
távolléte miatt – néhány nappal késõbb ünnepelte a népmese
napját. A gyerekek izgatottan várták a délutánt, fõként a szerep-
lõk. A 3. b osztályos gyerekek a Péter és Pál címû magyar népme-
sét dramatizálták, adták elõ. A hetek óta tartó hatalmas igyekezet
meghozta a gyümölcsét. A Péter, Pál, az Uraság és a többi szerep-
lõ bõrébe bújt kisgyermekek hatalmas átéléssel adták át a közön-
ségnek a tanulságos történetet, amelyben a szegény embert meg-
jutalmazták, a gazdag ember pedig pórul járt. A jelenet végén fel-
hangzó vastaps arról árulkodott, hogy minden kisgyereknek tet-
szett a szereplõk játéka, azonosulni tudtak a mesével, a mesehõ-
sökkel. Reméljük, az erkölcsi mondanivaló is tanulságul szolgál
mindenkinek.

Sipiczki Vivien

A magyar mese napja a felsõ tagozaton
Az elmúlt pénteken megrendeztük iskolánkban a magyar népme-
se napját. A felsõ tagozatosok délután összeültek, és minden osz-
tályból 2-3 tanuló felolvasott egy-egy mesét. Rengeteg jó történe-
tet hallhattunk, mint például Az aranyszóló pintyõke, A kisgöm-
böc és még sok más képzeletbeli figuráktól hemzsegõ mese. Na-
gyon sok vendég jött el, hogy meghallgassák a meséket. Mindenki
élvezettel olvasta fel a tanulságos történeteket. Egy-egy mese
olyan gyönyörû volt, hogy könnyen bele is éltük magunkat a szö-
vevényes, olykor tréfás, máskor nagyon szomorú eseményfolyam-
ba. A délután végén boldogan mentünk haza.

Végh Dorina és Sípos Patrícia 6. b, „Misulink” szakkör

A hõsök tisztelete

1849. október 6-án, a szabadságharc befejezését követõen Ferenc
József császár tizenhárom magyar honvédtábornokot ítéltetett
halálra, mindegyiküket nyilvános és megszégyenítõ kivégzéssel
sújtva. Ezen a napon Arad városában tizenhárom bátor, hõsies és
megbecsült magyar hazafi kivégzésére került sor. A halálra ítéltek
mindannyian a magyar szabadságért és a magyar haza megújulá-
sáért harcoltak. Mindegyikük kész volt életét áldozni ezekért a
nemes célokért. Igazi hõsök voltak õk, kivégzésük napja pedig a
magyarság gyásznapja lett.
Október 5-én azért gyûltek össze az alsós kisdiákok a miklósi kö-
zösségi ház épületében, hogy erre a gyásznapra emlékezzenek,
közös fõhajtással a hõsök emléke elõtt. A harmadik a osztály ta-
nulói ünnepélyes keretek között, az alkalomhoz illõ mûsorral ké-
szültek. A megemlékezést Farkas Katalin Mónika és Ács Erika
tanító nénik álmodták, tervezték meg, tanították be a gyerekek-
nek. Magyar népdalokkal, zenés koreográfiával, versekkel, pró-
zával idézték fel a közönségben e gyászos, szomorú napnak a tör-
ténéseit, hangulatát. A hõs tábornokok képét kiállították, mécse-
seket gyújtottak tiszteletükre, nevüket, utolsó mondataikat fel-
idézték.
Az alsósok nem igazán értik, hogy mi is történt 1849. október
6-án, és nem tudják, hogy azok, akiket ezen a napon kivégeztek,
pontosan kik voltak és mekkora jelentõsége volt tetteiknek. A
megemlékezés hatására átérezhették e napnak a jelentõségét, a
hõsök iránti tisztelet érzése feléledhetett bennük.
Iskolánkban fontosnak tartjuk, hogy történelmünk nagyjairól
megemlékezzünk, és már kisiskoláskorban felélesszük, erõsítsük
a gyerekekben a hazaszeretet érzését.

Kisné Paczona Ildikó

Szakmák napja

Az elmúlt hét szombatját rendhagyó módon az iskolában töltöt-
tük, melynek során az iskola tanulói pályaorientációs napon ve-
hettek részt. Megismerhettük közelebbrõl a következõ szakmá-
kat: tûzoltó, védõnõ, fodrász, méhész, katona, bútorkészítõ, rádi-
ós, hálózatépítõ, fafaragó, rendõr, mezõgazdász, vadász, virágkö-
tõ, vadgazdálkodó, cukrász, pincér, szakács, biztonsági õr. Külsõ
helyszínként ellátogathattunk az evangélikus templom udvarába,
ahol megtekinthettük a fafaragás mesterségét, amit Váraljai Pé-
ter mutatott be nekünk. Láthattunk többek között késeket, régi
fúrókat, vésõket, kalapácsokat. Az eszközök kipróbálása után le-
hetõségünk volt az udvaron megtalálható játékokkal játszani. A
Suzuki Bartánál mindent megtudhattunk az autókról, nézhet-
tünk új autókat, járhattunk az autószerelõ-mûhelyben és az autó-
mosóban is. A Fair bútorboltban, Handa Csabáéknál végigkövet-
hettük, hogyan lesz a fa alapanyagokból bútor. Megismerhettük a
kárpitos, a varrónõ és az asztalos feladatát is. Az iskola udvarán a
sárbogárdi tûzoltók a délelõtt folyamán több osztálynak tartottak
bemutatót, aki szerette volna, az autót is kipróbálhatta. A tavalyi
évhez hasonlóan a lányok körében nagy sikert aratott Kaszás Ildi-
kó védõnõ, aki beszélt a mindennapi feladatairól, majd gyakorlati
bemutatót tartott. Gábris Istvánné fodrász legfõképpen a lányok,
na és a néhány vállalkozó kedvû fiú haját tette széppé. Különleges
hajfonatok készültek a segítségével. Szénási Károly méhész most
elõször vett részt pályaorientációs napunkon, érdekes elõadásá-
val, szemléletes képeivel és nem utolsó sorban mézkóstolóval lep-
te meg tanulóinkat. Iskolai rendszergazdánk, Pekarek István a
hálózatkiépítésrõl és a fényképészetrõl adott tájékoztatást. Var-
jas Zsolt a katonai életet mutatta be és népszerûsítette tanulóink
körében. Némethné Molnár Tímea gyönyörû virágkölteménye-
ket hozott és virágkötészeti bemutatót tartott, így jutott valakinek
gyönyörû csokor is. Varga Csaba, a LÉGIÓ 2000 igazgatója szem-
léletes bemutatót tartott. Bokányi Zsolt az elsõ és a második évfo-
lyamosoknak interaktív zenés színházi elõadást tartott, melynek
során a gyerekek különbözõ hangszerekkel ismerkedhettek meg.
Így betekintést nyerhettek az elõadómûvészek munkájába. A ha-
todik évfolyamnak pedig a rádiósok munkáját ismertette, néhány
tanuló ki is próbálhatta magát rádiós bemondóként. A vadászok-
ról, a vadgazdálkodásról Huszár József tartott figyelemfelkeltõ
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elõadást. Beszélt a vadászatról mint életérzésrõl. A mezõgazda-
ság bemutatása sem maradt ki a napból: Bakonyi István növény-
védõ mérnök segített ebben, átfogóan beszélt közvetlen környe-
zetünk növénytermesztésérõl, állattenyésztésérõl, a mezõgazda-
ságban használt gépekrõl. A régi népi mesterségek bemutatása, a
ma már nem használt szerszámok, eszközök ismertetése, bemuta-
tása (pl. mángorló) Huszárné Lukács Mária, a népi kismestersé-
gek oktatója közremûködésével történt. A nap során volt tanítvá-
nyaink is beszámoltak, ki-ki melyik iskolában végzi középiskolai
tanulmányait. Volt, aki a szakmájáról is beszélt. Zádori Levente,
aki a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Szakiskola tanulója, az
asztalos szakmát mutatta be. Elmesélte, hogy június 22-én egy ta-
nulók számára kiírt nemzetközi versenyen vett részt nem kevés si-
kerrel, ugyanis 1. helyezést ért el. Hat versenyzõ közül választot-
ták ki a munkáját, ami egy fûszertartó polc volt. A verseny díját
elõzõ héten felkérésre készítette azzal a tudattal, hogy akár meg is
nyerheti azt. Mind a díj, mind a versenymunka nagy precizitással
készült, bárhol megállná a helyét. Inotai Laura és Deák Réka a
cukrászmesterséget mutatta be nekünk, és ráadásként helyben
készített finom süteménnyel lepett meg bennünket. A helyi
gimnázium is képviseltette magát, hiszen sok tanuló érkezett
hozzánk (Huszár Anna, Mészáros Bella, Molnár Zsanett, Reiter
Csenge, Tatai Boglárka). Õk arról meséltek, hogy az érettségi
után melyek a távolabbi céljaik. A karosszérialakatos szakmáról,
iskolájáról Szloboda József beszélt.
Hasznos volt számunkra ez a nap, mert sokat segített a pályavá-
lasztásban, abban, hogy eldöntsük, merre menjünk tovább az álta-
lános iskola után.
Az alsó tagozaton néhány osztályba szülõk jöttek el és beszéltek
munkájukról. Miskolczi Brigitta a 2. b osztályban, Jakubek Attila,
Papp Attila Csaba a 3. évfolyamon, dr. László Ádám, Iszak Berna-
dett, Barsi Gábor a 4. a osztályban, Fehérváriné Bertalan Orso-
lya, Csikós Gábor, Deák Beáta a 4. b osztályban vettek részt pá-
lyaorientációs napunkon.
Iskolánk ezúton is köszöni minden kedves közremûködõnek,
hogy segítettek a nap sikeres lebonyolításában!

Borbély Bianka 7. c, Lénárt Gréta 7. b,
Kokas Réka 8. a, Végh Dorina 6. b és Nagy Krisztina 6. a

EGY TÖRTÉNELMI
ESEMÉNY ANATÓMIÁJA
Furcsa, de nem tudom, miért kezdõdött el nálunk, Debrecenben
órákkal a budapesti elõtt a nagy tüntetés 1956. október 23-án. Az
is teljes titok számomra, hogy egyáltalán ki szervezte. Aki ma el-
vállalhatná, az alighanem meghalt már. Voltak srácok, akiket ön-
kéntelenül vezetõknek fogadtunk el. Aki tudja, hogy miért, hozza
nyilvánosságra. Tény, hogy hosszú idõ óta alighanem ez volt a vá-
ros történetében a legnagyobb olyan demonstráció, amelyet nem
az államhatalom szervei indítottak. Aki nem élt akkor, nem tudja
elképzelni, milyen merészség volt a Párt kezdeményezése nélkül
tömegakciót szervezni. Akkor ugyanis semmiféle nyilvános ese-
mény nem eshetett meg pártutasítás nélkül. Nem mondhatott el
nyilvánosan valaki egy verset, nem csapkodhatta a csizmáját egy
táncos, nem nyithatta ki szólásra a száját embercsoport elõtt egy
ember, ha nem volt meg hozzá valamely pártbizottság jóváhagyá-
sa. Egyetlen sor nem jelenhetett meg nyomtatásban, ha nem volt
meg hozzá a vörös csillagos pecsét, hogy „mehet”. Emiatt az egész
tüntetés alatt volt némi feszültség a résztvevõkben, mintha vé-
kony jégen lépkedtünk volna, mert mindenki tisztában volt azzal,
hogy itt most nincs pártengedély, rosszalkodunk. Volt némi bal-
sejtelem a tömegben, hogy megtörténhet: az egész bandát akár le-
géppuskázhatja az államvédelem („ÁVÓ”). Ugyanakkor az egész
gyülekezetben lángolt valami tûz, a megragadott szabadság láng-
ja. Valami mámor. Nagy dolog a szabad lélegzetvétel. Az egyete-
misták indították, az egyetem központi épülete elõtt gyûlt össze a
nép, onnan indultunk. Ugyanis jöttünk reggel, mint rendesen, az
egyetemre, órákra. Itt valami képtelenség történt: elterjedt, hogy
ma nem lesznek órák, tüntetni megyünk.
Itt most meg kell állni. Fontos feltenni a kérdést: miért állt rá a tö-
meg egyöntetûen arra, hogy egyetemi elõadások meghallgatása
helyett tömegtüntetésben vesz részt. Nos, a jelenlevõ fiatalok itt
nõttek fel Magyarországon. Jó részük falusi gyerek volt, átélte a
falura nehezedõ iszonyatos prést, amit a Rákosi-rendszer jelen-
tett. Hogy minden megy beadásba a búzától a tojásokon keresztül
az egyetlen engedélyezett disznóvágás szalonnájáig minden. És
ha kinyitod a szádat, egykettõre jön a rendõr, hogy bevigyen, és ott
összeverjenek. És városon sem volt jobb: a prolit éhbérért dolgoz-
tatták, lukas cipõben ment a gyárba, s még lelkesednie, tapsolnia
is kellett. Aztán 53-ban meghalt a moszkvai atyaisten, a világtör-
ténelem legnagyobb tömeggyilkosa, Sztálin. Átmenetileg kirúg-
ták pesti csicskását, Rákosit. De mi történt egy év múlva? Ez a ko-
pasz, kásás hangú férfi, történelmünk legelutasítottabb politikusa
valahogy visszamászott a miniszterelnöki bársonyszékbe. Ezt száz
emberbõl kilencvenöt nem akarta, nem szerette.
Volt miért tüntetni!
Valaki szólt, hogy menjek fel a képzõmûvész-mûterembe felira-
tokat készíteni. Ki volt? Istenemre, nem tudom. És miért pont én?
Tagja voltam a körnek, tudtam, hol a kulcs. Így szervezõdnek a
dolgok.
A menetben újra és újra a Kossuth-nótát énekeltük. A márciusi if-
jak utódainak éreztük magunkat. Fontos tényezõ! A járdákról tö-
megek tapsoltak bennünket, sokan beálltak közénk, senki nem
rázta felénk az öklét. Nem árt ezt tudni!
A megyei pártbizottság épülete elõtt torlódott fel a tömeg. A tár-
saim elkezdtek taszigálni, hogy menjek fel az erkélyre és mond-
jam el a Nemzeti dalt. Megint: miért épp engem? Hát mert tud-
ták, hogy megnyertem az egyetemi szavalóversenyt.
Ha olyan fordulatot vesz a történelem, az emberek akaratlanul
belesodródnak a történésekbe. Így van ez jól, Istennek hála!

L. A.
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Cecei sulibörze
Október 6.

Nemzeti gyásznapunkról a hétvége elõtti
utolsó tanítási napon, október 5-én, pénte-
ken reggel 8 órakor emlékeztek meg a
cecei iskolások, a pedagógusok és a vendé-
gek. Az ünnepi megemlékezést Király
László ünnepi beszéde nyitotta meg az is-
kola fõbejáratának lépcsõjén, amit az 5.
osztályosok ünnepi mûsora követett. A
gyerekek Borosné Asbóth Ilona és Lajtos
Erzsébet osztályfõnökök segítségével han-
gulatában és tartalmában is szép megem-
lékezéssel készültek, ami közelebb hozta a
hallgatósághoz a gyásznap mélységeit.
Köszönjük a szereplõknek és a megjelent
vendégeknek, hogy együtt ünnepeltek ve-
lünk!

Örökös Ökoiskola cím

A Cecei Általános Iskolában mindig nagy
hangsúlyt fektettünk az egészséges és kör-
nyezettudatos életmód népszerûsítésére.
Ennek során több felvilágosító, érzékenyí-
tõ programot szervezünk minden évben.
Diákjainkat és szüleiket próbáljuk a sze-
lektív gyûjtésekre és a közös programokra
sarkallni.
A folyamat részeként már kétszer elnyer-
tük az Ökoiskola címet, valamint a Madár-
barát Iskola címet is. 2018-ban, a két sike-
res pályázatnak köszönhetõen, ami az
Ökoiskola cím viselését eredményezte, is-
mét pályázhattunk, most már az Örökös
Ökoiskola címre. Sok kritériumnak kellett
megfelelni, be kellett számolni az éves te-
vékenységeinkrõl, természetesen fotókkal
is dokumentálva, hogy a fenntarthatóság
és az ökotudatosság a mindennapjaink
fontos eleme.
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma és
az Agrárminisztérium munkatársai a pá-
lyázat elbírálása eredményeként úgy dön-
töttek, hogy a Cecei Általános Iskola 2018.
szeptember 1-jétõl visszavonásig használ-
hatja az Örökös Ökoiskola megtisztelõ cí-
met. Az elismerõ oklevelet 2018. október
13-án, szombaton adták át az Agrárminisz-
térium Darányi Ignác termében, ahol prof.
dr. Bódis József oktatásért felelõs államtit-
kár és László Tibor Zoltán környezetvéde-

lemért felelõs helyettes államtitkár méltat-
ták az ökotudatosság és az iskolai szemlé-
letformálás fontosságát, majd átadták az
elismerõ okleveleket.

Az oklevelek átadása után Oroszlány Mik-
lós építészmérnök tartott elõadást Fenn-
tartható iskolák építész szemmel címmel, a
GINKGO Architects Kft. képviseletében,
amit egy kerekasztal-beszélgetés követett
a Gyõri és Pécsi POK munkatársainak
részvételével, akik a Pedagógiai Oktatási
Központok segítõ munkájáról számoltak
be az érintett témával kapcsolatban.

Ezt követõen szakmai bemutatókra került
sor, ahol a kiállítók a jó gyakorlataikat mu-
tatták be a megjelentek számára az Egysze-
rûen nagyszerût mottó mentén haladva.

Szeretnénk ezúton is megköszönni a Cecei
Általános Iskola munkatársainak, diákjai-
nak, támogatóinak a sok segítséget, ami ar-
ra az eredményre vezetett, hogy az intéz-
mény elnyerhesse az Örökös Ökoiskola cí-
met, mások által is elismerve a tevékenysé-
geinket!

Szabóné Várady Katalin igh.

MEGHÍVÓ
Alap Község Önkormányzatának nevében szeretettel meghívjuk

AZ IDÕSEK VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL MEGRENDEZÉSRE
KERÜLÕ ÜNNEPSÉGÜNKRE.

Idõpontja: 2018. október 20. (szombat) 14 óra

Helyszín: Arany János Mûvelõdési Ház

Ünnepi mûsorral és vendéglátással kedveskedünk Önöknek.

A szervezõk nevében: Méhes Lajosné polgármester
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Reformáció ünnepe – kitekintés
Összeállításunkban arra próbáltunk választ keresni, hol piros
betûs ünnep a reformáció napja, azaz október 31. Az anyag a sop-
roni Christophorus címû lapban jelent meg.
A Latin-Amerikában, s mondhatni világszerte csaknem páratlan
ünnepnapot a korábbi chilei elnök, Ricardo Lagos Escobar 2005.
december 28-án elnöki rendelettel emelte ünnepnappá. Az õt kö-
vetõ elnök, Michelle Bachelet Jeria 2009. október 10-én elrendel-
te kötelezõ megtartását állami ünnepnapként. Az egyházi veze-
tõk és egyháztagok ezt úgy fogták fel, mint a nyilvánosság, a köz-
vélemény elõtti diszkrimináció megszüntetését. Az ünnep hivata-
lossá tételével a chileiek egyben elismerik a protestáns egyházak
egyre növekvõ szociális és vallási szerepét és súlyát hazájukban.
Ez annál is jelentõsebb, mivel az ország 16,4 millió lakosából 72 %
római katolikus, 13 % protestáns.
Dr. Ricardo Abos-Padilla lelkész már 1977. október 31-én elõ-
adást tartott a concepcioni Evangélikus–Lutheránus Egyházban
a reformáció négy tartóoszlopáról (egyedül Krisztus, egyedül ke-
gyelembõl, egyedül hit által, egyedül a Szentírás), s érzékeltette az
egyházi és nem egyházi közvéleménnyel: a reformáció ma is idõ-
szerû! Már akkor többen megjegyezték: miért nincs Chilében
olyan ünnepnap, melyen hitbeli identitásukat a nem katolikus
hívõk is nyilvánosan demonstrálhatják.
2013-ban a kis közép-amerikai államban, El Salvadorban is hiva-
talos állami és egyházi ünneppé nyilvánították a reformáció em-
léknapját, október 31-ét. Nemrég a salvadori törvényhozás szava-
zott arról, hogy a reformáció emléknapját „Az Evangéliumi/Pro-
testáns Salvadoriak Nemzeti Nap”-jává nyilvánítják. Hivatalos
statisztikai adatok szerint az országban a lakosságnak 52,6 %-a
római katolikus, 27,6 %-a protestáns (evangéliumi protestáns,
evangélikus, pünkösdi, anglikán). Addig ez a hivatalos ünnep
nem kerülhetett bevezetésre, amíg a parlamentnek nem minden
tagja hagyta jóvá szavazatával az ünnep bevezetését. Manuel
Flores, a Nemzeti Felszabadítási Front Pártjának vezetõ politiku-
sa nyilatkozott errõl. Elmondta: „Azt gondolom, fair dolog, hogy
a lakosságnak közel 30 %-át kitevõ protestáns egyházi népesség –
amely kivette részét hazánk jó százéves történetének a formálásá-
ból, és minden jelentõs békekötésnél jelen voltak képviselõi, és
mindig is a béke védelmezõi voltak, s népünk iránti szeretetüknek
sok jelét adták – végre megérdemli, hogy megkapják ezt a hivata-
los ünnepet”.
Németország a reformáció bölcsõje, mégsem minden tartomá-
nyában ünnep október 31. Így Brandenburgban, Mecklenburg-

Elõ-Pomerániában, Szászországban és Szász-Anhaltban, továb-
bá Türingiában megülik a napot, istentiszteleteket és kisebb-na-
gyobb kísérõrendezvényeket szerveznek. Az egyik legnagyobb
szabású megemlékezést Wittenbergben, vagy ahogy másként ne-
vezik, Luthervárosban tartják. A német utazási irodák szinte
egész évben invitálják az érdeklõdõket, a történelmi városka pe-
dig így hirdet weboldalán: „Jöjjön velünk Wittenbergbe, ünnepel-
jen Lutherrel a reformáció napján.” Ilyenkor évente újból és újból
kiszögezik az egykori teológus 95. pontját a templomajtóra és
életre keltik az 1517-es eseményeket.

Svájcban november elsõ vasárnapja reformációs vasárnap. Ennek
kialakulásához rögös út vezetett. A kantonok sokáig külön-külön
saját egyházaik létrejöttérõl emlékeztek meg, amihez évszázad-
okig ragaszkodtak is. Azt gondolták, a puritán visszafogottság
nem engedi, hogy egyetlen személyt állítsanak egy ünnep közép-
pontjába. Így fordulhatott elõ az, hogy Zürichben 1719-ben tar-
tották az elsõ megemlékezést Zwingli prédikációiról kétszáz éves
évforduló gyanánt, míg Bernben 1828-ban, Genfben pedig 1830-
ban volt az elsõ nagy jubileum. Azt az igényt, hogy a kantonok sa-
ját megemlékezéseik mellett közösen is tartsanak egyet, az
1819-es nagy zürichi reformációs hálaadás hozta meg. Elõször a
pünkösd utáni elsõ vasárnapban egyeztek ki, majd a XIX. század
végén, elõsegítve a közös evangélikus és református identitást,
került át október 31. közelébe.

Szlovéniában a reformációt nagy kulturális értékteremtõ erõnek
tekintik, ezért is egyik állami ünnepük a reformáció napja. A szlo-
vén vallási megújhodás kezdeteként az 1550. esztendõ jelölhetõ
meg, amikor megjelenik Primož Trubar Katekizmusa. A prédiká-
tor anyanyelvének kétségkívül elsõ jelentõs szépirodalmi alkotó-
ja, aki a protestantizmussal Bécsben került kapcsolatba. Habár
katolikus papnak szentelték fel és a kanonokságig vitte a ranglét-
rán, a szentek tisztelete ellen beszélt. Az egyre növekvõ ellensé-
ges hangulat következtében Németországba menekült, Urach-
ban telepedett le, ahol megalapította a szlovén és horvát könyvek
kiadását szorgalmazó bibliai társaságot. Közel két tucat szlovén
és két német nyelvû könyvet jelentetett meg. Képmása és jelmon-
data (Becsülettel helytállni) a szlovén 1 eurós érmérõl is visszakö-
szön ránk. Tanítványa, Jurij Dalmatin 1584-ben alkotta meg a tel-
jes szlovén nyelvû bibliafordítást.

Forrás: Christophorus. Összeállította: Csiszár Ágnes, evangélikus.hu

CONCERTO
Sztahura Ágnes orgonamûvész és

Szurasenkó Dániel
magyar blockflõte rekorder koncertsorozata

2018. október 21. 17 óra

Sárbogárd, római katolikus templom
(Sárbogárd, József A. u. 18.)

Mûsor: Bach és Vivaldi versenymûvei

A koncertre belépõjegy nincs, adományaikkal
támogathatják a koncert létrejöttét.

Kérjük, hogy a koncert megrendezéséhez
szánt adományaikat

az alábbi számlaszámra szíveskedjenek utalni:
58100013-10002986

BIBLIAKÖR
Szeretettel hívunk minden kedves érdeklõdõt

induló sorozatunk alkalmain!

Philip Yancey „Hol van Isten, amikor fáj?”
címû könyvét közös tanulmányozás,
beszélgetés keretében dolgozzuk fel

a Biblia üzenete alapján.

Helyszín: Sárbogárd, Baross u. 2.
Evangélikus Gyülekezeti Központ

Elsõ alkalom: 2018. október 25.
(csütörtök) 18.00 óra.

További alkalmak: csütörtökönként 18.00 órakor.

Váraljainé Melis Orsolya evangélikus lelkész,
mobil: 06 (20) 824 6763
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TÁJÉKOZTATÓ
Az elmúlt évben Sárbogárd város közigazgatási te-
rületére vonatkozóan, az akkor hatályos jogszabályi
hátterekre tekintettel már adtunk információt a la-
kosság részére a saját célú háztartási felhasználású
és házi ivóvíz biztosítását szolgáló kutak üzemelte-
tésének lehetõségérõl (függetlenül attól, hogy ta-
lajvizes ásott kút vagy csak talajvizet érintõ fúrt kút
van a lakóházas, illetve lakóházzal beépíthetõ ingat-
lanon).
A lakóházas ingatlanokon, vagy lakóházzal beépít-
hetõ ingatlanokon lévõ és csak háztartási felhasz-
nálást biztosító és kimondottan csak talajvíz kivé-
telét szolgáló, engedély nélkül épült ÁSOTT ÉS
FÚRT KUTAK ÜZEMELTETÉSÉNEK ÉS FENN-
MARADÁSÁNAK HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSÉ-
RÕL a lakosság körében egyre gyakrabban felme-
rülõ kérdések miatt az alábbi tájékoztatást adom:
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a
továbbiakban: Vgtv.) 2018. január 1-jétõl hatályos
állapota alapján a Vgtv. 29. § (7) bekezdésében
foglaltak szerint
„(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizeté-
se alól az a létesítõ, aki 2018. január 1-jét megelõ-
zõen engedély nélkül, vagy engedélytõl eltérõen lé-
tesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha
a) a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást
2018. december 31-éig kérelmezi, és
b) az engedély megadásának feltételei fennállnak.”
A fennmaradási/üzemeltetési engedély kérelem
nyomtatványt „a vízjogi engedélyezési eljáráshoz
szükséges dokumentáció tartalmáról” szóló 41/
2017. (XII. 29.) BM-rendelet (a továbbiakban: BM-
rendelet) 2. melléklet II. „A helyi vízgazdálkodási
hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemelteté-
si és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz szük-
séges dokumentáció tartalma” szerint meghatáro-
zottaknak megfelelõen.
A BM-rendelet elõírásainak megfelelõ KÉRELEM
nyomtatvány tartalmazza a jegyzõi hatáskörben el-
bírálandó talajvizes ásott és talajvizes fúrt kutak
üzemeltetési és fennmaradási engedélyeztetési
hatósági eljárás lefolytatásához szükséges adato-
kat és megnevezi az ahhoz mellékletként csatolan-
dó, szükséges okiratokat.
A KÉRELEM nyomtatvány átvehetõ a Sárbo-
gárdi Polgármesteri Hivatal földszinti ügy-
félszolgálatánál (7000 Sárbogárd, Hõsök tere
2.), illetve letölthetõ Sárbogárd város honlap-
járól (www.sarbogard.hu). A kérelemre 5.000
Ft értékû illetékbélyeget kell leróni.
Az eltérés a kétfajta kút üzemeletetésének, illetve
fennmaradásának engedélyeztetésére irányuló ké-
relem között az, hogy a talajvizes ásott kútra vonat-
kozó kérelem esetében elegendõ csak a tulajdonos
aláírása.
A talajvizes fúrt kút esetében a tulajdonos aláírása
mellett a kérelmet és az ahhoz tartozó egyéb okira-
tot alá kell írnia „a felszín alatti vízkészletekbe törté-
nõ beavatkozás és vízkútfúrás szakmai követelmé-
nyeirõl” szóló 101/2007. (XII. 23.) KVVM-rendelet
13. § (2) bekezdése a) pontja szerinti szakember-
nek is, melynek való megfelelést a hivatkozott jog-
szabályi hely a következõk szerint határozza meg:
„(2) Kút kivitelezését – beleértve annak felújítását,
javítását és megszüntetését is – az végezheti, aki
a) az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró
szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú kö-
zépfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tarto-

zó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének
elméleti és gyakorlati szinten történõ elsajátítását
igazolja, vagy szakirányú felsõfokú végzettséggel
rendelkezik és kút-kivitelezési jogosultsággal ren-
delkezõ személy az elsajátított kút-kivitelezési gya-
korlatot számára igazolja.”
„A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
szóló” 72/1996. (V. 22.) korm. rendelet (a további-
akban: korm. rendelet) 24. § (1) bekezdése alapján
a települési önkormányzat jegyzõjének engedélye
szükséges
„a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fenn-
maradásához és megszüntetéséhez, mely a követ-
kezõ feltételeket együttesen teljesíti:
aa) vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivó-
vízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérõl
szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés
alatt álló, illetve elõzetesen lehatárolt belsõ, külsõ
és hidrogeológiai védõidom, védõterület, valamint
karszt-, vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érinté-
se nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag
talajvízkészlet, vagy parti szûrésû vízkészlet fel-
használásával üzemel;
ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósá-
gi határozattal, egyszerû bejelentéssel rendelkezõ
ingatlanon van, és magánszemélyek részérõl a házi
ivóvízigény (megjegyzés: ivóvízigényt kielégítõ kút
esetén meg kell felelni „az ivóvíz minõségi követel-
ményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl szóló 201/
2001. (X. 25.) korm. rendeletben foglaltaknak”),
vagy háztartási igények kielégítését is szolgálja, és
ac) nem gazdasági célú vízigény.
A kutak engedélyezésével, üzemeltetésével és
fennmaradásával kapcsolatos hatósági eljárások
korábbi és jelenlegi jogi hátterének ismeretében a
jegyzõi engedélyezés alá tartozó kutakra vonatko-
zóan megállapítható hogy
a) az 1992. február 15. napja után létesült min-
den kútra (ásott és fúrt kútra egyaránt) vízjogi léte-
sítési engedélyt kellett volna kérni. Aki tehát az
1992. február 15. napja után létesített ásott, vagy
fúrt kutat – mert ez idõponttól már mind a kettõ tí-
pusú kút létesítése engedélyköteles tevékenység-
gé vált – és akkor arra elmulasztotta a vízjogi létesí-
tési engedélyt megkérni, most fennmaradási enge-
délykérelmet kell hivatalomhoz benyújtania, mely-
nek következtében fennmaradási engedély adható
ki hatóságom részérõl;
b) az 1992. február 15. napja elõtt létesült kutak
esetében
– arra az ásott kútra, mely a jogszabályok értelmé-
ben (mélységének és elhelyezkedésének függvé-
nyében) jogszerûen létesült engedély nélkül, üze-
meltetési engedélyt kell kérni és így üzemeltetési
engedély adható ki. Ez azt jelenti, hogy 1992. febru-
ár 15. napja elõtt létesült azon ásott kutakra, ame-
lyek a vízügyrõl szóló 1964. évi IV. törvény és a vég-
rehajtása tárgyában kiadott 32/1964. (XII. 13.)
korm. rendelet (a továbbiakban: Vtv.-vhR.) alapján
a kút mélysége az elsõ vízadó réteget követõ
záróréteget nem haladta meg, tehát csak talajvízré-
teget érint, továbbá az elõírt védõtávolságok betar-
tásával került elhelyezésre és a víz kiemelése kézi
erõvel (pl. vederrel, a terepszinttõl kiálló kút felsõ
részére szerelt, kézi tekerõs rendszerrel, egyéb kézi
erõvel), vagy olyan gépi berendezéssel mûködik,
melynek teljesítõképessége nem haladja meg a
háztartás indokolt vízszükségletének kielégítésére
szolgáló mértéket, nem kellett vízjogi létesítési en-

gedélyt kérni. Tehát az ilyen kutak létesítése nem
minõsül engedély nélküli, szabálytalan létesítés-
nek. A jelenleg hatályos Vgtv. (a már említett víz-
gazdálkodásról szóló törvény) alapján a regisztrá-
ció és a legalizálás érdekében ezen kutakra az üze-
meltetési engedélyt szükséges megkérni;
– arra az ásott kútra, amelyre létesítésének idõ-
pontjában (mélységének és elhelyezkedésének
függvényében) engedélyt kellett volna kérni, fenn-
maradási engedély adható. Ennek az a magyaráza-
ta, hogy minden olyan talajvizes, kiépített, létesí-
tett ásott kútra, amely az elõzõ bekezdésben részle-
tezett kút jellemzõitõl eltér, vízjogi létesítési enge-
délyt kellett volna kérni. Utólagosan tehát jelenleg
fennmaradási engedélyt kell kérni, mely kérelem
beérkezését követõen a kérelmet hatóságom bírál-
ja el és annak eredményétõl függõen fennmaradási
engedély adható ki;
– fúrt, csak talajvízréteget érintõ kutak esetén, a
fúrt kutak építésére vonatkozóan már 1960-tól a
34/1960. (V. É. 17) számú OVF (Országos Vízügyi
Felügyelõség) fõigazgatói utasítás rendelkezett. Ez
az 1960. augusztus 8-án életbe lépõ utasítás,
amelynek 4. § (1) bekezdése meghatározta a vízjo-
gi engedélyhez kötött kutak paramétereit és azok-
ból a víz kitermelésének módját, jellemzõit. Ezek az
elõírások kizárólagosan háztartási célokra haszná-
latos kutakra nem vonatkoztak. Ebbõl fakadóan
ezek a házi vízellátó kutak 1960. augusztus 8. nap-
jától engedély nélkül voltak létesíthetõk.
Az 1992. február 15. napján hatályba lépõ módosí-
tása alapján a Vtv.-vhR. 61. § (1) bekezdése értel-
mében a jegyzõ engedélye szükséges az olyan
(akár ásott, akár fúrt kút) létesítéséhez, használat-
ba vételéhez és megszüntetéséhez, mely a létesítõ
háztartásának (házi vízszükségletének) napi 1,5 m3

mennyiségig terjedõ kielégítését szolgálja, továb-
bá – parti szûrésû, karszt- és rétegvízkészlet igény-
bevétele vagy érintése nélkül – kizárólag a talajvíz
felhasználását biztosítja.
Fentiek alapján tehát valamennyi, a lakóházas,
vagy lakóházzal beépíthetõ ingatlanon lévõ talajvi-
zes ásott, vagy talajvizes fúrt kútra, így az 1960. év
elõtt épült, jegyzõi hatáskörbe tartozó kutakra is
üzemeltetési, vagy fennmaradási engedélyt kell
kérni hatóságomtól.
Minden egyéb – a település jegyzõje hatáskörébe
tartozó eljárásokat nem érintõ – esetben, a fenti pa-
raméterektõl eltérõen, más módon épített, vagy
építendõ, üzemelõ, üzemeltetésre kerülõ, ellenõr-
zési kötelezettség alá esõ kutakkal és víztisztító be-
rendezésekkel kapcsolatos hatósági eljárás a terü-
leti vízügyi hatóság (Fejér Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály – 8000 Szé-
kesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.) hatáskörébe tar-
tozik, illetve a területi vízügyi hatóság gyakorolja a
vízügyi hatósági jogkört.

Tisztelt Lakosság!

A tájékoztatóban leírtakkal és a kérelem nyomtat-
vány kitöltésével kapcsolatosan további felvilágo-
sítás kérhetõ Bencze István mûszaki ügyintézõtõl a
06 (25) 520 260-as telefonszémon (967-es mel-
lék), vagy ügyfélfogadási idõben személyesen az
emelet 7. számú irodahelyiségben.

Dr. Venicz Anita jegyzõ
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MÉREGTELENÍTSÜNK
Hulladékcsökkentés

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezésében Magyarország idén is részt vesz az Európai
Hulladékcsökkentési Hét (European Week for Waste Reduction/EWWR) kampányban, mely 2018. no-
vember 17-e és 25-e között kerül megrendezésre.
A hét keretében Európa-szerte önkéntesek saját ötleteiket megvalósítva hívják fel a figyelmet a
hulladékmennyiség csökkentésének fontosságára, a termékek újrahasználatára, valamint a már
hulladékká vált anyagok újrahasznosítására, azaz a szelektív hulladékgyûjtés jelentõségére.
Az Európai Hulladékcsökkentési Hétnek minden évben van egy központi témája, idén a „Méreg-
telenítsünk” szlogennel hívjuk fel a figyelmet fõként a háztartásokban keletkezõ veszélyes hulladékok
megelõzésére. A hét kiemelt témája arra fókuszál, hogy csökkentsük ezen termékek használatát köz-
vetlen környezetünkben, például a fürdõszobában, konyhában, fészerben vagy garázsban, mivel a ve-
szélyes hulladékok nagyobb kockázatot jelentenek az egészségünkre és környezetünkre, mint más hul-
ladékok. Ez nem azt jelenti, hogy csak ebben a témakörben lehet hulladékcsökkentési akcióötleteket
regisztrálni. A megvalósítandó akciók fókuszálhatnak a hulladékkeletkezés megelõzésére és csökken-
tésére, újrahasználatra, vagy szelektív hulladékgyûjtésre és újrahasznosításra.
A legötletesebb, leghatékonyabb regisztrált akciókat idén is benevezzük az Európai Hulladék-
csökkentési Díjra, melyet a nemzetközi zsûri által kiválasztott legjobb európai kezdeményezések kap-
nak.
Bõvebb információ az Európai Hulladékcsökkentési Hétrõl és a regisztráció módjáról: http://
szelektalok.hu/hulladekcsokkentesihet/
Kapcsolat: hulladekcsokkentesi.het@itm.gov.hu

Innovációs és Technológiai Minisztérium

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Sárbogárd városban 2018.
október 12-e és december 6-a között a LAKÁSPIAC JELLEMZÕINEK FELTÁRÁSÁRA IRÁNYULÓ
LAKBÉRFELMÉRÉS címû adatfelvételt hajt végre.
A felkeresendõ 15 ezer cím kijelölését statisztikai módszerrel, véletlenszerû kiválasztással hajtották
végre.
A kérdezõk 2018. október 12-e és 2018. november 30-a között személyesen veszik fel a kapcsolatot
a kijelölt címen élõ adatszolgáltatókkal. Amennyiben az ott lakók piaci magánbérlõként élnek a címen,
akkor kétféle módon válaszolhatják meg a kérdõívet:
1. személyes interjú keretében, a kérdezõnek válaszolva;
2. önállóan, az interneten elérhetõ elektronikus kérdõív kitöltésével. (A kérdõív a
www.ksh.hu/lakberfelmeres oldalon érhetõ el, a belépéshez szükséges jelszót a kérdezõ adja át a cí-
men élõknek.)
A kérdõívet kitöltõk és a nyereménysorsolásra jelentkezõk között decemberben tableteket és egyéb
értékes ajándékokat sorsolnak ki.
Az adatszolgáltatás önkéntes és név nélküli.
Az adatgyûjtést végrehajtó kérdezõk fényképes igazolvánnyal rendelkeznek.
Az egyedi adatokat bizalmasan kezelik, kizárólag statisztikai célra, összesítve kerülnek közlésre a vo-
natkozó jogszabályok betartásával.
A lakosság részére munkanapokon hétfõtõl csütörtökig 8.00 és 16.30 óra között, pénteken 8.00 és
14.00 óra között a 06-80-200-766-os ingyenes zöldszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu e-mail-címen ad-
nak tájékoztatást.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

Helytörténeti
füzetek

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület alakulá-
sakor, 2009-ben fontos célkitûzésként je-
lölte meg a közös sárbogárdi örökségünk
feltárását, megismertetését és ezen ke-
resztül megõrzését. E törekvés része in-
duló sorozatuk, melyben tudományos jel-
legû történelmi tanulmányokat, szemé-
lyes élettörténeteket, életrajzokat, visz-
szaemlékezéseket éppúgy meg kívánnak
jelentetni, mint régi fényképeket, képes-
lapokat összegyûjtõ albumokat.
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.

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, SÁR-
BOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös
csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az LRT- COM hálózatán a C7-es csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián 0–24 óráig.
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Járgányok miniben
Amikor a Sárbogárdi RC Modellezõ Közösség meghívóját kézhez kaptam az október
14-ei kiállításukra és bemutatójukra, meglepõdtem, hogy nemcsak drónok és távirá-
nyítós autók vannak a képen, hanem másfajta modellek is. Máté Ádámot, a kiállítás
egyik szervezõjét kérdeztem, mikor találtak egymásra a különbözõ stílusok képviselõ-
ivel.

– Körülbelül 8-9 éve kezdtünk el RC-zni
Csabai Józseffel, egymástól függetlenül. Õ
RC-kkel, drónokkal, távirányítós autókkal
foglalkozik, én trabantos lévén az RC Tra-
bantom mellé modelleket is gyûjtök gye-
rekkorom óta, illetve makettezek, model-
lezek. Ez hozott össze bennünket körülbe-
lül hat éve; a Sárbogárdi Tuningtalálkozón
ismerkedtünk meg.
– Amikor beléptem a sárbogárdi mûvelõ-
dési ház aulájába, ahol elsõ ízben rendez-
tek kiállítást, többeket is láttam, nemcsak
kettõtöket. Tehát bõvül a közösség, vagy
inkább többen is rádöbbentek, hogy nin-
csenek egyedül.
– Az utóbbi idõben sikerült megfertõzni
néhány barátunkat ezzel a szenvedéllyel.
Az elmúlt két-három hónapban közel
nyolc barátunkat vontuk be ebbe a hobbi-
ba.
– Kik azok, akik most kiállítanak itt kö-
zületek?
– Németh Attila, Vágvölgyi Bence, Dió-
szegi Botond, Huszár Sándor, Huszár Gá-
bor, Szentgyörgyi Lajos, aki régóta épít na-
gyon különleges repülõket, valamint Csa-
bai József és jómagam. Oláh Levente pár
napja vett egy különleges jármûvet, Hu-
szár Gabinak pedig tegnap sikerült hozzá-
jutni egy extrém Traxxas autóhoz. Model-
lezésben leginkább én vagyok otthon, a
többiek RC-vel foglalkoznak.
– Sokféle stílus sorakozik fel. Láthatunk
itt kézzel készült repülõket, távirányítós
tankot, buszokat. Anyagban is különböz-
nek egymástól.

– Próbáltunk kicsit tágabbra menni. Van-
nak On Road RC-autók, kimondottan
driftre valók, illetve csak elsõ kerék meg-
hajtású Trabant, egy drift Wartburg, drift
Audi, amik látványosan tudnak keresztbe
menni az aszfalton. Vannak Truggy,
Buggy, Crawler autóink. Modellekben is
próbáltam olyanokat kiállítani, mint a Su-
zuki Barta szalon vagy a Jüllich Techno-
logy csarnoka, amik Sárbogárdhoz kötõd-
nek. A KGST-világot is elhoztuk, a régi
szocializmus IFA-it, csajkáit. Fõleg az idõ-
sebbek nosztalgiáznak, hogy „Mi még
mentünk olyannal, mi még vártunk a
Merkurnál két-három évet, hogy megkap-
juk a Ladánkat, Trabantunkat!” Szoktunk
kisebb bemutatókat tartani, de ez az elsõ
komolyabb, nagyszabású bemutatónk.
Szeretnénk a jövõben is ilyet szervezni,
minél több embert megismertetni ezzel a
hobbival.
– Aki szeretne hozzátok csatlakozni, fel-
venni veletek a kapcsolatot, hol talál meg
benneteket?
– A Sárbogárdi RC Modellezõ Közösség
facebook-oldalán nyomon lehet minket
követni rendszeresen, és fölvenni velünk a
kapcsolatot. Ha szeretnének csatlakozni,
vagy vásárolni szeretnének ilyen autókat,
repülõket, drónokat, tudunk tanácsokkal
is segíteni.
A rendezvény sikerét mutatja, hogy több
mint százan tekintették meg a csapat szu-
perjárgányait. Csak így tovább, fiúk!

Hargitai–Kiss Virág

SORSOLÁS
BOGÁRD és VIDÉKE városi
teremlabdarúgó-bajnokság

I. forduló, 2018. október 14.

9.00 Légió 2000, Agro-Natur–
FDL Ászok Ásza

10.00 Sárkeresztúr Kike–Spuri
11.00 Twister Galaxy–Flash Team
Szabad: Dream Team

II. forduló, 2018. október 21.

9.00 Sárkeresztúr Kike–Twister Galaxy
10.00 Légió 2000, Agro-Natur–Dream Team
11.00 FDL Ászok Ásza–Spuri
Szabad: Flash Team

III. forduló, 2018. október 28.

9.00 FDL Ászok Ásza –Sárkeresztúr Kike
10.00 Légió 2000, Agro-Natur–Flash Team
11.00 Spuri–Dream Team
Szabad: Twister Galaxy

IV. forduló, 2018. november 4.

9.00 Flash Team–Sárkeresztúr Kike
10.00 FDL Ászok Ásza–Dream Team
11.00 Légió 2000, Agro-Natur–

Twister Galaxy
Szabad: Spuri

V. forduló, 2018. november 11.

9.00 Légió 2000, Agro-Natur–Spuri
10.00 Twister Galaxy–Dream Team
11.00 FDL Ászok Ásza–Flash Team
Szabad: Sárkeresztúr Kike

VI. forduló, 2018. november 18.

9.00 Spuri–Twister Galaxy
10.00 Légió 2000, Agro-Natur–

Sárkeresztúr Kike
11.00 Flash Team–Dream Team
Szabad: FDL Ászok Ásza

VII. forduló, 2018. november 25.

9.00 FDL Ászok Ásza–Twister Galaxy
10.00 Sárkeresztúr Kike–Dream Team
11.00 Spuri–Flash Team
Szabad: Légió 2000, Agro-Natur

VIII. forduló, 2018. december 2.

9.00 Flash Team–Twister Galaxy
10.00 FDL Ászok Ásza–

Légió 2000, Agro-Natur
11.00 Spuri–Sárkeresztúr Kike
Szabad: Dream Team

IX. forduló, 2018. december 9.

9.00 Spuri–FDL Ászok Ásza
10.00 Twister Galaxy–Sárkeresztúr Kike
11.00 Dream Team–Légió 2000, Agro-Natur
Szabad: Flash Team

X. forduló, 2018. december 16.

9.00 Flash Team–Légió 2000, Agro-Natur
10.00 Sárkeresztúr Kike–FDL Ászok Ásza
11.00 Dream Team–Spuri
Szabad: Twister Galaxy
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Nem sikerült itthon
tartani a pontokat

VAX KE Sárbogárd–Cunder TU Kézisuli
22-27 (13-16)

Magyar Éptek, Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 4. forduló
Vezette: Klein–Kuerkó, nézõszám: 100 fõ.
Sárbogárd: Németh I. – Kapoli 2, ifj. Bodoki 5, Pluhár 1, Rehák 2, Hor-
váth 5, Goldberger 2.
Cserék: Sohár – Szabó J. Zs. 1, Aranyos 1, Várady–Szabó 3, Kovács, Szabó K.
Edzõ: Bodoki György.
Nehéz csata várt csapatunkra a bajnokság 4. fordulójában hazai pályán. A
mérkõzéshez méltóan „szerény” csarnokunk is szépen megtelt. Ellenfe-
lünk a jó erõkbõl álló, eddig veretlen Cunder Kézisuli csapata volt.
Jól kezdtük a találkozót, az elsõ két gólt mi szereztük. Majd gyorsan éb-
redt a székesfehérvári csapat és átvette az irányítást. Az elsõ játékrészben
jól tartottuk magunkat, a 22. percben Horváth István gyors két góljával
még a vezetést is átvettük. A hajrá viszont nem sikerült túl jól. A vendé-
geknél Dreska megrázta magát és sorra lõtte a gólokat, valamint hozta
helyzetbe a társait. A félidõ végére 3 gólos hátrányba kerültünk.
A fordulás után sem tudtuk visszaterelni a játékunkat a helyes útra. Hiába
jött be a kapuba Sohár és mutatott be nagy védéseket, támadásban hadilá-
bon álltunk a góllövéssel. A 45. percben Bodoki góljaival állítottuk vissza
a félidei 3 gólos különbséget. Aztán ismét a fehérváriak percei következ-
tek, amivel le is zárták a találkozó érdemi részét. Hibáinkat kihasználva
Kónya vezérletével futottak egy 6-1-es szériát, ezzel 5 perccel a vége elõtt
8 gól volt már a különbség. Az utolsó percekben 3 gólt lõttünk, amivel
legalább kicsit sikerült kozmetikázni az eredményt.
Sajnos ezen a szombat délutánon nem a mi szájízünk szerint alakultak a
dolgok. Egy jóval lendületesebben kézilabdázó Cunderrel találtuk szem-
be magunkat. Védekezésünk még hellyel-közzel mûködött, viszont a
Dreska–Sipics duóval lábbal így sem tudtuk felvenni a versenyt. Támadó-
játékunkban viszont nem volt igazi átütõ erõ. Küszködtünk, kevés volt a
labda nélküli mozgás és nem támadtuk elég agresszíven a kaput. Hosszú
még a szezon, valószínûleg 3-szor találkozunk egymással, lesz lehetõsé-
günk bõven javítani. Megyünk tovább, 27-én Martonvásár ellen vívunk
újabb rangadót idehaza.
Köszönjük a közönségnek, hogy ilyen szép számmal kilátogattak a mérkõ-
zésre!
Október 27., szombat, 18 óra: VAX KE Sárbogárd–Martonvásári KSE

Tabella

1. Cunder TU Kézisuli 4 3 1 0 105 84 21 7
2. Rácalmás SE 3 2 1 0 92 57 35 5
3. Martonvásári KSE 3 2 0 1 82 69 13 4
4. Velencei SE 3 2 0 1 84 76 8 4
5. VAX KE Sárbogárd 2 1 0 1 60 58 2 2
6. Bicskei TC 3 0 0 3 56 84 -28 0
7. Dunaújvárosi Egyetem DSE 4 0 0 4 99 150 -51 0

#sbghandball
Rehák Tamás

BOGÁRD és VIDÉKE városi
teremlabdarúgó-bajnokság

I. forduló

Légió 2000, Agro-Natur–FDL Ászok Ásza
4-2 (2-0)

Légió 2000, Agro-Natur: Horváth István – Palotás Péter,
Tóth Gábor, Dombi Zoltán, Czeiner Péter, Németh Atti-
la, Tóth István, Virágh Zsolt, Nyúl István.

FDL Ászok Ásza: Farkas Attila – Lakatos György, Laka-
tos Áron, Abdalla Aimen, Magyar Ferenc, László Dávid,
Rehák Tamás, ifj. Bór József, Bór József.

A jó iramú mérkõzésen a szerencsésebb csapat nyert.

Góllövõk: Nyúl 1, Virágh 2, illetve Bór 1, Abdalla 1, Ma-
gyar (öngól).

Sárkeresztúr Kike–Spuri 4-6 (3-1)

Sárkeresztúr Kike: Visi József – Szauervein Tibor, Haj-
dinger János, Böröndi Géza, Jancski Zoltán, Bodó Zol-
tán, Sütõ Gábor.

Spuri: Kiszl István – Banda Lajos, Bereczki Tamás, Fésû
György, Imre Csaba, Huszár Lajos, Bór Patrik, Bozsoki
Dávid.

A Kike Böröndi könnyed góljaival elhúzott, de a Spuri
nem roppant össze, és Imre remek góljainak köszönhetõ-
en megfordította a mérkõzést.

Góllövõk: Böröndi 3, Sütõ 1, illetve Imre 5, Fésû 1.

Twister Galaxy–Flash Team 6-7 (5-2)

Twister Galaxy: Bognár István – Balogh István, Killer Im-
re, Kelemen Béla, Szabó Ferenc, Bognár Zsolt, Budai
Gábor, Kaló Péter, Kun Zsolt.

Flash Team: Lénárt György, Boros Gergõ, Rácz Patrik,
Kacz Szabolcs, Szakács András, Szakács Elõd, Láng Mi-
hály, Ellenbruck Zsolt.

A Twister magabiztos játékkal rukkolt elõ az elsõ félidõ-
ben. A második játékrészben több ziccert is elhibáztak. A
fiatalok lendületbe jöttek Lénárt vezérletével. Az utolsó
pillanatig küzdve, a meccs lefújása elõtti pillanatokban
megszerezte a gyõztes gólt a Flash Team.

Góllövõk: Kelemen 2, Bognár Zs. 2, Budai 1, Kaló 1, illet-
ve Lénárt 4, Ellenbruck 1, Grigóliát 1, Szakács 1.

Tabella

1. Flash Team 1 1 - - 7-6 3
2. Spuri 1 1 - - 6-4 3
3. Légió 2000, Agro Natur 1 1 - - 4-2 3
4. Twister Galaxy 1 - - 1 6-7 0
5. Sárkeresztúr Kike 1 - - 1 4-6 0
6. FDL Ászok Ásza 1 - - 1 2-4 0
7. Dream Team - - - - - 0

Góllövõlista

1. Imre Csaba (Spuri) 5 gól, 2. Lénárt György (Flash Te-
am) 4 gól, 3. Böröndi Géza (Sárkeresztúr Kike) 3 gól.

Huszár Lajos
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A MEGYE II. ELRONTOTTA A MÉRLEGET
A Battyán is fejet hajtott

Sárbogárd U14–Szabadbattyán U14
7-1 (4-1)

Sárbogárd: Derner – Hollósi, Sáfrány,
Már, Szalai, Szabó, Csõgör, Gereny,
Zvezdovics.
Cserék: Palotás, Baráth, Kocsis, Lakatos.
Szabadbattyán: Búza – Szalai, Kiss, Cse-
hák, Varga, Mudris, Borszuk, Kiss, Teveli.
Cserék: Szöllõsi, Illó, Fehér, Pájer.
Ismét magabiztos gyõzelmet arattak a leg-
fiatalabbak, és veretlenül vezetik a csopor-
tot. Kissé nehezen indult a gólgyártás és
csak a 17. percben sikerült a battyáni kapu-
ba találni. Sáfrány A. Z. átadását Szalai Á.
elsõre a kapusba lõtte, a kipattanót azon-
ban a bal alsó sarokba helyezte, 1-0. A kez-
dés utáni támadás végén kezezés miatt
büntetõhöz jutottak a vendégek. Derner P.
nagyszerû vetõdéssel védett. A 25. percben
a hazai kapus hosszú kirúgását Hollósi B.
lecsúsztatta Szabó D. elé, aki egy szép csel
után a kimozduló kapus mellett a hálóba
lõtt, 2-0. Továbbra is a hazai csapat irányí-
totta a játékot és a 29. percben Hollósi B.
elhúzott a bal szélen és éles szögbõl kilõtte
a hosszú sarkot, 3-0. A félidõt egy gyors
gólváltás zárta. A 33. percben Palotás P. át-
adásával Hollósi B. a védõvonalból indul-
va kicselezte a teljes vendégvédelmet és 5
m-rõl gurított a kapuba, 4-0. Szép egyéni
teljesítmény. A 35. percben szépített a
Szabadbattyán. A felszabadító rúgással
Kiss M. került a védõk mögé és 12 m-rõl
helyezett a hálóba, 4-1. A szünet után foly-
tatódott a Sárbogárd nyomasztó fölénye és
a 37. percben Szalai Á. a bal oldalról Sáf-
rány A. Z. beadását a bal alsó sarokba to-
vábbította, 5-1. A vendégcsapat csak a vé-
dekezésre összpontosított és igyekezett el-
kerülni az újabb gólokat. Az 53. percben is-
mét Szalai Á. volt eredményes. Baráth B.
jobb oldalról középre gurított labdáját
Szalai Á. 5 m-rõl a felsõ lécre bombázta, és
a levágódó labda a gólvonal mögé csapó-
dott, 6-1. A középkezdés után megszerzett
labdával indított támadás végén ismét
Szalai Á. talált a kapuba. A kaputól 8 m-re
kapott átadást a bal alsó sarokba lõtte, 7-1.
A mérkõzés után a csapat, a szülõk és az
egyesület nevében Kovács Attila edzõ kö-
szöntötte a két szülinapost, Derner Pétert
és Hollósi Bencét. A pizzát, a sütit és az
üdítõt kitûnõ hangulatban fogyasztották el
a fiúk.

Tabella

1. Sárbogárd 6 6 0 0 33 8 25 18
2. Polgárdi 5 3 0 2 23 12 11 9
3. Ikarus–M.hegy 6 3 0 3 27 17 10 9
4. Aba–Sárvíz 5 3 0 2 18 14 4 9
5. Dég 5 3 0 2 20 19 1 9
6. Enying 5 3 0 2 17 19 -2 9
7. Videoton B. K. 5 2 0 3 22 17 5 6
8. Alba Kölyök 6 1 0 5 13 39 -26 3
9. Szabadbattyán 5 0 0 5 6 34 -28 0

Martin mesterhármasával

Sárszentmihály U16–Sárbogárd U16
2-4 (2-2)

Sárszentmihály: Dõry – Szücs, László, In-
zsöl, Kenessey, Hegedüs, Csizmadia, Mül-
ler, Bauer, Szûcs, Fazekas.
Sárbogárd: Bruzsa – Hollósi, Suhajda,
Horváth A. R., Boda, Tóth P., Suplicz, Sza-
bó, Deák, Horváth B., Morvai.
Cserék: Barabás, Már, Tóth L.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
A vendégek támadása az elsõ percben
Horváth B. lövésével fejezõdött be. A lab-
da az oldalhálóban kötött ki. Ezután a ha-
zaiak támadásai okoztak veszélyt. Fazekas
I. L. többször is helyzetbe került, a befeje-
zést nem tudta gólra váltani. A 10. percben
a jobb oldalon kapott labdával Fazekas I.
L. betört a büntetõterületre és a szabályta-
lan szerelés után a játékvezetõ büntetõt
ítélt. Fazekas I. L. kapu közepébe lõtt bün-
tetõjét Brúzsa B. lábbal védte. A hazaiak
támadási kedve a kihagyott 11-es ellenére
nem csökkent és a 23. percben megszerez-
ték a vezetést. Fazekas I. L. a védõvonalból
kapott átadást egy csel után 14 m-rõl lõtte
kapura és a kapusról kijövõ labdát Bauer
M. F. a jobb alsó sarokba passzolta, 1-0. A
25. percben egyenlítettek a vendégek. A
felezõvonalról elvégzett szabadrúgást De-
ák S. letette Boda A. elé és a védõk között
kilépve a hálóba helyezett, 1-1. A 31. perc-
ben Morvai Zs. hibáját kihasználva veze-
téshez jutottak a hazaiak. A labdát Bauer
M. F. megszerezte és bal oldalról kilõtte a
hosszú sarkot, 2-1. Változatos játékkal
folytatódott a mérkõzés és a 45. percben
megszületett az egyenlítõ gól. Deák S. ki-
ugratását Suhajda M. a kilépõ kapus mel-
lett a hálóba lõtte, 2-2. A második játék-
részben a többet támadó Sárbogárd fölé-
nye a 66. percben meghozta a vezetést.
Horváth B. kapu elé ívelését a védõ a ka-
pus elõtt felfejelte és a berobbanó Suhajda
M. a hálóba továbbított, 2-3. A hazaiak
egyenlítési kísérleteit sorra hárította a ven-
dégek védelme és a 81. percben Suhajda
M. találatával kétgólosra növelte elõnyét a
Sárbogárd. Már Z. bal oldali beadását
Suhajda M. közelrõl a jobb felsõ sarokba
emelte, 2-4. A második félidõben nyújtott
teljesítmény alapján megérdemelt siker
született.

Tabella

1. Polgárdi 7 6 0 1 85 12 73 18
2. Sárosd 6 6 0 0 69 3 66 18
3. Vajta 7 6 0 1 67 14 53 18
4. Sárbogárd 7 6 0 1 47 13 34 18
5. Mezõfalva 6 4 1 1 27 13 14 13
6. Kisláng 6 3 1 2 47 29 18 10
7. Lajoskomárom 7 3 1 3 27 38 -11 10
8. Baracs 6 3 0 3 22 28 -6 9
9. Perkáta 7 2 1 4 13 62 -49 7
10. LMSK 7 2 0 5 17 35 -18 6
11. Sárszentmihály 7 2 0 5 17 43 -26 6

12. Enying 7 0 4 3 19 29 -10 4
13. Szabadbattyán 7 0 0 7 3 72 -69 0
14. Videoton B. K. 7 0 0 7 11 80 -69 -1
A Videoton Baráti Kör csapatától 1 pont levonva.

Ki fog itt gólt lõni?

Sárbogárd II.–Elõszállás 0-0 (0-0)

Sárbogárd II.: Brúzsa – Vagyóczki, Vámo-
si, Gráczer Bálint, Gyuricza, Luczek,
Gráczer Bence, Demeter, Lajtos, Simon,
Emperger.
Cserék: Kovács, Rigó, Pap, Pajor, Sükösd,
Gráczer Gergõ, Pajor.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Elõszállás: Orosz – Csontos, Balogh, Kiss,
Tóth, Bánóczki, Eper, Gergelyfi, Reic-
hardt, Bognár, Németh.
Cserék: Nyári, Kercza, Kiss, Szalai, Kálmán.
Vezetõ edzõ: Masinka Csaba.
A vendégeket népes szurkolótábor kísérte
el az alsó régióban tartózkodó csapatok
mérkõzésére. A „megerõsített” Sárbogárd
II. együttese az elsõ hazai gyõzelem meg-
szerzésének tudatában kezdte a mérkõ-
zést. Az Elõszállás védelme könnyûszerrel
akadályozta meg a gólszerzési lehetõsége-
ket és Luczek R. kiugratása után leadott
gyenge lövést Orosz G. szögletre ütötte. A
félidõ vége elõtt Gráczer Bálint lépett el a
védõk mellett és közelrõl a vendégek ka-
pusának kezébe emelt. A szünet után a
vendégek térfelére tevõdött át a játék. Az
Elõszállás szórványos veszélytelen táma-
dások mellett a védekezésre összpontosí-
tott. Reichard B. L. 20 m-rõl leadott lövé-
sét Brúzsa S. P. elvetõdve védte. A hazaiak
erõlködése sem járt sikerrel. Gráczer Ben-
ce kihagyhatatlan helyzetekben hibázott
és gól nélkül fejezõdött be a mérkõzés. A
gyõzelmi mámort hazai pályán továbbra
sem sikerül átélni a hazaiaknak. A vendé-
gek pontszerzése meglepetés, a játék alap-
ján viszont nem érdemtelen.
Jók: Gráczer Bálint, illetve Reichardt L.,
Orosz G.

Tabella

1. Perkáta 9 7 1 1 34 9 25 22
2. Vajta 9 7 1 1 30 11 19 22
3. Szabadegyháza 9 6 1 2 20 13 7 19
4. Szabadbattyán 9 5 1 3 25 17 8 16
5. Aba–Sárvíz 9 5 1 3 26 27 -1 16
6. Seregélyes 9 4 2 3 23 23 0 14
7. LMSK 9 4 2 3 19 19 0 14
8. B.–Iváncsa II. 9 4 1 4 18 21 -3 13
9. Ráckeresztúr 9 4 0 5 19 19 0 12
10. Sárbogárd II. 9 3 1 5 19 20 -1 10
11. Káloz 9 3 1 5 17 23 -6 10
12. Nagykarácsony9 2 3 4 16 25 -9 9
13. Pusztaszabolcs 9 2 2 5 25 31 -6 8
14. Elõszállás 9 2 2 5 13 21 -8 8
15. Adony 9 2 1 6 17 27 -10 7
16. Sárszentágota 9 2 0 7 19 34 -15 6
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Erre vártunk

Sárbogárd Öregfiúk–
Kisláng-Telmex Öregfiúk 3-2 (0-1)

Sárbogárd: Horváth – Nedoba, Meister,
Lakatos, Kiss, Vanya, Csendes, Killer, Ke-
lemen, Kassai, Tóth, Deák, Németh, De-
recskei.

Kisláng–Telmex: Szilágyi – Szabó, Balogh,
Varga, Balogh, Okos, Erdei, Nyári, Tury-
Nagy, Jánosi, Burkus, Szabó, Csite, Kolo-
nics, Horváth.

Az elsõ félidõben a mezõnyjáték dominált
és a 18. percben váratlanul szerzett veze-
tést a Kisláng. A jobb oldalon elvégzett be-
dobás után a labda középre került és Okos
T. a hálóba lõtt, 0-1. A szünet után na-
gyobb sebességre kapcsolt a hazai csapat
és sorra dolgozta ki a helyzeteket. A 45.
percben Deák G. betört a büntetõterület-
re és a védõ szabálytalanul akadályozta. A
megítélt 11-est Lakatos Gy. magabiztosan
lõtte a kapu bal oldalába, 1-1. A 47. perc-
ben Balogh Z. 15 m-rõl leadott lövésébe
Tóth I. kézzel belenyúlt, és ennek eredmé-
nye büntetõrúgás lett. A sértett a jobb alsó
sarokba lõtte a labdát, 1-2. A Sárbogárd
küzdött az egyenlítõ gól megszerzéséért,
és az 58. percben Kelemen B. átadásával
Kassai N. lépett ki a védõk között és helye-
zett a bal alsó sarokba, 2-2. Két perc múlva
megismétlõdött az elõbbi jelenet. Kele-
men B. átadását Kassai N. a kapus mellett
a rövid alsóba lõtte, 3-2. A mérkõzés végé-
ig a szervezett védekezésnek köszönhetõ-
en megmaradt a hazaiak elõnye, és az elsõ
gyõzelemnek örülhetett a csapat.

Tabella

1. LMSK 7 7 0 0 28 8 20 21
2. Enying 6 5 0 1 29 11 18 15
3. Aba–Sárvíz 7 5 0 2 23 13 10 15
4. Szabadbattyán 6 4 1 1 19 11 8 13
5. Polgárdi 7 3 1 3 16 17 -1 10
6. Mezõszilas 6 3 0 3 14 10 4 9
7. Lajoskomárom 7 2 2 3 17 18 -1 8
8. Soponya 6 2 1 3 12 15 -3 7
9. Sárszentágota 7 2 1 4 11 21 -10 7
10. Cece 6 2 0 4 10 20 -10 6
11. Kisláng 7 2 0 5 15 30 -15 6
12. Tác–Csõsz 6 1 0 5 9 16 -7 3
13. Sárbogárd 6 1 0 5 8 21 -13 3

A hétvége sportmûsora

2018. október 20. (szombat)

10.00 óra: Sárbogárd U19–Enying U19
(megyei I. o., U19, Sárbogárd)
10.00 óra: Videoton Baráti Kör U14–Sár-
bogárd U14 (U14 Nyugati csoport, Szé-
kesfehérvár, Sóstó)
14.30 óra: Sárbogárd–Enying (megyei I. o.,
Sárszentmiklós)
14.30 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Enying
Öregfiúk (Öregfiúk, Déli csoport, Enying)

2018. október 21. (vasárnap)

10.00 óra: Sárbogárd U16–Vajta U16
(U16, Déli csoport, Sárbogárd)
14.30 óra: Perkáta–Sárbogárd II. (megyei
II. o., Perkáta)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

Hétvégén
hidegfront érkezik

Csütörtökön egy vastagabb felhõsáv vo-
nul át fölöttünk, mely délután az ország
keleti felét fogja fedni. Csak néhol for-
dulhat elõ jelentéktelen esõ, és hosz-
szabb-rövidebb idõre mindenhol kisüt a
nap. A légmozgás nem lesz jelentõs,
délután pedig 18-24 fok várható.
Pénteken a Dunántúlon sok lesz a nap-
sütés, máshol többször megnövekedhet
a felhõzet és kisebb esõ, záporok is ki-
alakulhatnak. Északkeleten és nyuga-
ton megélénkülhet az északias szél.
Napközben 18-23 fokra készülhetünk.
Hétvégén északnyugat felõl hidegfront
érkezik, szórványosan okozhat kisebb
esõt, záport. Feltámad az északi szél,
vasárnap a Dunántúlon és keleten,
északkeleten erõs lökések is lehetnek.
Szombaton 17-22, vasárnap 12-17 fokra
van kilátás.

Forrás: idokep.hu

ÁRAMSZÜNET
Folyamatos fejlesztést hajtunk végre
hálózatunkban. A munkánk biztonsá-
gos elvégzése érdekében elengedhetet-
len az áramszünet. A szolgáltatás átme-
neti szüneteltetése miatt kérjük megér-
tésüket!

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk
Önöket, hogy átépítés miatt

2018. OKTÓBER 25-ÉN 8
ÓRÁTÓL

VÁRHATÓAN 15 ÓRÁIG
Sárbogárd–Alsótöbörzsökön – Balassi
Bálint utca, Százados utca 1., Tüzér ut-
ca 1–31., 2–30., Katona utca 1–7., 2–34.,
Honvéd utca 1., Abai út 4–8., MÁV-te-
rület – áramszünet lesz.

E.ON-hálózat

ORVOSI ÜGYELET MÛKÖDÉSI RENDJE ÉS HÍVÓSZÁMA:
HÉTKÖZNAP hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00 óráig, pénteken 12.00 órától másnap 7.00
óráig, hétvégén és ünnepnapokon 7.00 órától másnap 7.00 óráig.

ÚJ HÍVÓSZÁM: 06 (70) 3703 104
Hétfõtõl csütörtökig a rendelési idõ után, az ügyelet megkezdéséig, 16.30 órától 17.00 óráig az alábbi
telefonszámon hívható háziorvosok:

HÉTFÕ, DR. SOMOGYVÁRI KATALIN, 06 (20) 555 3369;
KEDD, DR. CSANÁDI JÓZSEF, 06 (30) 540 3598;

SZERDA, DR. SOMOGYVÁRI KATALIN, 06 (20) 555 3369;
SZERDA, DR. NEMES MÁRIA, 06 (20) 328 5806;

CSÜTÖRTÖK, DR. PRÁGER PÉTER ANDOR, 06 (70) 775 0079.
Hétfõtõl péntekig, 7.00 órától a rendelés megkezdéséig

a Sárbogárd város területén mûködõ
HÁZIORVOSOK ORVOSI KÖRZETENKÉNT

SÜRGÕSSÉGI ESETEKBEN RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK.
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APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446

Fakivágás, gallydarálás. 06 (20) 437 4869

Kemény, aprított tûzifa, házhoz szállítva, korrekt mennyiségben, olcsón
kapható. 06 (30) 9497 934

Saját nevelésû, 25 hetes tojójércék és 4 kg-os pecsenyekacsák eladók.
Telefon: 06 (20) 575 3033

Vállalkozót keresek, aki kb. 220 tõszõlõt kivágna a faanyag és a tartóosz-
lopok fejében. 06 (30) 237 3700

Almavásár a sárbogárdi és a dunaföldvári vásártéren a fõbejárat mellett.
Kiváló madocsai almafajták: Jonathán, Jonagold, Idared, Golden, Star-
king, Mutsu. 06 (30) 258 5551

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

Sárbogárd központjában, az OTP mögött,
négylakásos TÁRSASHÁZBAN

LAKÁS ELADÓ.
Irányár: 15,5 millió Ft, sárbogárdi lakáscsere is

érdekel értékegyeztetéssel. 06 20 405 7366

50x140 cm-es Purmo LAPRADIÁTOR ELADÓ,
15.000 Ft. Érdeklõdni: +36 30 3483 320

Cosa Nostra Pizzéria
FUTÁR ÉS PULTOS MUNKATÁRSAKAT

KERES.
06 70 542 6731

AUTÓMENTÉS és gépszállítás
DARUS autómentõvel, NONSTOP!

Telefon: 06 70 453 0509

SZABOLCSI ALMAVÁSÁR
október 20-án

A SÁRBOGÁRDI VÁSÁRBAN.

Sárbogárdi GUMIJAVÍTÓ MÛHELY
ALKALMAZOTTAT KERES.

Érdeklõdni a 06 30 325 1770-es
telefonszámon.

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
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ÚJ, HOSSZÚ TÁVÚ
ÁLLÁSLEHETÕSÉGEK SÁRBOGÁRDON

GÉPKOCSIVEZETÕ /
BETANÍTOTT MUNKÁS

álláskörökben
A MAGYARMET Finomöntöde Kft. új telephelyet nyit Sárbo-
gárdon, ezért nagy örömmel jelentjük be, hogy friss munka-
erõt keresünk.

Munkakörök

Gépkocsivezetõ, betanított munkás munkakörök ellátása
Sárbogárdon

Amit kínálunk

Versenyképes jövedelem

Kiváló juttatások (Cafeteria 15.000 Ft/hó,
utazási támogatás)

Teljes munkaidõs alkalmazás

Határozatlan idejû munkaszerzõdés
3 hónapos próbaidõ után

Hosszú távú, biztos munkalehetõség

Szerszám és munkavédelmi ruházat biztosítása

Része lehetsz egy folyamatosan fejlõdõ, innovatív cégnek

Amit elvárunk

Általános iskola

Jó kézügyesség, önálló, precíz munkavégzés

Megbízhatóság, rugalmasság

Gépkocsivezetõ munkakörnél elegendõ
a „B” kat. jogosítvány

Elõnyök

Targoncás-jogosítvány

Te vagy a mi emberünk, ha:

– helyben keresel munkát,

– 35 éve stabilan mûködõ, 100 %-ban magyar tulajdonban
lévõ vállalkozásnál akarsz dolgozni,

– hosszú távra tervezel velünk,

– szereted, ha megbecsülnek a kemény munkádért cserébe.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette az érdeklõdése-
det, ne habozz, jelentkezz most!

Elérhetõségeink:

e-mail: hr@magyarmet.hu

telefon: 06 22 566 321

Erikám
Egy könnycsepp a szemünkben

érted él.

Egy gyertya az asztalon

érted ég.

Egy fénykép, mely õrzi

emléked.

Egy betegség, mely elvette

életed.

A bánat, a fájdalom

örökre megmarad.

Mindig velünk leszel az

idõ bárhogy is halad.

Egy éve már hogy itt hagytad

a földi életet…


