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Heló halandó!
Tökök, szellemek, rémek mindenütt: az óvodákban, isko-
lákban, a boltok polcain, a tévében. Borzasztó!
Körülbelül tíz éve gyûrûzött be hozzánk az angolszász
kultúra kelta eredetû, mára elüzletiesedett Halloween
ünnepe, és azóta terjed. Nincs azzal semmi baj, hogy a
gyerekek a tök kreatív felhasználási módjaival ismerked-
nek meg. De amióta az eszemet tudom, Magyarországon
mindenszentek és halottak napja az elcsendesedésrõl, el-
hunyt szeretteinkre, hozzátartozóinkra való emlékezés-
rõl szólt. Ez persze nem olyan móka, hanem merengés,
könnyek, a veszteség fájdalmával, halállal való találkozás.
Ez sokaknak tabu. „Ne beszélj róla, mert bevonzod!” –
mondják. A gyerekek e témát feszegetõ kérdéseinek
megválaszolását pár szóval lerendezik, vagy kikerülik.
Halál van, akkor is, ha „titkoljuk”. Halandók vagyunk,
nemdebár. Éppen azért kell beszélgetnünk errõl, hogy a
gyermekek ne egy félelmetes ismeretlennek, hanem az
élet természetes részének (végének) fogják fel, egy új
kezdetének. A felmenõinkhez való kapcsolódás – rájuk
gondolással, családi történetek, legendák felidézésével –
erõt adó, biztos pont az életben való eligazodáshoz. Miért
fosztanánk meg ettõl a gyermekeket, magunkat?
Ajánlom figyelmükbe Tim Burton kiváló rendezését, A
halott menyasszony címû animációs vígjátékot félelme-
inkkel való szembenézéshez.

Hargitai–Kiss Virág

Elsõ gól az alapi mûfüvönElsõ gól az alapi mûfüvön

SárhatvaniSárhatvani
„polgárõrség”„polgárõrség”

Írás a 8. oldalon.
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Elsõ gól az alapi mûfüvön
Közel 35 millió forintból modern mûfüves pálya épült Ala-
pon az általános iskola udvarán, önkormányzati terüle-
ten. A 40x20 m-es létesítmény avatására október 27-én,
szombaton került sor.

Az ünnepséget vendégként megtisztelte jelenlétével Varga Gá-
bor országgyûlési képviselõ, Schneider Béla, az MLSZ Fejér Me-
gyei Igazgatóságának igazgatója, Dunai Antal olimpiai bajnok
magyar labdarúgó, edzõ, a Magyar Labdarúgó Szövetség követe,
Sallai Attila, a Bozsik Intézményi Program körzetvezetõje, Simon
János, a Sárbogárdi Járási Hivatal vezetõje és helyettese, Nyi-
kosné Katzenberger Erika, valamint Budavári Árpád, Sárbogárd
rendõrkapitánya.
Méhes Lajosné, Alap polgármestere a község gazdag és sikeres
múltját idézte föl beszédében: – Alapon a labdajátékok mindig
fontos szerepet töltöttek be. Itt nevelkedett néhai Garamvölgyi
Lajos, aki alapi játékosból lett a Videoton NB I-es labdarúgója,
majd a Debreceni DVSC vezetõ edzõje. A kizárólag helyi játéko-
sokból álló férfi kézilabdacsapatunk legnagyobb eredményét az
NB III-ba történõ feljutás jelentette. Remélem, hogy ez az új léte-
sítmény újra fellendíti a sportéletet Alapon. Településünk életé-
ben minden beruházás nagy örömet jelent, ezek között is különö-
sen fontosak azok, amelyek a jövõ nemzedékek szolgálatában áll-
nak. A sport nagyon fontos a gyermekek nevelésében, a testi–lelki
egészség megõrzésében és a közösség építésében. Aki rendszere-
sen sportol, az az élet más területein is sokkal jobban megállja a
helyét. A sport közösségi élményt ad, fegyelemre és küzdõszel-
lemre nevel. A sportlétesítmények létrehozása, fejlesztése haté-
konyan járulhat hozzá ezen értékek megtartásához. A mûfüves
labdarúgópálya egy bekerített füves pálya helyére épült, aminek
az elmúlt évtizedekben számtalan sportélményt köszönhettek az
alapiak, de már jócskán eljárt felette az idõ. A beruházás költsé-
geibõl a Magyar Labdarúgó Szövetség vállalta a nagyobb részt,
TAO-forrásból 30 millió forintot, a 10 %-os önrészt, vagyis 3 mil-
lió forintot pedig Alap Község Önkormányzata biztosította. Az
ezen felül felmerült kiadásokat több mint 1 millió forint értékben
(telekalakítási költség, támfalépítés, földmunkák, parkosítás)
szintén az önkormányzat biztosította; továbbá jelentõs nagyság-
rendben, anyagi ellenszolgáltatás nélkül helyi vállalkozók nyúj-
tottak segítséget a beruházás sikeres megvalósításához. Az újon-
nan épült mûfüves labdarúgópálya palánkkal, világítással, labda-
fogóval felszerelt, kitûnõ körülményeket teremt a labdarúgáshoz.
A Magyar Labdarúgó Szövetség, a kivitelezõ és az önkormányzat
példás együttmûködésének köszönhetõen egy új, modern létesít-
ményt avathatunk fel, mely további sportfejlesztésekhez adhat
alapot – itt gondolok az iskolai tornaszoba és a hozzá tartozó vi-

zesblokk felújítására, kézilabda-, röplabda-, teniszpálya kialakítá-
sára. Egy olyan sportcentrumot álmodtunk meg, amely kiváló
helyszíne lehet annak, hogy mindenki megtalálja magának a hoz-
zá legközelebb álló mozgásformát, és ezáltal testileg–lelkileg fel-
töltõdhet. A mûfüves labdarúgópályát elsõsorban a helyi általá-
nos iskolások és óvodások, a Bozsik-programban focizó fiatalok,
a helyi sportegyesület tagjai használhatják, de községünk lakói is
igénybe vehetik. Bízunk abban, hogy a beruházás jól szolgálja
majd a sportolni vágyókat és az alapi labdarúgást. Azt kívánom,
hogy mindig legyen élet ezen a pályán. Legyen szó hobbiként
ûzött, vagy versenyszerû labdarúgásról. A cél a sikerek mellett az
egészség is, hiszen aki mozog, az tesz az egészségéért.
A 75 éves Dunai Antal – az egyetlen magyar, aki két „nemesfém
cipõt” (ezüstöt és bronzot) is szerzett az európai gólkirályok ver-
senyében; akinél senki sem játszott több mérkõzést, s nem szer-
zett több gólt az olimpiai futballtornák történetében – arról szólt,
hogy a futballnak vissza kellene nyernie régi fényét, hogy a meg-
épült stadionok lelátói ne maradjanak üresek. Ennek kulcsa a kö-
zösségben és a küzdõszellemben rejlik. Az utánpótlás nevelésé-
ben nemcsak a futballozás technikáira, hanem a labdajátékok, a
mozgás szeretetére, igazi csapatjátékra kell ösztönözni a fiatal já-
tékosokat.
A beszédeket követõen a polgármester asszony, Dunai Antal,
Schneider Béla és Varga Gábor egymásnak passzolgatva vitték
kapura a labdát, melyet Méhesné Julika lõtt a hálóba. Hozzon
szerencsét Alapnak ez az elsõ gól a sportéletben is!
Fotók: Bertók Ferenc

Hargitai–Kiss Virág

Köszönet mindazoknak, akik hozzájá-
rultak a létesítmény megvalósításához:
Magyar Labdarúgó Szövetség; Varga Gábor
országgyûlési képviselõ; Sportpark Magyar-
ország Kft. mint kivitelezõ, mely nem egé-
szen egy hónap alatt építette meg a pályát;
Méhes Lajos, az alapi Arany János Mezõgaz-
dasági Kft. ügyvezetõ igazgatója; Medgyesi
László, a Fejérvíz Zrt. Sárbogárdi Üzemmér-
nökségének vezetõhelyettese; Kõvágó De-
zsõ, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-pa-
rancsnokság parancsnoka; Kovács Mihály,
Matyej Pál, Idei József, Halasi Lajos, Takács
József helyi vállalkozók; a helyi iskola igazga-
tója, pedagógusai, tanulói, a tanulók szülei;
az óvoda vezetõje és dolgozói; a Margaréta
Nyugdíjas Klub tagjai. Köszönet mindazok-
nak, akik munkájukkal és támogatásukkal
segítséget nyújtottak a mûfüves pálya létre-
jöttében.
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ÚJ, HOSSZÚ TÁVÚ
ÁLLÁSLEHETÕSÉGEK SÁRBOGÁRDON

GÉPKOCSIVEZETÕ /
BETANÍTOTT MUNKÁS

álláskörökben
A MAGYARMET Finomöntöde Kft. új telephelyet nyit

Sárbogárdon, ezért nagy örömmel jelentjük be,
hogy friss munkaerõt keresünk.

Munkakörök

Gépkocsivezetõ, betanított munkás munkakörök ellátása Sár-
bogárdon

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” kategóriás 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
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Fegyverek gyûjteménye
Hibácskó Ferenc nyugalmazott rendõr al-
ezredes saját fegyvergyûjteményébõl ren-
dezett kiállítást szûk körben, a fegyveres
testületek tagjai számára az Amadeus ét-

teremben pénteken délután a Sárbogárdi
Nyugdíjas Rendõregyesület meghívására.
Hibácskó Ferenc katonaként, hadmûvele-
ti kiképzõ fõtisztként szolgált Sárbogár-

don a 104. légvédelmi rakétaezrednél
1987-tõl 1991-ig (az itteni honvédség meg-
szûnéséig). Majd egy év mezõfalvai szolgá-
lat után szakmát váltott: 1992-tõl a dunaúj-
városi rendõrségnél helyezkedett el, végig-
járva a ranglétrát. Fegyverek gyûjtésével
nyugdíjba vonulása után, 2006-tól kezdett
el foglalkozni. Közel harmincdarabos állo-
mányának nagy részét elhozta Sárbogárd-
ra megmutatni. Láthattunk orosz, magyar
és amerikai gépkarabélyt, géppuskát, lég-
védelmi rakétát, félautomata öntöltõ pus-
kát, töltényeket, gránátokat, és olyan
fegyvert is, melybõl mindössze húsz darab
van az országban. A legrégebbi darab
1943-ból származik, a legfiatalabb 1992-
bõl.

A fegyverek szerelmesei végignézhettek és
kézbe is vehettek minden kiállított dara-
bot. Többen megállapítottuk, milyen jó
lenne ezt a gyûjteményt szélesebb körben
is bemutatni.

Hargitai–Kiss Virág

Paklik az asztalon
Tavaly óta évi két alkalommal hívja ulti-partira a Mozdulj a Váro-
sért Egyesület a kártyajáték kedvelõit. Október 27-én, szombaton
negyedik alkalommal foglaltak helyet az asztalok körül a résztve-
võk az Amadeus étterem emeletén, hogy a paklikat a kezükbe vé-
ve délelõtt 9 órától délutánig jó hangulatú szellemi mérkõzést vív-
janak egymással. Persze, az se volt baj, ha jártasságuk mellé oda-
szegõdött a szerencse is.
24 játékos verbuválódott össze a partira: Sárbogárdról 7 fõ,
Nagyvenyimrõl 1 fõ, Dunaújvárosból 2 fõ, Agárdról 1 fõ, Me-
zõszilasról 4 fõ, Németkérrõl 1 fõ, Mezõfalváról 3 fõ, Cecérõl 1 fõ,
Vajtáról 1 fõ, Nagyberényrõl 1 fõ, Nagykanizsáról 1 fõ, Bakony-
kútiról 1 fõ.
A jó hangulat – ahogy mindig – most is adott volt a remek társa-
ságnak, rutinos szervezésnek, a házigazdák szívélyes vendéglátá-

sának köszönhetõen. Jellemzõ az ulti-parti növekvõ népszerûsé-
gére, hogy sikerült „megfertõzni” a dunaújvárosi kórház szülésze-
ti osztályának fõorvosát is, aki elsõ ízben vett részt ezen az esemé-
nyen egyik barátja hívására, és habár elõször szabódott, végül ma-
ga is benevezett. Igaz, közben elszólította egy szülés, de olyan jól
érezte magát, hogy kedvet kapott legközelebb is eljönni.

A legügyesebben Albert Károly (Cece) forgatta a lapokat, õ vi-
hette haza a vándorserleget, II. helyezett lett Moldvány László
(Mezõfalva), III. Guszeinov Nyikolaj (Sárbogárd). Eredményük-
höz gratulálunk!
Legközelebb tavasszal!
Fotók: FMH–VV

Hargitai–Kiss Virág

Köszönetnyilvánítás
A IV. Sárbogárdi Ulti-parti sikeres megszervezése és lebonyolítása érdeké-
ben végzett segítséget, támogatást tisztelettel köszönjük az alábbi szerve-
zeteknek és magánszemélyeknek:
Bogárd és Vidéke szerkesztõsége, Sárréti Híd szerkesztõsége, Protect-Lux
07 Kft., Fodor és Molnár Kft., Amadeus étterem dolgozói, Rostás Péter,
Horváth Ferenc, Hegedûsné Bereczk Erzsébet, Kelemen házaspár, Nagy
Beáta, Rigó József, Magyar László, Fodor János.

Mozdulj a Városért Egyesület vezetõsége
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Sakk – Nagylók-kupa

Immár 9. alkalommal rendezte meg Nagylók Tauzné Piroska vezetésével a mára már ha-
gyományosnak mondható sakkversenyt. Az idén 89 fõ ült asztalhoz öt korcsoportban,
ami rekord a nevezõk számát illetõen. Ez a verseny egy megyei sorozat egyik állomása, de
nem egyszerûen csak egy sakkverseny. Ez egy jó példa arra, hogyan kell egy kistelepülés-
nek megrendezni egy nagy tornát. Amikor elõször vettem részt a rendezvényen, azonnal
érezhetõ volt, hogy itt egy igazi közösség munkálkodik azon, hogy mindenki jól érezze
magát. A gyönyörû mûvelõdési ház aulája ismét egy nagy svédasztallá változott, és nem
maradt el a félidõben felszolgált süteménykavalkád sem. Ami számomra örömteli, hogy
a szárnyait bontogató Sárbogárdi Sakk Kör tagjai is megjelentek a versenyen. Katona
Ferenc bíráskodása mellett egy profi módon lebonyolított tornán vehettünk részt.

Nagylók ismét jelesre vizsgázott. Gratulá-
lok mindenkinek, aki segített Piroskának a
munkában!
A korcsoportok gyõztesei:
Kezdõk: Bálint Botond
A kezdõk között 3. lett Szauer Péter sárbo-
gárdi játékos
I. korcsoport: Tahin-Petrov Léna
II. korcsoport: Elter Dóra
III. korcsoport: Köböl Kitti
Nyílt (felnõtt): Remenyi Szabolcs
A sárbogárdi felnõttek helyezései: 22.
Berei Zsolt, 24. Cseh András, 25. Gábris
Tamás

Rehák Sándor
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FÛTS OKOSAN!
A tisztább levegõért

1. rész

A légszennyezettség az egyik legjelentõ-
sebb egészségügyi kockázati tényezõ. A le-
vegõminõség javítása, a szennyezõanya-
gok kibocsátásának csökkentése közös
érdekünk.
Napjainkban a kisméretû szállópor kibo-
csátásához a legnagyobb mértékben a la-
kossági fûtés járul hozzá (több mint 80
%-kal). Emellett lényegesen kisebb a hoz-
zájárulása a korábban fõ problémaforrás-
nak gondolt iparnak (kb. 5 %) és közleke-
désnek (kb. 5 %).

Nem mindegy,
mivel és hogyan fûtünk

Amíg a földgáz használata esetén az egész-
ségügyi szempontból legveszélyesebbnek
tekintett kisméretû részecske-kibocsátás
elhanyagolható, ezzel szemben a szilárd
tüzelõanyagok elégetésekor nagy mennyi-
ségû károsanyag kerülhet a levegõbe.
A szilárd tüzelõanyagok között is nagy kü-
lönbségek vannak. Amennyiben szén, vagy
fa között kell választanunk, inkább a fát
preferáljuk. Ha úgy döntünk, hogy a szenet
választjuk tüzelõanyagként, gondoljunk
arra, hogy az olcsóbb, de rosszabb minõsé-
gû (magasabb kéntartalmú) barnaszenek
és lignit használata során okozott lég-
szennyezettség is nagyobb.
A fa az emberiség történelmében a legré-
gebben használt energiahordozók egyike.
Amennyiben helyesen használjuk fel a fát
otthonunk fûtésére, úgy nemcsak kevésbé
szennyezzük a levegõt, illetve veszélyeztet-
jük saját és családunk egészségét, hanem a
fûtés költségeit is jelentõsen csökkenteni
tudjuk.
Az Agrárminisztérium segíteni kívánja az
érdeklõdõt, hogy milyen tüzelõanyagot,
milyen módon használjon fûtésre, és tip-
peket ad a környezetszennyezõ és egész-
ségre ártalmas hatások minimalizálására,
továbbá a fûtési kiadások csökkentésére.

Fûtés fával

A keményebb típusú fafajták alkalmasak
inkább tüzelésre, ilyen a bükk, a tölgy, az
akác és a gyertyán. Ezeket a fajtákat akkor
használjuk, ha csak fával szeretnénk fûte-
ni. Ha vegyes tüzelést (szén és fa) alkalma-
zunk, megfelelõ lehet nyár, éger és a kõris
is. A puhafák nem alkalmasak tüzelésre,
így például a fenyõfajták a magas gyanta-
tartalmuk miatt, vagy a gyümölcsfák, me-
lyeknek alacsony a fûtõértékük, ezen kívül
károsítják a tüzelõberendezésünket, illet-
ve a kéményt.

Tûzifa használata esetén talán a legfonto-
sabb, hogy odafigyeljünk a nedvességtarta-
lomra. Az ideális, légszáraz tûzifa nedves-
ségtartalma 20 % alatt van. Javasolt a hasí-
tott állapotban történõ szárítás, ugyanis
minél nagyobb felületen érintkezik leve-
gõvel a fa, annál gyorsabban megy végbe a
száradási folyamat. A fát ideális esetben
jól szellõzõ és esõtõl védett helyen érde-
mes tárolni. Semmiképpen ne fóliázzuk le
teljesen (az oldalakat hagyjuk szabadon),
mert befülled és korhadni kezd.
Tûzifa vásárlása estén érdemes megmér-
nünk a tüzelõberendezésünk belsõ mére-
tét, fõleg a tûztér mélységét, hogy megfele-
lõ méretre hasított fa kerüljön bele, vagy
ölfa esetén ideális hosszúságúra történjen
a darabolása.

Tüzelésre az alábbi fafajták ajánlottak:
BÜKK: magas a fûtõértéke. Fontos a fel-
hasogatás, mert fülledésre érzékeny. Kicsi
a kéregszázaléka, viszont égetése során vi-
szonylag több hamu keletkezik.
TÖLGY: magas fûtõértékkel rendelkezik.
CSERTÖLGY: magas fûtõértékkel ren-
delkezik.
GYERTYÁN: magas fûtõértékû, viszont
fülledésre érzékeny, ezért fontos felhaso-
gatni, ami ennél a fafajnál nem túl könnyû.
Kicsi a kéregszázaléka, közkedvelt tüzelõ.
AKÁC: magas fûtõértékû fafaj, de fülle-
désre nem érzékeny. Általában könnyû ha-
sogatni, nagy a kéregszázaléka.
EGYÉB KEMÉNY FAFAJTÁK: ezek
például a kõrisek, juharok, szilek, vadgyü-
mölcsfák stb.

Fabrikett
A fabrikett környezetbarát, természetes
alapanyagból (faporok, faforgács, faaprí-
ték, erdõgazdasági melléktermék, fûrész-
por) magas nyomáson, préseléssel készült
tüzelõanyag. Kötõanyagot egyáltalán nem
tartalmaz, ezért kémiai összetétele a ter-
mészetes fáéval azonos. Nedvességtartal-
ma alacsony (kb. 4–10 %), ezért sokkal
jobb hatásfokkal rendelkezik, mint a tûzi-
fa. Kandallóban, cserépkályhában is hasz-
nálható, mivel nem kormoz. Vásárlása
után nincs szükség feldolgozásra, mivel
egységes darabokból áll, így könnyen és
kényelmesen tárolható. Alkalmazható fa-
és vegyes tüzelésû berendezésben egy-
aránt.
A nyomás és préselés hatására tömör szer-
kezetû, nem tartalmaz levegõt és felesle-
ges nedvességet. Kimagasló fûtõértékkel
rendelkezik (16-19 MJ/ kg), ami megköze-
lítõleg kétszerese a frissen vágott fa (7
MJ/kg) fûtõértékének. Hamutartalma ala-
csony (max. 1 %), és környezetbarát, így
természetes növényi tápanyagként kisker-
tekben mûtrágya helyettesítésére kiválóan
alkalmas.

Olyan fabrikettet vásároljunk, ami natúr
fából, hozzáadott kötõanyag nélküli, vagy
természetes kötõanyaggal készült (például
enyv). Ha a megfelelõ szabványminõsítés-
sel ellátott brikettet vásárolunk, az garan-
ciát szolgáltat az áru fûtõértékére, hamu-
tartalmára és tisztaságára is.

Pellet
A pellet a fabrikett alternatív megoldását
jelentheti olyan otthonokban, ahol auto-
matizált fûtési rendszert szeretnének üze-
meltetni. Alapanyagául a fafeldolgozó
iparban keletkezõ forgács és fûrészpor,
vagy tüzelõanyag céljából termesztett nö-
vényi anyag, illetve mezõgazdasági mellék-
termékek (szalma, különféle energianövé-
nyek) szolgálnak. A hasznosítható alap-
anyagokat ledarálják, majd nagy nyomá-
son préselik, ezáltal egy magas fûtõértékû,
tömörített, homogén fûtõanyag keletke-
zik. 1 kg pelletbõl kb. 4,7-5,0 kWh energia
szabadul föl, mely nagyjából 0,5 m3 földgáz
kiváltására alkalmas.
Vásárlás esetén hasonló kritériumokat
kell figyelembe venni, mint a fabrikettnél.
A különbözõ minõségi szabványok (DIN
Plus, ENplus-A1, ÖNORM) segítenek az
ideális minõségû pellet beszerzésében. Il-
letve vásárlás elõtt gyõzõdjünk meg róla,
hogy a tüzelõberendezésünk bírni fogja-e
a magas hõterhelést. Ma már kaphatók ki-
fejezetten pellettüzelésre optimalizált ka-
zánok és kandallók is.

Miért karbon-semleges megújuló
energiaforrás a fa?

A fás növényi szervezetek életük során a
légkörbõl szén-dioxidot kötnek meg, me-
lyet fotokémiai úton (fotoszintézis) hasz-
nosítanak saját energiatermelésükhöz, és
ennek végeredményeként oxigént bocsá-
tanak ki. A folyamat során megkötött sze-
net a növény tárolja magában hosszú szén-
láncú vegyületek formájában (pl. cellulóz,
lignin). A fa elégetése során a fotokémiai
úton megkötött és elraktározott szénve-
gyületek szabadulnak fel, és szén-dioxid
formájában újra a légkörbe kerülnek. Je-
len esetben a szén-dioxid útja egy körfor-
gásos rendszerbe kerül, mert az égetéssel
keletkezett szén-dioxidot a fák újra képe-
sek megkötni. Az égés során pontosan
annyi szén-dioxid kerül a légkörbe,
amennyit a fa élete során abból felvett. Ab-
ban az esetben, ha évente nem tüzelünk el
több fát, mint amennyi fa abban az évben
képzõdik, akkor többlet szén-dioxid-ter-
helés sem terheli a légkört.
Ugyanakkor, ha nem tüzeljük el a fát, a
korhadás során (amely tulajdonképpen
lassú égés) ugyanannyi szén-dioxid kerül a
légkörbe, mint tudatos eltüzeléskor, tehát
a szénkörforgás így, vagy úgy, de bezárul.

Az égéskor keletkezõ égéstermékek
A tökéletlen égés, illetve a nem megfelelõ
tüzelõanyag használatának következmé-
nyei a magas kisméretû részecske-, vala-
mint károsanyag-kibocsátás (szén-mono-
xid, nitrogén-oxid, nitrogén-dioxid, egyéb,
az egészségre veszélyes anyagok). Ennek
okai: a nem megfelelõ minõségû tüzelõ-
anyag (nedves fa, különbözõ anyagokkal
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kezelt, például lakozott, vagy préselt fa-
anyag); megfelelõ mennyiségû oxigén (le-
vegõ) hiánya; elégtelen füstelvezetés, a ké-
mény valamilyen hibája, dugulása; elöre-
gedett, karbantartás nélkül üzemelõ ké-
szülékek.

Milyen szerepe van a fa
nedvességtartalmának?

A tûzifa használatakor a fa nedvességtar-
talmának rendkívüli jelentõsége van. A fa
kivágásakor 45-50 %-os nedvességtartal-
mú, ami a nyári idõszak során 18-25 %-ig
szárad, és körülbelül 1 évnyi megfelelõ tá-
rolás esetén csökkenhet le 10-20 %-os
nedvességtartalomra, mely fafajtától is
függ. A tûzifa 10 %-os nedvességtartalom-
csökkenésével a fûtõértéke körülbelül 2
MJ/kg-mal növekszik.
A nedves fát eltüzelni gazdaságtalan és
környezetkárosító. A száraz fa fûtõértéke
15 MJ/kg, a frissen vágotté 7 MJ/kg körüli,
mivel a fában rejlõ energia jelentõs része
ilyenkor a víz elpárologtatására fordítódik.
A feleannyi hõt termelõ nedves tûzifa ége-
tése pazarló, és légszennyezése is jóval na-
gyobb. A nagy nedvességtartalom miatt az
égési hõmérséklet alacsonyabb, emiatt
növekszik a korom és más káros anyagok
kibocsátása.
Tûzifa alatt csak a 1,5-2 éve kitermelt és
száradó fát értjük, ami felhasználásakor
már 20 %-nál kevesebb nedvességet tartal-
maz. Ezzel tudjuk gazdaságosan és kör-
nyezetkímélõ módon üzemeltetni beren-
dezésünket.
A tüzelõanyag jellemzõ tulajdonságait az
MSZ EN ISO 17225-5:2014 jelzetû szab-
vány tartalmazza. A tûzifát a szabvány osz-
tályokba sorolja és ezekre az osztályokra
megadja többek között az elõírt nedves-
ségtartalmat, amely fontos tényezõje a
tüzelõanyag károsanyag-kibocsátásának.

Forrás: www.futsokosankampany.hu

Új adatbázis segíti a jogszerûtlen
tûzifahirdetések ellenõrzését

a Nébih honlapján
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hi-
vatal (Nébih) a jövõben is folytatja az
internetes tûzifahirdetések ellenõrzését.
A hivatal honlapján a napokban mûködés-
be helyezett, új adatbázis immár rendsze-
rezetten rögzíti a jogszerûtlenül feladott
hirdetések adatait. Az adatok bárki számá-
ra ingyenesen hozzáférhetõk és a logikus
keresõmezõk segítségével könnyen, gyor-
san, célirányosan elérhetõk. A Nébih az in-
formációk közzététele során kiemelt fi-
gyelmet fordít a személyes adatok védel-
mére, indokolt esetben az adatok törlésére
vagy módosítására is lehetõséget nyújt. Az
internetes hirdetések ellenõrzése során
rendszeresen bebizonyosodik, hogy az ille-
gális faanyag-kereskedelmet folytató sze-
mélyek álnévvel, illetve kitalált EUTR
technikai azonosítóval adják fel hirdetése-
iket.

A lakosság rendszeresen jelzi a hatóság fe-
lé, ha szabálytalan faanyag-kereskedelmi
tevékenységet észlel. Az eutr@nebih.gov.
hu e-mail-címre érkezõ bejelentések több-
sége szerint az eladók nem az elõre kifize-
tett összegnek megfelelõ mennyiségû, fa-
fajú tûzifát szállítják ki, továbbá a faanyag
eredetét igazoló szállítójegyet és számlát
sem adnak a vevõnek. Az ilyen esetek –
amelyek megnehezítik, vagy ellehetetlení-
tik az utólagos reklamációt – leggyakrab-
ban a jogszerûtlen hirdetõk esetében for-
dulnak elõ, ezért a Nébih javasolja a tûzifa-
vásárlóknak, hogy bizonytalan forrásból
ne vegyenek tûzifát.

A vásárlás elõtt célszerû tájékozódni az el-
adó személyérõl és jogszerû mûködésérõl.
Ehhez a Nébih mostantól a honlapján,
nyilvánosan elérhetõ formában biztosítja
a jogszerûtlen hirdetések adatbázisát,
amelyben összegyûjtve megtalálhatók a
fiktív technikai azonosítók, valamint az
ezekhez tartozó telefonszámok.

A Nébih felhívja a tûzifavásárlók figyel-
mét, hogy amennyiben a számukra érde-
kes hirdetésben található adatok szerepel-
nek a jogszerûtlen hirdetések listáján, fo-
kozott körültekintéssel járjanak el, ha
mégis a vásárlás mellett döntenek.
Amennyiben a közzétett listán szereplõ
adatokkal kapcsolatban bármely személy
vagy szervezet igazolni tudja faanyag-ke-
reskedelmi tevékenységének jogszerûsé-
gét, az adatokat a hatóság eltávolítja, vagy
módosítja az EUTR-honlapon.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Elõzzük meg a tûzeseteket, sérüléseket mindenszentek idején is!
November elsõ napjaiban évente átlagosan húsz-harminc olyan
esethez riasztják a tûzoltókat országszerte, ahol kegyeleti mécses,
vagy koszorú okoz tüzet. A kegyeleti gyertyák és mécsesek a te-
metõkben és otthon is potenciális veszélyforrást jelentenek. Az
esetek többségében csak kisebb károk keletkeznek, de minden
évben elõfordul, hogy egy kegyeleti gyertya komoly lakástüzet
vagy sérülést okoz.

A tûzesetek leggyakoribb oka, hogy a lakásban az égõ mécsest,
gyertyát, vagy lámpást gyúlékony anyagok közelében helyezik el,
a keletkezõ lángok pedig a függönyön, asztalterítõn keresztül át-
terjednek a lakás más helyiségeire is. Éppen ezért fontos, hogy
csak tûzálló anyagból készült alátétre helyezett gyertyát gyújtsa-
nak meg, így ugyanis megakadályozható, hogy a mécses, vagy a
gyertya átforrósítsa a környezetét. A meggyújtott gyertyát soha ne
hagyjuk felügyelet nélkül, olyan stabil helyre kell rakni, ahol nem
tud eldõlni, a közelébõl pedig el kell távolítani a gyúlékony anya-
gokat.

Minden évben elõfordulnak õrizetlenül hagyott gyertyák miatt ki-
alakult lakástüzek, pedig ezek könnyen megelõzhetõk a szabá-
lyok betartásával.

Ha a Halloweent ünneplõk jelmezbe bújnak, különösen körülte-
kintõen ünnepeljenek a gyertyákkal feldíszített lakásban, hiszen a
legtöbb jelmez könnyen éghetõ anyagból készül. A töklámpások

kihelyezésekor megfelelõ helyet válasszunk, és olyan mécsest rak-
junk bele, ami szeles idõben is biztonságosan égethetõ.
A temetõkben megemlékezõknek is legalább ennyire körültekin-
tõnek kell lenniük, mert nemcsak a felgyülemlett avar, hanem az
elszáradt, illetve a mûvirágok is könnyen lángra kaphatnak.
Az alábbi három egyszerû tanács betartásával megelõzhetjük a
temetõtüzeket:
– Tisztítsuk meg a sírhely közvetlen környezetét a száraz avartól,
elszáradt virágoktól és koszorúktól, mert ezek könnyen meggyul-
ladhatnak.
– A szabadban csak tartóban lévõ mécsest gyújtsunk meg. A mé-
csest úgy helyezzük el, hogy a közelében ne legyen éghetõ anyag
és ne tudjon felborulni.
– A mécsestartóban égõ mécsest a sírtól való távozás után oltsuk
el.
A tavalyi évben több temetõtûzhöz is riasztották a tûzoltókat,
többségük egy-két négyzetméteres területre korlátozódott. Jel-
lemzõen az elszáradt virágok, koszorúk, valamint a száraz avar
gyulladt meg. Ha valaki a temetõben tüzet észlel, csak saját testi
épsége kockáztatása nélkül próbálja meg azt eloltani, értesítse a
temetõ biztonsági személyzetét, vagy hívja a 112-es segélyhívó
számot.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Fotó: nebih.gov.hu
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Számkivetett?
„Szemmel tartom minden útjukat.”

(Jeremiás 16,17)

Tízévesen már be kellett látnom, hogy csa-
ládfenntartó édesanyám súlyos betegsége
miatt nem tud gondoskodni rólunk. Kény-
telen volt beleegyezni, hogy átmenetileg in-
tézetbe helyezzenek el minket a bátyám-
mal. Családunk többi tagja Amerikába me-
nekült a politikai diktatúra elõl, így segít-
ségre senkitõl se számíthattunk. Csak azt
nem tudtunk elfogadni, hogy miért nem
maradhattunk Budapesten intézetben, mi-
ért kellett 200 km távolra utazni otthonunk-
tól, és mindehhez miért kell két kísérõ mel-
lénk az útra.
A hosszú vonatúton aztán minden kiderült.
Kísérõink bejelentették, hogy következõ ál-
lomáson elválnak útjaink, mert a leányott-
hon 80 km távolságra van a fiúkétól. Ezért
kellett a két kísérõ. A hír hallatán úgy érez-
tem, hogy még a vonat zakatolásánál is
gyorsabban ver a szívem, de sírni nem mer-
tem.
– Hát igen, kétségkívül olyanok lettünk,
mint a számkivetettek – értékeltem ki a
helyzetünket. Alig mertem bátyóra ránéz-
ni. Mereven az ablaküveget tanulmányozta.
Attól tartottam, hogy dühében betöri az ab-
lakot. Néha szerettem volna megszólalni,
de bátyó intett a szemével, mintha azt
mondta volna: „Elõttük ne!”
Így hát maradt a vonat idegesítõ zakatolása,
no meg két folyamatosan sugdolózó kísé-
rõnk. Tisztában voltunk azzal, hogy rólunk

beszélnek, de a számunkra ismeretlen sza-
vakból („burzsoá, kapitalista ivadék…”)
akkor még nem értettünk semmit.
Az átszállásra olyan kevés idõ volt, hogy
szinte el sem búcsúzhattunk egymástól.
– Majd írok, légy jó! – kiáltottam bátyó
után, s máris egy újabb vonatfülkében talál-
tam magam.
Késõ este volt, mire megérkeztünk. Kísé-
rõm az igazgatói irodát vette célba. Engem
egy nevelõ néni bekísért egy hatalmas háló-
ba. Félhomály volt. A sok emeletes ágy kö-
zül rámutatott az egyetlen üresre, ahová zaj
nélkül kellett volna felmásznom.
– A többit majd holnap. Jó éjszakát!
Már csukódott is a nagy tölgyfaajtó.
Nagyon igyekeztem nesz nélkül vetkõzni,
de amikor mászni kezdtem a felsõ ágyra, az
úgy nyikorgott, hogy az alattam fekvõ feléb-
redt.
– Na, már megint egy új – morgott morco-
san. – Igyekezz már! Aztán nekem ne böm-
bölj egész éjjel, mert én aludni akarok.
Dehogy mertem volna hangosan bömbölni!
Számkivetettségem elsõ éjszakáján hajna-
lig lélegzetvisszafojtva, halkan itattam az
egereket. Másnap a sok lány közül csak ket-
ten kérdezték meg a nevemet. Az elsõ na-
pokban a katonás fegyelem betartása, a ve-
zényszavakra pattogó engedelmeskedés
minden energiámat felemésztette. A hét
végére belázasodtam, ezért máris új helyre
költözhettem. A hátamon lógó sok cókmó-
kom miatt alig találtam meg a kastély hátsó
szárnyában található betegszobát. Senki
nem kísért el, csak ujjal mutogatták: arra!
Akkor nagyon zokon vettem, ma már hálás
vagyok, hogy önállóságra neveltek.
Emlékezetem szerint két napon át aludtam.
Amikor jobban lettem, a szoba közepén ál-
ló asztal mellett kedves arcú nénire lettem
figyelmes. Ismerõs formájú könyvet olva-
sott.
– Végre valami, ami az otthonomra emlé-
keztet! – mert már az ágyból felismertem,
hogy Szentírás van a kezében. – Az én anyu-
kámnak is van ilyen könyve! – kezdemé-
nyeztem a beszélgetést.
– Jaj de jó! – válaszolt mosolyogva. – Akkor
õ biztosan sokszor olvasott neked belõle.
Egyébként engem Lúcsi néninek hívnak, és
örülök, hogy már jobban vagy.
Magam sem értettem, hogyan történt, de
olyan bizalmas beszélgetésbe elegyedtünk,
mintha már régóta ismertük volna egymást.

Elmondtam neki, hogy édesanya naponta
olvasott nekünk a Bibliából és olyankor
együtt imádkoztunk.
– Nosza, akkor itt az alkalom, hogy folyatas-
suk azt, amit édesanyád elkezdett.
Így indultak el intézeti éveim, ahol pedig ar-
ra készültem, hogy mindenkihez gonosz és
utálatos leszek. Senkivel se fogok barátkoz-
ni, hogy ne csak én szenvedjek, hanem más
is. Ám Isten látta a felbolydult méhkast a
szívemben. Ma már tudom, hogy mindvégig
szemmel tartotta utamat, ismerte gondola-
taimat, fájdalmaimat. Mégsem bûneim sze-
rint bánt velem, hanem Lúcsi nénin keresz-
tül türelmes szeretettel hozzám hajolt. A
diktatúra legsötétebb éveiben is biztonság-
ban, szeretõ, értem imádkozó emberek kö-
zött voltam.
Szabad idõmben szaladtam, hogy megke-
ressem Lúcsi nénit. Ha a vasalóhelyiségben
dolgozott, mellé ültem. Ilyenkor nemcsak
vasalni tanítgatott, de mindig volt egy-két jó
útra terelõ evangéliumi mondanivalója is.
Emlékkönyvembe ezt a mondatot írta be:
„Szeresd az Istent s felebarátodat, s akkor
az élet tövises ösvényein is mindig fogsz ta-
lálni megértést és boldogságot.” Megértet-
te velem, hogy nem vagyok számkivetett,
magára hagyott, hanem kiválasztott, akit Is-
ten – óvó szeretettel – egy idõre kiemelt a
nehezekbõl. Arra is rávilágított, hogy Isten
soha senkit nem hagy magára. Egyedül sze-
retett fiát, Jézus Krisztust hagyta el a ke-
reszten azért, hogy a mi bûneinket magára
vehesse, és értünk áldozza oda az életét.
Késõbb pályaválasztásomhoz is hasznos ta-
nácsokat adott. Még megérhette, hogy az
Úré lettem, és azt is, hogy az Úr a szolgálat-
ban nyájának kicsinyeit bízta rám. Amíg
ereje engedte, Lúcsi néni imádkozott ér-
tem.
De jó lenne ilyen hûséges szolgának lenni és
maradni mindhalálig az Úr kezében, hogy
akinek csak lehet, még elmondhassam,
hogy a benne bízó a legnehezebb körülmé-
nyek közt sem lesz soha számkivetett! Õ
maga ígérte nekünk a Szentíráson keresz-
tül: „Szemmel tartom minden útjukat.” (Jer
16,17)
Közel 40 évnyi gyermekszolgálatom során
egyszer voltak hittanos, intézeti tanítványa-
im. Ma már mind érett férfikorban vannak.
Istené a dicsõség, hogy egy közülük az Úrral
jár. Azóta sok év telt el, de az imasátor még
ma is ott van felettük, értük. Mert ezt a pél-
dát tanultam Lúcsi nénitõl az intézetben.

Szalóczyné Móray Inke

Forrás: Antenna, a Magyar Evangéliumi
Rádió Alapítvány kiadványa, 2018/3.

Sárhatvani
„polgárõrség”

Rémisztõ alakulat vigyázza Sárhatvan
nyugalmát: a szellemvilág megbízottjait
szerzõdtette le a falu, hogy tartsák távol a
rossz lelkiismeretû tévelygõket. Fegyverük
az egészségre ártalmatlan, de elrettentõ
erõvel bíró hideglelés.

HKV

„Minden élethelyzetnek megvan a maga meséje.”

A Madarász József Városi Könyvtár szeretettel meghívja Önt és családját a

Mesék feleségekrõl és férjekrõl
címû könyv bemutatójára, elõadásra.

Vendégünk: Csóka Judit meseterapeuta, klinikai szakpszichológus

Idõpont: 2018. november 5. (hétfõ) 17 óra.
A rendezvényen lehetõség nyílik a könyv megvásárlására és dedikálásra.
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A FÕVÁROSUNK
ROMBOLÁSA

Lehet, hogy van, aki nem tudja: Budapestet a múlt század köze-
pén kétszer rombolták. Mind a kétszer szovjetek, azaz tulajdon-
képpen oroszok, na meg az általuk a századok során leigázott kü-
lönféle bõrszínû és szemállású emberkék. Az elsõ rombolás
1945-ben történt. Ekkor ellenségként ostromolták meg a várost,
mert Magyarország ellenük harcolt a világháborúban. Szóval az õ
szempontjukból indokolt volt a dúlás, a pesti humor úgy is nevez-
te ezt a haditettet, hogy „felszaba-dúlás”. Mert ugye az 1944-45-ös
magyarországi harci eseményeket hivatalosan felszabadulásnak
kellett nevezni, hogy a jónép valami jótettnek tekintse a város le-
rombolását. Hogy legyen a magyarság hálás, amiért gyarmati sor-
ba taszították az „usankás” harcosok. („Usanka”: az orosz katona
jó meleg füles sapkája.) Elég alapos munkát végeztek, a korabeli
fényképek alapján az az ember érzése, hogy nem sok ép ház ma-
radt utánuk.

A magyarok történelmi ismeretei terén van itt egy hézag. Bécset
miért nem rombolták le az oroszok, pedig ott is áttörtek? Ebben
Hitler volt a hibás. Mikor Pestnél volt a front, még remélte, hogy
valahogy megállítható a szovjet elõnyomulás. Nem engedte, hogy
harc nélkül föladják a várost. Inkább döngöljék a földbe, haljanak
meg ezrek, de a „bolsevik rém” ne tegye be a lábát a Harmadik Bi-
rodalomba. Bécset meg föladta Hitler, nem tudom, miért.
De hogy történt a második rombolás? Ez 1956-ban esett meg,
most gyászoljuk a hatvanadik évfordulót. Itt az az érdekes és ré-
mes, hogy nem ellenséges, hanem szövetséges állam fõvárosát
döntötték romba. Igen, próbáljuk fölfogni a fölfoghatatlant: csi-
korgó hernyótalpakkal jött száz és száz tank, és lõtték, lõtték a
„felbonthatatlan, örök barátság” fõvárosát. (Tényleg volt ilyen
szlogen.) De a szovjetek követtek el vérengzést más „baráti” fõvá-
rosokban, Berlinben, Prágában is.
Érdekes birodalom volt ez! Szívbõl reméljük, hogy indokolt a
múlt idejû minõsítés.
Nem tudom, elgondolkozik-e egy orosz ember, hogy az õ országa
miért kaparintotta meg mohón már évszázadokkal ezelõtt, a cá-
rok idején is minden szomszédja földjét, aztán a 17-es „forradal-
muk” után, amikor a proletár internacionalizmus kivívta végsõ di-
adalát, miért folytatta ezt még nagyobb gõzerõvel, tankokkal, re-
pülõkkel. Ezt nevezik internacionalizmusnak, népek barátságá-
nak? Mondom: érdekes birodalom ez. S van egy még megmagya-
rázhatatlanabb tünet. Az emberi lélek értésének alighanem két
világbajnoka, Tolsztoj és Dosztojevszkij oroszok voltak. Sõt, még
keményebb tény: Tolsztoj fiatal tisztként részt vett a kaukázusi
népek leigázásáért folytatott harcokban, mûvei is vannak errõl.
Nem értem. Úgy látszik, az orosz ember természetesnek veszi,
hogy bekebelezze a szomszéd népeket. Viszont a szomszéd népek
nem veszik ezt természetesnek, darabokra is hullott a birodalom.
De jaj, mi van az ukrán határon? Most is halnak ott meg naponta
katonák.
Valaki panaszkodott az interneten, hogy baromi erejû szomszéd-
ja gátlás nélkül elveszi a tyúkjait, leszedi a kertben a paprikáját, és
õ még szólni sem mer.
Azt hiszem, nem jó, ha az embernek túl erõs a szomszédja.

L. A.

SÍRI CSÖND
Bankautoma-ügyben

Szeptember 10-én az OTP-nek és a Kereskedelmi és Hitelbank-
nak írtam levelet, közbenjárva abban, hogy Sárszentmiklós lako-
sai szeretnének egy bankautomatát a megszûnt takarékszövetke-
zetes automata helyett, mivel a legközelebbi pénzkivételi lehetõ-
ség körülbelül 5 kilométerre van, de ha valaki a település külsõ ré-
szein lakik, akkor még messzebb. Ez sok idõsnek, gyermekes szü-
lõnek munkavállalónak problémát okoz. Érdeklõdtem, hogy a
nevezett két bank közül valamelyik hajlandó lenne-e – akár egy
igényfelmérõ aláírásgyûjtés eredményének függvényében – bank-
automatát telepíteni Sárszentmiklósra. Lenne üzlet, mely biztosí-
tana helyet e célra, ha az az üzlet tulajdonosának nem járna plusz
költséggel.
Idáig egyik bank sem reagált érdemben a kérdésemre.

Csarnokügyben
Október 9-én elektronikus levélben kerestem meg a Dunaújváro-
si Tankerületi Központot a Mészöly Géza Általános Iskola csar-
noka kapcsán, mivel a pálya burkolatának állapota, valamint a ra-
diátorból folyó víz miatt le kellett fújni egy megyei bajnokságba
számító kézilabda-mérkõzést, és kérdésessé vált, hol rendezik
meg a további hazai meccseket. Afelõl érdeklõdtem, hogy mire
megy a nem kevés terembérleti díj, amit karbantartásra, felújítás-
ra kellene fordítani. Többször is ígértek választ, mely azóta sem
érkezett meg.

Hargitai–Kiss Virág

Fotó: index.hu
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Szentiváni suliszemle
2018. október 26.:
Tökfesztivál

Régi hagyományunk, hogy az õszi szünetet
tökfesztivállal köszöntjük.
A tökfaragás Magyarországon is régi ha-
gyomány. Olyannyira régi, hogy az elsõ er-
rõl szóló történet egészen Salamon kirá-
lyunk idejébe nyúlik vissza, akinek a viseg-
rádi rabsága idején töklámpásokkal világí-
tottak az õrök, hogy sötétben is szemmel
tarthassák. Ezek a lámpák egyfajta világí-
tótoronyként a Dunán közlekedõ hajósok-
nak is segítették a közlekedést. Benedek
Elek A halál anyja címmel dolgozott fel pl.
egy történetet, amikor a telekfalviakat egy
vénleány találós esze mentette meg a tatá-
roktól, aki rémtökfejjel ijesztette el a falu-
ból a fosztogató martalócokat. Mátyás ki-
rályról is feljegyezte a hagyomány (A tök
és a négy ökör címû mesében, pontosab-

ban történeti mondában), hogy õ sem ve-
tette meg a jóféle sütõtököt. A nagydobo-
siak pedig az 1700-as évek végétõl lámpá-
sokat vájtak maguknak farsang idején, és
ezzel ijesztgették az épp arra járókat.
Hosszú évszázadokon át a töktermelés is
világhírû volt Magyarországon.
Sokrétû felhasználásának köszönhetõen a
tök napjainkban is népszerû növényünk.
Számos településen rendeznek évente
szeptember–október tájékán tökfesztivált.
Részt vehetünk gasztronómiai, kulturális
vagy kézmûvesprogramokon, kóstolha-
tunk ismert és kevésbé ismert ételeket,
vagy megcsodálhatjuk a szebbnél szebb
töklámpásokat.
Nálunk pedig ismét elkészült sok egyéni al-
kotás, illetve egy-egy osztálytök is. A min-
tát vagy egybõl kifaragták a gyerekek, vagy
sablon alapján filctollal rajzolták fel, így hi-
ba esetén ezt könnyen le lehetett törölni
vizes szivaccsal. Elõször indiánbõrbe bújva

megskalpolták a tököket, majd kanállal
vagy kézzel kikaparták a közepét. Faragó-
késrõl mindenki maga gondoskodott, leg-
jobban a rövid pengéjû, hegyes szerszá-
mokkal lehetett dolgozni. A kisebbeknek
természetesen a szüleik és tanáraik is segí-
tettek, mivel a foglalkozáson szívesen lát-
tuk a szülõket, testvéreket is a családi ösz-
szetartozás jegyében.
Többen a kikapart tökmagot sem dobták
el, hiszen otthon jól megmosva és kiszárít-
va finom fûszeres csemegét készíthetnek
belõle. Egy kis chili, só, tökmagolaj kell
csak hozzá, és fél óra múlva már lehet ro-
pogtatni.
A faragást követõen Lakatos Adrián nagy
küzdelemben próbálta szétütni a cukor-
bombát (egyszer majd az idegen nevét is
meg fogom jegyezni), a kiszóródott édes-
ségeket a zsákmányoló embert meghazud-
toló fürgeséggel szedték össze a tanulók.
A délutánt egy kis táncmulatsággal zártuk
a tornateremben.
Természetesen, mint minden rendezvé-
nyünkön, most is köszönjük a szülõk segít-
ségét, közremûködését is!
Jöhet az õszi szünet, amelyhez mindenki-
nek nagyon jó pihenést kívánok!
Egyetek sok tököt, mert az egészséges!

Kiss Attila igazgató

Töklámpás-felvonulás Cecén
Október 26-án, pénteken este Cece fõutcáját apró kis
fényekkel világítottuk meg, hiszen ezen az estén ismét
megrendezésre került az óvodások töklámpás-felvonu-
lása. A felvonuláson azonban mindig szívesen vesznek
részt az óvodából már elballagott gyermekek és család-
jaik is. A gyermekek és a felnõttek lámpásokkal világít-
va vonultunk végig az utcán, egészen az óvodáig, ahol
az udvaron csalogatóan vártak bennünket a világító
„tökfejek”, melyeket a szülõk gyermekeikkel együtt ké-
szítettek nyílt napok keretében. Nagyon kreatív, vicces
töklámpások készültek, melyek fõként az anyukák keze
munkáját dicsérik. A sejtelmes fények között sült tököt
eszegettünk, az utánozhatatlan „ovis” teát kortyolgat-
tuk és beszélgettünk. Azt gondolom, hogy az újabb kö-
zös élményeken, a hagyományápoláson kívül még egy
nagy pozitívuma van ennek a programnak, hiszen ezen
az estén egy kicsit megálltunk és jutott idõ az emberi
kapcsolatok ápolására is.

Cecei óvoda
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Cecei sulibörze
Biztonságos Iskola Program

Cecei Általános Iskola a 2018-2019-es tanévtõl csatlakozott a
United Way, Biztonságos Iskola Programhoz. A Biztibusz Prog-
ram során három éven keresztül alsó és felsõ tagozatos csoportok
különféle foglalkozások során, játékos formában ismerhetik meg
azokat a veszélyforrásokat és helyzeteket, amelyekkel naponta
találkoznak.
A megvalósítást segítette egy budapesti képzés, amelyen gyakor-
lati tapasztalatokat gyûjthetett a két megvalósító pedagógus,
Kaczné Lajtos Judit és Csajtainé Szabó Ágnes. Õk a program ön-
kénteseként az ajándékba kapott oktatócsomag segítségével tart-
ják meg a foglalkozásokat a gyerekek számára, így is felkészítve
õket a veszélyes helyzetek elkerülésére.

Papírgyûjtés

Elég furcsa idõpontban, de a szállítókhoz igazodva szervezték
meg az õszi papírgyûjtési akciót a cecei iskolában, 2018. október
19-én, pénteken és 24-én, szerdán. Az idõpont és a két nap furcsa-
sága ellenére azonban sikerült ismét nagy számban megszólítani a
diákokat és a hozzátartozókat, akik sok-sok papírral támogatták
az iskola diákönkormányzatán keresztül az ifjúságot, hiszen a pa-
pírgyûjtés bevételét mindig a diákok utaztatására és díjazására
fordítják. A diákok összteljesítménye megközelítette a 7 tonnát!
Ezúton is szeretnék megköszönni a támogató diákoknak és fel-
nõtteknek a papírgyûjtésben való aktív részvételt és az iskola tá-
mogatását!

A legeredményesebb diákok és osztályok a verseny eredménye-
ként a következõk voltak:
Alsó tagozat: 1. Szabó Zoltán 3. osztály, 2. Ferenczi Réka 1. osz-
tály, Jobban Bence 4. a, 3. Baranyai Nikolasz 2. osztály, Pintér
Kevin 4. b.
Felsõ tagozat: 1. Balassa Máté 5. b, 2. Horváth Bence 6. a, Kacz
Dávid 8. a, 3. Várady–Szabó László 6. b.
Mindenkinek szívbõl gratulálunk!

Tökfaragó

A ceceieket sem kerülheti el a tökfaragás élménye, ami összeköt
gyermeket és felnõttet egyaránt. A cecei iskolában Tornócziné
Bondor Csilla tanárnõ hirdette meg a hosszú hétvégére az „alko-
tó” feladatot, aminek sok-sok érdekes „tököcske” lett az eredmé-
nye. Mivel azonban igyekszünk demokratikus döntéseket hozni,
ezért a diákok és pedagógusok titkos szavazással dönthették el a
számokkal ellátott, titkosított alkotások közül a nyerteseket.

Két csoportban versenyeztek egymással a faragványok a Tökfejek
és az Egyéb Faragványok témakörökben. A cecei iskola tökfara-
góinak eredményei a 2018-as évben a következõk lettek:
Tökfejek: 1. Dömõk Róbert 2. osztály, 2. Dömõk Zsófia 4. b, 3.
Baumann Dóra 6. b.

Egyéb faragványok kategória: 1. Megyesi Mirtill 8. a, 2. Szeder
Márk 3. osztály, 3. Turzai Dániel 5. a.

Minden résztvevõnek szívbõl gratulálunk!

Szabóné Várady Katalin igh.
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Ellenõrizze üzleti partnerét!
Egy vállalkozás szabályos és biztonságos mûködéséhez tájékozódni kell a
leendõ üzleti partnerek megbízhatóságáról. Adóellenõrzéskor akár komoly
hátrány is érheti azokat, akik nem járnak el kellõ körültekintéssel üzletfelük,
beszállítóik kiválasztásakor. A NAV adatbázisokkal, lekérdezhetõ nyilván-
tartásokkal segít a tájékozódásban.

Érdemes minden eshetõségre felkészülve megfelelõen dokumentálni, hogy
a vállalkozás a lehetõ legkörültekintõbben jár el üzletkötései során. A NAV
honlapján található adatbázisokban ellenõrizhetõ, hogy ki mennyire tartja
be a szabályokat, sõt az Online Számla rendszer is megkönnyíti a számlaki-
bocsátó partnerek megbízhatóságának felmérését.

Ajánlott a vállalkozásnak utánanézni a cégjegyzékben, vagy az egyéni vál-
lalkozói nyilvántartásban. Fontos meggyõzõdni arról, akár személyesen is,
hogy a leendõ partner ténylegesen folytat-e tevékenységet a székhelyén,
illetve telephelyén, vannak-e alkalmazottai, képes-e a vállalt szolgáltatás,
termékértékesítés teljesítésére.

A NAV honlapján található adatbázisok (www.nav.gov.hu/nav/adat-
bazisok) tartalmazzák többek között a létezõ adóalanyokat, a megbízható
adózókat, az adóhiányosokat, a törölt adószámosokat, az ÁFA-bevallást
több mint két bevallási idõszakon keresztül be nem adókat, a köztartozás-
mentes adózókat, a végrehajtás alatt állókat és a be nem jelentett alkalma-
zottat foglalkoztatókat is.

Az idén július óta mûködõ Online Számla rendszerben a számla befogadója
lekérdezheti a legalább 100 ezer forint ÁFA-tartalmú, hiteles számlák ada-
tait. Ez megkönnyítheti a számlakibocsátó partner online számlaadat-szol-
gáltatási gyakorlatának, esetleges adatszolgáltatási hiányosságainak
megismerését. A rendszer – egyéb szolgáltatásai mellett – képet ad az üz-
leti partnerek megbízhatóságáról is.

A NAV részletes útmutatót adott ki a témában (3012/2017. útmutató az át-
hárított általános forgalmi adóra vonatkozó levonási jog érvényesítésérõl
és annak adóhatósági ellenõrzése során figyelembe vett szempontokról),
amely letölthetõ a NAV honlapjáról: https://www.nav.gov.hu/nav/szabaly-
zok/utmutatok.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Marad az enyhe idõ kevés csapadékkal
Szerdán a hajnali pára- és ködfoltok feloszlása után országszerte napos, száraz idõ vár-
ható legfeljebb vékony fátyolfelhõkkel. A Dunántúlon többfelé élénk, nyugaton, észak-
nyugaton erõs lökések kísérhetik a déli, délkeleti szelet. Hajnalban 4-9, délután 17-22
fok várható.
Csütörtökön ismét felhõsebb idõ várható, de csapadék estig nem valószínû. A délkeleti
szél élénk marad, északnyugaton erõs lehet. Délután 17-25 fok várható, keleten lesz
melegebb.
Pénteken és szombaton többnyire felhõs lesz felettünk az ég, elszórt csapadékra elsõ-
sorban a Dunántúlon és északon számíthatunk, másutt csak néhol eshet. Pénteken még
többfelé szeles lesz az idõ, szombaton mérséklõdik a légmozgás. Marad az enyhe idõ
17-24 fok közötti maximumokkal, keleten mérhetjük a magasabb értékeket.

Forrás: idokep.hu

Ideiglenes forgalmirend-változás
Sárbogárdon

Mindenszentek és halottak napja idõszakában a Petõfi Sándor utcát és a
Kossuth utat csak egy irányban vehetik igénybe a gépjármûvel közlekedõk.

A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság értesíti a jármûvezetõket, hogy
2018. október 31-én 8 óra és 2018. november 4-én 20 óra közötti idõszak-
ban Sárbogárdon a Petõfi Sándor utcát a Kossuth út irányába egyirá-
nyúsítják, valamint a temetõt elhagyva a város fele közlekedõk a Temetõ
úton szintén csak egy irányba közlekedhetnek az Ady Endre útig.

A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság kéri a jármûvezetõket, hogy a meg-
változott forgalmi rend szerint fokozott figyelemmel közlekedjenek!

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Kazaltûz Sárbogárdon
Kukoricabálák és vasúti partoldal kapott lángra október
28-án, vasárnap, késõ délután Sárbogárdon. A töltés több he-
lyen foltokban égett és a learatott kukoricatarló végében a
kétszáz bálából álló kazal is meggyulladt. A város hivatásos
tûzoltói kéziszerszámokkal bontották szét az égõ bálákat és
vízzel elfojtották a lángokat. A tûz oltása három órán át
tartott.
Fotó: sárbogárdi hivatásos tûzoltóság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

ÁRAMSZÜNET
Folyamatos fejlesztést hajtunk végre hálózatunkon. A munkák biztonságos
elvégzése érdekében elengedhetetlen az áramszünet. A szolgáltatás átme-
neti szüneteltetése miatt kérjük megértésüket!
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy hálózati övezetben végzett gallyazás miatt

2018. november 20-án 8 órától várhatóan 15 óráig

Sárbogárdon az Abai úti pincesor területén áramszünet lesz.

2018. november 20-án 8 órától várhatóan 12 óráig

Sárbogárd–Sárszentmiklós területén áramszünet lesz gallyazás miatt,
mely az alábbi utcákat érinti:
Tisza utca, Köztársaság út 148–198., Köztársaság út 143–165., Fasor u.,
Akácfa u., Nyárfa u., Vörösmarty u. 2–12., Vörösmarty u. 1–13., Táncsics
u., Erkel Ferenc u., Vasút út 22–60., Vasút út 21–59., Deák Ferenc u.,
Egressy B. u., László u., Jókai u., Nefelejcs u.

E.ON

Szirénapróba
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a
lakosságot, hogy a Paksi Atomerõmû harminc kilométeres
körzetébe esõ településeken ellenõrzik a lakossági tájékoztató-
és riasztórendszer mûködõképességét, melynek során a me-
gyében Alap, Alsószentiván, Cece, Elõszállás, Nagykará-
csony, Sáregres, Vajta településeken november 5-én, hét-
fõn, 13.00 órakor csökkentett üzemû (morgató) szirénapróba
végrehajtására kerül sor. A szirénák megszólalása ezekben az
idõpontokban csak a rendszer próbája, a lakosságnak semmi-
féle teendõje nincs.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

Sárbogárdi Cukorbetegek Klubja
A klubfoglalkozások célja:
– segíteni a cukorbeteg életét a lehetõ legjobb életminõség kialakításában;
– információ nyújtása a betegségrõl, kezelésrõl, szövõdményekrõl;
– pszichés támogatás nyújtása a betegségtudattal való megküzdésben;
– egészségügyi szakemberrel történõ kommunikáció hatékonyságának a
javítása;
–tapasztalatcsere lehetõségének biztosítása.
A klubfoglalkozás témája:
– Az egészséges táplálkozás
– Az inkontinencia gyakorisága cukorbetegeknél

Elõadók: dr. Oroszlány László,
dr. Rácz Lajos és Meilinger Petra

IDÕPONT: 2018. november 10., 10.00–11.30 óra.

Helyszíne: Sárbogárd, rendelõintézet
(7000 Sárbogárd, Ady Endre út 79-83.)

Telefon: 06 (25) 460 161

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
A klubfoglalkozáson való részvétel ingyenes.

A diabétesz világnapja 2018

Szeretettel várunk minden cukorbeteget, hozzátartozóikat és minden nem
cukorbeteg lakost a sárbogárdi rendelõintézet által a diabétesz világnapja
alkalmából szervezett rendezvényre!

Helyszín: Kossuth Zsuzsanna Rendelõintézet,
Sárbogárd, Ady Endre út 79-83.

Idõpont: 2018. november 10. (szombat) 8.00–13.00 óra.

Cukorbeteg-állapotfelmérõ kérdõív (diabetológus értékeléssel) –
dr. Oroszlány László

Érsebészeti állapotfelmérés – dr. Mikola József

Látásellenõrzés – Nagy Tibor

Lábszûrés – Fodor Imre

Diétás tanácsadás – Meilinger Petra

Vércukorszint-ellenõrzés, vérnyomásmérés, testtömegindex-ellenõrzés –
a rendelõintézet asszisztensei

Kérjük, hogy az érsebészeti állapotfelméréshez a kartonozóban (a 06 /25/
460 163-as telefonon) elõzetesen szíveskedjenek feliratkozni, mivel csak
korlátolt létszámot áll módunkban fogadni!

Elõzzük meg a cukorbetegséget!
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Nincs már veretlen csapatunk
Közelebb a gyõzelemhez

Sárosd Kronos Sport–Sárbogárd
0-0 (0-0)

Sárosd Kronos Sport: Rauf – Susa, Arany,
Killer, Takács, Rottmann, Kosaras, Dob-
sa, Szekeres, Kovács, Szabó.
Cserék: Rigó, D’Urso, Virág, Dvéri, Truszek,
Kargl.
Sárbogárd: Matócza – Laták, Gráczer
Bence, Németh, Luczek, Kállai, Bezerédi,
Gráczer Gergõ, Oláh, Szalai, Kindl.
Cserék: Farkas, Lajtos, Gráczer Bálint, Gál,
Gyuricza.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Nagy érdeklõdés kísérte a két csapat össze-
csapását. A vendégek nem titkolt szándé-
ka a gyõzelem megszerzése és az élme-
zõnyhöz közelebb kerülés. Az elsõ percek
tapogatózó játéka után a hazaiak kerültek
fölénybe. A 14. percben Killer M. V. a jobb
oldalon kilépett a védõk között és kisod-
ródva az oldalhálóba lõtt. A Sárosd uralta
a játékot a félidõ nagyobb részében, a ven-
dégek védelme szervezetten állta a roha-
mokat. A Sárbogárd részérõl Bezerédi Á.
gólt ígérõ helyzete okozott zavart a hazai
védelemnek. Bedobás után megszerzett
labdával befordult a védõ mellett és 15
m-rõl az emelése a kapu felett hagyta el a
játékteret. A vendégek kijöttek a szorítás-
ból és a félidõ lefújása elõtt Szalai P. V.
elõtt adódott gólszerzési lehetõség. Az elé
került átadást 4 m-rõl mellé gurította. A
szünet után továbbra is a mezõnyjáték do-
minált. Mindkét oldalon adódtak gólszer-
zési lehetõségek. Kállai B. M. lövése a ka-
pufát érintve zúgott el, Dvéri Zs. 23 m-es
szabadrúgását a léc alól tolta ki Matócza
D. A mérkõzés hajrájában a sárbogárdiak
megszerezhették volna a gyõzelmet, ám a
kontratámadás végén Bezerédi Á. gyen-
gén eltalált lövését védte Rauf T. D. A
közepes színvonalú mérkõzésen mindkét
csapat a védekezést helyezte elõtérbe, és
ennek eredménye az igazságos pontosz-
tozkodás.
Jók: Rottman S., Arany T., illetve Németh
K., Matócza D.

A veretlenség vége

Perkáta U19–Sárbogárd U19 2-0
(1-0)

Perkáta: Kovács – Tomor, Cislo, Fazekas,
Szabó, Jákli, Kolompár, Tonka, Szabados,
Kulcsár, Vígházi.
Cserék: Gyõrik.
Sárbogárd: Deák – Simon, Horváth Zs.,
Vagyóczki, Gábris, Morvai, Molnár, Erdé-
lyi, Demeter Dávid, Horváth B., Bögyös.
Cserék: Brúzsa, Biró, Suhajda, Bruzsa, Len-
gyel, Horváth Á. M.
A forduló elõtt a tabellán elfoglalt helyek
alapján egyértelmû vendég siker volt borí-
tékolható. A mérkõzés elsõ percétõl kezd-
ve a Sárbogárd játszott fölényben. A sorra

kimaradó gólszerzési lehetõségeket a ha-
zaiak a 44. percben megbüntették. A szög-
let utáni kavarodásban a labdát Vígházi R.
L. helyezte a kapuba, 1-0. A második játék-
részben is folytatódott a macska–egér
harc. A vendégek képtelenek voltak
egyenlíteni, és a 86. percben a fellazuló vé-
delem között Tomor A. megszerezte a ha-
zaiak második találatát, 2-0. A mérkõzé-
sen a vendégek nyomasztó fölénye ellené-
re a hazaiak szórványos ellentámadásaiból
szerzett gólokkal meglepetés-gyõzelmet
arattak.

Megtört a jég

Sárbogárd II.–Nagykarácsony
2-1 (1-1)

Sárbogárd II.: Farkas– Pap, Juhász, Va-
gyóczki, Rigó, Fauszt, Sebestyén, Deme-
ter, Gráczer, Németh, Vámosi.

Cserék: Brúzsa, Palásti, Simon, Molnár,
Luczek, Horváth.

Vezetõ edzõ: Pajor László.

Nagykarácsony: Turi – Kisari, Kovács,
Brogyányi M., Brogyányi Cs., Huszár,
Kacz, Szabó, Oláh, Varga, Tábi.

Cserék: Sümegi, Simon, Berta.

Vezetõ edzõ: Mergl István.

A mérkõzés elején mindkét csapat játékát
kapkodás és sok hiba jellemezte. A 14.
percben a vendégek támadását a védõk
szögletre hárították. Huszár D. jobb oldal-
ról belõtt szögletrúgását a rövid oldalon
érkezõ Szabó M. a jobb felsõ sarokba fejel-
te, 0-1. A gól után a hazaiak továbbra sem
találták meg a ritmust és a Nagykarácsony
védelme magabiztosan hárította a gólszer-
zési kísérleteket. A 32. percben a megszer-
zett labdát Juhász G. Gráczer Bálint elé
ívelte, aki a védõk között középen kilépett
és a kapujából kimozduló Turi E. felett a
hálóba emelt, 1-1. Az elsõ félidõ zárása-
ként Gráczer Bálint 18 m-rõl leadott lövé-
sét hárította a vendégek hálóõre. Szünet
után hármas cserével frissítette csapatát
Pajor László. A hazaiak támadásai állan-
dósultak és a helyzetek kihagyásában je-
leskedtek a támadók. Luczek R. 20 m-es
lövését Turi B. a felsõ lécre tolta, Va-
gyóczki P. szabadrúgásaival veszélyeztette
a vendégek kapuját. A mérkõzés 91. percé-
ben a kaputól 35 m-re szabadrúgást végez-
tek el a hazaiak. A kapu elé ívelt labdát a
védõk kiemelték és a labda Gráczer Bálint
elé került. A lekezelt labdát Gráczer Bá-
lint 25 m-rõl védhetetlenül bombázta a bal
felsõ sarokba, 2-1. (A jegyzõkönyvben té-
vesen Demeter D. került góllövõként!) A
második félidõben nyújtott játék alapján a
gyõzelmet jobban akaró hazaiak megérde-
melten gyûjtötték be a három pontot.

Jók: Gráczer B., Vagyóczki P., illetve Turi
E., Kovács D. D.

Búcsú az õsztõl

Sárbogárd U14–Alba Kölyök
8-2 (2-1)

Sárbogárd: Derner – Palotás, Baráth, Ko-
csis, Hollósi, Sáfrány, Lakatos, Már, Sza-
lai, Szabó, Csõgör, Gereny, Hollósi, Papp,
Zvezdovics.
Alba Kölyök: Szoboszlai – Farkas, Szücs,
Pataky, Földes, Sai, Király, Juhász, Luk-
ács, Tobak, Kovács, Szücs, Batári, Bakó.
A záró fordulóban a hazaiak a mérkõzés
22. percében szerezték meg a vezetést. A
vendégek kirúgását Zvezdovics G. B. meg-
szerezte és lövését a védõ blokkolta. A
visszapattanó labdát Zvezdovics G. B. a
bal alsó sarokba lõtte,1-0. A vendégek a 29.
percben egyenlítettek. A belõtt szöglet
után röviden sikerült a felszabadítás és
Szûcs B. J. 14 m-es lövése a hálóban kötött
ki, 1-1. A 31.percben Már Z. jobb oldalról
elvégzett szögletrúgását Sáfrány A. Z. 3
m-rõl fejelte a kapuba, 2-1. A szünet után
állandósult a hazaiak fölénye és a 43. perc-
ben Palotás P. átadását Sáfrány A. Z. kö-
zelrõl a kapuba passzolta, 3-1. A 49. perc-
ben látványos Palotás P.- és Szabó D.
Z.-összjáték után Zvezdovics G. B. kapta a
labdát, kilépett a védõk között és a kapu
közepébe lõtt, 4-1. A vendégek erejébõl
csak a védekezésre futotta, a Sárbogárd tá-
madásai állandó gólveszélyt jelentettek
Szoboszlai M. kapujára. Az 54. percben
Lakatos B. cselezgetett a jobb oldalon, be-
gurítását Már Z. lõtte a kapu jobb oldalá-
ba, 5-1. A megnyugtató elõny birtokában a
felszabadult játék további gólokat ered-
ményezett. Az 58. percben Zvezdovics G.
B. szögletét Szabó D. Z. fejjel juttatta a há-
lóba, 6-1. Három perc elteltével ismét
Zvezdovics G. B. átadásával Baráth B. lé-
pett ki a védõk között és a kapus mellett a
hálóba gurított, 7-1. A 68. percben már a
nyolcadik találat került az eredményjelzõ-
re. Zvezdovics G. B. bal oldalról elvégzett
szögletét Szabó D. Z. 5 m-rõl fejelte a háló-
ba, 8-1. A kezdés után a vendégek támadá-
sát Pataky L. lövéssel fejezte be. A 15 m-rõl
jól eltalált lövés utat talált a kapuba, 8-2. A
csapat a múlt heti fiaskó után meggyõzõ
játékkal koronázta meg az õszi teljesít-
ményt.
Jók: Az egész hazai csapat.

Tabella

1. Sárbogárd 8 7 0 1 44 14 30 21
2. Polgárdi 7 5 0 2 36 18 18 15
3. Aba–Sárvíz 7 4 1 2 25 17 8 13
4. Dég 7 4 0 3 24 25 -1 12
5. Enying 7 3 2 2 23 25 -2 11
6. Ikarus–M.hegy 7 3 1 3 31 21 10 10
7. Videoton B. K. 7 3 0 4 29 27 2 9
8. Alba Kölyök 7 1 0 6 15 47 -32 3
9. Szabadbattyán 7 0 0 7 10 43 -33 0
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Brúzsa Balázs bravúrjai

Polgárdi U16–Sárbogárd U16
1-5 (0-3)

Polgárdi: Kovács G. – Császár, Boda, Sági,
Juhász, Fi, Balazsek, Kovács, Hajcsár, Mé-
szár, Csizmadia.
Cserék: Kovács K.
Sárbogárd: Bruzsa – Horváth A. R., Bara-
bás, Szabó, Boda, Suplicz, Deák, Morvai,
Horváth B.
Cserék: Már, Tóth.
A csoport dobogósainak mérkõzésén a ha-
zaiak kezdték jobban a mérkõzést. Az elsõ
negyedórában Brúzsa B. védéseinek kö-
szönhetõ a gól nélküli állás. A 15. percben
Suhajda M. a megkapott labdával elvihar-
zott a jobb oldalon és a begurításra érkezõ
Szabó O. a kapuba helyezett, 0-1. A gól
után ismét Brúzsa B. bravúrjai mentették
meg csapatát az egyenlítéstõl. A 36. perc-
ben Kovács G. kirúgását Suhajda M. leke-
zelte és a védõket maga mögött hagyva ön-
zetlenül Szabó O. elé tálalt, aki nem hibá-
zott és a hálóba lõtt, 0-2. A gól utáni hazai
gólszerzési kísérleteket ismét Brúzsa B.
védései akadályozták. A hazai támadókat
megbabonázta a már gólnak látszó lövések
hárításaival. A 42. percben a vendégek há-
rom gólra növelték elõnyüket. Boda A. egy
szép csel után kiugratta Suhajda M.-t, aki a
megkapott átadást magabiztosan lõtte a
jobb alsó sarokba, 0-3. A fordulás után
büntetõhöz jutottak a vendégek. A Su-
hajda M. javára megítélt büntetõt a sértett
végezte el. A gyengén helyezett lövést Ko-
vács G. kiütötte. Az 58. percben a sokat
mozgó Suhajda M. elleni szabálytalansá-
gért megítélt szabadrúgást Tóth P. 18 m-

rõl védhetetlenül lõtte a jobb felsõ sarok-
ba, 0-4. A gól után a hazaiak nem adták fel
a szépítés megszerzését. A 65. percben
Balazsek B. átcselezte magát a sárbogárdi
védelmen és 10 m-rõl a hálóba lõtt, 1-4. A
mérkõzés végeredményét a csereként be-
álló Tóth L. 16 m-rõl lõtt bombagóljával
állította be. Lövése a felsõ lécrõl vágódott
a gólvonal mögé, 1-5. A gyõzelem fõ része-
se Brúzsa B., aki hetek óta nagyszerû telje-
sítményt nyújt a kapuban. A megszerzett
három ponttal a Sárbogárd megerõsítette
helyét a dobogó második fokán.

Tabella

1. Sárosd 8 8 0 0 101 5 96 24
2. Sárbogárd 9 8 0 1 58 17 41 24
3. Polgárdi 9 7 0 2 90 20 70 21
4. Vajta 9 7 0 2 74 22 52 21
5. Mezõfalva 8 6 1 1 59 14 45 19
6. Kisláng 8 5 1 2 60 36 24 16
7. Lajoskomárom 9 4 1 4 34 42 -8 13
8. Baracs 8 4 0 4 29 34 -5 12
9. Perkáta 9 2 1 6 16 84 -68 7
10. Enying 9 1 4 4 34 48 -14 7
11. LMSK 9 2 0 7 20 53 -33 6
12. Sárszentmihály 9 2 0 7 22 56 -34 6
13. Szabadbattyán 9 1 0 8 7 89 -82 3
14. Videoton B. K. 9 0 0 9 14 98 -84 -1
A Videoton B. K. csapatától -1 pont levonva.

Még mindig nincs elmozdulás

Sárbogárd Öregfiúk–
Soponya Öregfiúk 0-1 (0-0)

Sárbogárd: Sipõcz – Nedoba, Meister,
Kiss, Simon, Szabó, Csendes, Killer, Kele-
men, Kassai, Horváth, Tóth, Deák, Csiz-

madia, Ferencz, Németh A., Németh F.
Zs., Derecskei.
Soponya: Zabos – Szõke, Varga F., Tóth
Cs., Csór, Gyenis, Nagy, Szabó, Huszár,
Tóth Sz. J., Tóth Gy., Varga A., Tóth L.,
Juhász, Rózsa.
Most sem sikerült a pontszerzés hazai pá-
lyán, és ezzel a teljesítménnyel továbbra is
sereghajtó a hazai csapat. A kidolgozott
helyzetekbõl nem tudott eredményes lenni
a Sárbogárd, és ez megbosszulta magát. A
mérkõzés 79. percében a védekezõ vendé-
gek felszabadító rúgásával Rózsa L. kilé-
pett a szellõsen védekezõ hazai védelem
között és megszerezte csapatának a gyõ-
zelmet jelentõ gólt, 0-1. A „Ki fog itt gólt
lõni?” kérdés megválaszolatlan maradt a
hazaiaknál.

A hétvége sportmûsora

2018. november 3. (szombat)

10.00 óra: Sárbogárd U19–Szár U19 (me-
gyei I. o., U19, Sárbogárd)
13.30 óra: Sárbogárd–Gárdony-Agárdi
Gyógyfürdõ (megyei I. o., Sárszentmiklós)
13.30 óra: Tác-Csõsz Öregfiúk–Sárbogárd
Öregfiúk (Tác–Csõsz)

2018. november 4. (vasárnap)

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

Szántó Gáspár

Bogárd és Vidéke városi teremlabdarúgó-bajnokság
III. forduló

FDL Ászok Ásza–Sárkeresztúr Kike 4-3 (2-2)

FDL Ászok Ásza: Bór, ifj. Bór, Farkas, László, Magyar, Lakatos
Á., Lakatos Gy., Rehák.
Sárkeresztúr Kike: Visi, Szauervein T., Hajdinger, Sütõ, Jancski,
Szauervein G., Böröndi, Kuczi, Fövenyi.
Nagy iramú mérkõzésen a higgadtabban játszó csapat nyert. A
Kike javuló játéka pontokká érhet a következõ fordulókban. Az
Ászok elsõ gólja öngólból született, de a többi a szép játéknak kö-
szönhetõen. Egyenlõ erõk küzdelmét hozta a mérkõzés.
Góllövõk: ifj. Bór 1, Rehák 1, Bór 1, Sütõ (öngól), illetve Böröndi
2, Szauervein G.
Kiállítás: Böröndi piros lap, eltiltva két mérkõzésre.

Légió 2000, Agro-Natur–Flash Team 7-2 (3-2)

Légió 2000, Agro-Natur: Horváth, Virágh, Derecskei, Németh,
Nyúl, Tóth Z., Tóth G., Gábris, Palotás, Dombi, Kristóf, Czeiner.
Flash Team: Ellenbruck, Grigóliát, Szakács, Láng, Rácz, Kacz,
Boros, Lénárt, Szabó, Kiss.
A végeredmény nem tükrözi a játék képét. A Flash nevükhöz mél-
tón küzdött, de még nem elég érett a játékuk. A jövõben minden
csapatnak kemény harcot kell velük vívni. A Légió a szervezett
csapatjátékának köszönheti a gyõzelmét.
Góllövõk: Virágh 2, Tóth G. 2, Kristóf 2, Dombi 1, illetve Lénárt 2.

Spuri–Dream Team 2-1 (2-0)

Spuri: Kiszl, Bereczki, Banda, Fésû, Gazsó, Zámbó, Bór, Imre,
Huszár.
Dream Team: Kimiti, Mondovics, Hajdu, Simon, Rozgonyi, Vö-
rös Á., Vörös Z., Bognár J., Bognár R., Kiss, Kovács, Varga.
A sok helyzetet kidolgozó Spurinak több góllal kellett volna gyõz-
nie, de egy szerencsésen pattant labdának köszönhetõen majd-
nem pontot vesztett. A helyzetek kihagyásának régi törvényszerû-
sége kis híján most is bejött.
Góllövõk: Imre 1, Zámbó 1, illetve Vörös Á. 1.

Tabella

1. Légió 2000, Agro Natur 3 3 - - 20-4 9
2. FDL Ászok Ásza 3 2 - 1 21-8 6
3. Spuri 3 2 - 1 11-20 6
4. Twister Galaxy 2 1 - 1 14-12 3
5. Flash Team 3 1 - 2 9-13 3
6. Sárkeresztúr Kike 3 - - 3 12-10 0
7. Dream Team 2 - - 2 1-11 0

Góllövõlista

1. Bór József (FDL Ászok Ásza) 9 gól, 2. Virágh Zsolt (Légió
2000, Agro-Natur) 8 gól, 3. Böröndi Géza (Sárkeresztúr Kike) 7
gól.

Huszár Lajos
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Teltház elõtt, végletekig kiélezett küzdelemben
tartottuk itthon a két pontot

VAX KE Sárbogárd–Martonvásári KSE 24-23 (13-12)

„Magyar Építek” Fejér megyei férfi kézilabda-bajnokság, 6.
forduló
Vezette: Koronczai L.–Polgár Cs.
Sárbogárd: Németh, Sohár (kapusok), Goldberger 5, ifj. Bodoki
7, Horváth 1, Kaló 2, Rehák 3, Szabó J. Zs., Aranyos A., Németh
II. 1, Kovács, Szabó K., Kapoli 2, Pluhár 2, Várady–Szabó 1.
Vezetõ edzõ: Takács Lajos.
Martonvásár: Szokoli, Mihálovics (kapusok), Kántor 8, Kiss A.,
Kóti, Láposi 3, Pap, Sarkadi J. 5, Kiss L. 5, Török, Deák, Kerényi
2, Sarkadi T.
Vezetõ edzõ: Kurán István.
Hétméteres: 2/1, illetve 2/2. Kiállítások: 0, illetve 4 perc.
A megyei bajnokság 6. fordulójában a rivális Martonvásár érke-
zett hozzánk. A kezdésre rangadóhoz méltóan dugig megtelt a
Mészöly szûkös csarnoka.
Nagyszerûen kezdtük a találkozót, 5 perc játék után 4-0 volt a ja-
vunkra. Azonban a kezdeti lendület gyorsan megtört, a vendégek
védekezést váltottak. Az 5-1-es formáció nagyon megzavart min-
ket, és a 24. percben Kántor góljával már õk vezettek 8-9 arány-
ban. Azonban a félidõ végére ismét sikerült visszatalálni a helyes
ösvényre, és újra mi vezettünk egy góllal.
A második félidõt az elsõhöz hasonlóan mi kezdtük jobban, és
megléptünk 3 góllal. A kapuba Sohár Máté váltotta Németh Ta-
mást, és rögtön hatástalanította az elsõ 4 vendégpróbálkozást.
Labdánk volt a 4 gólos vezetéshez, azonban ziccert hibáztunk. Ek-
kor jött az újabb fordulat, és az egész meccsen jól játszó Kántor 3
góljával egyenlítettek a vendégek. Az utolsó 10 percre gyakorlati-
lag egy új mérkõzés kezdõdött. Szerencsére nem törtünk meg és
volt tartása a csapatnak. Goldberger fontos találataival és Sohár
újabb bravúrjaival a vége elõtt 1 perccel 3 gól volt a különbség és
eldõlni látszott a mérkõzés sorsa. Azonban a vendégek nem adták
fel és (vitatható körülmények között) 15 másodperc alatt lõttek 2
gólt. Ennél többre már nem futotta nekik. Izgalmas mérkõzésen
szereztünk fontos két pontot.

Egy igazi változatos, közönségszórakoztató mérkõzést sikerült
játszanunk a Martonvásárral. Régen volt már olyan, hogy 15 játé-
kost tudjunk nevezni egy találkozóra, ez egy kicsit meg is zavart
minket. Nem játszottunk jól, viszont nagy szívvel tettük a dolgun-
kat, ami eredményre vezetett. Védekezésünk a második félidõ-
ben egész jól összeállt. A kapuban Sohár Máté pedig fantasztikus
napot fogott ki, amivel nagyot lendített a csapaton. Értékes, csa-
pat-összekovácsoló gyõzelmet arattunk.

Nagy öröm volt, hogy a két héttel ezelõtti mérkõzésünkhöz ha-
sonlóan most is tele volt a csarnok nézõvel. Köszönjük a szurko-
lást!

Legközelebb november 11-én (vasárnap) Velence ellen lépünk
pályára idegenben. Ellenfelünk eddigi eredményeit látva igen ne-
héz mérkõzésre készülünk.

Tabella

1. Cunder TU Kézisuli 4 3 1 0 105 84 21 7

2. Velencei SE 4 3 0 1 113 102 11 6

3. Rácalmás SE 4 2 1 1 118 86 32 5

4. Martonvásári KSE 4 2 0 2 105 93 12 4

5. VAX KE Sárbogárd 3 2 0 1 84 81 3 4

6. Bicskei TC 4 1 0 3 81 107 -26 2

7. Dunaújvárosi Egyetem DSE 5 0 0 5 122 175 -53 0

A 6. forduló további eredményei

Velence – Rácalmás 29-26 (12-16)

Dunaújvárosi Egyetem – Bicske 23-25 (9-14)

#sbghandball

Rehák Tamás
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

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

AUTÓMENTÉS és gépszállítás
DARUS autómentõvel, NONSTOP!

Telefon: 06 70 453 0509

Sárbogárdi GUMIJAVÍTÓ MÛHELY
ALKALMAZOTTAT KERES.

Érdeklõdni a 06 30 325 1770-es telefonszámon.

VAGYONÕRI MUNKA SÁRBOGÁRDON!
Havi bruttó 160.000 Ft. 06 70 421 3900

EO-JUMZ traktoros kotróra KERESÜNK GÉPKEZELÕT
kiemelt (1300 Ft/óra+20 % pótlék=1560/ Ft/óra)

BÉREZÉSSEL SÁRHATVAN KÜLTERÜLETÉRE.
Telefon: 06 30 9381 681, 06 30 340 0224

Erdészeti segédmunkára KERESÜNK IDÉNYMUNKÁSOKAT
KIEMELT (1000 Ft/óra) BÉREZÉSSEL

Sárhatvan külterületére.
Telefon: 06 30 9381 681, 06 30 340 0224

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446
Fakivágás, gallydarálás. 06 (20) 437 4869
Kemény, jó minõségû, aprított tûzifa, házhoz szál-
lítva, korrekt mennyiségben, olcsón kapható. 06
(30) 9497 934
Sárbogárdon eladó lakást keresek megvételre 06
(70) 513 3360
Három darab toll fejpárna, új anginban eladó, 1000
Ft/db. 06 (20) 405 7366
15 centis tavi aranyhalak kaphatók. 06 (70) 931
1873
Kulcscsomót találtak hétfõn az Ifjúsági parkban.
Átvehetõ a szerkesztõségben.

A Fiorács Kft. sárbogárdi sertéstelepére
pályázatot hirdet

SERTÉSTELEPI
SEGÉDMUNKÁS

munkakörben.

Elvárások: befejezett általános iskolai
végzettség, elkötelezettség az állatok iránt,
valamint jó teherbíró képesség.
Amit nyújtunk: biztonságot és megbecsü-
lést, hosszú távú munkalehetõséget, beje-
lentett, stabil, biztos állást, valamint ver-
senyképes jövedelmet egy mûszakos be-
osztással.

Jelentkezés a
palyazat@boly.bonafarm.hu

e-mail-címen vagy a következõ
telefonszámon:

+36 (30) 411 2873

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2018. október 12-ei ülésén elfogadta:

– a 15/2018. (X. 25.) önkormányzati rendeletet
a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2018.
évi költségvetésérõl szóló 4/2018. (II.14.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról.

A rendelet megtekinthetõ ügyfélfogadási idõ-
ben a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal szerve-
zési csoportjánál.

Dr. Venicz Anita jegyzõ
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