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ÜTKÖZÉS
A matematikaprofesszor szerint az emberi populáció a fizika törvényei sze-
rint, a mechanikai ütközésekhez nagyon hasonlóan mûködik: ha az egyedek
közelebb kerülnek egymáshoz, kevesebb téren kell osztozni, az negatívan
hat a szaporodásra, élettartamra. Tehát van egy természetes népességsza-
bályozási folyamat. Errõl az Európába áramló migránsáradatra asszociálva
kétségesnek tûnhet egyes hatalmasságok vérfrissítési törekvése, mégis
foglalkoztat ez a téma, és hatnak rám a híradókban látott képsorok.
Éjjel rémálomból riadtam földúltan: egy idegen világban zsákutcába kerül-
tem a lányommal, rosszindulatú férfiak csapdájába. Egybõl bevillant Polcz
Alaine Asszony a fronton és Alberto Moravia Egy asszony meg a lánya címû
könyve, az Álmaimban Argentína címû film. Hogyan lehet felvértezni a gyer-
mekeket egy kiszolgáltatott helyzetre, zaklatásra, bántalmazásra, erõszak-
ra, és lehetõleg túlélni? – ez zakatolt a fejemben, miközben az álom hatása
alatt forgolódtam az ágyban.
Látszólag békében élünk, a felszínen nincsenek megsemmisítõ ütközések.
Vannak víztükörbe dobott kövek, amik a bõrünk alatt vetnek hullámot.
Amikrõl merni kell beszélni, bármilyen kínosnak, képtelennek is tûnhet.

Hargitai–Kiss Virág
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A Szegletkõ és a Gázmodul-Weisz szövetsége
Szövetségre lépett a Szegletkõ Generál
Kft. és a Gázmodul-Weisz Kft. a helyi
sportinfrastruktúra, sportélet, a Sárbo-
gárd SE továbbfejlesztése érdekében.
A TAO-rendszer már öt éve mûködik,
mellyel – több helyi cég bekapcsolódásá-
nak is köszönhetõen – a nyereséges vállal-
kozások Sárbogárd SE számára felajánlott
társasági adójából és önerõbõl számos fej-
lesztést tudtak végrehajtani a sárszent-
miklósi és a sárbogárdi sportpályákon. Mi-
vel a TAO elõreláthatólag még körülbelül
két évig fordítható beruházásra, ezért ad-
dig is igyekeznek maximálisan élni a lehe-
tõséggel.
Most (is) merészet álmodtak: szeretnének
egy nagy mûfüves pályát építeni a sárbo-
gárdi sporttelepen, mely télen–nyáron
használható lenne, illetve szeretnék kicse-
rélni a sárbogárdi centerpálya füvét. A 151
millió forintot meghaladó beruházáshoz
30 % önerõ szükséges, aminek elõteremté-
séhez szüksége van az egyesületnek a Szeg-
letkõ mellett további támogató cégekre. A

7 edzõt, 3 gondnokot foglalkoztató, 220
gyermeket megmozgató egyesület igazga-
tásában is elkél a segítség. A helyi társadal-

mi szerepvállalást fontosnak tartva csatla-
kozott most a Szegletkõ mellé a Gázmo-
dul-Weisz Kft. – a régiók fejlettsége közöt-
ti különbségeket érzékelve részt szeretne
venni Sárbogárd felzárkóztatásában a
sport területén.
Az U19, megye I., megye II. csapatok me-
zein is megjelenik a két nagy szponzor ne-
ve.
Több forrásból próbálják gyarapítani a
Sárbogárd SE bevételeit a fejlesztések ér-
dekében: részt vesznek az óvodások, isko-
lások uszodába szállításában; vásároltak
egy kistraktort, melyet hótolóval, gyeplazí-
tóval és egyéb kiegészítõkkel fölszerelve
bérbe tudnak adni; a majdani mûfüves pá-
lyát szintén bérbe tudják majd adni a déli
térség csapatainak; és különbözõ rendez-
vények számára kiadják a klubhelyisége-
ket is. Mindemellett december elsõ feléig
szívesen fogadják cégek részérõl a TAO-
felajánlásokat.

Hargitai–Kiss Virág

Miklósi bankautomata – fejlemény
Válasz érkezett az OTP-tõl szerkesztõsé-
günk szeptemberi megkeresésére, hogy la-
kossági igényre telepítenének-e bankauto-
matát Sárszentmiklósra. Sajnos a válasz
nem, mint ahogy alább is olvashatják:

„Köszönjük megtisztelõ érdeklõdését,
amelyben az OTP Bank Nyrt.-t bankauto-
mata telepítése céljából megkereste.

Az OTP Bank Nyrt. ügyfelei elégedettsé-
gének növelése és minél magasabb színvo-
nalon történõ kiszolgálása kiemelt üzleti
érdekünk. Folyamatos bõvítés eredmé-
nyeként, ATM-ekkel jelenleg az ország
egész területét lefedve, a hazai pénzintéze-
tek közül nagyságrendileg a legnagyobb
hálózattal rendelkezik bankunk. Ezen esz-
közpark további bõvítésére nagyon szûk
keretek között van lehetõség.

A jelenleg rendelkezésünkre álló és az
igénybe vételt prognosztizáló adatok a gép
gazdaságos üzemeltetését nem támasztják
alá.
Ezért sajnálattal közöljük, hogy bankunk
középtávon nem tudja teljesíteni ATM te-
lepítésére vonatkozó igényüket.
Bankunk honlapjáról (www.otpbank.hu)
tájékozódhat a készpénzes fizetést kiváltó
szolgáltatásainkról. Az ATM-ek címe ban-
kunk honlapján megtekinthetõ.
Bankunk széleskörû üzleti kapcsolatokat
épített ki a kereskedõi hálózatokkal, kiske-
reskedõkkel is, ennek keretében a bolti
készpénzkímélõ fizetési módhoz – a keres-
kedõ igényére – POS-t telepítünk.
Szabó Nikolett Kártya Elfogadási Back
Office szakértõ”

Új, rozsdás lábost tessék!
Egyik olvasónk hozta be ezt a lábost, amit
nemrég vásárolt az egyik sárbogárdi üzlet-
ben pár ezer forintért. Talán kétszer, ha
használta az új edényt; a soron következõ
fõzés elõtt szembesült ugyanis azzal, hogy
berozsdásodott a bevonatos fazék alja.

Amikor visszavitte az üzletbe, hogy szíves-
kedjenek kicserélni, vagy adják vissza az
árát, nem orvosolták a problémát, arra hi-
vatkozva, hogy a vevõ nem õrizte meg a
blokkot. Igaz, emlékeztek rá, hogy ott vá-
sárolta az árut (amilyet másutt a városban
talán nem is értékesítenek), mert a pana-
szos rendszeres vásárlója a boltnak, de ez
nem számított.
Kereskedõtõl függ, mennyire vevõbarát
módon kezel egy ilyen helyzetet. Ha valaki
rossz szájízzel távozik egy üzletbõl, oda
nem biztos, hogy újra visszakívánkozik, és
negatív tapasztalatait feltételezhetõen
másokkal is megosztja, ami az üzletnek
nem jó reklám.

Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

MEGHÍVÓ
Minden érdeklõdõt tisztelettel

meghívunk

Sárbogárd város
KARÁCSONYFÁJÁNAK
DÍSZÍTÉSÉRE, valamint
a KÜLTÉRI BETLEHEM

LELEPLEZÉSÉRE

2018. december 2-án 17 órakor
a Hõsök terére.

Adventi összeállítással szolgálnak
az evangélikus gyülekezet tagjai.

Lehetõség van saját készítésû
díszekkel szebbé tenni a karácsonyfát!
Kérjük, minél többen vegyenek részt
az eseményen, tegyük hagyománnyá

ezt a programot városunkban!
Mindenkit szeretettel várunk.

Dr. Venicz Anita jegyzõ,
dr. Sükösd Tamás polgármester,

Váraljainé Melis Orsolya
evangélikus lelkész

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel meghívjuk

Önt és családját
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat

MIKULÁS-NAPI
ÜNNEPSÉGÉRE

december 7-én 15 órakor
a mûvelõdési házba.

Szervezõk
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Veszedelmes csábítók
„A zene a legnagyobb kerítõ, a legveszedelmesebb csábító. Az értelem szûkölni kezd, mikor zenét hall. A zene értelemellenes. Nem megérteni
akar, mint az értelem, hanem szétáradni, feldúlni, lefegyverezni, elcsábítani, megérinti bennünk a titkosat és fájdalmasat, feltárja azt, amit oly
gondosan rejtettünk magunk elõl, minden eszközzel fegyelmeztünk – olyan, mint a tavaszi vadvíz, feldúlja az értelem által aggályosan
parcellázott, megmûvelt és megmunkált, szabályozott és fegyelmezett területeket. Ahová a zene kiárad, ott az értelem törvényei nem érvénye-
sek többé.” (Márai Sándor)

Kiváló választás volt a polgármester, dr. Sükösd Tamás részérõl a
fenti idézet, mellyel megnyitotta a november 25-én megrendezett
operagálát a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központban. A
Bogárd-Dal Kulturális Egyesület idei nagyszabású koncertjének
repertoárja ugyanis pontosan ezt tette velünk: szétáradtak ben-
nünk, megindítottak, elcsábítottak az ismerõsen is újként meg-
szólaló mûvek és áriák.

A hangverseny létrejöttét idén európai uniós pályázati támogatás
segítette.

A fellépõk között régi barátként, mondhatni tiszteletbeli sárbo-
gárdiként köszönthettük a világhírû, Liszt-díjas csellómûvészt,
2018 õszétõl a bécsi Zeneakadémia cselló tanszékének vezetõjét,
Várdai Istvánt, aki Huszics-unokaként 10 éves kora óta lép fel vá-
rosunkban rendszeresen.

Ebben az esztendõben az Alba Regia Szimfonikus Zenekar kísér-
te a szólistákat és kórusokat. A több mint 100 éves múltra vissza-
tekintõ zenekar fennállása óta Székesfehérvár zenei életének
meghatározója. Rendszeres szereplõje a régió más városainak, a
fõvárosnak. 2015 óta önálló intézményként mûködik. Évi több
mint 100 koncertjét közel 30.000 zenekedvelõ látogatja. Az évek
során számos hazai és külföldi vendégmûvésszel – Szabadi Vil-
mos, Carlo Ponti, Miklósa Erika, Komlósi Ildikó, Rost Andrea,
Illényi Katica – dolgoztak együtt.

2018 januárja óta a zenekar vezetõ – s most az operagála – kar-
mestere Dubóczky Gergely, a harmincas magyar karmester-gene-
ráció egyetlen tagja, aki Kocsis Zoltánnal, Fischer Ivánnal és
Fischer Ádámmal is dolgozott. A hagyományos repertoár mellett
elkötelezett híve a barokk zenének is. Matematikusi diplomája
megszerzése után végezte el a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egye-
tem karmester szakát, ahol summa cum laude diplomázott.
Asszisztens karmesterként Kocsis Zoltán mellett a Nemzeti Fil-
harmonikusoknál, Fischer Iván mellett a Budapesti Fesztiválze-
nekarnál dolgozott. 2014-ben zenei fõmunkatársként részt vett a
Virtuózok komolyzenei tehetségkutató mûsor koncepciójának
kidolgozásában, melynek 2017-ben zenei vezetõje volt.

Zemlényi Eszter (szoprán) és Balogh Eszter (alt) szintén ismer-
tek a sárbogárdi közönség elõtt, hiszen a két nagyszerû szólista –
és ezt nemcsak hangjukra, de kedves személyiségükre is értem –
többször is fellépett már a Huszics Vendel Kórussal.
Tenorként Ninh Duc Hoang Longnak tapsolhattunk, aki vietna-
mi mûvészcsaládba született. Hanoiban, a Vietnami Nemzeti Ze-
neakadémián klasszikus énekmûvészetbõl diplomázott 2011-
ben. Magyarországra, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemre
kiemelt állami ösztöndíjjal került, ahol az egyetlen külföldi diák
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MEGHÍVÓ
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület tisztelettel

meghívja Önt és családját a

TÖRTÉNELMI SÉTA
SÁRBOGÁRDON

Barangolás egy jelenkori és
hajdanvolt mezõvárosban

címû könyv bemutatójára.

Idõpont:
2018. november 30-a 17 óra.

Helyszín: Sárbogárd Város Önkor-
mányzatának díszterme.

A kiadványt szerkesztette: Hargitai Lajos.
A szerkesztõ segítõi és szerzõtársai: dr. Fülöp
Gyula, Horváth István, Jákob Zoltán, dr. Kellner
Józsefné Viola, Lakk Norbert, dr. Lendvai Gá-
bor, Novák Kovács Zsolt.
A kötet a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében
és a bemutató helyszínén megvásárolható.

A könyvrõl
A Sárbogárd város története címû, Farkas Gá-
bor által szerkesztett mû harminc évvel ezelõtt,
1989. január 1-jén jelent meg. Az eltelt évtize-
dek alatt a helytörténet iránt megnõtt az érdek-
lõdés. Számos helytörténeti könyv, tanulmány
látott napvilágot, sok szakdolgozat íródott Sár-
bogárd múltjával kapcsolatban. A Sárbogárdi
Múzeum Egyesület gondozásában pedig folyta-
tólagosan megjelenik egy sorozat Helytörténeti
Füzetek címmel. E munka is ezek sorába illesz-
kedik.
Úgy érezzük, eljött az ideje annak, hogy meg-
szülessen egy olyan összegzõ helytörténeti ki-
advány, amely a nagyközönség számára isme-
retterjesztõ igénnyel átfogó képet ad a város
múltjáról és jelenérõl. Ennek megírására egy
szerkesztõcsoport fogott össze. Olyan könyvet
teszünk most közzé, amely folyamatos változá-
sában, történelmi hitelességgel, ugyanakkor
közérthetõen, kis történetekkel, ma még élõ ta-
núk megszólaltatásával, sok képpel illusztrálva
teszi a város történetét mindenki számára érde-
kessé.
A kétéves gyûjtõ- és szerkesztõmunka sok új
adatot, dokumentumot hozott a felszínre, ame-
lyek a város múltjával kapcsolatban számos
dolgot új megvilágításba helyeztek. A gyûjtõ-
munka során hatezernél több fénykép, sok ezer
dokumentum gyûlt eddig össze, és gyûlik még
most is. Ezekbõl mintegy ezer kép került be il-
lusztrációként a könyvbe. Ezek teszik rendkívül
szemléletessé a meglehetõsen terjedelmesre
sikeredett munkát. Különösen értékessé teszi a
könyvet az a több mint százoldalas terjedelmû
rész, amelyben a település múltjában és jelené-
ben szerepet játszó személyek életrajzai talál-
hatók.
Nagyon sokan segítették a munkánkat. Ezt ez-
úton is megköszönjük nekik!
A könyv a kétéves kutatómunka ellenére sem
teljes. Kérjük a tisztelt Olvasóközönséget, hogy
észrevételeikkel segítsék a további munkánkat!
A szerkesztõcsoport nevében a kötet szerkesz-
tõje:

Hargitai Lajos

volt az opera tanszakon. Számos színpa-
don énekelt már Magyarországon és Viet-
namban. 2016-ban és 2018-ban elsõ díjat
nyert korcsoportjában a Simándy József
Nemzetközi Énekversenyen. A 2018-as
Virtuózok komolyzenei tehetségkutató té-
vémûsorban korosztályának nyertese lett.
Nemrég megkapta a magyar állampolgár-
ságot.
Najbauer Lóránt basszusával remekelt. Õ
a Kaliforniai Egyetemen, San Diegoban
végzett közgazdászként, majd a Yale
Egyetemen szerzett operaénekes mester-
diplomát. Fellépett a Carnegie Hallban a
Chicagoi Szimfonikusokkal, a San Diego
Operában. Rendszeres szereplõje a hazai
koncertéletnek. Számos zenei versenyen
szerzett elõkelõ helyezést.
A házigazda Huszics Vendel Kórust a Vár-
palotai Bányász Kórus erõsítette, mely
1920-ban alakult. Kezdetben iparos dal-
egylet volt, majd a bánya szponzorálta.
Évente 2-3 önálló hangversenyt adnak vá-
rosukban, de szívesen járnak külföldre
(Finnország, Svédország, Olaszország,
Németország, Erdély), valamint hazai
fesztiválokra is. A cappella, zongorakísé-
retes mûvek mellett szívesen vesznek részt
oratorikus mûvek megszólaltatásában is.
Karnagyuk 1991 óta Borbás Károly.
Elsõként Rossini Sevillai borbélyának nyi-
tánya csendült fel az Alba Regia Szimfoni-
kus Zenekar elõadásában, majd Haydn,
Mozart és Beethoven közeli barátja, An-
tonín Kraft (1749–1820) cseh csellista és
zeneszerzõ C-dúr gordonkaversenyét szó-
laltatta meg Várdai István Stradivari-
hangszerén, a zenekar kíséretével.
Egy kis szünet után az operák gyöngysze-
mei kápráztatták el a publikumot: Mozart
„Figaro házassága” címû mûvének nyitá-
nya a zenekar elõadásában; Mozart: Don
Giovanni – Don Giovanni és Zerlina ket-
tõse (Balogh Eszter és Najbauer Lóránt);
Donizetti: Linda di Chamounix – Linda
áriája (Zemlényi Eszter); Bizet: Carmen –
Habanera (Balogh Eszter és a kórusok);
Gounod: Rómeó és Júlia – Rómeó kava-
tinája (Ninh Duc Hoang Long); Verdi:
Nabucco – Rabszolgák kórusa (kórusok);
Verdi: Traviata – Violetta és Alfredo
Germont áriája (Zemlényi Eszter és Ninh
Duc Hoang Long); Donizetti: Don Pasqu-

ale – Malatesta áriája (Najbauer Lóránt);
Offenbach: Hoffman meséi – Miklós és
Giulietta duettje (Zemlényi Eszter, Ba-
logh Eszter és a kórusok); Verdi: Truba-
dúr – Cigánykórus (kórusok); Verdi: Tra-
viata – Pezsgõária (a szólisták és a kóru-
sok).
Aki kedveli és ismeri az operákat, annak
azért okozott nosztalgikus, szép perceket a
kétórás koncert, aki pedig nyitott a klasszi-
kus zene különbözõ irányzataira, annak a
csodálatos harmóniák pengették meg lel-
kében a húrokat.
A színházterem sorait teljesen megtöltõ
közönség ismét felejthetetlen élménnyel
térhetett haza – az est végén ezt többen
szavakba is öntötték, köszönetet mondva a
szervezõknek.

A fellépõk így nyilatkoztak a koncertrõl:
„Ami ma este Sárbogárdon történt, ez a kon-
cert bárhol a világon óriási siker lehetne.”
(Várdai István)
„Hálásan köszönöm, hogy részese lehettem
ennek az estének! Igazi ajándék volt!”
(Zemlényi Eszter)
„Mindig nagy öröm veletek énekelni! Remé-
lem, folytatása következik!” (Balogh Eszter)
„Fantasztikus, hogy egy ilyen koncertet
összehoztatok. Még sok ilyet, és köszönöm a
lehetõséget!” (Najbauer Lóránt)
„Nagyon örülök az új ismeretségnek, boldo-
gan zenéltünk a sárbogárdi közönségnek.
Szívesen bármikor!” (Dubóczky Gergely)
„Jól éreztem magam Sárbogárdon!” (Ninh
Duc Hoang Long)

Hargitai–Kiss Virág
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A matematika körülvesz
Dr. Gyõri István nemzetközi hírû, kiváló tudós, a differenciálegyenletek elméletének nagy tekintélynek örvendõ
kutatója. 1943-ban született Sárbogárdon, Töbörzsökön. 1968-ban szerzett matematikusi diplomát a szegedi
József Attila Tudományegyetemen. Ezt követõen 1993-ig a Szegedi Orvostudományi Egyetem Számítástechnikai
Központjában dolgozott, miközben oktatott a József Attila Tudományegyetemen, és igen aktív, eredményes tag-
ja volt a JATE Differenciálegyenletek Szemináriumának. 1992-ben elnyerte a matematikai tudomány doktora
címet. Két évig Amerikában munkálkodott. 1993-tól a veszprémi Pannon Egyetem professzora, 1995 és 1998 kö-
zött rektori minõségben. 210 tudományos publikációja van, amelyek közül 57 az orvosi alkalmazások kate-
góriájába tartozik. Tudományos közleményeire 3113 hivatkozást kapott. Széchenyi professzori ösztöndíjban
részesült 1997–2000-ig. Jeles kitüntetései: Neumann János-díj (1992), Szentgyörgyi Albert-díj (2000), Magyar
Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (2009), Veszprém megyei Prima Díj (2010). 2018-ban a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Eötvös József Koszorúval tüntette ki.
A nyugalmazott professzorral otthonában beszélgettünk, Balatonalmádiban.

– Mennyire korán mutatkozott meg a matematika iránti érdeklõdése,
tehetsége?
– Általános iskolában voltak jelei: jó voltam matematikából.
– A töbörzsöki általános iskolába járt, és onnan Székesfehérvárra ke-
rült középiskolába, mûszaki vonalra.
– Úgy vettek föl, hogy középiskola elõtt tíz hónapig fizikai munkát
kellett végeznem egy gépállomáson, azzal az indokkal, hogy a kö-
zéposztály ne szakadjon el túlságosan a munkásosztálytól. Sze-
rencsém volt, mert egy nagyon jó gépész szakmunkás mellé kerül-
tem, aki jól értett a motorokhoz. Senki sem maradt meg mellette
az ipari tanulók közül, de én jó barátságba kerültem vele. Mikor
Székesfehérvárra kerültem a Ságvári Endre Általános Gépipari
Technikumba (ma Gróf Széchenyi István Mûszaki Szakközépis-
kola), kollégista lettem. Mivel kiderült, hogy komoly veseproblé-
máim vannak, sokat hiányoztam az elsõ tanévben, így évet kellett
ismételnem. A kötelezõ pihenés alatt sokat olvastam. A követke-
zõ tanévtõl bejáró lettem. A gépipari technikumban derült ki,
hogy különösen érdeklõdöm a matematika iránt.
– Ehhez kell jó tanár is, aki segít kihozni a diákból a maximumot.
– Nekem egy idõsödõ tanárnõ volt a matematikatanárom. Észre-
vette az érdeklõdésemet, és sokat bátorított. Nem kellett külö-
nösképpen tanulnom. Kedvtelésbõl versenyfeladatokat oldottam
meg, melyeket elküldtem matematikai lapokhoz, és sikereim vol-
tak.
– A matematika minden területe érdekelte, amit a középiskolában ok-
tatnak, vagy már akkor volt egy irány, ami különösen lekötötte?
– Különösen az algebrai analízisbeli dolgok érdekeltek, egyenlet-
megoldások, ehhez kapcsolódó dolgok.
– A családban szülei részérõl volt, aki ezt az indíttatást erõsítette?
– Anyai nagybátyámnak volt kiemelkedõbb tanulmányi eredmé-
nye, õ katonai pályán jutott magasra, a Fejér Megyei Kiegészítõ
Parancsnokság parancsnoka lett. A szüleim egyszerû parasztem-
berek voltak. Hatvanpusztán laktunk, onnan költöztünk Töbör-
zsökre.
– Egyértelmû volt, hogy matematikával kapcsolatos pályát választ?
– Magamtól rájöttem: nem biztos, hogy a gyakorlati, mûszaki pá-
lya érdekel.
– De nem bánta meg, hogy ezzel a területtel is foglalkozott.
– Örültem neki. Volt egy mérnök tanárom, aki mûszaki mechani-
kát tanított, ami majdnem matematika. Versenyen is részt vet-
tem, országos döntõbe kerültem, minisztériumi dicséretet kap-
tam. Az osztályfõnököm vetette föl Szegedet. A felvételin egy ta-
nár, aki segítette a tehetséges gyerekeket, már ismerte a nevemet
a matematikai lapokból. Fölvettek, és a matematikus szakos cso-
port tagja lettem. Érdekes tantárgyaink voltak. Egyfajta kísérleti
nyulak voltunk. Kicsi volt a társaság, sokat foglalkoztak velünk.
– Szegeden matematikát és számítástechnikát is tanított, miután elvé-
gezte az egyetemet.
– Úgy tanultunk programozni, hogy Szegednek nem volt megfele-
lõ számítógépe. Egy orosz Ural géppel rendelkezett az egyetem,
mely egy hatalmas teremben állt, és úgy javították, hogy a csöve-

ket gumikalapáccsal kellett ütögetni. Papíron írtuk a programo-
kat, az alapján osztályoztak. A mûszaki középiskolának köszön-
hetõen megmaradt bennem az érdeklõdés a mechanika és az al-
kalmazások iránt. A matematikai modellek differenciálegyenle-
teken keresztül írják le a mozgásokat, melyek tényezõi a sebesség,
a megtett út, az idõ, az irány, a gyorsulás. Képletekkel elõre leír-
ható, hogy mi várható, például egy gépkocsi hogyan reagál a jeges
úton.
– Professzor úr e területen szerzett nagy elismeréseket. Olyan kutató-
munkát végezett, mely megreformálta a differenciálegyenleteket. Ezek
hogyan hasznosulnak a gyakorlatban?
– A bolygók mozgásának, pályájának megfigyeléséhez, a szabá-
lyozórendszerek mûködéséhez (pl. légkondicionáló) nélkülözhe-
tetlenek.
– Tulajdonképpen minden mögött, ami körülvesz bennünket, ott rejlik
a matematika, a számok világa?
– Igen. A zuhanyozásnál is automatizmus vezérli a meleg–hideg
víz keverését. Aztán ott vannak a SoloWheel, mini-Segway közle-
kedési eszközök, melyekben egyensúlyvezérlõ rendszer mûködik.
Az emberi, növényi, vagy kártevõ-populációkra is érdekes egyen-
leteket írtak föl. A kártevõk ilyen egyenletek alapján irthatók
eredményesen, a permetezési utasítások szerint. A periodikusság
megjelenítéséhez is kellenek a matematikai modellek, melyek
pontossága függ a rendelkezésre álló mérési adatoktól.
– Az élõlények nem olyan kiszámíthatóan mûködnek, mint a gépe-
zetek.
– Számos populáció a fizikai mechanikai ütközésekhez nagyon
hasonlóan mûködik. Ha az egyedek közelebb kerülnek egymás-
hoz, tehát kevesebb téren kell osztozni, az negatívan hat a szapo-
rodásra és élettartamra, ez visszahat a csoportra, mely a születé-
sek számát befolyásolja. Ennek van periodikussága.
Nem nagyon volt magyar irodalma ennek a témának, úgyhogy
meg kellett tanulnom oroszul és angolul. 1968-ban diplomáztam,
és a Szegedi Orvostudományi Egyetemen kaptam állást: a II. sz.
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BORÚS NOVEMBER
Látom, megy egy ember két mankóval az
utcán, alig vonszolja magát. Hova fordul
be õkelme? Hát a kocsmába. Üggyel-bajjal
nyomja le a kilincset, aztán eltûnik az ajtó-
ban. Az útitársam, akivel együtt látjuk a je-
lenetet, beszámol egy ezzel rokon, régebbi
élményérõl. Az onkológia folyosóján húz-
ta maga után egy kerekes állványon kín-
lódva az infúziós készülékét egy csonttá so-
ványodott, már-már sárga bõrû felebará-
tunk. Ment az erkélyre, ahol akkor még
lehetett dohányozni. Milyen jó, hogy kere-
kei vannak az állványnak!

Az emberek szeretik magukat értelmes lé-
nyeknek tekinteni, tehát olyanoknak,
akiknek a cselekedeteit a józan ész irányít-
ja. Az emberiség önképének ezt a vonását
nem szabad aláaknázni, mert mi volna, ha
az emberiség rájönne, hogy nem értelmes
lények gyülekezete? Összedõlne egy egész
rendszer, amely azon alapszik, hogy észlé-
nyek vagyunk. Ezt veszi alapul a gazdaság,
amely belátható idõn belül lakhatatlanná
teszi a Földet. Észlények tennének ilyet?
De alapvetõen értelmes mibenlétünk fik-
ciójára épül a tudomány is. A szegény tu-
dós éjt nappallá téve izzad, kutat, feláldoz-
za a maga és családja életét a tudomány ol-
tárán, végül kodifikálja a kor legfontosabb
tudományos tételét. Amelyet aztán egy új
tudósgeneráció még behatóbb kutatások
eredményeképp szépen halomra dönt,
megcáfol. Hogy a következõ tudósnemze-
dék a cáfolásokat is megcáfolja. Idézzük a
fegyverkereskedelem tobzódását, a hábo-
rúkat, a tömeggyilkosságokat? A szakérte-
lem, a technikai tudás maximumának pro-
duktumait, a mindenkori csúcsteljesítmé-
nyeket arra találták ki zseniális mérnökök,
hogy mennél több embertársukat a halálba
küldjék? Olyan embertársaik millióit, aki-
ket nem ismernek, sosem láttak. Ki meri
azt állítani, hogy ennek van némi köze a jó-
zan értelemhez?

Más!
Színes trikókban felnõtt férfiak és nõk lab-
dával játszanak, mint az óvodások. A tévé-
közvetítés szünetében más felnõttek
összeráncolt homlokkal, gondterhelten vi-
tatkoznak a látott játék problémáiról. Szö-
vetségi kapitányok, szakértõk nyilatkoz-
nak rezdületlen arccal, és nem röhögik el
magukat.
Vagy vegyük a politikát? Ahogy a parla-
menti széksorokban ricsajoznak, gyaláz-
zák egymást a képviselõk! De ha még csak
a képviselõk ricsajoznának! A mai éltün-
ket néha fenekestül felforgatja: a pártos-
kodás. Egyes emberek, nem igazán érthetõ
indítékokból pártot alapítanak. Ha érte-
nek a tömeg manipulálásához, hamarosan
számos hívük lesz. Más emberek más pár-
tokat hoznak létre az emberi személyiség
titokzatos mélységeiben rejtõzõ okokból.
Na és a különbözõ pártok tagjai egyszer
csak szidalmazni, utálni kezdik egymást.
Úgy alakult világ, hogy aki más párthoz
húz, azt gyûlölni kell. Aki egy kicsit is el-
gondolkodott az emberi természet miben-
létérõl, annak világos, hogy az ember nem
attól olyan, amilyen, hogy milyen pártnak
drukkol. Lehet valaki kegyetlen, gonosz
ember, ha a térdét lekoptatta is az imádko-
zásban. Lehet jóságos, szent ember, aki
Szent Johannát a máglyára küldte? És fia-
tal koromban ismertem embereket, akik
az iszonyatos gyilkos Sztálin híveivé sze-
gõdtek, noha nemes lelkû, finom teremté-
sek voltak. Hova tette az eszét, aki kitagad-
ja a gyerekét, elválik a feleségétõl, nem
köszön a gyermekkori barátjának, ha az az
ellenpárt híve?
„Légy észnél!” – mondjuk néha egymás-
nak.
„Bár képes lennék rá!” – lehetne az adek-
vát mentegetõzés.

L. A.

belgyógyászati klinika matematikusa let-
tem.
– Hogyan kapcsolódott az orvostudományhoz
a matematika?
– Volt egy akadémikus, Kalmár professzor
úr, aki érdeklõdött a kibernetika, robotika
iránt, „beleszerelmesedett” abba, hogy a
világban a számítástechnikát orvostudo-
mányi megoldásokra alkalmazzák. Elõ-
adást is tartott e témában orvosoknak.
25 évig dolgoztam Szegeden. Megszervez-
tük a Neumann János Számítógép-tudo-
mányi Társaságon belül az Orvos-biológiai
Szakosztályt (ahol titkár, majd elnök vol-
tam). Volt egy kiadványunk, melyben pub-
likációk jelentek meg, és részt vettem ki-
bernetikai konferenciák megszervezésé-
ben is. Közben megszereztem az egyetemi
doktori, majd a kandidátusi fokozatot.
Elõadásokat tartottam többek között Len-
gyelországban, Görögországban, Szibériá-
ban. Akkor jöttem rá, hogy nemzetközi
kitekintés nélkül nem lehet megbízhatóan
haladni és hitelesnek lenni.
– Nemzetközi kapcsolatokat épített ki és is-
mertté vált külföldön is. Két évet dolgozott
Amerikában.
– 1987 õszén mentünk Amerikába meghí-
vólevéllel. A fiunk 20 éves volt akkor, egye-
temista, õ itthon maradt, a lányunk jött ve-
lünk. Rhode Island államba mentünk,
melynek Providence a központja. Ott volt
a differenciálegyenletek egyik pápája. A
lányunk ott járt iskolába, én pedig tanítot-
tam. 1986-tól már kellett itthon is elõadást
tartani angolul, így volt valamennyi gya-
korlatom. A két év eredménye sok dolgo-
zat lett, és gyakorlatot szereztem, hogyan
kell tanítani angol anyanyelvi környezet-
ben.
– Szegedre ment vissza dolgozni, vagy akkor
váltott Veszprémre?
– Szegedre mentem vissza.
– Miért váltott 25 év után?
– Több ok volt, amik összeadódtak. Debre-
cenben találkoztam veszprémiekkel, meg-
hívtak elõadást tartani, és azt követõen föl-
ajánlották, hogy tanítsak náluk. Nem volt
könnyû döntés, mert nagyon beágyazód-
tam Szegeden, jó kapcsolatokat építettem
ki. Mégis valami azt súgta, hogy mennem
kell. Amerika után sok minden megválto-
zott körülöttem, bennem. Utólag is úgy lá-
tom, jó döntést hoztam.
– 1995-tõl rektorként dolgozott a veszprémi
Pannon Egyetem Matematikai és Számítás-
technikai Tanszékén.
– Összesen 25 évet tevékenykedtem Vesz-
prémben. Szabad kezet kaptam a tanszék
felett.
– Mikor vonult nyugdíjba?
– 70 éves koromban, 2013-ban.
– Sok szép elismerést kapott. A legutóbbi az
Eötvös József Koszorú, mely életmûdíj a Ma-
gyar Tudományos Akadémia részérõl.
– Jólesett, hogy elismerték a munkásságo-
mat. De ettõl én ugyanaz a Gyõri István va-
gyok, aki voltam.

Hargitai–Kiss Virág

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
195/2018. (XI. 9.) határozatával a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkarendjében 2018.
december 27. (csütörtök) napjától – 2018. december 28. (péntek) napjáig igazgatási szünetet ren-
delt el.
A zavartalan feladatellátás érdekében a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálata – 7000 Sár-
bogárd, Hõsök tere 2., földszinti aula – az igazgatási szünettel érintett napokon ügyeletet tart, a telefon-
központ és portaszolgálat a szokásos csütörtöki és pénteki munkarendnek megfelelõen folyamatosan
mûködik.
Az ügyfélszolgálat az ügyelet idõtartama alatt átveszi a kérelmeket, az ügyfelek részére tájékoztatást
nyújt, azonban az ügyintézés, az ügyfélfogadás szünetel, a hivatal postai küldeményeket nem vesz át
és nem továbbít hivatalos iratokat.
Az ügyfélszolgálat a 06 (25) 510 950-es vezetékes telefonszámon elérhetõ, esetleges városi kezelés-
ben lévõ közúthálózattal, hóhelyzettel kapcsolatos bejelentés esetén Németh Zoltán, a mûszaki osztály
ügyintézõje a +36 (30) 635 2487-es mobiltelefonszámon hívható.
Kérjük Önöket, hogy intézendõ ügyeiket az igazgatási szünet idõtartamára tekintettel kezdeményezzék
idõben. Az igazgatási szünet elõtti utolsó munkanap 2018. december 21. (péntek).
Fentiek alapján a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2018. december 22. napjától 2019. január 1.
napjáig zárva tart, az elsõ munkanapon, 2019. január 2. napján a szokásos szerdai ügyfélfogadási
rend szerint várjuk ügyfeleinket.

Dr. Venicz Anita jegyzõ
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Jézus nyomában jártunk I.
(szentföldi beszámoló)

Tavasszal érkezett az örömhír, hogy Püspök atyánk ajándékaként
iskolánkból egy pedagógus részt vehet októberben egy szentföldi
zarándoklaton. Az egyházmegye más katolikus iskoláiból is vol-
tak meghívottak, az iskolabiztos atyákat is hívta Püspök atya, vala-
mint a hitoktatási szaktanácsadókat és a püspökség munkatársait.

Kiss Attila igazgató úr legnagyobb örömömre engem kért fel,
hogy képviseljem iskolánkat ezen a csodás zarándoklaton. Külön
öröm volt számomra, hogy Helter István plébános atya is elfogad-
ta a meghívást, és Varga László szakfelügyelõ kollégám is lehetõ-
séget kapott az utazásra. Így hárman rugaszkodtunk neki a készü-
lõdésnek. Szeretettel köszönöm kollégáimnak, hogy utunk alatt
gondoskodtak a helyettesítésemrõl, férjemnek és szüleimnek pe-
dig azt, hogy otthon helytálltak, gyermekeimnek, hogy bátorítot-
tak. Így nyugodt szívvel indulhattunk útnak október 22-én hajnal-
ban.

Székesfehérvárról busszal utaztunk a reptérre. A busz meglehe-
tõsen csendes volt a kétórás utazás közben, de talán nemcsak a
korai óra miatt, hanem mert gondolatainkat és érzéseinket betöl-
tötte az izgalommal teli várakozás és vágyakozás. „Hogyan lehet,
hogy én Jézus lába nyomába léphetek? Mekkora ajándék ez nekem!
Mennyire vágytam rá és most beteljesedik a vágyam.” – Ilyen gondo-
latok és érzések kavarogtak bennünk.
Aztán repülõ fel és repülõ le! Tel-Avivban 38 Celsius fok! Két
buszra oszlott a 103 magyar zarándok, és már száguldottunk is a
Genezáreti-tó felé.
Az elsõ állomás Magdala volt, ahol a hagyomány szerint Mária
Magdolna született. Hirtelen Szent Péter bárkájában találtuk ma-
gunkat, ahogy beléptünk a templomba. Itt volt az elsõ szentmise,
amelyet a velünk lévõ négy atya celebrált. Még az oltár is hajót
formázott. Számomra különlegesen megnyerõ volt, hogy a temp-
lom elõcsarnokában oszlopokkal állítottak emléket külön-külön
a bibliai szent asszonyoknak. Anyaszentegyházunk mindig nagyra
becsülte a nõket, a szüzeket és férjes asszonyokat, édesanyákat,
de ennek itt különös jelét is megtapasztalhattuk. Néhány kilomé-
terre Tibériásban volt aznap és másnap a szállásunk.
A második nap reggelén Názáretbe indultunk. Nagy, csodás
templomot láttunk, kettõt is. Mégis egy durván faragott sziklába
vájt kicsi barlangszoba elõtt álltunk meg a legnagyobb áhítattal.
Két emelettel a templom szintje alatt Szûz Mária szülõháza. Itt élt
Mária, itt járt Isten angyala, itt mondott igent a világ megváltására
a Boldogságos Szûz Anya. Elszorult a szívünk!
Szent József ács mûhelye felett volt az aznapi szentmisénk, ame-
lyet az atyák az egyházmegyénkben tevékenykedõ tanárokért, ne-
velõkért, hitoktatókért ajánlottak fel, mondván, hogy a gyermek
Jézus is itt nevelkedett, tanult és okosodott, ahogy a Szentírás
mondja: „növekedett bölcsességben és kedvességben Isten és embe-
rek elõtt”. Én természetesen elsõsorban saját – lélekben újjászüle-
tõ – iskolánk tanáraira és dolgozóira gondoltam imáimban.
Ezután Akkoba indultunk, ahol – miután megmostuk lábunkat a
Földközi-tengerben – a híres, keresztesek korabeli erõdöt láto-
gattuk meg, melynek bazársorán járva felfedezhettük a mediter-
rán világ gasztronómiai és egyéb különleges kincseit. Majd a
Kármel-hegy hûvösében bekukkanthattunk Illés próféta barlang-
jába. Kilépve a barlang (templom) ajtaján „lágy szellõ susogása”
hallatszott. (De tényleg!) Nagy Heródes tengerparti, pár ezer
négyzetméteres „vityillójának” romjait is megtekintettük. Így élt
akkor a vezetõ elit.
Folytatom.

Kanyóné Somogyi Tünde
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Décsey Lajos
Folytatás.
Török Pál püspök irányozza a k.-somogyi egyház-
megye figyelmét Egressy Galambos Sámuelre és
Décsey Lajosra és 1865-ben amaz e. m. gondnok,
emez pedig tanácsbirónak választatik meg és es-
küszik fel a kilitii gyûlésen, melyen a beiktatási ün-
nepély bensõségét még inkább emelte s úgy az uj
tisztviselõk, mint a jelenvolt gyûlési tagokra nézve
felejthetetlen hatásúvá tette a nagynevû fõpásztor
személyes megjelenésével. Maga Décseynk is há-
lával és kegyelettel emlékezik meg e napért, atyai
barátjáról önéletírásában.
A széplelkü és buzgó Egressy azonban, mielõtt a
hozzáfûzött szép reményeket beváltható, csakha-
mar elbetegesül és különben is a távol Laczháza
melletti szent-királyi pusztán lakván, gondnoki tisz-
tét oly buzgósággal, mint kezdte s mint tovább is
óhajtotta volna, nem viselhette többé; ezért e. m.
algondnoki állás létesittetett, melyre az összes
gondnoki teendõkkel megbízva, Décsey Lajost vá-
lasztó a közbizalom 1868-ban. Ettõl az idõtõl az
1868-ik évi ságvári gyûlés idejétõl az õ önálló s ve-
zetõ egyházi szereplését, mert hogy aztán az ügyes
és erélyes algondnok, rövid két év elteltével 1870-
ben az elhunyt Egressy helyébe valóságos e. m.
gondnokká választatott, az már az õ tényleges ve-
zérségének csak külsõ mamfestatioja s szentesíté-
se vala.
És ime, a régiek egyszerre elmúltak és mindenek
megújultak ez egyházmegyében! A dermesztõ
álomból a lelkek felébrednek, a szemek megnyíl-
nak; érdeklõdés váltja fel a lomha közönyt s élet-
friss pezsgõ élet kezd lüktetni a száraz csontokban.
Az uj képviseleti rendszer ledöntötte már itt is a
consistorialis uralom korhadt bástyáit; de szokat-
lan uj öltönyhöz hasonlít még, a melyben nem érzik
jól magukat az emberek, zsenge intézmény, úgy-
szólván csak külsõ keret még az egész, melynek
tartalmat is kell adni ügyes kezelés és tapintatos
végrehajtás által.
Az uj gondnok, Décsey, a ki nem a régi egyházi
rendszerben nõtt fel és azt jóformán csak hírbõl is-
merte, éppen alkalmas egyén volt a dolgok meg-
változott rendjéhez. El tudta találni a leghelyesebb
középutat, mely legegyenesebb irányban vezet a
czél felé, aminthogy az egyeneslelküség, a szóki-
mondó nyíltság és õszinteség puritán jellemének
egyik legszebb vonása vala. Ész- és jellembeli kivá-
ló tulajdonságaival, kötelességtudásával, pontos-
ságával úgy meg tudta hódítani – fenn az intézõ
egyházi körökben és lenn az egyszerû kálvinista
nép körében – a lelkeket, hogy bár a tisztujitás elvé-
nél fogva pár ízben lemondott is gondnoki tisztérõl,
a közbizalom újra meg újra visszahívta õt arra a
helyre, a melyet oly méltólag töltött be s ahová
mintha csak predestinálva lett volna az isteni vég-
zet által.
Egyházkerületünk is méltányolta a hosszú szolgálat
alatt tanúsított egyházias buzgalmát s büszkén so-
rozta Décseyt legjobb fiai közé. A kér. gyûlésekrõl
nagy ok nélkül soha el nem maradván, gyakran ül a
fõgondnoki székben, mint helyettes élénk részt
vesz a tanácskozásokban és legfontosabb bizottsá-
gi tárgyalásokban, köztiszteletet szerezve magá-
nak és a k.-somogyi egyházmegyének is.
Az 1881/82. évi debreczeni s az 1891–93. évi buda-
pesti országos zsinatokon, mint egyházmegyénk
képviselõje, nemcsak megjelen, de elejétõl végig
jelen is van és dolgozik, mert díszes állását õ nem
méltóságnak (dignitas), hanem kötelességnek
(officium) s munkának tekinti vala.

Említsem-e az alkotásokat, melyek nagy részben az
õ nevéhez fûzõdnek egyházmegyénkben? Hiszen
azok mindnyájunk elõtt tudva vannak. Egy tekintet
jegyzõkönyveinkbe, egy másik elevenebb egyházi
életünkre és egy harmadik közigazgatásunk rendes
menetére eléggé megadják erre a feleletet.
Tisztelet és hála azon öt esperesünk emlékére, a
kik, mint Décsey Lajos hû elnök- és munkatársai,
vele együtt hatottak, alkottak és gyarapitottak s a
kik mellõle egymásután dõltek ki a munkamezõrõl;
és tisztelet s elismerés mostani esperesünk buzgó
tevékenységének is; de midõn az õ érdemeiket az
uj alkotások körül hálával emlegeti a mai nemze-
dék, azt hisszük, sehogy sem sérti meg emléküket
azzal, ha az elsõ koszorút a részben tervezõ, rész-
ben a mások eszméjét lelkesen felkaroló Décsey
Lajosnak adja.
Mert hogy régi pátriárchális menetû gyûléseink ma
már egészen modern, mondhatni parlamentális
alakot öltöttek s az ügyek tárgyalásában tervszerû-
ség és rend uralkodik; hogy a zsinati törvényeknek
minden, még a közalapot illetõ rendelkezése is oly
simán és rázkódások nélkül hajtatott végre egyház-
megyénkben, hogy egyházi közigazgatásunk me-
nete magának 1 fõpásztornak is nyilvános elisme-
rését vivta ki; továbbá, hogy egyházaink vallásos
élete s iskoláink szellemi niveouja oly szépen emel-
kedett és emelkedik naponkint: hogy tekintélyes
gyámpénztáraink vannak s úgy az egyházmegye,
mint a gyülekezetek vagyonának kezelésére gond
fordittatik s végül, hogy az sok helyt dúló viszályko-
dás helyett egyházmegyénkben rend és békesség
s egyházi és világi elem között szintén testvéries
szeretet és egyetértés uralkodik, mindezekért az
érdem oroszlánrésze valóban õt illeti meg.
Hiszen élénk emlékünkben, közvetlen közel áll még
hozzánk az õ nemes alakja s egész munkás élete;
mintha el se távozott volna még körünkbõl, mintha
most is itt volna még közöttünk.
Valóban harmincz év óta alig néhány gyûlés eshe-
tett meg az õ jelenléte nélkül, mert a mit mindnyá-
junktól szorosan megkivánt, önmaga járt jó példá-
val elõl a pontosságban s kötelességteljesitésben.
Mint jó vezér nemcsak azt kiáltotta seregének,
hogy elõre, hanem azt, hogy utánam! A haladás
zászlaját szolgálta és hordozta Décseynk egész éle-
tében; liberális férfiú volt úgy a polgári, mint az egy-
házi életben, de aki a maga liberálismusát nem szá-
ján, hanem szivében hordozza és követi; igazi pro-
testáns ember, a ki nem a minden áron opponálás-
ban, hanem a régi romok ovatos elhordásában s uj
élet alkotásában keresi dicsõségét s mielõtt rom-
bolna, már az épitésrõl gondolkozik; logikus gon-
dolkozó fõ, akinek vannak eszméi és azokat szereti
s érettük bármily kemény harczot is kész meg-
harczolni, de nem elfogult s nem türelmetlen a má-
sok eszméi iránt sem és azokat szivesen elfogadja,
ha a jobbról meggyõzetik. A magánéletben s társa-
ságban mindenkit megnyert gavallér modorával,
lebilincselt nyájasságával s szikrázó elmésségével;
de a tanácskozás asztalánál már semmi egyéb,
mint elnök, hajthatatlan és erélyes elnök, a ki nem
kedélyeskedik, a közügy rovására soha nem alku-
szik, hanem következetesen halad czélja felé, a
mely – ha magas is – mindig nemes és szent. Ha
szólott – pedig gyakran szólott – a zöld asztalnál:
beszédében a tárgyismeret és belsõ tartalom min-
dig – még hanyatló éveiben is – az élénk elõadás bi-
zonyos bájával, és a meggyõzõdés erejével volt pá-
rosulva, a mihez ha hozzágondoljuk még férfias,
nyílt fellépését, személyt nem válogató igazság-

szeretetét, s mindenek felett egyházias nagy buz-
galmát: meg van magyarázva az a nagy tekintély, a
melyben részesült s a szellemi hatalom, melyet év-
tizedek óta gyakorolt az egyházmegyében Décsey
Lajos. És meg van magyarázva az az õszinte, mély
fájdalom is, mely ez év tavaszán halála hírére egy-
házmegyeszerte tört ki a keblekbõl: „Elesett a mi
fejünknek koronája, jaj most nekünk!

*
De nemcsak a mi koronánk volt, hanem még sokkal
inkább annak a kicsiny körnek, mely neki mégis
egész világa volt, a mely közvetlenül és minden
perczben érezhette szeretetének melegét s lelké-
nek tiszta sugárait. Miként neki családja volt min-
dene, úgy viszont ez a valódi keresztyén család is,
minden dicsekedését és büszkeségét õ benne bírta
s szebb és bensõiesebb családi életet az övénél alig
láttam életemben. Ott, az õ kedves otthonában jó
neje és jó gyermekeinek ölelõ karjai közt érezte ma-
gát egészen boldognak, hol a megelégedés csen-
des nyugalmával mondogathatá el magának és
szeretteinek a költõ szép szavait:

„Ne nézz, ne nézz vágyaid távolába!
Egész világ nem a mi birtokunk,

A mennyit a szív felfoghat magába,
Sajátunknak csak annyit mondhatunk.”

Egy mivelt és fennkölt lelkû nõ, néhai kenesei
Kenessey Ida és elõkelõ társadalmi állásra emelke-
dett fiak és leányok: ezek voltak az õ sajátjai, az ó
szép öröksége az Úrtól. Bizony az õ sorsa esett kies
helyén!
Csak a múlt év õszén ünnepelte azt a megható szép
ünnepet, a minõt a kicsiny alsó-körtvélyesi puszta
még soha nem látott: aranymenyegzõjét beteges
nejével.
Egész csendben folyt le a családias örömnap, elõ-
zetesen senki sem tudott arról, csupán hálás gyer-
mekei, unokái és régi hü cselédei, a kiket szintén
családjához számított az agg patriarcha, gyûltek
egybe körüle s adtak hálát a jó istennek õ érette. De
mit mondok, voltak ott jelen mások is, egy felette
nagy sereg, a mi egyházmegyénk papi özvegyei és
árvái is megjelentek jó gondnokunk lelki szemei
elõtt, igen, a jubileumi szép alapítvány azt mondja,
hogy megjelentek. És megjelennek itt is és áldják
az õ kezét, azt a jóságos kezet!
Ah, de az örömnek ikertestvére a bánat; a fényes
családi ünnepet sötét gyász váltotta fel csakha-
mar; a körtvélyesi úri házon már deczember hóban
ott leng a fekete lobogó: a ház úrasszonya, Décsey
Lajos hû neje meghalt.
Ez a csapás sokkal súlyosabb volt, minthogy a 77
éves aggastyán meg ne rendült volna alatta, elõ-
ször lelkileg, majd azután testileg is; a mihez járul-
ván egy kiújult régi betegsége: hasztalan keresett
gyógyulást a budapesti Erzsébet-kórház híres
speczialistáinál, a hónapok óta pislogó mécs ez év
ápril 1-én csendesen kialudt.
Tántorithatatlan hazafi, a régi Magyarországnak
egy itt maradt daliás alakja, a kálvinista jellem tõrõl
metszett typusa, egyházunk egyik oszlopembere
dõlt ki õ benne, a ki a rábízott talentumokkal mindig
és minden téren híven sáfárkodott, és a ki utolsó
perczében is dicsekedés nélkül suttoghatá elhaló
hangjával:

„Légy itélõm Uram!
Mert hûséggel jártam.”

Tegyük le koszorúnkat a férfiú sírjára, a kinél arra
senki sem volt méltóbb közöttünk s azzal tiszteljük
meg Décsey Lajos emlékét, hogy tanuljunk tõle
küzdeni, dolgozni és lelkesülni.
Áldott legyen az igaznak emlékezete!
Forrás: Tolnamegyei Közlöny (37. sz.) 1895. szep-
tember 15.
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Miklósi sulihírek
Bolyai Anyanyelvi

Csapatverseny

Hatalmas létszámmal zajlott le iskolánk-
ban az idei tanévben az anyanyelvi ver-
seny. Alapról, Mezõszilasról és a Petõfi
Sándor Gimnáziumból érkeztek hozzánk
diákok. A szokásokhoz híven négyfõs csa-
patokban dolgoztak kerek egy órán ke-
resztül a feladatokon a gyerekek. A felad-
ványok között volt olyan, mely a tulajdon-
nevek helyesírására kérdezett rá, egy má-
sik a ,,szélmalomharc” kifejezés jelentését
firtatta, egy harmadik éppen ismert irodal-
mi mûvekrõl szólt. Hétfõn fény derült az
eredményekre is, miszerint iskolánkból a
4. évfolyamos Bagolylányok csapata – Fe-
hérvári Réka, Horváth Flóra Sára, Osz-
lánczi Anna, Örkényi Laura – megyei 8.
helyezést ért el Simon Zsuzsa tanító néni
felkészítésével. A harmadik évfolyam
egyik csapata még elõkelõbb helyet ért el,
õk ugyanis hivatalosak a pénteki ered-
ményhirdetésre, ott kiderült, hogy az elõ-
kelõ megyei hatodik hely lett az övék. Ezen
csapat tagjai: Berzeviczy Dávid, Bogárdi
Zsombor, Kristóf Nikolett és Örkényi Bá-
lint, felkészítõjük: Kissné Paczona Ildikó
tanító néni.

Nagy Krisztina 6. a és Szabó Marcell 6. b,
„MiSulink” újságíró szakkör

Bolyai eredmények

„Az összedolgozás képessége az egyik leg-
nagyobb érték az életben.” (Bolyai János)
A Bolyai csapatversenyek megrendezése
évek óta hagyomány iskolánkban. Októ-
ber 12-én az anyanyelvi csapatverseny kör-
zeti fordulójára gyülekeztek a Sárszent-
miklósi Általános Iskolában a környék
3–8. évfolyamos diákjai. Az érdeklõdés so-
ha nem tapasztalt méreteket öltött. Ren-
geteg tanuló – 176 fõ – jelent meg, hogy
megmérettesse magát, így a szervezõk 7
tanteremben, 44 csapat részvételével bo-
nyolították le a versenyt. Az esemény fele-
lõse Zelmanné Varga Zsuzsanna tanárnõ
volt, aki remek szervezõmunkával, és szá-
mos segítõjével biztosította a verseny ideá-
lis feltételeit. A gyerekek banánt, emlékla-
pot és belépõkuponokat kaptak; felkészítõ
pedagógusaik az emléklapok mellé egy-
egy szál rózsát vehettek át. A Himnusz el-
éneklése után a gyerekek egy órán át dol-
gozhattak csapattársaikkal az érdekes,
észforgató feladatsorokon. Vasárnap reg-
gel már megtekinthettük a verseny hon-
lapján az eredményeket. A 6. évfolyamon a
9. helyet szerezte meg a Petõfi Sándor
Gimnázium „Agyalós négyes” csapata
(Holzwarth Iris, Németh Zsófia, Németh
Martin, Tóth Gergõ). A 7. évfolyamon szo-
ros pontversenyben lett 7. a mezõszilasi
„Unikornisok” csapata (Papp Nikolett,
Balogh Bence, Nagy Enikõ, Kicska Anna-
mária). Ugyanezen az évfolyamon gimná-

ziumi kategóriában 11. és 12. lett a Petõfi
Gimnázium „Észbontók” (Varga Gábor
Levente, Oszlánczi Bálint, Nemes-Tóth
Janka, Kovács Bítia) és SZANIZÉLA
(Vámosi Boglárka, Boros Laura, Már Zé-
tény, Tömör Szabolcs) csapata. Legna-
gyobb örömünkre a mi csapataink is ered-
ményesen dolgoztak. A 4. b osztály „Ba-
golylányok” csapata a 8. helyen végzett
(Fehérvári Réka, Horváth Flóra Sára,
Oszlánczi Anna, Örkényi Laura; felkészí-
tõjük: Simon Zsuzsanna), egy 4. a osztá-
lyos csapat „Nyelves lányok” (Huber Eleo-
nóra, Szabó Molli, Zádori Tamara, Zobák
Viktória) szoros pontversenyben a 11. he-
lyet szerezte meg. 16. lett a nyolcadikos
„Biciklisták” csapata (Farkas Krisztián,
Horváth Bernadett, Pfeifer Szabina). A
legkisebbek is csodásan szerepeltek, az 51
nevezõ közül 6. 11., 14. helyen végeztek
legeredményesebb 3. évfolyamos csapata-
ink. Ugyancsak azonos pontszámmal 11.
az „Agyaló manók” (Nagy Barnabás, Reng
Márton Ádám, Simon Zsófia, Szigligeti Li-
li Boglárka). A legnagyobb sikert a „Nyelv-

tan mesterek” érték el (Berzeviczy Dávid,
Bogárdi Zsombor, Kristóf Nikolett, Ör-
kényi Bálint, felkészítõjük: Kisné Paczona
Ildikó), akik november 23-án a Teleki
Blanka Gimnázium és Általános Iskola
épületében ünnepélyes eredményhirdeté-
sen vehették át a megyei 6. helyezésért járó
okleveleket, ajándékokat. Gratulálunk a
kis csapatoknak, akik bebizonyították,
hogy remekül tudnak csoportokban dol-
gozni, egymást segíteni, kiegészíteni. Bí-
zunk abban, hogy a kooperatív munka elõ-
nyeit nemcsak a Bolyai-versenyeken ka-
matoztathatják a diákok, hanem az élet
számos területén hasznos lesz számukra.

Kisné Paczona Ildikó munkaközösség vezetõ

Szépkiejtési és olvasóverseny
Sárszentmiklóson

„Nagyobb csodát nem tudok elképzelni,
mint hogy a fehér papíron a fekete betûk
megelevenednek. Megindul a fejében a
képzeletmozi. Az olvasás a legfontosabb.”
(Csukás István)
Ennek a csodának lehettünk részesei no-
vember 14-én, mivel ekkor rendeztük meg
iskolánkban a Móra szépkiejtési és olvasó-
verseny területi fordulóját 3. és 4. évfolya-
mos tanulók számára. A területi versenyt
november 8-án az iskolai háziverseny elõz-
te meg, melyen a következõ kisdiákok ol-
vastak a legszebben:
a 3. évfolyam helyezettjei: I. Pásztor Lili,
II. Csuti Franciska, III. Somosi Balázs;
a 4. évfolyam helyezettjei: I. Zádori Tama-
ra, II. Lengyel Dávid, III. Horváth Flóra
Sára.
A területi fordulón minden iskolát évfo-
lyama legszebben olvasó diákja képviselte.
A verseny két részbõl állt. Az elsõ forduló-
ra egy szabadon választott leírással lehe-
tett nevezni, mely magyar írók munkáiból
választott mû részlete volt, amit a gyerekek
szépen begyakorolhattak. A második for-
dulón a kisdiákoknak egy kötelezõ szöve-
get kellett felolvasniuk, melyet a zsûritõl
kaptak a helyszínen. A szöveg felolvasása
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elõtt néhány percben felkészülhettek a
versenyzõk.
A fordulókat követõen a gyerekek a pihe-
nõhelyiségben sütit majszolgatva, izgatot-
tan várták, hogyan döntenek a tanító né-
nik, kik olvastak a legszebben.
A színvonalas versenyen a következõ ered-
mények születtek:
I. helyezett lett mindkét évfolyamon a Mé-
szöly Géza Általános Iskola egy-egy tanu-
lója, a 3. évfolyamon Farkas Hanna, a 4.
évfolyamon: Huszár Kata Luca;
II. helyezést ért el a Sárszentmiklósi Álta-
lános Iskola képviseletében a 3. évfolya-
mon Pásztor Lili, a 4. évfolyamon Zádori
Tamara;
III. helyezett a 3. évfolyamon Görbe Szófia
Bella (a Sárszentmiklósi Általános Iskola
Nagylóki Tagiskolája képviseletében), a 4.
évfolyamon Somogyi Laura.
Gratulálunk minden résztvevõnek, gyö-
nyörûen felkészültek, és helytálltak a meg-
mérettetésen!
A területi versenyrõl továbbjutó gyerme-
kek (a 3. és 4. osztályból az elsõ három he-
lyezett) képviselték Sárbogárd és környé-
két a 2018. november 23-ai megyei verse-
nyen, melynek helyszínéül a Kodály Zol-
tán Általános Iskola, Gimnázium és Alap-
fokú Mûvészeti Iskola szolgált.

Kisné Paczona Ildikó munkaközösség-vezetõ

Békés Iskolák Café

2018. november 26-án, hétfõn, 14.00 órá-
tól a Sárszentmiklósi Általános Iskolában,
a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
szervezésében Békés Iskolák Café került
megrendezésre. A program az EFOP-
3.1.6-16-2017-00034 „Szakmai innováció

és fejlesztés a különleges bánásmódot
igénylõ gyermekekért” pályázat „Békés Is-
kolák program az agresszió kezelésére
Fejér megyében” alprojekt keretén belül
szervezõdött. Elõször egy 20 perces pre-
zentáció segítségével ismerkedtek a részt-
vevõk a rendszerszintû antibullying meg-
közelítést kínáló Békés Iskolák program-
ról. A Békés Iskolák program harmadik
éve van jelen Fejér megyében, a Sárszent-
miklósi Általános Iskola a megye második
intézményeként kötelezõdött el a támoga-
tó iskolai légkört, az iskolai bullying (zak-
latás, megfélemlítés, bántalmazás) meg-
elõzését és megfékezését célul kitûzõ
program mellett. A sárszentmiklósi peda-
gógusok iskolájukban megalakították a
Békés Iskolák program koordinálásáért
felelõs Békítõ Team-et, és kérdõívek, in-
terjúk segítségével felmérték az iskolai
légkört. A november 26-ai rendezvény a
World Café módszerével megrendezett
beszélgetésre épült. A Békés Iskolák Ca-
fén pedagógusok: tanítók, tanárok, pszi-
chológusok vettek részt, a jelenlévõk lét-
száma megközelítette a 30 fõt. A bemutató
elõadás után asztalok köré ülve, kávéházi
beszélgetés keretében az iskolai Békítõ
Team tagjai, Balázs Sándorné, Kristófné
Juhász Ildikó, Szabóné Molnár Melinda,
Németh Mária moderálásával beszélget-
tek az iskolában alkalmazható, támogató
légkört segítõ jó gyakorlatokról, illetve a
Békés Iskolák program bevezetésének le-
hetõségeirõl és nehézségeirõl. A Café az
ötletek, gondolatok összegzésével zárult.
Valamennyien pozitív élményekkel és tu-
dással gazdagodtunk ezen a napon.

Gedõ Ágnes klinikai szakpszichológus,
Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Cecei
sulibörze
Iskolások látogatása

a könyvtárban

2018. november 15-én délelõtt a Cecei Ál-
talános Iskola 4. a és b osztálya a magyar
nyelv és irodalom tantárgy könyvtári órái
keretében ellátogatott a községi könyvtár-
ba.
Ila néni régi ismerõsként fogadott minket,
hiszen évente többször is ellátogatunk
hozzá a könyvtári órák keretében.
Ahogy szaporodnak tanulóink ismeretei
és nõ a tudásuk, egyre inkább képesek
megérteni a könyvtár célját, mûködését,
átlátni a könyvtár állományát.
A két osztály tanulói közt nagyon sok rend-
szeres könyvtári tag van. Õk már ügyesen
keresnek könyvet a kialakult érdeklõdési
körüknek megfelelõen. Reméljük, hogy
ezeknek a foglalkozásoknak köszönhetõ-
en is egyre többen kapnak kedvet az
olvasáshoz és a könyvtárba járáshoz.
Az óra végén mindenki választhatott egy
ajándékkönyvet magának, majd kaptunk
egy kis édességet és nagyon jó ötleteket a
karácsonyi ajándékok készítéséhez.
Jól éreztük magunkat, és szívesen me-
gyünk ismét a könyvtárba, a nyári szünet
elõtt, vakációs olvasási ötletekért is.

Szücsné Takács Ilona és
Földi Józsefné osztályfõnökök

SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE
SÁREGRESEN

Novemberi szombat délutánon köszöntöt-
tük településünk idõs lakóit, a Csók István
Mûvelõdési Házban egy ünnepség keretén
belül. A program a EFOP-1.2.1-15 Védõ-
háló a családokért pályázat keretén belül
valósult meg a Sáregresért Közhasznú
Egyesület szervezésében.
Tiringer Mária polgármester köszöntõje
nyitotta meg az alkalmat. Gondolataival
többek között kifejezte az idõsek iránti
tiszteletét, akik sokat tettek településünk
fejlõdéséért: „Önök hordozták a vállaikon
lakóhelyünket, kemény munkával keres-
tek benne kenyeret, építettek benne hajlé-
kot és neveltek benne gyerekeket. Amikor
eljött az idõ, azt a stafétabotot, amelyet
szüleiktõl kaptak, a mi kezünkbe adták.
Most a mi feladatunk, hogy tartsuk oda a
vállunkat és a ránk nehezedõ feladatokat
megoldjuk. És meg is fogjuk oldani egy si-
keres, szép és értékes közös jövõért.” Kü-
lön köszöntötte a Sáregresi Népdalkört, és
annak vezetõjét, Tornócziné Bondor Csil-
lát, akik a közelmúltban Tatabányán a

népzenei versenyen aranyminõsítést értek
el, ezzel is öregbítve településünk hírne-
vét. Az irodalmi kör egyik tagja Aranyosi
Ervin „A legszebb szív” címû versével kö-
szöntötte a 60 év feletti hallgatóságot. A
helyi óvodások mondókákkal, énekkel,
tánccal örvendeztették meg az idõseket. A
Csipet Csapat Tánccsoport ezúttal pró-
zákkal köszöntötte a megjelenteket. A
mûsor zárásaként az Iregszemcse Térségi
Amatõr Társulat tagjai szórakoztattak ze-
nei összeállítással. Az ünnepség zenés
vacsorával zárult, melyet a helyi önkéntes
segítõk szolgáltak fel. Az idõsek búcsúzóul
– megköszönve, hogy megtisztelték a ren-
dezvényt jelenlétükkel – emléklapot és egy
szál virágot kaptak ajándékba.

Mindenkinek köszönet, aki bármilyen mó-
don hozzájárult ahhoz, hogy egy kellemes
délutánt tölthettünk együtt, hangsúlyozva
a család és a különbözõ generációk egymás
iránti tiszteletének fontosságát.

Turi János
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Hogyan várjuk Õt?
„Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus
Krisztust is várjuk üdvözítõül, aki az õ dicsõséges testéhez hasonlóvá
változtatja a mi gyarló testünket azzal az erõvel, amellyel maga alá
vethet mindeneket.” (Filippi 3,20-21)
Mi, emberek általában mindig várunk valamit. Még az Isten nél-
kül élõ emberek is várnak valamit, amiben bíznak, hogy az majd
elõbb-utóbb megvalósul az életükben. Ez önmagában nem rossz,
de mégis fel kell tennünk magunknak ilyenkor azt a kérdést, hogy
vajon várjuk-e Jézust.
Az rendben van, hogy tõle várunk bizonyos dolgokat az életünk-
ben, maga az Úr is örül, ha jót cselekedhet velünk, de vajon min-
denek fölött várjuk-e õt? Az egyháztörténelemben minden eset-
ben, amikor valódi ébredések voltak, azoknak az volt az egyik jel-
lemzõjük, hogy a felébredt gyülekezetek vagy közösségek tagjai
teljes szívükbõl várták Jézus második eljövetelét. Annyira vágya-
koztak a mennyei dolgok és Isten közelsége után, hogy mi, akik
ebben a posztmodern, langymeleg korszakban élünk, ezt el sem
tudjuk képzelni.
Vajon mi is tényleg várjuk Jézus második eljövetelét, vagy az errõl
szóló igazságok fénye elhalványult már a szívünkben, és csak üres
szavakká váltak csupán?
Ha õszintén tesszük fel magunknak ezt a kérdést, akkor erre
könnyen választ kaphatunk. Ha újjászülettünk, akkor Isten ki-
rálysága bennünk és közöttünk van, mert Isten külön-külön egyi-
künktõl sincs messze. Sõt, valójában annyira kicsi a távolság, hogy
ha egy bûnös õszinte szívvel felkiált hozzá, akkor az Úr válaszolni
fog, és elérhetõvé teszi magát.
Abban a kiváltságban van részünk, hogy Jézus Krisztus a Szentlé-
lek által bennünk lakik, nem „mintha bennünk lakna”, hanem va-
lóban Õ lakik bennünk, így aztán annyira szoros közelségbe kerül-
tünk vele, hogy senki se tud annyira közel kerülni hozzánk, mint
Jézus. Ebben a földi testben, amelyben most élünk, jelenleg csak
homályosan látjuk Õt, de ahogy naponta elkülönített idõt töltünk
vele az imádkozásban és a Biblia olvasásában, valamint a megér-
tett igazságok gyakorlati alkalmazásában, úgy lesz a látásunk egy-
re tisztább. Aztán egy napon majd színrõl színre fogjuk Õt látni,
amikor végre nála leszünk az örökkévalóságban.
Ha így élünk Isten közelségében, akkor nem egy elhalványult, tá-
voli Jézust fogunk várni, hanem tényleg valóságos lesz számunkra
Isten királysága, amely betölti egész lényünket.
Ezt kívánom minden testvéremnek! Boldog karácsonyt! Boldog
várakozást!

N. Pál Attila

Forrás: a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány kiadványa, 2016/5.
szám

Szentiváni
suliszemle
2018. november 21.:

II. Kreatív Matematikaverseny, Bicske

Az egyházmegyei iskolák
között tavaly még újdon-
ságnak számított az I. Kre-
atív Matematikaverseny,
amelyet a bicskei Szent
László Általános Iskola
hirdetett meg. Idén viszont
már folytatódó hagyo-
mányként került megren-
dezésre a verseny, amelyre
természetesen mi is küld-
tünk egy csapatot: iskolán-
kat a Baráth Barnabás,

Madarasi Lili, Madarasi Zsombor, Májer Dániel összetételû
négyes képviselte. Felkészítõ tanáruk Varga Angéla volt.
A feladatok között a tantárgy sokszínûségét bemutató, matemati-
kai készséget mérõ, önállóságot igénylõ, logikus gondolkodással,
problémamegoldással, kreativitással kapcsolatos kérdések, rejt-
vények, feladványok, mozgásos tevékenységek szerepeltek, még-
pedig egy játékos nyomozati munka keretében. A Sherlock
Holmes nyomdokain járó ifjú zseniknek egy képlopási bûntényt
kellett felgöngyölíteniük maximum 1 óra alatt, nyomozati jegyzõ-
könyv készítésével.
A kapott feladatok között szerepelt:
1. a rablók kilétének és foglalkozásának meghatározása igaz állí-
tások alapján;
2. a bûntény helyszínének dekódolása kódlap segítségével;
3. a rablás idõpontjának megállapítása szabály alkalmazásával;
4. széf kódjának megfejtése;
5. kristály szétvágása 4 egybevágó darabra;
6. meneküléshez használt autó parkolóhelyének megállapítása;
7. átszállási fõvárosok és célállomás meghatározása térkép és ka-
pott információk alapján;
8. rablók azonosítása képen igaz állítások alapján.
Az erõs mezõnyben tanulóink nem vallottak szégyent, az érdekes
és gyakorlatias feladatok megoldását követõen a 4. helyezést sze-
reztük meg, mindössze 1 ponttal lemaradva a dobogóról a 3. he-
lyezettek mögött. Jogosan járt nekik a taps mind az eredményhir-
detéskor, mind pedig a reggeli ima utáni hirdetés során!

Kiss Attila igazgató

Hideg téli idõ egészen
vasárnapig

Csütörtökön északkeleten és nyugaton napos idõ várható,
máshol délkelet felõl megnövekszik a felhõzet és helyenként a
hó is szállingózhat. Északon idõnként élénk lesz a keleties szél.
Hajnalban -2, -10, napközben -1, +3 fokot mérhetünk.
Pénteken keleten naposabb, nyugaton valamivel felhõsebb idõ
várható, de csapadék nem valószínû. A Dunántúlon többfelé
feltámad a délkeleti szél, északnyugaton erõs lökések is lehet-
nek. A fagyos hajnalt követõen kora délután -3, +1 fokra ké-
szülhetünk.
A hétvégén is folytatódik a télies, változóan napos–felhõs idõ,
szombaton nyugaton fõként a nap elsõ felében helyenként a hó
is szállingózhat. Vasárnaptól azonban újra pár fokos enyhülés
veszi kezdetét.
Forrás: idokep.hu



Bogárd és Vidéke 2018. november 29. KÖZLEMÉNYEK 13

Ajánlások a téli közlekedéshez
Az elmúlt idõszakban Fejér megye közútjain több olyan közúti közleke-
dési baleset is történt, amelyek a megváltozott idõjárási és
útviszonyok figyelmen kívül hagyása miatt következtek be.

A téli idõszak a balesetek megelõzése érdekében a jármûvezetõk és a gya-
logosok részérõl is tudatos felkészülést, fokozott óvatosságot és figyelmet
igényel. Fontos, hogy a közlekedés minden résztvevõje alkalmazkodjon a
megváltozott körülményekhez, mivel a balesetek jellemzõ oka, hogy a jár-
mûvezetõk nem az idõjárási, látási és útviszonyoknak megfelelõen választ-
ják meg jármûveik sebességét. A gyalogosok és kerékpárosok esetében a
legnagyobb baleseti kockázatot az észlelhetõség hiánya jelenti.

A jármûvek téli felkészítése szintén elengedhetetlen. A gépjármûveket
ajánlatos alaposan átnézni, célszerû minden biztonsági berendezést és tar-
tozékot átvizsgálni. A mûszaki biztonság legalapvetõbb követelménye a fé-
kek, a futómû és a gumiabroncsok kifogástalan állapota. Minden esetben
csak jól felkészített, biztonságos, megfelelõ mûszaki állapotú jármûvel in-
duljanak útnak!

A gépkocsivezetõknek figyelemmel kell lenniük a megnövekedett fékútra,
a gumiabroncsok csökkent tapadására, ezért ajánlott nagyobb követési tá-
volságot tartani!

A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság ezúton is kéri a közlekedõket, hogy a
megváltozott idõjárási viszonyoknak megfelelõen, fokozott figyelemmel és
körültekintõen közlekedjenek!

…hogy mindenki hazaérjen!

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

NYERJEN FÜST-, VAGY
SZÉN-MONOXID-ÉRZÉKELÕT!

Múlt heti lapszámunkban játékra hívtuk Olvasóinkat: egy füstérzékelõt
(Honeywell X-Series XS100) és egy szén-monoxid-érzékelõt (Honeywell
X-Series XC70) sorsolunk ki a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság jóvoltából, amennyiben helyes választ adnak a múlt héten közölt jó ta-
nácsok, tudnivalók alapján az alább feltett kérdésekre.
1. kérdés: Mit eredményezhet, ha a fûtõberendezésben hulladékot,
mûanyag palackot égetünk?
a) A füstelvezetõk állapotának gyors romlásával, az égéstermék lerakódá-
sával, a kürtõ leszûkülésével kéménytüzet, lakástüzet, szén-monoxid-mér-
gezést okozhat.
b) Büdös lesz, de más problémát nem okoz.
2. kérdés: Mi a szén-monoxid-mérgezés megelõzésének 3+1 alapfel-
tétele?
a) A fûtõeszköz évenkénti, szakszerû felülvizsgálata, a kémények ellenõriz-
tetése, a levegõ-utánpótlás biztosítása és kiegészítõ védelemként megfe-
lelõ szén- monoxid-érzékelõ alkalmazása.
b) A szén-monoxid-mérgezés nem megelõzhetõ.
Helyes megfejtéseiket személyesen, vagy e-mailben juttathatják el szer-
kesztõségünkhöz, nevük, elérhetõségeik megadásával 2018. december
6-áig. Címünk: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12., e-mail-címünk: bogardes-
videke@gmail.com.

Szerkesztõség

SZIRÉNAPRÓBA
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a lakosságot,
hogy a Paksi Atomerõmû harminc kilométeres körzetébe esõ települése-
ken ellenõrzik a lakossági tájékoztató- és riasztórendszer mûködõképessé-
gét, melynek során a megyében Alap, Alsószentiván, Cece, Elõszállás,
Nagykarácsony, Sáregres, Vajta településeken december 3-án, hétfõn
13 órakor csökkentett üzemû (morgató) szirénapróba végrehajtására kerül
sor.
A szirénák megszólalása ezekben az idõpontokban csak a rendszer próbája,
a lakosságnak semmiféle teendõje nincs.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

LEGYÉL TE IS TÛZOLTÓ!
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt hirdet beosztott
tûzoltó munkakörre. Minden érdeklõdõ jelentkezését várjuk, aki elkötele-
zett a hivatásos szolgálat iránt.

Hogyan lehetek tûzoltó?

A beosztott tûzoltói képzésbe való bekerülés feltétele az elõzetes fizikai,
egészségügyi és pszichikai vizsgálaton történõ alkalmasság. Az alkalmas-
sági vizsgálat menetét, tartalmát az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖTM-PTNM
együttes rendelet szabályozza. A fenti alkalmassági vizsgálaton túl ún. kifo-
gástalan életvitel ellenõrzésen is át kell esnie a jelentkezõknek.
A hivatásos állományba vétel feltétele:
– 18. életév betöltése;
– büntetlen és kifogástalan életvitel;
– cselekvõképesség;
– magyar állampolgárság;
– legalább középfokú állami iskolai végzettség (érettségi vagy szakiskolai
végzettség);
– alkalmassági vizsgálatokon való megfelelés.
Elõny: „C” kategóriás jogosítvány.
A tûzoltó szakképzés 5 hónapig tart. A képzés ideje alatt nettó 150.000 fo-
rint támogatást, egészségbiztosítási járulékfizetést, ruházatot, szállást és
napi háromszori étkezést térítésmentesen biztosítunk a képzésben résztve-
võknek.

A felvételi eljárás menete:

A felvételi eljárás elsõ lépése a fizikai felmérõ sikeres teljesítése. A felmé-
rõn való részvétel feltétele a honlapon található nyomtatvány
(http://fejer.katasztrofavedelem.hu/felvetel-beosztott-tuzoltoi-munkakorr
e), melyet a háziorvossal kell kitöltetni és a felmérõre el kell hozni.
A következõ fizikai felmérõ helyszínei és idõpontjai:
Székesfehérvári Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság
(Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.)
2018. november 28. (szerda) 9.00 óra
Bõvebb információ: 06 (22) 513 236, FMKI Humán Szolgálat
Dunaújvárosi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság
(Dunaújváros, Tûzoltó út 1.)
Elõzetes egyeztetés alapján!
Bõvebb információ: 06 (25) 510 150
Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság
Elõzetes egyeztetés alapján!
Bõvebb információ: 06 (25) 460 053
Amennyiben érdeklõdik a tûzoltó szakmai iránt, jelentkezni, bõvebb tájé-
koztatást kérni a 06 (22) 513 236-os telefonszámon, vagy a fejer.human-
@katved.gov.hu e-mail-címen lehet.
A fentiekben meghatározott adatokat és tényeket a jelentkezõnek igazolnia
kell.
A felvételi tájékoztatóra a háziorvossal kitöltött nyomtatványon kívül a je-
lentkezõ hozza magával az önéletrajzát, személyes okmányait, valamint –
mivel a beiskolázás feltétele minimálisan az érettségi vizsga vagy a szakis-
kolai végzettség megléte – az érettségit vagy a szakiskolai végzettséget
igazoló bizonyítvány másolatát.
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ÁLLATORVOSI ÜGYELET – 2018. december
december 2.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szent István u. 3., 06 (20) 974 9065;
december 8-9.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06 (30) 993 9404;
december 16.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szent István u. 3., 06 (20) 974 9065;
december 22-23-24.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06 (30) 939 8629;
december 25-26.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a, 06 (30) 639 3977;
december 29-30.: dr. Zámbó Csilla, Sárbogárd–Kislók, Kossuth u. 24., 06 (30) 284 4652;
december 31-január 1.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady Endre út 1/a, 06 (30) 816 1374.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét,
Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza.

Dr. Szlávik Feren  osztályvezetõ járási fõállatorvos

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Központi Statiszti-
kai Hivatal a Statek Kft. bevonásával Sárbogárd
településen kötelezõ adatszolgáltatáson alapu-
ló mezõgazdasági adatfelvételt hajt végre a ko-
rábbi évek gyakorlata szerint.
A felvétel Országos Statisztikai Adatgyûjtési
Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma
és neve:
2219 Egyéni gazdaságok decemberi összeírá-
sa, 2018.
Az összeírók november 26-a és december 15-e
között keresik fel a mintába került, a webes ön-
kitöltéssel nem élõ háztartásokat.
Az összeírási munkát a Statek Kft. által megbí-
zott, ún. igazoló lappal ellátott kérdezõbiztosok
végzik. Sárbogárd településen a kérdezõbiztos
neve: Turbucz Eszter.
A háztartásokat véletlenszerûen, matemati-
kai–statisztikai mintavételi módszerrel válasz-
tották ki. A válaszadás a kijelölt háztartások szá-
mára kötelezõ, akik részvételükkel nagymérték-
ben hozzájárulnak az agrárium jellemzõinek, a
háztartások mezõgazdasági tevékenységének
a gazdasági teljesítményhez való hozzájárulása
megismeréséhez.
A felvétel során nyert információkat kizárólag
statisztikai célra használják fel, azokat más
szervek, személyek részére nem adják ki, az
eredményeket összesítve fogják közölni a hiva-
talos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény-
nek, valamint az Európai Unió 2016/679 sz. álta-
lános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfe-
lelõen.
A felvétel módszertanáról és a kutatási eredmé-
nyekrõl a www.ksh.hu oldal nyújt tájékozta-
tást.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

December 1-jétõl változik a sárbogárdi
ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje

A NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága sárbogárdi ügyfélszolgálatán 2018. december 1-jétõl
változik a nyitvatartási idõ.
Az új idõpontokban változatlan szolgáltatásokkal várják a hivatal munkatársai az ügyfeleket.
Nyitvatartási hely és idõ: Sárbogárd, Hõsök tere 2., csütörtök, 13.00–15.00 óra.

Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2018. no-
vember 9-ei ülésén elfogadta:
– a 16/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendeletet a talajterhelési díjról szóló 51/2015. (XII. 15.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról;
– a 17/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat közmûvelõdési feladatairól.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal szervezési
csoportjánál.

Dr. Venicz Anita jegyzõ
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Nem várt vereség Bicskén
Bicske TC–VAX KE Sárbogárd 26-25 (16-10)

„Magyar Éptek” Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság 9. for-
duló. Vezette: Kurkó Gy.–Nerhaft B.
Bicske: Molnár L. (kapus), Kuzma P. 6, Németh, Schulmann 5,
Mocsi, Balla 4, Ádám, Havas 3, Molnár I., Nánássy 1, Ivicz, Kiss 7,
Kutrik.
Vezetõ edzõ: Kuzma Norbert.
Sárbogárd: Németh I., Sohár (kapusok), Szabó J. Zs., ifj. Bodoki
6, Pluhár 2, Németh II. 1, Horváth 3, Goldberger 2, Aranyos,
Rehák 4, Kapoli 5, Kovács, Várady–Szabó 2, Kaló, Suplicz.
Vezetõ edzõ: Takács Lajos.
Kiállítások: 4, illetve 8 perc, hétméteres: 3/3, illetve 3/2.
Tudtuk, hogy nem számíthatunk könnyû találkozóra Bicskén. Az
elmúlt években jó pár olyan meccs volt, ahol meg kellett szenved-
ni a két pontért.
Egyáltalán nem úgy kezdõdött a mérkõzés, ahogy azt mi szerettük
volna. A hazaiak kihasználva hibáinkat gyorsan megléptek 3 gól-
lal. Védekezésben nagyon puhányok voltunk, keveset faultol-
tunk, így az átlövõik könnyen lõdözték a gólokat. Az egész elsõ
félidõben nem találtuk magunkat. Volt már, hogy 7 gólos különb-
séget is mutatott az eredményjelzõ a bicskeiek javára. Támadójá-
tékunk sem mûködött, ezt az elsõ félidõben lõtt 10 gólunk jól
mutatja. A szünetre 6 gólos hátrányban vonulhattunk pihenni.
A fordulás után egy felforgatott csapattal jöttünk ki a pályára. Ez
az összeállítás gyorsan el is kezdett mûködni, 6 perc alatt megfe-
leztük a különbséget. Kapoli is összekapta magát és gyorsan berá-
molt 3 gólt. Folyamatosan próbáltunk tapadni az ellenfelünkre,
védekezésünk is kezdett összeállni, több labdát is sikerült szerez-
ni, amibõl könnyû gólt tudtunk szerezni. A vége elõtt 9 perccel fel-
jöttünk egyetlen gólra, ekkor úgy nézett ki, hogy sikerülhet a bra-
vúros fordítás. Aztán két alkalommal is nagy helyzetben hibáz-
tunk, amit a hazaiak ki is használtak (54. perc: 25-22). Azonban

nem adtuk fel, fogcsikorgatva újra feljöttünk egyetlen gólra. Az
utolsó támadás a miénk volt, jöhettünk a döntetlenért. Itt viszont
nagyot hibáztunk, egy technikai hibának köszönhetõen eladtuk a
játékszert. Maradt az egygólos, nagyon fájó vereség.
Sajnos könnyelmûen kezdtük a mérkõzést. Az elsõ félidõben
hagytuk játszani az ellenfelünket. Védekezésünk nagyon gyenge
volt, egymásra vártunk, gyakorlatilag néztük, ahogy bohócot csi-
nál belõlünk az ellenfél. Támadásban sem voltunk ott fejben. A
második félidõben sikerült felpörögni, mutattunk életjelet, neki-
álltunk kicsit küzdeni egymásért. Ez arra volt elég, hogy minimális
vereséget szenvedjünk csak. Még idõben jött a pofon, a jövõben
mindenkitõl több felelõsség és akarat kell a pályára!
A hétvégén hazai pályán lehet javítani a Dunaújvárosi Egyetem
ellen!
December 1. (szombat) 18 óra: VAX KE Sárbogárd – Dunaújvá-
rosi Egyetem

Tabella

1. Cunder TU Kézisuli 7 6 1 0 200 155 45 13
2. Rácalmás SE 6 4 1 1 194 126 68 9
3. Velencei SE 7 4 1 2 188 183 5 9
4. Martonvásári KSE 7 3 0 4 181 180 1 6
5. VAX KE Sárbogárd 5 2 1 2 136 134 2 5
6. Bicskei TC 7 2 0 5 148 181 -33 4
7. Dunaújvárosi Egyetem DSE 7 0 0 7 170 258 -88 0
A 9. forduló további eredményei: Cunder Kézisuli–Velence 35-24
(19-9), DUE–Martonvásár 26-33 (14-17).

#sbghandball

Rehák Tamás

Bogárd és Vidéke városi teremlabdarúgó-bajnokság
VII. forduló

FDL Ászok Ásza–
Twister Galaxy 3-5 (0-4)

FDL Ászok Ásza: a csapat nem közölt név-
sort.

Twister Galaxy: Balogh, Bognár I., Bognár
Zs., Killer, Kun, Szabó, Kelemen, Kaló,
Budai.

Az elsõ rangadó gyors góllal kezdõdött az
elsõ percben, amit még három követett.
Így a félidõ 4-0 a Twister javára. Az Ászok
a szünetben rendezte sorait, és igyekezett
felzárkózni, amit megkönnyített a Twister
kapusának két sárga lap miatti kiállítása,
de csak 4-3-ig jutottak. A Twister még egy
lendülettel lõtt egy gólt, és erre már nem
volt válasz.

Góllövõk: Bór 2, Lakatos, illetve Kaló 1,
Budai 3, Szabó 1.

Sárga lap: Lakatos (FDL Ászok Ásza),
Bognár I. 2 sárga lap (piros lap, 2 perc).

Sárkeresztúr Kike–
Dream Team 0-1 (0-0)

Sárkeresztúr Kike: Visi, Hajdinger, Bö-
röndi, Jancski, Sütõ, Márton, Apolczer.
Dream Team: a csapat nem közölt névsort.
Az alsóházi rangadó esélyese a Kike volt,
aki mindent meg is tett, hogy megszerezze
elsõ gyõzelmét. Sorra dolgozta ki a helyze-
teit, de a görcsös akarat és a Dream Team
kapusa megakadályozta a gólszerzést. Az
„álom” csapat felébredt, és megérezve a
lehetõséget, gólra törõ játékba kezdett, és
a mérkõzés hajrájában megszerezte a
gyõztes gólt egy kontraakcióból, amit meg
is õrzött.
Góllövõ: Kiss.
Sárgalap: Hajdinger.

Spuri–Flash Team 3-2 (1-2)
Spuri: Kiszl, Banda, Zámbó, Fésû, Bozso-
ki, Gazsó, Bór, Imre, Huszár, Bereczki.
Flash Team: Szabó, Kacz, Rácz, Kiss,
Grigóliát, Ellenbruck, Boros, Lénárt.
A Flash az elmúlt hetek jó játékát most
nem tudta megismételni, talán egy kicsit
elbizakodottak lettek. Az elsõ félidõt még

vezették, de a Spuri taktikája bejött, és két
kis góllal megfordította a mérkõzést, meg-
nyerve a középmezõny rangadóját.
Mindhárom mérkõzés eredménye kisebb-
nagyobb meglepetés, de pont ez a szép a
fociban, nincs lefutott meccs. Következ-
nek a visszavágók, remélhetõleg jó hangu-
latban.
Góllövõk: Gazsó 1, Bereczki 1, Fésû 1,
Rácz 1, Kiss 1.

Tabella

1. Légió 2000,
Agro Natur 6 6 - - 39-12 18

2. Twister Galaxy 6 4 - 2 35-21 12
3. FDL Ászok Ásza 6 3 1 2 40-19 10
4. Spuri 6 3 - 3 19-35 9
5. Flash Team 6 2 2 2 24-27 8
6. Dream Team 6 1 - 5 7-31 3
7. Sárkeresztúr Kike 6 - 1 5 19-30 1

Góllövõlista

1. Virágh Zsolt (Légió 2000, Agro Natur)
17 gól, 2. Bór József (FDL Ászok Ásza) 16
gól, 3. Lénárt György (Flash Team) 11 gól.

Huszár Lajos
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BÚCSÚ AZ ÕSZTÕL
IDEGENBEN
NEM MEGY

Tordas–Sárbogárd
2-1 (2-0)

Tordas: Bátyi – Hermann, Kõszegi, Ka-
nyó, Fridrich, Kuti, Szabó, Lutter, Csányi,
Endrefalvi, Pongrácz.
Cserék: Teszár, Csóti, Udvaros, Szabó, Ber-
ki, Farkas.
Sárbogárd: Matócza – Laták, Gráczer
Bence, Kindl, Gulyás–Kovács, Bezerédi,
Gyuricza, Gráczer Gergõ, Demeter, Sza-
lai, Luczek.
Cserék: Farkas, Vagyóczki, Oláh, Gál,
Gráczer Bálint, Kállai, Kókány.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
A mérkõzés elõtti latolgatásban a vendé-
gek gyõzelmét az idegenbeli szereplés mi-
att és a Tordas elmúlt szezonban oda-
vissza megszerzett gyõzelme óvatosságra
intett. A mérkõzés elsõ percei igazolták a
feltételezést. A hazaiak letámadással
kezdték a mérkõzést, és a vendégek védel-
mére nehéz feladat hárult. A Tordas a 21.
percben megszerezte a vezetést. A szöglet-
bõl belõtt labdára Hermann T. a védõk kö-
zött felugorva fejelt a hálóba, 1-0. Még fel
sem ocsúdtak a sárbogárdiak, Fridrich D.
találatával a 2. percben már 2-0. A hazaiak
korán és gyorsan megszerzett vezetése
után a Sárbogárd fölénybe került, de nem
sikerült Bágyi G. A. kapujába betalálni. A
szünet után a vendégek a szépítés és az
egyenlítés megszerzéséért mozgósították
erõiket és a tordasiak térfelén tartották a
labdát. A 80. percben megszületett a szépí-
tés. A csereként pályára lépõ Gál D. talált
a kapuba, 2-1. A mérkõzés hajrájában sike-
rült kivédekezni a sárbogárdi rohamokat
és a három pontot otthon tartani.

Tabella

1. Bicske 14 11 2 1 49 14 35 35
2. Mór 13 9 2 2 47 18 29 29
3. Fõnix 14 9 2 3 38 15 23 29
4. Ercsi 14 8 1 5 30 27 3 25
5. Gárdony–Agárd14 8 0 6 31 21 10 24
6. Sárosd 14 7 3 4 26 16 10 24
7. Ikarus–M. hegy13 7 1 5 30 18 12 22
8. Sárbogárd 14 6 3 5 26 23 3 21
9. Mezõfalva 13 5 4 4 32 20 12 19
10. Tordas 14 5 3 6 26 25 1 18
11. L.komárom 14 4 3 7 20 33 -13 15
12. Martonvásár 14 3 4 7 19 45 -26 13
13. Kisláng 14 2 3 9 15 31 -16 9
14. Baracs 13 1 4 8 9 28 -19 7
15. Enying 14 0 1 13 9 73 -64 1
16. Polgárdi Kizárva

EGY PERC ÉS
NYERSZ

Felcsút U19–Sárbogárd U19
3-4 (0-2)

Felcsút: Gyulai – Ángyás, Dánél, Orbán,
Gyõrfy, Birton, Weizengruber, Müller,
Kalucza, Székely, Pats.

Sárbogárd: Deák – Vagyóczki, Simon,
Gábris, Morvai, Molnár, Horváth Zs., Er-
délyi, Demeter, Horváth B., Bögyös.

Cserék: Horváth Á. M., Bruzsa, Lengyel.

Õszi elsõként utaztak a sárbogárdi fiatalok
a nem túl veretes eredményekkel büszkél-
kedõ Felcsút csapatához. A kezdeti tapo-
gatózó játék után a vendégek sorozatos tá-
madásai a 20. percben góllá értek. Horváth
Zs. kilépett a védõk között és a kapus mel-
lett a hálóba helyezett, 0-1. A 28. percben
Demeter D. elleni szabálytalanság a bün-
tetõ területen belül, és a játékvezetõ 11-est
ítélt. A sértett magabiztosan értékesítette
a büntetõt, 0-2. A kétgólos elõny birtoká-
ban csökkent a koncentrálás és a helyzete-
ket sorra elhibázták a vendégek. A máso-
dik játékrészben továbbra is a nem odafi-
gyelés volt a jellemzõ, és ennek eredménye
a hazaiak szépítõ, majd egyenlítõ gólja.
Orbán V. I. a 49. (1-2) és a 69. percben
(2-2) is betalált. A mérkõzés 89. percében
két vendéggól, és ismét kétgólos elõnyhöz
jutott a vendégcsapat. Erdélyi A. (2-3) és
Demeter D. (2-4). A 90. percben Orbán V.
I. kihasználta a védelem figyelmetlenségét
és szépített az eredményen, 3-4. Az õsz be-
fejezõ mérkõzésén akadozó játékkal sike-
rült begyûjteni a szezon tizenkettedik gyõ-
zelmét.

Tabella

1. Sárbogárd 15 12 2 1 50 15 35 38

2. Bicske 15 10 4 1 78 20 58 34

3. Kisláng 15 10 1 4 74 29 45 31

4. Mór 13 10 1 2 58 13 45 31

5. Baracs 15 9 1 5 47 26 21 28

6. Martonvásár 15 7 3 5 44 30 14 24

7. Velence 15 7 4 4 38 24 14 24

8. Ercsi 15 7 2 6 57 38 19 23

9. Szár 15 5 5 5 39 42 -3 20

10. Perkáta 15 7 3 5 33 32 1 15

11. L. komárom 15 4 4 7 40 45 -5 15

12. LMSK 15 4 1 10 33 72 -39 13

13. Mezõfalva 14 3 2 9 26 51 -25 11

14. Felcsút 14 3 1 10 25 55 -30 10

15. Enying 15 2 2 11 23 100 -77 8

16. Polgárdi 15 0 0 15 17 90 -73 0

KOVÁCS MESTER
DEBÜTÁLÁSA

Sárbogárd II.–Adony
2-0 (2-1)

Sárbogárd II.: Brúzsa – Simon, Pap, Laj-
tos, Juhász, Horváth, Molnár, Sebestyén,
Fauszt, Vámosi, Gábris.
Cserék: Deák – Rigó, Kovács, Erdélyi, Pa-
lásti, Pajor.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Adony: Hamar – Vászon, Budai, Kovács,
Szántó, Pálinkás, Vukajlovics, Balázs, Be-
re, Erdei, Hegedûs.
Cserék: Schmidt.
A szezon befejezõ mérkõzésén folytatta
hetek óta tartó remek sorozatát a hazai
csapat. A 3. percben a vendégek támadása
okozott némi zavart, de Vukajlovics a vé-
dõk gyûrûjébõl kapura emelt labdája fölé
szállt. A 12. percben Horváth Zs. átadásá-
val Lajtos A. a jobb oldalon elfutott és lö-
vésszerû beadását Sebestyén Zs. küldte
kapura, a vendégek védelme tisztázott. A
mindkét oldalon kimaradt helyzet után
mezõnyjáték alakult ki és a kapuk nem fo-
rogtak veszélyben. A mérkõzés 29. percé-
ben megszerezte a vezetést a Sárbogárd II.
A sokat mozgó Molnár M. bal oldali be-
adását a védõ középen elvétette, és az ér-
kezõ Vámosi G. kapura emelt labdája a
hálóban kötött ki, 1-0. A kezdés után a ven-
dégek labdát vesztettek és a hazaiak kétgó-
losra növelték elõnyüket. A 31. percben
mintaszerû, jobb oldalon vezetett támadás
után Gábris R. indításával Lajtos A. 12
m-rõl kilõtte a jobb alsó sarkot, 2-0. A fél-
idõ lefújása elõtt egy-egy helyzet mindkét
oldalon. Horváth Zs. átcselezte magát a
védelmen és a kapujából kilépõ Hamar D.
felszedte a labdát. A jobb oldalról belõtt
adonyi szöglet után a 3 m-rõl kapura fejelt
labdát Brúzsa S. P. reflexmozdulattal hárí-
totta. A szünet után a szépítõ gól megszer-
zése érdekében a vendégek fölénye állan-
dósult és a 70. percben Bere D. bal oldali
beadását a kaputól 16 m-re helyezkedõ Er-
dei E. lekezelte és a jobb alsó sarokba lõtt,
2-1. Az Adony csapata még rátett egy la-
páttal az egyenlítés megszerzéséért. A ha-
zaiak beszorultak saját térfelükre és az
eredmény tartása volt a cél. A mérkõzés
befejezése elõtt Budai Z. lövését a hazai
kapus kiütötte, de Hamar D. estében a ka-
pu mellé kotorta a labdát. A hazaiak az el-
sõ félidõben nyújtott gólra törõ játékkal és
a szünet utáni szervezett védekezéssel gyõ-
zelemmel búcsúztak az õsztõl.
Jók: Brúzsa S. P., Fauszt Z., Vámosi G.,
Lajtos A., illetve Vukajlovics P., Erdei E.
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Tabella

1. Vajta 15 12 1 2 55 14 41 37
2. Perkáta 15 12 1 2 46 15 31 37
3. Szabadegyháza 15 9 4 2 33 16 17 31
4. LMSK 15 8 4 3 37 28 9 28
5. Szabadbattyán 15 7 3 5 36 26 10 24
6. Aba–Sárvíz 15 7 3 5 37 43 -6 24
7. Sárbogárd II. 15 7 2 6 31 27 4 23
8. Ráckeresztúr 15 7 1 7 35 31 4 22
9. B.–Iváncsa 15 6 3 6 35 28 7 21
10. Seregélyes 15 6 3 6 39 35 4 21
11. Káloz 15 6 2 7 28 31 -3 20
12. Elõszállás 15 3 3 9 21 43 -22 12
13. N.karácsony 15 3 3 9 20 46 -26 12
14. P.szabolcs 15 3 2 10 35 49 -14 11
15. Adony 15 3 1 11 28 42 -14 10
16. Sárszentágota 15 3 0 12 26 68 -42 9

EGYFÉLIDÕS
GÓLZÁPOR

Sárbogárd U16–Videoton
Baráti Kör U16 8-0 (7-0)

Sárbogárd: Morvai – Szabó, Horváth A.
R., Suhajda, Szalai, Boda, Tóth P., Suplicz,
Csõgör, Deák, Már, Horváth B., Bruzsa.
Cserék: Csõgör, Hollósi, Szabó O., Tóth L.
Videoton Baráti Kör: Nagy – Neumann,
Lencs, Rácz, Tislér, Lakatos, Dobosi, Mol-
nár, Boros, Sztankovics, Varga.
Cserék: Horváth, Dudás, Pintér.
A pályaválasztó jog felcserélése miatt ott-
hon fejezte be az õszi szereplést a Sárbo-
gárd. A csoport sereghajtója ellen az elsõ
félidõ 25. percében szerezte meg a vezetést
a hazai csapat. A jobb oldalról elvégzett
szögletrúgást a vendégek kapusa kiütötte
és Tóth P. az elé került labdát 16 m-rõl a
bal alsó sarokba lõtte, 1-0. Ezzel a góllal el-
indult a hazai henger. A 27. percben a vé-
dõvonalból kapott labdával Suhajda M. ki-
lépett és 17 m-rõl a léc alá lõtt, 2-0. A kez-
dés után megszerzett labdával Tóth P. a
bal oldalon a védelem mögé került és szé-
pen helyezett a kapuba, 3-0. A vidisek az
állandó nyomás miatt csak a védekezésre
tudtak figyelni. A 33. percben Suhajda M.
lövése kipattant a vendégek kapusáról és
az ismétlést Suhajda M. közelrõl már nem
hibázta el, 4-0. A 34. percben Suplicz B.
jobb oldali beadását Horváth D. Z. a saját
kapujába fejelte, 5-0 (öngól). A 38. perc-
ben a sárbogárdiak már fél tucatnál tartot-
tak. A röviden elvégzett kirúgást a védõtõl

Szalai Á. megszerezte és kapu jobb alsó
sarkába passzolta, 6-0. A félidõ befejezõ
momentuma: a 41. percben Horváth A. R.
helyzetét Már Z. fejezte be. A felezõvonal-
nál megkapott átadással Horváth A. R. a
kapusra vezette a labdát és lövését Nagy T.
kiütötte. Az érkezõ Már Z. az ajándékát-
adást a hálóba emelte, 7-0. A pihenõ után
vesztett lendületébõl a hazai csapat. Az 53.
percben a jobbra kilõtt labdával Boda A.
ellépett a védõ mellett és a hosszú sarokba
lõtt, 8-0. A mérkõzés végéig az eredmény
már nem változott. Az elsõ félidõben nyúj-
tott játék alapján nagyobb arányú gyõzel-
met reméltek a mérkõzést megtekintõ szü-
lõk, hozzátartozók.
Jók: a hazai csapat.

Tabella

1. Sárosd 13 13 0 0 147 7 140 39
2. Sárbogárd 13 12 0 1 107 18 89 36
3. Vajta 13 10 0 3 106 33 73 30
4. Polgárdi 13 9 0 4 112 37 75 27
5. Kisláng 13 7 1 5 96 50 46 22
6. L. komárom 13 7 1 5 53 52 1 22
7. Baracs 13 7 0 6 52 50 2 21
8. LMSK 13 6 0 7 35 58 -23 18
9. Mezõfalva 13 6 1 6 60 41 19 16
10. Enying 13 3 4 6 57 61 -4 13
11. S.mihály 13 4 0 9 36 68 -32 12
12. Perkáta 13 2 1 10 17 157 -140 7
13. Sz.battyán 13 1 0 12 8 135 -127 3
14. Videoton B. K. 13 0 0 13 19 138 -119 -1

MEGLEPÕ, DE NEM
MULATSÁGOS

Sárbogárd Öregfiúk–LMSK
Cobra Sport Öregfiúk 5-1 (2-0)

Sárbogárd: Horváth I. – Nedoba, Meister,
Kiss, Csendes, Tóth I., Csizmadia, Derecs-
kei, Szabó, Tórizs, Németh.
Cserék: Lakatos, Vanya, Simon, Németh F.
Zs., Kelemen, Kassai.
LMSK Cobra Sport: Orszáczki – Oláh,
Kovács I., Sütõ, Kovács J., Nasta, Burján,
Kalló, Hornyák, Csizmadia, Kerti.
Cserék: Borka, Volgemut, Takács, dr. Sav-
anyó.
Az esélytelenek nyugalmával készült a ha-
zai csapat a csoportot vezetõ, vereség nél-
kül érkezõ Lepsény ellen. Az elsõ félórá-
ban az egyenlõ erõk küzdelmében a me-
zõnyjáték dominált. A 30. percben Kele-

men B. elviharzott a bal oldalon és beadá-
sát a védelem röviden szabadította fel.
Csendes I. a hozzá került labdát 17 m-rõl a
jobb alsó sarokba lõtte, 1-0. A hazaiak ve-
szélyeztették a vendégek kapuját és a 40.
percben Csizmadia K. középen kiugratta
Tórizs A-t. Tórizs A. a kapust is kicselezve
az üres kapuba gurított, 2-0. A szünet után
is változatos, élvezetes játékkal folytató-
dott a mérkõzés. A vendégek gólszerzési
kísérleteit Horváth I., a hazaiak kapusa
bravúros védéseivel hárította. A 62. perc-
ben Kiss J. felfutott a jobb oldalon, beadá-
sát Kassai N. a kapust megelõzve a kapu
közepébe helyezte, 3-0. A 68. percben
már-már a hihetetlennek tûnõ eredményt
mutatott az eredményjelzõ. A bal oldalon
kapott átadással Tórizs A. két csellel átját-
szotta magát a védõkön és 16 m-rõl a kapu
jobb alsó sarkába lõtt, 4-0. Még nem volt
vége az örömjátéknak. A 72. percben meg-
volt az ötös, a gólok számában és a csapat-
nak is. Tórizs A. bal oldali beadását Szabó
A. igazítás nélkül a kapu bal oldalába bom-
bázta, 5-0. A 76. percben szépítettek a ven-
dégek. Csizmadia R. talált a hazai kapuba,
5-1. A szezon legjobb játékával meglepe-
tés- és megérdemelt gyõzelmet aratott a jó
erõkbõl álló Lepsény ellen a Sárbogárd.

Tabella

1. LMSK 12 9 2 1 41 21 20 29
2. Mezõszilas 12 9 0 3 31 13 18 27
3. Szabadbattyán 12 8 3 1 40 18 22 27
4. Enying 12 8 0 4 45 29 16 24
5. Aba–Sárvíz 12 7 1 4 34 26 8 22
6. Polgárdi 12 5 1 6 24 34 -10 16
7. Soponya 12 4 4 4 25 24 1 16
8. Kisláng 12 4 1 7 29 40 -11 13
9. Lajoskomárom 12 3 4 5 27 26 1 13
10. Sárbogárd 12 3 2 7 20 28 -8 11
11. Tác–Csõsz 12 3 1 8 23 25 -2 10
12. Cece 12 3 0 9 16 40 -24 9
13. Sárszentágota 12 2 1 9 14 45 -31 7

Szántó Gáspár
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GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

50x140 cm-es
Purmo LAPRADIÁTOR ELADÓ, 15.000 Ft.

Érdeklõdni: +36 30 3483 320

ÜZLETHELYISÉG KIADÓ. 06 20 437 7036

VAGYONÕRT KERESEK SÁRBOGÁRDRA,
nettó 1000 Ft/óra, üzletõrzésre, havi 200 óra.

+36 70 421 3900

BÉREMELÉS partnerünknél Székesfehérváron!
Keress decembertõl havi br. 220 ezer Ft-os

alapbér mellett átlag br. 58.000 Ft mûszakpótlékot,
és br. 25.000 Ft cafeteriát!

INGYENES CÉGES BUSZOK ÉS HELYI JÁRATOS
BÉRLETTÁMOGATÁS!

eszter.juhasz@adecco.com, +36 30 942-3684

GÉPKOCSIVEZETÕT KERESÜNK NYERGES
SZERELVÉNYRE, belföldi munkára.

06 70 4530 509

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Redõnyös 06 (30) 966 8446

Fakivágás, gallydarálás. 06 (20) 437 4869

Kemény, jó minõségû, aprított tûzifa, házhoz szállítva, 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

Sárbogárdon, az ipari szõlõhegyben 250 négyszögöl szõlõterület présházzal
eladó, víz, villany van. Telefon: 06 (20) 3863 827, 06 (25) 461 240

Tiszta szívbõl köszöntjük CecénTiszta szívbõl köszöntjük Cecén

Mészáros Istvánt és feleségét,Mészáros Istvánt és feleségét,
Balogh MáriátBalogh Máriát

60.60.
házassági évfordulójuk alkalmából!házassági évfordulójuk alkalmából!

Nagy szeretettel: a család apraja, nagyjaNagy szeretettel: a család apraja, nagyja
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