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Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág

NÕ A FORGALOMBIZTONSÁGNÕ A FORGALOMBIZTONSÁG
Kávé, mese, zene, Arad

Mi köti össze a kávét, a népmesét, a zenét és az aradi vértanút?
Elõrevetítem: nem csupán az, hogy szinte egymást követik az ünnepnap-
jaik (szeptember 29-e a kávé, 30-a a magyar népmese, október 1-je a ze-
ne világnapja, október 6-a pedig az aradi vértanúk emléknapja).
A magyar népmesék animációs változata – kifejezõ módon – jól ismert fu-
rulyadallammal indul. Azonban képernyõ és hang nélkül, nyomtatott for-
mában is tele vannak a régi magyar mesék zeneiséggel. A síp, furulya,
kürt, hegedû, ének mágikus erõvel bírnak, összekötik a földi halandókat az
állatok, tündérek, égi és föld alatti halhatatlan hatalmak világával. A me-
sékben a zene elvarázsol, vagy felold az átok alól, segítséget hív, vagy
gyógyít. A jól megírt szöveg, a míves magyar nyelv is mélyen megérint
bennünket rezgéseivel.
1848-ban egy ritmusra vertek a magyar szívek. A kor szellemi mûhelyé-
ben, a Pilvax kávéházban a gõzölgõ fekete mellett fölizzott a forradalom
parazsa és szabadságharccá tüzesedett. A csatatéren lobogó trikolor
alatt a feketét, az anyaföldet vér színezte pirosra.
Az 1949 októberében kivégzett tizenhárom vértanú egyike, a Szlovákiá-
ban született Lahner György honvéd vezérõrnagy aradi fogsága utolsó
napján – miután gyötrelmes búcsút vett imádott feleségétõl, a gyönyörû,
olasz származású Lucia Conchettitõl és ötéves kislányuktól –, mélységes
fájdalmát úgy tudta csak elviselni, hogy elõvette fuvoláját és eljátszotta
Donizetti „Lammarmoori Lucia”-jából a haldokló Edgár búcsúáriáját.
Így forr hát össze eggyé a kávé, a mese, a zene és Arad.

Hargitai–Kiss Virág

ÚJ HÁZIORVOSÚJ HÁZIORVOSÍrás a 4.Írás a 4.
oldalon.oldalon.

A DIÁKSPORT NAPJAA DIÁKSPORT NAPJA
Írás a 13.Írás a 13.
oldalon.oldalon.

Írás a 3. oldalon.Írás a 3. oldalon.
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Információk, aktualitások a vírushelyzetrõl
Tisztelt Sárbogárdiak!

Továbbra is fontos, hogy mindenki õrizze meg a nyugalmát és a méltóságát.
Továbbra is kérek mindenkit, hogy tartsa be az érvényes magatartási szabályokat, különösen a maszk viselésére, a távolságtartásra
vonatkozóakat.
Az önkormányzat intézményeiben – például a Sárbogárdi Zengõ Óvoda valamennyi oktatási helyén, a bölcsõdében és polgármesteri
hivatalban – a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend szerint dolgozunk. Ennek a következménye, hogy a szülõk nem
mehetnek be az intézményekbe, illetve hogy a hivatalban az elsõdleges ügyintézés az ügyfélszolgálaton történik.
Városunkban, ismereteink szerint jelenleg tizennégy személy van hatósági házi karanténban. A múlt hét óta további három személy
COVID-19 tesztje lett pozitív, így összesen hat ismert fertõzöttünk van.
Mielõbbi gyógyulást kívánunk nekik!
Kérem, hogy továbbra is mindenki tartsa be a szabályokat és mûködjünk együtt a helyzet kezelése során, köszönöm!
Tisztelettel:

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Járványhelyzet
a járás településein

Szeptember 30.

Alap: nincs igazolt koronavírus-fertõzött, 2 személy van hatósági házi karanténban.
Alsószentiván: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lévõ
személy.
Cece: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lévõ személy.
Hantos: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lévõ sze-
mély.
Igar: három hete volt egy fiatal fertõzött, de jelenleg nincs tudomásuk igazolt koronaví-
rus-fertõzött személyrõl, se hatósági házi karanténban lévõ személyrõl.
Káloz: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lévõ személy.
Mezõszilas: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lévõ
személy.
Nagylók: nincs igazolt koronavírus-fertõzött, 1 fõ van házi karanténban.
Sáregres: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lévõ sze-
mély.
Sárkeresztúr: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lévõ
személy.
Sárszentágota: volt egy fiatal fertõzött, de õ már meggyógyult, így jelenleg nincs se iga-
zolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lévõ személy.
Vajta: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lévõ személy.

Hargitai–Kiss Virág

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a

polgármesteri hivatalban

2020. szeptember
29-étõl a

SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉS
csak telefonos egyeztetés

után lehetséges.

A hivatalba való belépés csak

MASZK (orrot is eltakaró)
viselése, a kihelyezett

KÉZFERTÕTLENÍTÕ
használata és a

TESTHÕMÉRSÉKLET
ellenõrzése után lehetséges.

Az ügyfélfogadó térben egyszerre
5 fõ tartózkodhat.

A többi ügyfél a bejárat elõtt
várakozhat a szükséges távolság

megtartása mellett.

Ügyfélszolgálat:

hétfõ, kedd, szerda, csütörtök
8.00–11.30 óra és 12.30–15.30 óra,

péntek 8.00–12.30 óra.

Az ügyintézõvel való
IDÕPONTEGYEZTETÉS
céljából, kérjük, hívja a

06 (25) 520 260-as
telefonszámot.
Dr. Venicz Anita jegyzõ

Igazolt COVID-19 fertõzöttek száma
megyénként 2020. szeptember 30-án
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Nõ a forgalombiztonság a megújult 6219-es jelû
Dunaújváros–Sárbogárd összekötõ úton

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2018-ban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül orszá-
gosan több mint 526 kilométernyi út teljes körû felújítását indította el. A program keretében Fejér megyében a 6219-es
jelû út 14,5 kilométeres szakasza teljeskörûen megújult. Az összekötõ út felújítása a TOP-1.3.1-16-FE1-2017-00001
azonosító számú, „Közlekedésfejlesztés Fejér megyében II.” elnevezésû projekt egyik eleme. A projekt a 6219-es jelû
úton túl további megyei felújítást is magába foglal, melyeket a társaság 3,148 milliárd forint európai uniós vissza nem
térítendõ támogatás segítségével valósít meg. A térségben a Komplex Útfelújítási Program keretében megújult a 63-as
fõút 3 kilométeres szakasza is.

A Terület- és Településfejlesztési Opera-
tív Program részeként 14,5 kilométeren
újult meg a 6219-es jelû Dunaújváros–Sár-
bogárd összekötõ út. A projekt a TOP-
1.3.1-16 kódszámú, Gazdaságfejlesztést és
a munkaerõ mobilitás ösztönzését szolgá-
ló közlekedésfejlesztés címû felhívás kere-
tében valósult meg. A projekthez kapcso-
lódóan a közbeszerzési eljárás során kivá-
lasztott kivitelezõ mintegy nettó 1,3 milli-
árd forintból valósította meg a beruházást.
A Komplex Útfelújítási Program kereté-
ben a 63-as fõút 3 kilométeres szakasza
nettó 520 millió forintból újulhatott meg.
A 6219-es jelû Dunaújváros–Sárbogárd
összekötõ út 10+587 és 25+179-es kilo-
méterszelvények közötti, Mezõfalvától
Sárbogárdig tartó szakaszának felújítása

során a kivitelezõ Soltút Kft. új kötõréte-
get és kopóréteget épített, a kis sugarú íve-
ket átépítették és Mezõfalva település Sár-
bogárd felõli végén forgalomcsillapító szi-
get is épült. Megújították továbbá a vízel-
vezetõ rendszert, kitisztították az árkokat
és átereszeket, az elhasználódott KRESZ-
táblákat cserélték, valamint eddig nem al-
kalmazott burkolati jeleket, harántcsíko-
zást festettek fel. A 63-as fõút sárbogárdi
Vágóhíd utcától a Sport utcáig terjedõ sza-
kasza újult meg. A szakaszon a szegélyeket
kicserélték és a szegélyek mellett mindkét
oldalon kerékpársávot festettek fel. A sza-
kaszon továbbá új kötõ- és kopóréteg épült
és a szakaszon található 10 autóbusz-meg-
állóhely is megújult. A szegély melletti
víznyelõrácsokat új, sík rácsra cserélték,

mely a kerékpárosok szempontjából is biz-
tonságos közlekedést tesz lehetõvé.
A Terület- és Településfejlesztési Opera-
tív Program keretében országosan 2018-
ban több mint 526 kilométernyi 4 és 5
számjegyû mellékút felújítása indult el.
Ebbõl Fejér megyében 2018-ban mintegy
13,263 kilométernyi út, 2019-ben 13,658
kilométernyi út megújult és 2020-ban kö-
zel 28 kilométernyi út felújítása valósulhat
meg európai uniós forrásból. A program-
ról bõvebb információt a www.kozut.hu ol-
dalon olvashatnak.
A felújított utak
szeptember 28-ai
ünnepélyes átadá-
sán, melyre Sárbo-
gárdon, a dunaúj-
városi út torkolatá-
nál került sor, Mo-
sóczi László, az In-
novációs és Tech-
nológiai Miniszté-
rium közlekedés-
politikáért felelõs államtitkára, dr. Molnár
Krisztián, a Fejér Megyei Közgyûlés elnö-
ke, Varga Gábor térségi országgyûlési
képviselõ és dr. Galambos Dénes minisz-
terelnöki biztos mondott avató beszédet.
A beruházás részleteit Hesz Gábor, a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. fejlesztési és
felújítási igazgatója ismertette.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Meggondolatlanság okozott balesetet
A 63-as számú fõúton, Székesfehér-
vár felõl Aba irányába közlekedett
személygépjármûvel egy 19 éves sár-
keresztúri lakos, 2020. szeptember
27-én 15 órakor. A vele azonos
irányba haladó jármûszerelvény
elõzésébe kezdett, melynek során
egy szembõl érkezõ autónak ütkö-
zött. A frontális ütközést követõen a
vétlen sofõr elveszítette uralmát a
jármû felett, és továbbsodródva a
jármûszerelvénynek, majd egy amö-
gött közlekedõ autónak csapódott.
A baleset során ketten megsérültek.
Az eset körülményeit a Székesfe-
hérvári Rendõrkapitányság vizsgál-
ja.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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Sárszentmiklós új háziorvosa
Fiatal, 38 éves háziorvos fogadja a pácienseket a sárszentmiklósi körzetben: a
debreceni származású DR. OLÁH HENRIETTA, aki Sárbogárd elõtt szülõvá-
rosában, majd Szolnok megyében dolgozott.

– Neurológusként három év szakmai ta-
pasztalattal rendelkezem. Rengeteget dol-
goztam sürgõsségin, 300 óra pluszos vol-
tam, de elõfordult, hogy 500 órát is ügyel-
tem. Nem sokat unatkoztam. Nagyon sze-
rettem, ezért csináltam. Miután (három
évvel ezelõtt) megszületett a kisfiam, csa-
ládiasabb munkára vágytam, ezért döntöt-
tem úgy, hogy szeretnék egy háziorvosi
praxist. Elméletbõl már megvannak a vizs-
gáim, most töltöm a nyolc hónap gyakorla-
tot, ebben segédkezett nekem dr. Práger
Péter doktor úr dr. Sükösd Tamás polgár-
mester úr.
– Sárbogárdra költözött, a kereskedelmi
bank fölötti szolgálati lakásba.
– Igen, de elõbb-utóbb szeretnénk kertes
házba menni, közelebb a rendelõhöz, a kis-
fiunk és a kiskutyánk miatt is.
– Sárbogárd más jellegû és jóval kisebb
város, mint Debrecen.

– Éppen ilyet kerestem, ami minél köze-
lebb van a nagyvárosokhoz, mégis vissza-
fogottabb. Nem hiányzik a tumultus.
– A gyermek melyik óvodába jár?

– Sárbogárdra.
– Mennyire illeszkedett be?

– Szerintem jól érzi magát, egyszer se
mondta még, hogy nem szeretne menni. A
környékkel most ismerkedünk.
– A család mit szólt a költözéshez?

– Sajnos anyukám és apukám meghaltak,
csak egy nagynéném és testvérem van. A
családom a férjem, a gyerekem meg az
asszisztensem, Ibolya (Böde Ferencné),
aki nagyszerû kolléga, sokat segít nekem.
Õ már 1991 óta itt dolgozik, mindenre
rálátok õáltala.
– A páciensek részérõl milyen doktornõ
fogadtatása?

– Nagyon aranyosak, szófogadók, betart-
ják, amit kérek, nincs panasz rájuk. Szíve-
sen fogadok bárkit, várom azokat, akik
vissza szeretnének jelentkezni a körzetbe.

Hargitai–Kiss Virág

ARCÁTLAN CSALÓK
A VÁDLOTTAK PADJÁN

A Sárbogárdi Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be azzal a két nõvel szemben, akik
három idõs sértettet tévedésbe ejtettek, tõlük pénzt csaltak ki, valamint ékszereket tu-
lajdonítottak el.
A vádirat szerint a terheltek hosszabb ideje baráti kapcsolatban álltak egymással. Az
egyik vádlott a 77 éves, látássérült, gondozásra szoruló sértett házi gondozását végezte
annak sárbogárdi otthonában. A két vádlott megállapodott abban, hogy a sértett megté-
vesztésével aláíratott banki meghatalmazással pénzt vesznek fel a bankszámlájáról.
2019. december 30-án és 31-én egy dunaújvárosi és egy sárbogárdi bankfiókban
1.000.000 Ft-ot akartak a sértett bankszámlájáról felvenni, azonban az egyik esetben a
kifizetést megtagadták, a másik esetben az eljáró banki ügyintézõ a sértettet telefonon
értesítette, aki megtagadta a kifizetést. A két vádlott eltulajdonította továbbá az idõs nõ
arany ékszereit, összesen 738.000 Ft kárt okozva.
A dunaszentgyörgyi, 84 éves, beteg sértett úgy döntött, hogy eladja az általa lakott ingat-
lant. Az egyik vádlott – annak ellenére, hogy az ingatlan megvásárlása nem állt szándéká-
ban – vevõként jelentkezett azért, hogy felmérje, a sértettõl milyen értékeket lehet meg-
szerezni, amelynek érdekében a sértett bizalmába férkõzött. A házban felfigyelt két
arany ékszerre, kérte, hogy a sértett azt adja át neki, és majd az ingatlan vételárát megnö-
velik az ékszer összegével. A tévedésbe ejtett sértett átadta az összesen 350.000 Ft értékû
arany ékszereket a vádlottnak. A nõ a sértettõl pénzt is kért kölcsön azzal, hogy azt a ké-
sõbbiekben visszaadja neki. A vádlott ennek érdekében a sértettet taxival egy duna-
földvári bankfiókba szállította, útközben gyógyszert adott be neki, amely miatt zavart
állapotba került. A bankfiókban 3.850.000 Ft-ot vett fel a sértett, amelyet a vádlottnak
átadott.
Ugyanezen vádlott 2019 nyarán egy közösségi oldalon megismerkedett egy dánszent-
miklósi, 62 éves, pszichiátriai kezelésben részesülõ sértettel, akinek elõadta, hogy az
édesapját a londoni repülõtéren elfogták és a kiváltásához 200.000 Ft kölcsönre van
szüksége. A tévedésbe ejtett sértett 500.000 Ft-ot adott át a nõnek. Ezt követõen a vád-
lott újabb pénzt kért az édesapja kiváltására, amelynek érdekében a sértett hitelkár-
tya-szerzõdést kötött és a hitelkártyát átadta a vádlottnak, aki azzal közel 235.000 Ft-ot
vett fel.
Az ügyészség vádiratában a terheltekkel szemben börtönbüntetés kiszabását, közügyek-
tõl eltiltást, valamint a sértettek által elõterjesztett polgári jogi igények elbírálását indít-
ványozta.

Jászberényiné dr. Király Teodóra sajtószóvivõ

KÉRDEZTÉK
Mit ér így egy

rendelõ?
A töbörzsöki háziorvosi körzettel kapcso-
latban érkezett szerkesztõségünkhöz la-
kossági panasz, miszerint rövid a rendelési
idõ, fõleg, ha az orvos nem idõben érkezik
(mivel Igarról utazik Sárbogárdra). Volt,
hogy egy beutalóra két hetet kellett várni,
egy táppénzes papírért pedig órákig kellett
a váróban ücsörögni. Ráadásul az orvos
nem állít ki e-receptet, olybá tûnik, mintha
nem értene a számítógéphez. Amikor egy
páciens fölháborodását fejezte ki a vázolt
helyzet miatt, az volt a válasz, hogy szabad
orvosválasztás van, el lehet menni másho-
vá.
Kérdezték: Mit ér, ha van egy rendelõje
Töbörzsöknek, de nem mûködik rende-
sen?
Dr. Sükösd Tamás polgármester tud a
problémákról, melyek jelentõs kiváltó oka
az, hogy a körzeti asszisztenst (Farkasné
Ildit) betegség miatt kénytelenek egy idõre
nélkülözni, és nincs állandó helyettese;
volt, hogy minden nap más volt az asszisz-
tens. Most sikerült egy fiatal egészségügyi
dolgozóval 1-1,5 hónap idõtartamra meg-
állapodni, ami a gondok egy részére meg-
oldást hozhat. Hozzátette: a rendelõ jól
felszerelt, a számítástechnikai rendszer
mûködik, csak használni kell.

Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág
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Család- és Gyermekjóléti Központ
„Mi lehet jobb annál, mint szeretni, amit csinálunk, és tudni, hogy annak értéke is van?”
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, va-
lamint a Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont dolgozói is nap mint nap e gondola-
tok jegyében végzik munkájukat. Errõl
vall szakmai vezetõjük, Ladányi-Mészá-
ros Judit.
A Sárbogárdi Család- és Gyermekjóléti
Központ 1997-ben jött létre Sárbogárdon.
Ez idõ alatt megannyi átszervezést megél-
tünk már. 2007 óta a Sárbogárdi Egyesített
Szociális Intézmény egyik szakmai egysé-
geként mûködünk. A jelenlegi szervezeti
minta 2016-ban alakult ki a gyermekvédel-
mi törvény jelentõs módosulásának hatá-
sára. A létszámleépítés sajnos minket is
érintett. Terület- és feladatellátásunk en-
nek ellenére megsokszorozódott. Példa-
ként említem, hogy egyik esetmenedzser
kollégámnak 69 családja van, annak elle-
nére, hogy a törvény szerint maximum 25
családja lehetne. A járásban 12 települést
látunk el hárman, és még így sem mi va-
gyunk a legrosszabb helyzetben lévõ köz-
pont az országban. Az intézményben je-
lenleg kilencen dolgozunk. Minden szu-
pervízión, minden szakmai megbeszélésen
elhangzik, hogy a munkahelyi nehézsége-
ket a munkahelyen kell hagyni a munkaidõ
végeztével. A kollégáim erre nem képesek.
Sokszor hetekig rágódunk, hogyan lehetne
még többet segíteni egy-egy családnak.
A szolgálatok, melyek minden településen
elérhetõk, azokkal a családokkal foglal-
koznak elsõsorban, akiknek problémája
nem olyan mértékû, hogy rendszeres csa-
ládlátogatás volna szükséges. Vagyis azok-
kal, akikkel a beszélgetés az elsõ interjúval
lezárható. Ha mégis kell is a rendszeres
kapcsolattartás, akkor sincs súlyos veszé-
lyeztetettség, illetve a szülõ együttmûkö-
dése is feltételezhetõ. Veszélyeztetettség:
olyan – a gyermek vagy más személy által
tanúsított – magatartás, mulasztás, vagy
körülmény következtében kialakult álla-
pot, amely a gyermek testi, értelmi, érzel-
mi vagy erkölcsi fejlõdését gátolja, akadá-
lyozza.
Amikor a család együttmûködése nem
megfelelõ, vagy a veszélyeztetettség mér-
téke az alapellátás keretein belül nem
megszüntethetõ, akkor kerül sor védelem-
be vételre. A védelembe vétel során bevo-
násra kerül a hatóság, a gyámhivatal is. En-
nek a gyermekvédelmi intézkedésnek az

eredményeként születik egy gondozási–
nevelési terv, amelyben meghatározásra
kerül, hogy a szülõknek, kiskorúnak mi-
lyen feladatai vannak a problémák meg-
szüntetésére. Innentõl a szolgálat és a köz-
pont munkatársai közösen gondozzák a
családot. A protokoll elõírása szerint havi
három alkalommal kell kapcsolatot tartani
a családdal. Egy év múlva kerül sor felül-
vizsgálatra. Ekkor értékeljük a gondozási
tervben foglaltakat.
Amennyiben a családban a problémák oly
mértékûek, hogy a kiskorúak nem tartha-
tók tovább vér szerinti családjuknál, akkor
kerül sor nevelésbe vételre. A nevelésbe
vétel nagyon hosszú eljárásmenet. Nagyjá-
ból 3-4 hónapot vesz igénybe. Ideiglenes
hatályú elhelyezés (azonnali intézkedés)
konkrét életveszély esetén lehetséges. A
szakmai irányelveket tartva ezek a dönté-
sek egészen egyszerûnek tûnhetnek. Hi-
szen jó esetben minden szükséges doku-
mentum rendelkezésre áll egy döntés meg-
hozatala során. Azonban egy ilyen döntést
javasolni korántsem olyan könnyû, mint
ahogy azt egy laikus gondolkodná.
Központunk jogi és pszichológiai, vala-
mint gyógypedagógiai tanácsadást, 2018
óta óvodai–iskolai szociális szolgáltatást is
biztosít a járásban.

A Covid-19 járvány elsõ hullámában kollé-
gáink nagyon sok szakmai és lelki nehéz-
séggel találkoztak. Egyrészt nem volt lehe-
tõségünk olyan ütemben családot látogat-
ni, ahogy azt korábban tettük. Ezért ügyfe-
leinknek nem is tudtunk olyan mértékben
segítséget nyújtani, mint korábban. Rá-
adásul átmenetileg a hozzánk érkezett
adományok mértéke is lecsökkent. Más-
részt mi magunk is olyan helyzettel talál-
tuk szemben magunkat, amire nem na-
gyon volt meg a megoldás. Hogyan legyek
elérhetõ? Mi lesz, ha megbetegszem és
megfertõzöm a saját ellátottamat? Mi lesz,
ha a családom betegszik meg miattam? A
járvány idõszakában intézményünk ellátta
azokat az idõseket, akik nem mehettek ki
otthonaikból vásárolni, gyógyszert felírat-
ni. Bevásároltunk a hatósági házi karan-
ténban lévõ személyeknek.
A szolgálat adományozási tevékenységét
nagy mértékben segítik a településen mû-
ködõ civil szervezetek. Nélkülük nem is
tudnánk ilyen mértékben ellátni a rászoru-
ló családokat. Köszönet nekik ezért!
Aki szociális szakember, az soha nem tudja
igazán elhagyni ezt a hivatást. Lehetnek ki-
térõk az életében, de mindig-mindig visz-
szatér a szociális területre. Miért? Egysze-
rû a válasz: mert segíteni jó! Hálás vagyok
azért, hogy egy olyan csapatban dolgozom,
ahol elkötelezett emberek vannak. Olyan
emberek, akik a vírus idején is méltóság-
teljesen küzdöttek meg saját félelmeikkel,
miközben nap mint nap újra indultak dol-
gozni, mert a segíteni akarás felülírt min-
dent rossz érzést, negatív gondolatot ben-
nük a járvánnyal kapcsolatban.

Információ:
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat,

valamint
Család- és Gyermekjóléti

Központ
7000 Sárbogárd, József Attila 14.

Telefonszám:
06 25 508 970, 06 25 508 971

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2020. szeptember 11-ei ülésén elfogadta:

– a 19/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendeletet
az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.
27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

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

Dr. Venicz Anita jegyzõ
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LAPOZOM
AZ INDEXEMET

Tegnap a kezembe került egy index (magyarul: egye-
temi leckekönyv), amely tartalmazza Leszkovszki Al-
bin egyetemi hallgató 1975-tõl 1978-ig teljesített óra-
látogatásainak és vizsgáinak listáját. Mégpedig hol,
melyik egyetemen? Hát kérem, a Színház- és Film-
mûvészeti Fõiskola színházelméleti szakán. Igen, ott,
ahol a mai hallgatók a most már egyetemmé elõlépte-
tett intézmény egyik épületét forradalmi hevületük-
ben elfoglalták, és országnak, világnak megmutatják,
hogy rabok tovább nem lesznek.
Feszülten lapozom ezt az indexet, mint egy régészeti
leletet. Az aláírásokból rég elhunyt tanárok arca sej-
lik elõ. Hegedûs Géza bácsié, aki kedves raccsolással,
némi regényesítéssel tárta föl az ókori és középkori
színház titkait. A színház és a kultúra imádata hatotta
át a szavait, ettõl volt lenyûgözõ. És a másik kultúra-
imádó, Elbert János, a XX. századi amerikai és orosz
drámairodalom fordítója és mély értõje, akit késõbb,
1983 márciusában Siófokon titokzatos kezek meg-
gyilkoltak, valószínûleg azért, mert bizonyos titkos
tárgyalások tolmácsaként túl sokat tudott. És látom
Major Tamásnak, az 50-60-as évek színházi császárá-
nak az aláírását, aki színigazgatókat ültetett a székük-
be vagy rúgott ki. Nekünk például arról beszélt indu-
latosan, hogy minden verset másképp kell tolmácsol-
ni, az egyformaság a versmondás halála. És felfedez-
hetem Petrovics Emil nevét, aki a Zeneakadémia tan-
székvezetõjeként évek múlva a fiam zeneszerzéstaná-
ra lett. Másokat is említhetnék, fajsúlyos embereket.
Lengyel György úgy beszélt színházi stílusokról, hogy
az említett külföldi elõadásokat meg is nézte. (Talán
ezért voltak a saját itthoni rendezései „túl okosak”.)
Egy polcról elõkotortam a fõiskolán készített jegyze-
teimet. Elámultam, mennyi ismeret, tapasztalat tó-
dult az agyunkba ezeken az elõadásokon. Világossá
vált számomra, hogy ez az oktatási intézmény komoly
helye volt ekkor a magyar kultúrának. A tanárok ko-
molyan vették a munkát, felkészültek voltak, jó elõ-
adók. El kell ismernem, hogy én sokat tanultam itt.
Az az intézmény napjainkban kifordult a sarkaiból. A
hallgatók megszállták a fõépületet. Elfoglalták, sen-
kit nem hajlandók beengedni, csak saját magukat.
És? És semmi. Nem tárgyalnak, csak ha a hatóság tel-
jesíti a feltételeiket. Van ez a szó, hogy abszurd. A la-
tinban olyasmit jelentett, hogy képtelen, balga, alkal-
matlan. Fölvették ezeket a gyerekeket meglehetõs
túljelentkezés helyzetében, hogy magukba szívják a
színészmesterség, filmkészítés szaktudományát.
Hát… Nem szívják. Elzárják a bejáratot. Ifjonti hév-
vel küzdenek azért, hogy maradjon minden úgy,
ahogy van.
Tíz évre visszamenõleg megnéztem a neten az ott
végzett fiatalok névsorát. Azt hiszem, nem láttam üs-
tököst. Legfeljebb egyet: Vidnyánszky Attilát. Az if-
jabbikat. Õ talán üstökös. És döbbenjünk meg: a vál-
toztatni nem akarók között találjuk õt.
Azt hiszem, sztrájk van. A csodamasina nem mûkö-
dik, az út szélén vesztegel. Egy-két alkatrészét aligha-
nem ki kellene cserélni, de akik meg tudják akadá-
lyozni, megakadályozzák. Aljasoznak, indulatosan vi-
szonyulnak, talán mert veszélyeztetve éreznek némi
privilégiumokat. Hogy lesznek ebbõl új Õze Lajosok,
Kállai Ferencek, csodás Törõcsik Marik, Sinkovits
Imrék? Pedig nagy szükség volna rájuk.

L. A.

Elhunyt Kemény Istvánné
Szeptember 20-án, életének 89. évében elhunyt
Kemény Istvánné, született Pintér Erzsébet – tet-
te közzé a szomorú hírt családja. Az alapi
néptánc- és népdalköri mozgalmat megalapozó
pedagógust Alap község fejlõdéséért végzett ki-
magasló munkája elismeréseként 2011. június
12-én, a IX. Alapi Pünkösdi Néptáncfesztivál ke-
retében „Alap Községért” emlékplakettel tün-
tette ki Alap Község Önkormányzata.

A köztiszteletnek örvendõ Erzsike néni 1931. február 20-án született Sár-
bogárdon, középparaszti családban. Két lánytestvérével együtt szeretet-
ben nevelkedtek. A négy elemit, majd a négy polgárit Sárbogárdon végez-
te. 1945-ben a Kecskeméti Leánylíceumba került, ahol 1949-ben sikeres
érettségi vizsgát tett. Édesapja ekkor már súlyos beteg volt, ezért nem állt
módjában visszamenni Kecskemétre, hogy ott a pedagógiai gimnáziumot
elvégezze, hanem mint bejáró tanuló Székesfehérváron folytatta tanul-
mányait.
Hogy a család nehéz anyagi körülményein javítson, 1950 nyarán Göböljá-
rásán idény-napköziotthont vezetett. 1950 õszén megkezdte pályafutását
a sárbogárdi általános iskolánál mint gyakorló tanítójelölt. A képesítõ-
vizsga sikeres letétele után még hat évig Sárbogárdon dolgozott.
1957. február 27-én férjhez ment, és ezt követõen a házaspár már az alapi
általános iskolában folytatta pedagógusi pályafutását. Két lányuk szüle-
tett; Judit a Szegedi Zenemûvészeti Fõiskolán tanult (és zongorakísérõje
volt a Huszics Vendel Kórusnak), Erzsébet pedig (szintén Szegeden) a
Tömörkény István Iparmûvészeti Szakközépiskola textiltagozatán.
1975-ben az Oktatásügy Kiváló dolgozója kitüntetésben részesült, és több
ízben kapott rendkívüli elõléptetést is.
(Forrás: Alap község honlapja)
Nyugodjon békében, kedves emlékét megõrizzük!

Hargitai–Kiss Virág

TÖRTÉNELMI SÉTA
SÁRBOGÁRDON

Barangolás egy jelenkori és hajdanvolt mezõvárosban
címû helytörténeti mû.

Kapható a Hírházban (Sárbogárd, Hõsök tere 12.)

Ára: 7.000 Ft
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ZENESZÕTTES
A zene világnapja, október 1-je alkalmából olyan sárbo-
gárdi kötõdésû fiatalokat szólaltattunk meg, akiknek éle-
tében a mai napig jelen van a zene. Ahogy egyikük találó-
an megfogalmazta „átszövi” a mindennapjaikat. Arra
kértük õket, valljanak arról, mit jelent ez számukra.

A zene számomra terápia. Képes begyógyítani a lélek sebeit, be-
tölteni a szívben lakozó ürességet, és általa nyílik ki a kapu a vég-
telenbe, az örökbe, az egyetemesbe. Zene nélkül az élet sivárabb
és szürkébb lenne, és nem lehetne kifejezni az örömöt, a boldog-
ságot, de a fájdalmat, a szomorúságot és a szenvedést sem. A zene
menekülés, út és cél is egyben. Kirángat a kétségbeesésekbõl, úti-
társ az élet vándorútján. Valamint segít, hogy a célba érkezve
megéljük a pillanatot.
Ezt jelenti nekem a zene.

Bereczk Dávid kunszentmiklósi hatodéves gyakornoklelkész

Hadd meséljem el egy napomat!
Korán reggel felcsendül az ismerõs dallam, ami tudatja velem,
hogy itt az ideje kikászálódnom az ágyból és útnak indítani a csa-
ládot. Gyors készülõdés után, mikor már a kocsiban utazunk az
ovi felé, a gyerekekkel azt játsszuk, hogy ki kell találni, milyen
hangszerek szólnak a rádióban. Aztán a legkisebbel otthon dél-
elõtt hosszan énekelgetünk, mondókázunk. Mikor végre elalszik,
jut idõ a házimunkára, ami természetesen csak akkor kellemes, ha
közben a kedvenc muzsikáimat hallgathatom. Délután, amikor a
„nagyok” hazaérnek, bevesszük magunkat a szobájukba és Ha-
lász Judit dalai mellett rajzolunk, játszunk. Vacsora, fürdés, me-
seolvasás után pedig csak akkor hajlandók elaludni, ha a férjem,
vagy én (esetleg mindketten) elénekeljük a szokásos altatókat.
Ha végre elcsendesedett a ház, indulok futni, közben a fülemben
szólnak lüktetõ dallamok, amelyek kellõ lendületet adnak a vá-
gyott táv lefutásához.

Mit jelent számomra a zene? Mindent. Átszövi a napjaimat, a te-
vékenységeimet, az egész életemet. Zenehallgatás és éneklés köz-
ben sokkal intenzívebben élem meg az érzéseimet, érthetõbben
fejezem ki magam, könnyebben kapcsolódom másokhoz. És ami
talán a legfontosabb: ilyenkor tudok legõszintébben rácsodálkoz-
ni a kegyelmes Isten szeretetére.

Dizseri–Horváth Réka
(ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, mesterszak)

Nekem a zene leginkább a magam és mások érzéseinek a kifejezõ-
dését jelenti: dicséretet, örömöt, mélabút, vagy felszabadulást.
Ha a dalhoz szöveg is társul, gondolkodásra késztet, vagy – bugyu-
tasága miatt – manapság sokszor elszomorít. Ugyanakkor van
bennem csodálat is: azok a zsenik, akik megrendelésre, vagy egy-
szerûen csak azért, mert bennük volt/van ez a talentum, és adni,
mondani szeretnének valamit a nagyvilágnak abból, ami bennük
van, elképesztenek. A zene – szöveggel, vagy nélküle – számomra
a legkifejezõbb dolog, amiben én magam is örömömet leltem és
lelem.

Németh Csaba budapesti fogtechnikus

Miért zenélek?
2011-ben szüleim tanácsára kezdtem el gitárt tanulni. Az elsõ
évek nehezen mentek, de sok lehetõségem volt szerepelni, siker-
élményeket szerezni. Lassacskán a zene az életem részévé vált, a
napi gyakorlás már örömteli volt. A könnyûzene mellett a ko-
molyzene is felkeltette az érdeklõdésemet. Kihívásnak tekintek új
darabokat tanulni. Amikor zenélek, kizárom a külvilágot, a lel-
kem megnyugszik. Célom, hogy a megszerzett tudást és zene sze-
retetét másokkal is megoszthassam.

Szántó Bulcsú, a Hermann László Zenemûvészeti
Szakgimnáziumának gitár tanszakos hallgatója

Elsõként az jutott eszembe, hogy mennyire sokszor jelentett szá-
momra kihívást a zenetanulással eltöltött 12 év. Gyakorlások a
nap szinte bármely szakában, a családi ház, a kollégium, a gimná-
zium bármely szegletében. A sokszor megismételt egyetlen nehéz
ütem, futam, vagy befejezés. A metronóm parancsoló kattogá-
sa.... És aztán eszembe jut a rengeteg katarzis, amikor azt érez-
tem, hogy végre sikerült. Az a zeneóra, amikor csak a zongorakí-
sérõ tanár és én hallottuk, hogy megvolt az a bizonyos nehéz sor.
De megvolt, és ez önbizalmat adott, és bizony a zene szeretetét.
Amiben benne van az alázat, a gyakorlás, az együttmûködés, a
sok-sok remegõ ujj, az elhasznált nád és a szélén már elegánsan
felpöndörödõ kotta, mely mind-mind a kitartásomat tükrözte.
Hálás vagyok a tanáraimnak, akik végigkísértek ezen az úton!

Varga Júlia, a Váci Piarista Gimnázium Kollégiumának nevelõtanára,
valamint az ELTE neveléstudományi és Károli Gáspár Református

Egyetem drámapedagógus szakos hallgatója

Úgy gondolom, a zene nélkülözhetetlen eleme az emberi életnek,
hiszen a léleknek olyannyira szüksége van rá, mint a testnek a víz-
re és a táplálékra. Ha belegondolunk, a zene ott van a mindennap-
jainkban, ami sokszor nem is tudatosul bennünk, de ha hirtelen
eltûnne, akkor minden ember érezné a hiányát, mivel nélküle az
élet olyan szürke és egyhangú lenne. Az emberiség életében már
õsidõk óta jelen van a zene, és nem tudunk mondani olyan kultú-
rát, ahol valamilyen formában ne jelent volna meg. Ennek oka pe-
dig a zenének az a mély kifejezõ ereje lehet, amit szavakba már
nem tudott önteni az ember.

Révész Sándor, a Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Karának elsõ éves hallgatója

Énekelni gyönyörûség.
Ilyen egyszerû!

Az egyik legcsodálatosabb testtanu-
lási gyakorlat az éneklés. Eközben
ugyanis a gyermek agyának olyan
virtuóz módon kell a hangszalago-
kat modulálnia, hogy hajszálponto-
san a megfelelõ hang jöjjön ki. Ez a
lehetõ legjobb finommotorikus gya-
korlat, ugyanakkor ez a feltétele
minden késõbbi, nagyon differenci-
ált gondolkodásmódnak is.
Ráadásul az éneklés esetében egy
nagyon komplex kreatív teljesít-
ményrõl van szó. Hiszen a gyerek-
nek az egész dalt fejben kell tartania ahhoz, hogy egzakt mó-
don a megfelelõ idõpontban eltalálja a megfelelõ hangot. És a
kórusban megtanul alkalmazkodni is a többiekhez – ami a szo-
ciális kompetencia egyik feltétele.

Ezen kívül a gyerekek valami csodálatos dolgot is megtapasz-
talnak: azt ugyanis, hogy nem tudunk félni, ha énekelünk. Ma
már tudják a neurobiológusok, hogy a felszabadult agy éneklés
közben nem képes félelemérzéseket mobilizálni. Ezért énekel
az ember évezredek óta lefelé menet a pincébe. Nem azért,
hogy elijessze az egereket.

Gerald Hüther, német agykutató és
neuropszichológus (forrás: internet)
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SZÍNEK ÉS FÉNYEK
Kiállítás nyílt

Vácziné Gõdér Márta festményeibõl
a Madarász József Városi Könyvtárban.

Megtekinthetõ a könyvtár
nyitvatartási idejében.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Vácziné Gõdér Márta vagyok, Sárszentágotán szület-
tem, ahol 19 éves koromig éltem. Gyerekkorom meg-
határozó élménye volt a természethez közeli kötõdés,
a kézzel készített tárgyak megismerése, készítése. Eh-
hez sokat segített szülõfalum környezete, élõvilága,
természeti értékei és a színek, amelyek a mai napig el-
varázsolnak.
Zámolyon élek. Három gyermekem, négy unokám van. Gyermekeim és unokáim a legfon-
tosabb szerepet töltik be az életemben. Hiszem, hogy a család a legnagyobb összetartó erõ.
A mûvészethez való érdeklõdésem felnõttkoromban teljesedett ki. Szívesen jártam a mú-
zeumokat, galériákat. A kiállításokon belül a festmények szépsége, különlegessége raga-
dott meg, párhuzamot vonva a történelmi eseményekkel.
Négy éve kezdtem el festeni autodidakta módon. Internet segítségével különbözõ techni-
kákat sajátítottam el, ötvözve saját identitásommal, egyéni elképzeléseimmel. Késõbb Si-
mon M. Veronika festõmûvész szervezésében lehetõségem nyílt fejleszteni tudásomat.
Ezek az örömfestések inspiráló hatással voltak rám. Jelenleg Nógrádi Katalin festõmûvész
tanodáját látogatom, ahol felfedezem és gyakorlom a festészet titkait.

Festményeimhez olajfestéket, ritkább esetben akrilt használok. A
klasszikus tájképfestés áll közel hozzám, de nagyon jól érzem magam a
bibliai témájú alkotások lélekemelõ, spirituális állapotában is. Nyitott
vagyok a modern, a kortárs mûvészet iránt, képeim között e témájú al-
kotások is megtalálhatók.

Bízom benne, hogy a kiállítás örömöt ad a látogatóknak és jó érzéssel
sétálnak végig a képeim elõtt.

Mottóm: „Soha ne érezd magad túl öregnek ahhoz, hogy új célokat állíts
fel, vagy új álmaid legyenek.” (C. S. Lewis)

Október 7-én (szerdán) 17 órától vendégünk

Csepelyi Adrienn újságíró,
a WMN munkatársa, futballblogger

A Belemenés címû könyv írójával a szatmári gyökerekrõl, a csa-
ládról, mentett kutyákról, újságírásról, operákról, fociról, a Liver-
pool FC-rõl Gyöngyössy Csaba beszélget.

Helyszín: Madarász József Városi Könyvtár

Az este során lehetõség nyílik a Belemenés c. könyv megvételére és dedikálására.
Kérjük kedves vendégeinket, hogy a járvány miatti higiéniai elõírásokat a találkozó
ideje alatt is legyenek szívesek betartani.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és családját

Plihál Katalin: Kard és térkép címû
könyvének bemutatójára

A könyvet bemutatja: dr. Mihalik József ny. á. mérnök-õrnagy
Köszöntõt mond: dr. Sükösd Tamás,

Sárbogárd város polgármestere
Idõpont: október 5. (hétfõ) 17 óra

Helyszín: Sárbogárd Város Önkormányzatának díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

A találkozó után lehetõség nyílik a bemutatott könyv kedvezményes vásárlására és
dedikálásra.
A belépés ingyenes. (Kérjük kedves vendégeinket, hogy a járvány miatti higiéniai elõ-
írásokat a találkozó ideje alatt is legyenek szívesek betartani.)

Könyvajánló

Orvos-Tóth Noémi:
ÖRÖKÖLT SORS
Családi sebek és a

gyógyulás útja

A magam életének a figyelése, és mûkö-
déseim, az élethez való hozzáállásom
tanulmányozása során találkoztam Or-
vos-Tóth Noémi Örökölt sors címû
könyvével. Ez a könyv a transzgeneráci-
ós minták életünkre gyakorolt hatásá-
val foglalkozik. Ez a minta a szüleinktõl,
nagyszüleinktõl és további felmenõink-
tõl születésünk során magunkkal hozott
programok sokasága, melyek befolyá-
solják az életünket. Hányszor megfo-
gadjuk, hogy mi majd nem cselekszünk
úgy, mint a szüleink, majd mi megmu-
tatjuk! Mégis azt vesszük észre, hogy
ugyanúgy szólunk, reagálunk, mint õk.
Ha felnõtt gyermekeink életét figyeljük,
felfedezhetünk hasonlóságot a mi éle-
tünk vagy a felmenõink élete között. A
sokszor sorsszerûnek érzett események
nem mindig a saját személyiségünkbõl
fakadnak, hanem lehet egy megörökölt
batyu, amelyet magunkkal cipelünk.
Akadályoz a megújulásban, életünk
megváltoztatásában. Lehet, hogy a mi
félelmünk a változástól nem is a miénk,
hanem a háborút átélt nagymamánk
rettegése, félelme. A szüntelen aggo-
dalmunk a pénz, az anyagi javak elvesz-
tésétõl, valamelyik felmenõnk szegény-
ségének, szûkölködésének a lenyomata
bennünk. Az életünk megváltoztatásá-
ra tett erõfeszítéseinkkor meg kell vizs-
gálni családi mintáinkat, örökölt sor-
sunkat. Már a felismerések is felszaba-
díthatnak a teherként cipelt súlyos
problémák alól. Ideje, hogy letegyük a
múlt batyuját, megköszönve a tanítását,
hogy végre a saját életünket éljük! Ha
beleállunk a saját életünkbe, akkor
tudunk igazán felelõsséget vállalni a
tetteinkért. A múlt terhei már nem
nyomasztanak bennünket, és a jövõre
vonatkozó döntéseinket már egyedül
mi hozzuk meg. Ehhez az önismereti
úthoz ad segítséget és irányjelzõket ez a
jól érthetõ, nagyon gyakorlatias könyv.

Horváth Katalin
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A népmese napja, szeptember 30-a alkalmából

A furfangos székely menyecske
Hol volt, hol nem volt, hetedhét
országon túl, még az Óperenci-
ás-tengeren is túl, volt egyszer
egy szegény ember s annak egy
felesége. Hát az az asszony so-
hase azt csinálta, amit kellett
volna. Ha az ura mondott neki
valamit, hogy így csináld, ked-
ves feleségem, azért se úgy csi-
nálta. Ha azt mondta neki, ked-
ves feleségem, azt nem kell csi-
nálni, azért is megcsinálta. Volt
baja vele elég a szegény ember-
nek.
– Hallod-e, feleség, meghívtak
lakodalomba, el kéne menjünk!
– mondta egyszer a szegény em-
ber.
– Én bizony nem megyek!
Azt mondja erre az ura neki:
– Hallod-e, nem hívtak lakoda-
lomba!
– Azért is elmegyünk!
Hát így éltek, mint két kutya a
kert közt.
Egyszer az ember elment szán-
tani, s azt mondja a feleségé-
nek:
– Hallod-e, feleségem, nekem
délre pontosan ott legyen az
ebéd, mert nehéz munkát vég-
zek, elfáradok!
De azért se volt ott. Gondolta
magában az asszony: „Mond-
jad, bolond, mondjad, azért se
viszem neked az ebédet ponto-
san!” Gondolta magában az
ember: „Na, megállj, mert for-
dítva mondom!”
– Hallod-e, feleségem, nekem
ki ne hozd a délebédet harang-
szóra, ráérsz délután is. Nehogy
valami jót hozzál, jó lesz egy ki-
csi bableves is!
Az asszony azért is tyúkot vá-
gott, fánkot sütött, s pontosan
délre, mikor harangoztak, kivit-
te az urának a mezõre.
Jól van, ez is eltelt. Egyszer az
ember mit gondolt, mit nem,
már megunta a feleségét, gon-
dolta magában, csinál egy göd-
röt a föld végére. Ásott is egy jó

mély gödröt, s mikor az asszony
kihozta az ebédet, azt mondja
neki:
– Hallod-e, feleségem, nehogy
odamenj a gödör széléhez!
De az asszony azért is odament.
Mikor már jól a szélén volt, azt
mondja az ember neki:
– Ügyelj, édes feleségem, ne-
hogy beleessél!
Az asszony azért is beleesett.
– Na, ha beleestél, ülj is ott! – le-
gyintett az ember.
Otthagyta, összeszedte a lovat,
az ekét, s hazament. Az asszony
ott a gödörben mérgelõdött egy
darabig, próbálkozott kijönni,
de nem tudott.
– Jaj, jaj – sóhajtozott –, nem
bánnám, ha akárki kivinne in-
nen, még ha az ördög volna is!
Alig szólta ki, ott termett az ör-
dög.
– Na – azt mondja –, hívtál, itt
vagyok!
– Vigyél ki ebbõl a gödörbõl! –
kérlelte az asszony.
Hamar a hátára vette az ördög a
székely asszonyt, s kivitte. Azt
mondja neki, mikor kiértek a
gödörbõl:
– Na, most szállj le a hátamról!
– Nem szállok én!
– Szállj le, asszony!
– Nem szállok!
Elkezdett az ördög vele futkos-
ni az egyik föld végérõl a másik-
ra.
– Szállj le, asszony!
De az asszony nem szállt le az
ördög hátáról. Hogy, hogy nem,
arra vetõdött egy huszár. Azt
mondja az ördög neki:
– Hallod-e, te huszár! Szabadíts
meg engem ettõl az asszonytól,
mert ha megszabadítasz, én
gazdag emberré teszlek, még
királlyá is!
A huszár odament, a kardját ki-
húzta.
– Szállj le az ördög hátáról, te
székely asszony!

– Nem szállok én!
– Ha le nem szállsz, akkor a kar-
dommal mindjárt kettéváglak!
– Akkor se szállok!
– Hát, ha nem szállsz le, akkor
maradj ott!
– Azért is leszállok! – repliká-
zott, s leugrott az ördög hátáról
a székely asszony.
Na, az ördög bebújt egy híd alá,
s mikor arrafele ment a huszár,
azt mondja neki:
– Ide figyelj, te huszár! Jót tettél
velem, most én is jót teszek ve-
led. Elmegyek a legközelebbi
városba, s belebújok egy király-
leányba. Hívnak oda mindenfé-
le csodadoktorokat, hogy meg-
gyógyítsák, de senki se tudja
meggyógyítani. Te gyere oda, s
csak annyit kiálts, hogy bújj ki
onnan, ördög, s én abban a
szent helyben kibújok. Onnan
belebújok egy másik királyle-
ányba, de abból nehogy engem
kikergess, mert akkor beléd bú-
jok.
– Jól van – hagyta annyiban a
huszár.
Az ördög elburungozott, s bele-
bújt a királyleányba. A huszár is
késõbb odaért a városba, hát
látja, hogy akárkivel találkozik,
mindenki olyan bánatos. Kér-
dez egy asszonyt:
– Mondja, nénémasszony, mifé-
le nagy baj van ebben a város-
ban, hogy itt úgy búsul minden-
ki?
– Hogyne búsulna, vitéz uram,
úgy rázza a hideg, mindenféle
rossz betegség a királykisasz-
szonyt, belébújt az ördög. Hív-
tak már mindenféle doktoro-
kat, de nem tudnak rajta segíte-
ni.
Odamegy a huszár a királyi pa-
lotához, s jelentkezik, hogy
meggyógyítja a királykisasz-
szonyt. Oda is engedik, megáll
az ágy lábánál, s elkiáltja magát:
– Bújj ki, ördög, a királykisasz-
szonyból!

Az ördög ki is bújt abban a szent
percben, s elburungozott, egy
másik királykisasszonyba bújt
bele. A király mindjárt megju-
talmazta a huszárt, feleségül
adta hozzá a leányát.
Egyszer csak híre ment, hogy
milyen beteg a szomszéd or-
szágnak a királykisasszonya.
Éppen olyan betegsége van,
mint az õ feleségének. Odajár-
nak mindenféle csodadoktor-
ok, s nem tudják meggyógyítani.
Hívják a huszárt, hogy menjen
el, hátha õ meg tudná gyógyíta-
ni. A huszárnak eszébe jutott,
hogy neki nem szabad odamen-
ni, de addig könyörögtek neki,
hogy mégiscsak megpróbálta.
Mikor odaért az ágy lábához,
nagyot kiáltott:
– Bújj ki, ördög, a királykis-
asszonyból!
Az ördög ki is bújt, s egyenesen
ment neki a huszárnak, hogy be-
lebújjon. A huszár elkiáltotta
magát:
– Menj innen, te ördög, mert
jön a székely menyecske!
Az ördög úgy megijedt, hogy
nemhogy a huszárba belement
volna, de megfordult s elfutott,
meg sem állott a pokolig. Az a
királykisasszony is meggyógy-
ult, s az ördög nem bújt bele
többet senkibe se, mert híre volt
s van azóta is, milyen furfangos
a székely menyecske.
Még ma is élnek, ha meg nem
haltak.
Forrás: Ágostonné Fábián – Az
eltáncolt papucsok, Bukovinai
székely népmesék, 1984

JELENLÉT A TERMÉSZETBEN – OKTÓBER
Október 3. Séta a Nagyszékelyi-erdõben (4,5 km); indulás: 15.00, Kisszékely, iskola
Október 4. Séta a kisszékelyi tanösvényen (4,5 km); indulás: 9.30, Kisszékely, iskola
Október 11. Kalandtúra Kisszékely határában (4,5 km); indulás: 9.30, Kisszékely, iskola
Október 17. Gyerekekrõl – szülõkkel: szakmai elõadás, tapasztalatcsere, mély beszélgetés, gyakorlati tanácsok,
relaxációs gyakorlatok a természetben, Kisszékelyben.
Október 18. Tolnai-hegyhát gyalogtúra (Simontornya–Kisszékely, 11 km); indulás: 13.00, a simontornyai vártól

Információ, jelentkezés: jelenletatermeszetben.hu, jelenletatermeszetben@gmail.com
+36 30 432 8244, +36 30 320 8324

Apró Etelka pszichológus és dr. Horváth András ökológus kutató
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Távlovasok a Kabakánban
Idén másodszor „örökölte meg” más helyszíntõl a távlovasverseny megren-
dezését a cecei Kabakán lovarda (volt, amit pár nappal az esemény elõtt). A
nagy rutinnal bíró szervezõkön azonban nem fogott ki a feladat, és a tõlük
megszokott profizmussal készültek föl a gördülékenyen zajló futamokra. A
szép környezet a Kabakánban eleve adott, a versenyzõk kényelmét pedig mo-
bil boxok felállításával, bemelegítõpályával, étkezõsátorral, benne egy rakás
finomsággal, valamint a verseny szükséges elemeinek (állatorvosi vizsgáló-
pont, mentõszolgálat stb.) biztosításával szolgálták.

A hétvégi, kétnapos program részleteirõl
TAMÁS ZSOLTOT, a Magyar Lovas Szö-
vetség Távlovagló és Távhajtó Szakágának
képviselõjét kérdeztem.
– Mennyi lovas indul az idei versenyen?
– Az elsõ napon 39 start volt a 60 és 80 kilo-
méteres távon, valamint két fogat, a máso-
dik napon 16-an indultak 40 kilométeren
és 12-en 20 km-en, a gyerekfutamon pedig
4-en.
– A gyerekfutam mekkora távot ölel fel?
– Körülbelül 3,5 km-t.
– Most többen vannak az egyéni lovasok.
Korábban nagy számban voltak fogatok.
Ennek mi az oka?
– Feltehetõen az az oka, hogy azok a ver-
senyzõk, akik rendszeresen mérettetik
meg magukat, jóval magasabb kilométert
teljesítenek, míg a helyi érdeklõdõk ala-
csonyabb kilométereken szoktak indulni,
de még rövidebb távon is szokott a lovak-
nak egészségügyi problémája lenni. Min-
denki félti a hosszú évek munkájának
gyümölcseként elõálló fogatot.
– Milyen az életkori megoszlás az indulók
közt?
– A gyerekfutamnál életkort nem nagyon
szoktunk nézni, ott általában 10 év alattiak
szerepelnek a segítõjükkel együtt, aki fut-
va, vagy lovon vezeti a gyereklovast. A
20-40-60-80 kilométernél a lovas egyedül
megy. Az egyetlen megkötés az, hogy 10 és
14 év közötti versenyzõknek kell egy köz-
vetlen felnõtt segítõ.
– A 80 kilométeresek mennyi idõ alatt
értek végig a távon?
– Délután háromkor már befejeztük a ver-
senyt.
– Az ország minden tájáról jöttek indulók?
– Igen, vannak többek között Noszvajról,
Pécs környékérõl, Ópusztaszerrõl és
Gyõrbõl is.

A bemelegítõpálya szélén várakozó szülõ-
ket is mikrofonvégre kaptam. Egyikük a 16
éves lányát figyelte, aki négy éve lovagol;
Elõszállásról jár Cecére, illetve egy nem-
zetközi versenyzéssel is foglalkozó gyõri is-
tállóba. A heti 4-5 lovaglás eredményeként
õ már az amatõr kategória felsõ szintjét
kezdi elérni. A versenyen másnapján egy
friss, kissé zabolátlan lóval próbálkozott
végigmenni a választott távon a bátor lo-
vas. Az elsõ napon 80 kilométeren ment
végig egy másik lovon.
„Ehhez a sporthoz nem csak tehetség kell,
hanem elkötelezettség is” – tette hozzá Ta-
más Zsolt.
Egy 8 éves kislány két éve lovagol a Kaba-
kánban, ahol lovat bérelnek neki a szülei.
Heti minimum négy alkalommal utazik
Kálozról Cecére iskola után, és rendszere-
sen jár versenyekre, lovas táborokba. Hogy
hogyan fér bele egy napba az edzés, arról
az édesapa vallott:
– A lányunk nem jár napközibe, hanem
otthon írja meg a leckét. Fél négyre jövünk

az edzésre, és este 7-8-kor érünk haza. Így
is kitûnõ tanuló. Ha nem lenne jó a tanul-
mányi eredménye, nem jöhetne lovagolni.
Mivel Kapoli István lovon ült, kinn a pá-
lyán, ezért BADICS JÁNOST, a simontor-
nyai szakképzõ, illetve a Kabakán szakok-
tatóját faggattam a rendezvény háttér-
munkájáról:
– Növekvõ tendenciát mutat évrõl évre a
versenyzõk száma?
– Mindenképpen. Jó a terep adottsága,
ami a távlovaglásnál fontos. A kijelölt 20
km-es pálya úgy van kialakítva, hogy a ló
számára megfelelõ legyen.
– Nagyobb logisztikát igényel, hogy több a
lovas?
– A rutin sokat számít, de a sok lónak sok
vízre van szüksége, amit biztosítani kell. A
pálya felénél is elhelyeztünk egy itatópon-
tot.
– Baleset, eltûnés volt-e az évek során a
távlovasversenyeken?
– Különösebben nem. Talán egy olyan eset
volt, hogy valakit otthagyott a lova, és a ló
bement a vajtai lovardába.
– A tanítványaitok közül mennyien vesz-
nek részt a versenyen?
– Akik a lovardában tanulnak, azok közül
szinte mindenki versenyez, 8-10 lovunk is
részt vesz a futamokon. Több diákunk pe-
dig segítõként van jelen.

Hargitai–Kiss Virág
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Harmónia 3.

A VÁLTOZÁS
Az életünk egy folyamatosan változó kör-
forgás. A napok, a hónapok, az évek vált-
ják egymást. Nincs két ugyanolyan pilla-
nat. Bár sokszor érezzük úgy, hogy megál-
lítanánk az idõt, mert olyan csodának,
szépségnek, szeretetnek vagyunk részesei
éppen. Az élet maga a változás.
Testünk sejtjei is folyamatosan cserélõd-
nek. Ma már nem ugyanaz a testem, mint
tegnap volt, úgy változott, hogy észre sem
vettem. Tudták-e, hogy sejtjeink hét év
alatt teljesen kicserélõdnek? Sorsforduló-
inkban is megfigyelhetõ a hetes szám vál-
takozása. Ekkor már olyan megújulás tör-
ténik a testünkben és a lelkünkben, hogy a
régi életünk már nehezen mûködik. Éle-
tünk áthangolására, egy újabb harmonizá-
lásra van szükség ahhoz, hogy az új minõ-
ség meg tudjon születni bennünk. Ha nem
figyelünk a változtatásra utaló jelekre, ak-
kor testünk elkezd jelezni nekünk. Fáj a
torkunk, a gyomrunk, beütjük a kezünket,
térdre esünk, kisebb-nagyobb baleseteket
szenvedünk el. A lélek üzen a test által ne-
künk. Ha felfigyelünk a jelekre, megkér-
dezhetjük magunktól, mire is utalnak ezek
életünkben. Sokszor meg is kapjuk rá a vá-
laszt, aztán vagy hallgatunk rá, vagy nem.
Késõbb visszatekintve hányszor mondjuk:
„Éreztem, hogy nem így kellett volna dön-
tenem.”
A változásra való felszólítást mindannyian
megkapjuk az élettõl, sorsunk további ala-
kulása attól függ, hogyan reagálunk erre a
felhívásra. Van, aki makacsul ragaszkodik
a régi, megszokott élethez, mert az õ szá-
mára ez jelenti a biztonságot. A gondolko-
dásmintáink, érzelem- és érzésmintáink,
családi mintáink, hitrendszereink már
gyermekkorban kialakulnak bennünk. Az
emberi lét legfogékonyabb idõszaka a 0–7

éves korig tartó életszakasz. Amit ebben az
idõszakban magunkba szívunk, az mélyen
belénk rögzül. Gyakran elõfordul, hogy
felnõtt életünk kerékvágásából azért nem
tudunk kilépni, mert a gyermekkorban
rögzült minta fogva tart bennünket. A
gyermekkori pozitív minták sem tudnak
mindig segíteni, hisz olyan gyorsan változ-
nak a körülményeink, hogy csak kapkod-
juk a fejünket. Mi történik körülöttünk?
Mindannyian érezzük, hogy a világ hihe-
tetlen nagy változáson megy át. Vajon mi-
ért gondoljuk, hogy nekünk nem kell bele-
állni a változásba? Miért gondoljuk még

mindig azt, hogy inkább a régi rossz,
mint az új, a változás? Milyen mintá-
ink, félelmeink lehetnek, amelyek el-
hitetik velünk, hogy a változás szá-
munkra csak rossz lehet? Amikor vál-
toztatunk magunkon, változtatunk
életünkön, lehetõséget adunk arra,
hogy a harmónia újra kialakuljon ben-
nünk és körülöttünk.
Figyeljük meg a természet változását!
Minden évszakban más és más ruhát
ölt magára. Minden változásában a
szépséget, az örömöt, a vidámságot, a
harmóniát árasztja magából. A mi éle-
tünkben is merjük megtapasztalni a
változás csodáját, egy magasabb minõ-
ségû élet harmóniáját.

Horváth Katalin

Egy fa két arca
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Kossuth-morzsák
Az elmúlt tanév rendhagyó módon zajlott, számos új kihívással,
tapasztalattal. Ebben az idõszakban az összefogásé volt a fõsze-
rep. A tantermen kívüli digitális oktatás nagy erõfeszítést igényelt
mind a gyerekek, szülõk, mind a pedagógusok részérõl. Iskolánk
közössége ebben a nehéz helyzetben is helytállásáról tett tanúbi-
zonyságot.
A tanév zárása, végzõs tanulóink búcsúztatása eltérõ módon zaj-
lott, de meghittségét maradandó élményként vihették tovább ta-
nulóink.
Iskolánkban június hónapban Erzsébet-tábor keretében 16 tanu-
lónak sikerült maradandó élményeket gyûjtenie. A tábori progra-
mok tervezése során elsõdleges célunk volt, hogy az élményeken,
tapasztalatokon keresztül valósuljon meg a szociális kompetenci-
ák fejlesztése, önismeret megerõsítése, új ismeretek, hagyomá-
nyok megismerése tanulóink sajátos igényeinek figyelembe véte-
lével. A gyerekek számára jó lehetõséget biztosított a közösség-
építésre, kortárs kapcsolatok erõsítésére, helyes viselkedési nor-
mák megerõsítésére, megfelelõ társas interakciók kialakítására.
Az egészséges életmód tudatosítása, a környezettudatosság meg-
erõsítése, a mûvészeteken keresztül történõ önkifejezés, kirándu-
lás szerves részét képezték a programsorozatnak. A gyerekek sok
új ismerettel, tapasztalattal, élménnyel és emlékkel gazdagodtak.
BECSENGETTÜNK! Mindannyian tudtuk, hogy a szeptemberi
iskolakezdés más lesz, mint az eddig megszokott. A hosszú csend
után a gyerekzsivaj újra betöltötte az intézmény falait. A gyere-
kek, pedagógusok nagy örömmel fogadták egymást, hiszen a sze-
mélyes kapcsolatot nem pótolhatta a digitális tér.
A járványügyi helyzetben számos új szabály lépett életbe, melyhez
tanulóink, kollégáink fegyelmezetten alkalmazkodtak az iskolai
élet zavartalan mûködése érdekében. Az intézmény hagyomá-
nyainak õrzése, a programok más keretek között, de továbbra is
fontos részét képezik a nevelõ–oktató munkának.
Az elsõsök köszöntése most sem maradhatott el. Az újonnan ér-
kezõ elsõs kisdiákok vegyes érzelmekkel léptek be az iskola kapu-
ján. Számukra egy új világ nyílik ki, mely érdekes, izgalmas,
ugyanakkor rémisztõ is egyben. Az intézményvezetõ asszony bá-
torító szavai enyhítették a kezdeti szorongást, s hamar felülkere-
kedett a felhõtlen gyermeki jókedv, kíváncsiság, tettvágy.
A tavalyi tanévhez hasonlóan a sárkeresztúri diákok utaztatását
továbbra is a Dunaújvárosi Tankerületi Központ által biztosított
iskolabusz látja el.

Sajnos néhány tanórán kívüli foglalkozás megtartása jelenleg
nem megvalósítható, ugyanakkor az idei tanévtõl a napközis fog-
lalkozások keretében bevezetésre kerülnek a Komplex Alapprog-
ram egyes elemei, melyek hozzájárulnak az élményalapú oktatás
megalapozásához, s színesebbé, érdekesebbé teszik a délutáni
foglalkozást.
Iskolánkban már hagyománnyá vált a népmese napjának megün-
neplése. Az idei évben az 5–8. osztály szervezésében valósult meg
a programsorozat. A kis gömböc története elevenedett meg elõ-
adásukban, mely minden osztály számára digitális formában ke-
rült bemutatásra. Az osztályok jóvoltából az iskola folyosói mesés
színtérré váltak, a mesékbõl jól ismert szereplõket, varázstárgya-
kat készítették el tanulóink.
Kívánjuk, hogy a tanév nehézségeinek leküzdésében a mesehõ-
sök bátorságával és elszántságával álljanak helyt tanulóink, peda-
gógusaink egyaránt.

Pap Erika

ÚT A JÖVÕBE
OTP Bank Bozsik-program

Ifj. Pajor László, a Bozsik-program csoportvezetõjének értékelése
a hétvégi tornáról: – Jó iramú, kiélezett mérkõzéseket láthattunk,

amely jót tesz a fiatal játékosok fejlõdésének, hiszen rá vannak
kényszerülve, hogy a maximumot nyújtsák minden pillanatban.
Gratulálok a résztvevõknek, várunk benneteket két hét múlva is!
A csapatvezetõk értékelése alapján a különdíjazottak:

U-11 U-13
Cece PSE Farkas János Kevin Szeder Márk
Káloz SE Ihász Kolos Nagy Botond
Sárosd NKSC Vass Levente –
Sárbogárd SE Krencz Ármin Nagy Kristóf

Szántó Gáspár
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Gyenge játékkal, sima vereséggel kezdtünk
VAX KE Sárbogárd–Martonvásári KSE 15-21 (6-11)

Fejér–Komárom–Esztergom Megyei Fér-
fi Kézilabda-bajnokság, 1. forduló
Vezette: Pavelekné K. J.–Polgár Cs.
Sárbogárd: Németh I., Marosi (kapusok)
– ifj. Bodoki 3, Pluhár 2, Goldberger 2,
Aranyos, Rehák 7, Szabó J. Zs., Kaló 1,
Suplicz, Németh II., Zádori, Várady–Sza-
bó, Bögyös–Vitéz
Játékos–edzõ: Suplicz István
Martonvásár: Szokoli, Mihálovics (kapu-
sok) – Lesó, Benczik 1, Varga, Kántor 3,
Sarkadi 1, Deák 2, Dobos 2, Török 4, Kiss,
Szabó 8, Kerényi
Edzõ: Kurán István
Kiállítások: 8, illetve 8 perc, hétméteresek:
2/2, illetve 3/3
Az elmúlt hétvégén férfi felnõttcsapatunk
számára kezdetét vette a megyei kézilab-
da-bajnokság. Az elsõ fordulóban a rivális
Martonvásár csapatát fogadtuk hazai pá-

lyánkon, a simontornyai városi sportcsar-
nokban.
Nem kezdtük jól a mérkõzést, sok techni-
kai hiba és rontott lövések tarkították a já-
tékunkat, amit a vendégek ki is használtak.
Gyors lerohanásaiknak köszönhetõen
Szabó vezetésével, negyed óra játék után
már 5 góllal vezettek. Támadójátékunk
egyáltalán nem akart összeállni és kinti lö-
vések útjában is rendre ott volt a vendégek
kapusa, Szokoli. A szünetre 5 gólos hát-
rányban vonulhattunk pihenni.
A fordulás után sem igazán sikerült ren-
dezni a sorokat támadásban, de legalább jó
darabig a különbség nem nõtt, jó védeke-
zésünknek köszönhetõen. Aztán a 2. félidõ
közepén gyorsan lõttünk egymás után 3
gólt, amivel feljöttünk mínusz kettõre. Ek-
kor úgy nézett ki, hogy lehet még keresni-
valónk a mérkõzésen, de aztán gyorsan jött
2-3 hiba, amit kihasználtak Kántorék és új-

ra megléptek tõlünk. A hajrára fordulva
visszaállt az 5-6 gólos különbség, amit ilyen
támadójátékkal sanszunk sem volt már
ledolgozni. Vereséggel kezdtük a szezont.
Van hova javulni, hiszen roppant gyengén
és összeszedetlenül kézilabdáztunk. Ren-
geteg technikai hiba mellett, roppant bá-
tortalanul játszottunk. 15 lõtt góllal a baj-
nokság mezõnyében nincs olyan csapat,
aki ellen pontot lehetne szerezni. Az elõt-
tünk álló hétvégén Rácalmásra látoga-
tunk, muszáj lesz javulni, mert ha nem,
akkor ismét egy csúnya pofonba szaladha-
tunk bele.

2020. október 3., szombat, 18.00 óra,
Rácalmás SE–VAX KE Sárbogárd

Az 1. forduló további eredményei: Mór–
Tópart Handball Team 30-32 (14-17),
Bicske–Kisbér 26-30 (12-16)

Rehák Tamás

Szentiváni suliszemle: a diáksport napja
14 éves fennállását ünnepli az egykor magyar diáksport napjaként
induló rendezvény, amely európai diáksport napja (European
School Sport Day) néven nemzetközivé bõvült. A Magyar Diák-
sport Szövetség (MDSZ) által életre keltett sportnapot a Nem-
zetközi Sport- és Kulturális Szövetség (ISCA) már korábban jó
gyakorlattá választotta, 2015-ben pedig a közel 800 magyar iskola
200 ezer diákja mellé Bulgária és Lengyelország intézményei, ta-
nulói is csatlakoztak a kezdeményezéshez, elérve az összesen 300
ezres résztvevõi létszámot. Az ESSD ma már a European Week
of Sport, azaz az európai sporthét egyik legnagyobb sikerû ren-
dezvénye, melynek eredményeképp a Magyar Országgyûlés 2017-
ben úgy határozott, hogy szeptember utolsó péntekét a magyar
diáksport napjának nyilvánítja.
Az eddigi hét alkalom sikerélményeinek hatására eldöntött dolog
volt, hogy ismét csatlakozni fogunk a diáksport napi rendezvény-
hez, amelynek lényege, hogy 2 órát töltsenek el a diákok ezen a
napon aktív sportolással. A sporttevékenységek körét nem korlá-
tozták a szervezõk, egyedül a futás volt kötelezõ elem, a program
további részének csak a fantázia szabhatott határt.
A COVID-19 miatt azonban idén más a fõ cél: mivel az emberi
erõforrások minisztere a 2020/2021. tanév rendjérõl szóló rende-
letében 2020. szeptember 25-ét, azaz a magyar diáksport napját

témanappá nyilvánította, ezzel
az is lehetõvé vált, hogy az isko-
lák a tantervben elõírt, az adott
témával összefüggõ tanítási
órákat a témanap keretében
szervezzék meg. Az MDSZ
ezért arra kérte az iskolákat,
hogy idén a testnevelésórák te-
matikus feldolgozásával csatla-
kozzanak a témanaphoz, és a
jelenlegi kihívásokhoz igazod-
va a mindennapos testnevelés
tanórai keretei között, osztálybontásban rendezzék meg a
diáksportnapot. Idén az MDSZ lehetõséget adott arra is, hogy az
iskolák ne csak szeptember 25-én, hanem az európai sporthét
(szeptember 23–30.) bármelyik napján zajló testnevelésórákkal is
regisztrálhassanak, támogatva a tanulók immunrendszerének
erõsítését. Az idei témanapot ezért mi is szakaszokra osztottuk, s
több napon valósítottuk meg, a tornaóráktól kezdve a szabadtéri
játékokon keresztül a 2020 méteres szabadtéri futásig.

Kiss Attila
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Szombati sikerek,
vasárnapi és hétfõi kudarcok

AZ A GYÕZELMET ÉRÕ
BALOS

SÁRBOGÁRD–MÁNY 2-1 (1-1)

Sárbogárd: Barabás József – Kindl Zalán,
Kókány Péter, Gráczer Bálint, Horváth
Bálint, Luczek Roland, Rodenbücher Ti-
bor, Gyuricza Kornél, Magda Máté,
Sükösd Gergõ, Németh Kristóf, Gráczer
Gergõ, Demeter Dávid, Vagyóczki Patrik,
Lajtos András János
Cserék: Gráczer Gergõ, Németh Kristóf, Sü-
kösd Gergõ, Magda Máté, Gyuricza Kornél,
Rodenbücher Tibor, Horváth Bálint, Grác-
zer Bálint, Farkas Zoltán
Mány: Szabó Tamás – Mészáros Barnabás,
Nagy Szilárd, Rimele Dávid, Ország Péter,
Szûcs Péter, Mészáros Tamás, Radovics
Márton, Bokros Máté, Palkovics Viktor,
Szabó László, Veress László
Cserék: Szabó László, Palkovics Viktor,
Molnos Márk Dominik, Szabó Balázs
Vezetõ edzõ: Pál Zoltán
A sereghajtó látogatott a bajnokságban az
eddig eredményeivel nem büszkélkedõ
Sárbogárd otthonába. Mindezt a mérkõ-
zésre kilátogató hazai szurkolók száma is
alátámasztotta. A Sárbogárd az elsõ perc-
tõl magához ragadta a kezdeményezést és
állandó nyomás alatt tartotta a vendégek
kapuját. A félidõ közepéig szögletek és a
vendégek kapusának védései valamint egy
formás támadás végén lõtt lesgól jelezte a
hazai fölényt. Hosszú percekig a vendégek
védelmét nem sikerült feltörni a hazaiak-
nak, a gólszerzési kísérletek nem jártak
eredménnyel. A 26. percben siker koro-
názta a hazai erõfeszítéseket és a jobb ol-
dalról átívelt labdát Demeter D. lekezelte,
egy csel után középre emelt. Magda M. a
védõk között a labdát átvette és 6 m-rõl a
kapu közepébe lõtt, 1-0. A gól után sem
csökkent a Sárbogárd harci kedve. Az
elõny növelését azonban a vendégek vé-
delmének több esetben is szerencsés kö-
rülmények között sikerült megakadályoz-
ni. A szórványos mányi támadások a 36.
percben szögletrúgáshoz juttatták a ven-
dégeket. Rimele D. közeli lövését Barabás
J. bravúrral szögletre hárította. A jobb ol-
dalról belõtt labdát a hazaiak kapusa ki-
ütötte és az elmélázott védõk között Rime-
le D. a kapuba emelt, 1-1. A váratlanul be-
kapott gól után kissé alábbhagyott a sárbo-
gárdi lendület és a félidõ végéig már nem
változott az eredmény. A szünet után bát-
rabb támadójátékot felvállaló vendégek
érkeztek a mérkõzés folytatására. A hazai-
ak és a vendégek is elszalasztották a veze-
tés megszerzését. A második játékrészben
hullámzó játék alakult ki és Barabás J. az
54. percben ismét remek védéssel hárította
a 6 m-rõl leadott lövést. A sárbogárdi eny-

he mezõnyfölény továbbra is a szögletrú-
gások számában volt érzékelhetõ és a ka-
pujában jól helyezkedõ Szabó T. védései-
nek köszönhetõen nem sikerült a hazai
vezetõ gól megszerzése. A vendégek pont-
szerzését a 90. percben Vagyóczki P. sza-
badrúgásból lõtt találata meghiúsította. A
kaputól 25 m-re a jobb oldalon szabadrú-
gáshoz jutott a hazai csapat és a letett lab-
dát, a lehetõséget nagyszerûen felismerve,
sípszóra nem várva, a jobb felsõ sarokba
helyezte, 2-1.
A mérkõzés krónikájához tartozik a 17.
évét még novemberben töltõ Horváth Bá-
lint debütálása a felnõttcsapatban. Gyõz-
tes mérkõzésen sikeres bemutatkozás. A
hazai csapat gyõzelme a mutatott játék
alapján teljesen megérdemelt a sportszerû
és lelkes újonc ellen.
Jók: Barabás J., Lajtos A. J., Kindl Z., illet-
ve Szabó T., Rimele D.
Pajor László szakmai igazgató a mérkõzés
után: – Magunknak tettük nehézzé a találko-
zót, de a minimális célt teljesítettük, itthon
tartottuk a három pontot. Jó helyzetkihasz-
nálással már az elsõ félidõben lezárhattuk
volna a mérkõzést. Az akarással most sem
volt probléma.

KETTÕ HETES
A VASÁRNAPI MENÜ

SÁRBOGÁRD U16–TÓVILL-
KÁPOLNÁSNYÉK U16 2-7 (0-2)

Sárbogárd: Horváth Máté – Simon Lóránt
István, Hollósi Bence, Lakatos Benjámin,
Már Zétény, Keszei Dávid, Sáfrány Alen
Zoltán, Csõgör Dávid, Gereny Marcell,
Szabó Dominik Zoltán, Kiss Csaba And-
rás
Cserék: Baráth Barnabás, Örkényi Benjá-
min, Fenyvesi Bálint, Csõgör Dániel

Tóvill–Kápolnásnyék: Tatai Tamás – Do-
mak Márk, Lõrincz Bertalan, Szente Mi-
lán András, Végvári Balázs, Laczkó Ger-
gely, Turcsányi Dániel, Gróf Erik, Zsal-
kovics Zalán, Lõrincz Márton, Muhel
Zétény
Cserék: Tövisháti Marcell, Gránitz Gellért
Nimród, Nagy Erik, Sziládi Szabolcs István,
Matyi Tamás Máté
Nem sikerült feledtetni az enyingi vendég-
szereplés okozta kudarcot és ismét kiadós
verésben volt része a csapatnak. A félidõ
közepéig sikerült visszaverni a sorozatos
vendégtámadásokat. A 23. percben Vég-
vári B. a jó ütemû átadást 14 m-rõl lõtte a
jobb alsó sarokba, 0-1. Továbbra is a nem
csak fizikai fölényben lévõ Kápolnásnyék
uralta a játékot, és a 39. percben a büntetõ-
területen belüli kezezésért 11-est ítélt a já-
tékvezetõ. A büntetõt Végvári B. magabiz-
tosan értékesítette, 0-2.
A szünet után jött az összeomlás és a ven-
dégek tetszés szerint lõtték góljaikat. A 48.
percben a bal oldali indítással Végvári B. a
védõk mögé kerülve a labdát a kapus mel-
lett a bal alsó sarokba helyezte, 0-3. Az 53.
percben Nagy E. buktatásáért újabb bün-
tetõ, amelyet Szente M. A. értékesített,
0-4. Az 55. percben megkapta a hazai csa-
pat az ötöst. Lõrincz M. a bal oldalról ka-
pott átadást visszahúzta a védõ mellett és
labdát a rövid alsóba lõtte, 0-5. A 63. perc-
ben ismét egy kezezés miatt Turcsányi D.
tehette a büntetõpontra a labdát és végez-
hetett el 11-est. A labdát a kapu jobb felsõ
sarkába bombázta, 0-6. A 72. percben a
mérkõzés negyedik értékesített büntetõ-
rúgását lehetett feljegyezni. Sáfrány A. Z.
kilépett a védõk között és hátulról szabály-
talanul akadályozták. Sáfrány A. Z. élt a
lehetõséggel és megszerezte a szépítõ gólt,
1-6. Rövid gólszünet után a 86. percben
Baráth B. középre passzolt labdáját Laka-
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tos B. a védõtõl szorongatva a bal alsó
sarokba lõtte, 2-6. Az utolsó percben Szen-
te M. A. 19 m-rõl elvégzett szabadrúgása a
jobb alsó sarokban kötött ki, 2-7.
A technikailag és taktikailag is jól felké-
szült vendégek sikere nem volt veszélyben.
Kovács Attila edzõi értékelése: Nagyon jó
erõkbõl álló Kápolnásnyéket fogadtunk,
akik minden apró hibánkat kihasználtak.
Erõben, tudásban fölénk nõttek. A srácok
becsülettel helyt álltak az egész mérkõzésen,
küzdöttek és nem adták fel.

Tabella

1. DUFK 5 4 0 1 60 17 43 12
2. Kápolnásnyék 4 4 0 0 41 6 35 12
3. Enying 5 4 0 1 39 13 26 12
4. Sárvíz 5 4 0 1 25 17 8 12
5. Videoton B. K. 4 3 0 1 15 15 0 9
6. Mezõfalva 4 2 1 1 17 9 8 7
7. Sárbogárd 4 2 0 2 17 17 0 6
8. LMSK 4 2 0 2 12 23 -11 6
9. Polgárdi 4 1 1 2 10 12 -2 4
10. Cece 5 0 1 4 12 29 -17 1
11. Sárosd 3 0 1 2 5 31 -26 1
12. Kisláng 4 0 0 4 5 26 -21 0
13. Lajoskomárom 5 0 0 5 8 51 -43 0

HÉTFÕI „KIRUCCANÁS”
NEM VÁRT EREDMÉNNYEL

ERCSI KINIZSI U14–
SÁRBOGÁRD U14 4-4 (3-2)

Ercsi Kinizsi: Elcsics Roland Zénó – Gó-
man László Zsülien, Vas Kristóf, Baranyai
Kevin, Elcsics Miklós, Gáspár Mihály Ri-
chárd, Nikolics Kevin, Takács Bálint, Bé-
kes Zoltán
Cserék: Bulath Hilár, Elcsics Benedek
Vezetõ edzõ: Lieber Károly
Sárbogárd: Szücs Marcell László – Simon
Lóránt István, Tóth Márk, Németh Nagy
Gábor, Papp Dániel, Zvezdovics Gábor
Bence, Mezõ Brendon, Hollósi Géza, Csõ-
gör Dániel
Cserék: Németh Levente, Juhász Ferenc
Dominik, Nagy Kristóf
A nézõtéri hangulatot a 6. percben Zvez-
dovics G. B. 10 m-rõl leadott lövése a hazai
oldalon lehûtötte, a vendégeknél felfokoz-
ta. A kapu elõtti kavarodás végén a hozzá
került játékszert a kapuba lõtte, 0-1. To-
vább fokozódtak a gyõzelmi esélyek a 17.
percben. Mezõ B. megiramodott a jobb ol-
dalon és átadását Papp B. lõtte kapura. A
lövést a hazai kapuvédõ Zvezdovics G. B.
elé ütötte, aki mintegy 12 m-rõl kilõtte a
bal alsó sarkot, 0-2. Ezek után jött a hideg-
zuhany és a hazaiak góljai. A 27. percben
Elcsics M. és Baranyai K. kényszerítõzése
után Baranyai K. 6 m-rõl megszerezte a
szépítõ találatot, 1-2. A 31. percben a tért
ölelõ hazai felszabadítás kicsúszott Szûcs
M. L. kezébõl. Nikolics K. lecsapott a lab-
dára és 2 m-rõl gurított a kapuba, 2-2. A 34.
percben fordítottak a hazaiak. A védelmi
vonalból elõre vágott labdával Elcsics M. a
védõk mögé került és az éles szögbõl le-
adott lövését a vendégek kapusa a kapu bal
oldalába ütötte, 3-2. Szünet után a vendé-
gek fokozták a nyomást a hazai kapura és a
37. percben megszületett az egyenlítõ talá-

lat. A hazaadott labdát a kapus kézzel
megfogta és 6 m-rõl közvetett szabadrúgás
a vendégeknek. A lepöccintett labdát
Zvezdovics G. B. nagy erõvel lõtte a háló-
ba, 3-3. A vizes, nehéz talajon nem alakult
ki folyamatos játék, mindkét csapatnál a
hibák kerültek elõtérbe. A 47. percben egy
bedobás után Baranyi K. elé került a labda
és lövését nem sikerült hárítani, 4-3. Min-
dent egy lapra feltéve támadott a Sárbo-
gárd és ennek eredménye az 58. percben az
egyenlítõ gól megszerzése. A bal oldalon
futó támadás végén Nagy K. középre tette
a labdát és Mezõ B. 8 m-rõl helyezett a ka-
puba, 4-4.
Az idõjárás nem kedvezett a csapatoknak
és a csúszós pálya megnehezítette a játé-
kot. A hazaiak 0-2-rõl fordítottak és meg-
érdemelten tartottak otthon egy pontot a
helyzetek sokaságát kidolgozó és kihagyó
vendégek ellen.
Az edzõ, ifj. Pajor László a mérkõzésrõl: – A
mai meccsen fegyelmezetlenül, taktikailag
éretlenül futballoztunk, melynek elkerülhetõ
kapott gólok és kimaradt ziccerek lettek az
eredménye. Így, bár lett volna lehetõségünk,
nem tudtuk a magunk javára billenteni az
eredményt. Ennek köszönhetõen nagyon ér-
tékes két pontot hagytunk Ercsiben, ami na-
gyon fog hiányozni a végén.
Jók: Elcsics M., Baranyai K., Nikolics K.,
illetve Zvezdovics G. B., Mezõ B.

A GYÕZELEM ELMARADT

SÁRBOGÁRD N–CSÁKVÁR N
1-3 (0-2)

Sárbogárd: Aranyos Lilla – Kiss Anita, Hir
Orsolya, Rába Bernadett, Kiss Alexandra,
Aranyos Nelli, Sebestyén Réka, Deák Ré-
ka Fanni, Kilinkó Kíra Kata
Csákvár: Balogh Barbara – Tóth Nikolet-
ta, Vadas Klaudia, Balogh Orsolya, Paksi
Beáta, Juhász Fanni, Salák Fruzsina, Im-
refi Mónika, Dörögdy Nóra
Cserék: Fekete Leila, Oláh Izabella Hermi-
na, Bese Adrienn Renáta, Szilágyi Fruzsina
Franciska, Bese Zsanett Éva, Vass Cintia,
Szanyi Daniella
A múlt héten az elsõ gyõzelmet megszerzõ
nõi csapat elszántan készült az újabb meg-
mérettetésre. A csapatok már az elsõ perc-
tõl egymásnak feszültek és változatos játék
alakult ki. A rutinosabb vendégek a 6.
percben Tóth Nikoletta lövésével megsze-
rezték a vezetést, 0-1. Több biztató hazai
támadás után a 24. percben mégis a vendé-
gek növelték az elõnyüket. A jobb oldalról
érkezõ labdát Bese Adrienn Renáta leke-
zelte és két csel után közelrõl lõtte a kapu-
ba, 0-2. A szünet után a hazaiak közelebb
kerültek a csákváriakhoz. Az 50. percben
Deák Réka Fanni a megkapott labdát 12
m-rõl helyezte a kapuba, 1-2. A mérkõzés a
62. percben eldõlt. A védõ hibáját kihasz-
nálva az ajándékba kapott labdát Balogh
Renáta 14 m-rõl a kapu jobb alsó sarkába
lõtte, 1-3.
Küzdelmes mérkõzésen a csákváriak ru-
tinja diadalmaskodott a lelkes hazaiak fe-
lett.

Az edzõ Kovács Attila értékelése a látottak-
ról: – Sajnos sok a sérültünk, így csere nélkül
voltunk kénytelenek játszani. Egy nyerhetõ
meccset adtunk oda az ellenfélnek, akik tud-
tak a mérkõzésbe több frissességet hozni. A
lányokat dicséret illeti és küzdve, lelkesedve
a vereség ellenére is mentek végig elõre.

A SZOROS EREDMÉNY
CSALÓKA

POLGÁRDI ÖREGFIÚK–
SÁRBOGÁRD ÖREGFIÚK 1-2 (0-1)

Polgárdi: Magyar László – Jankovics Ti-
bor, Pusztai Péter, Komlós János, Földes
Zoltán, Rózsa István, Szépvölgyi Ákos,
Molnár Gergely, Dobos Zoltán, Horváth
László, Kiss Róbert

Cserék: Láng Péter, Tercsi Zsolt, Király An-
tal, Juhász János

Sárbogárd: Deák Miklós – Lakatos
György, Kiss János, Palotás Péter, Borza
István, Csendes István, Kiss Gábor, Tórizs
Attila, Salamon József, Szabó András,
Derecskei József

Cserék: Kelemen Béla, Deák Géza, Kovács
Dénes, Vanya László

Idegenben sikerült megszerezni az elsõ
gyõzelmet a sárbogárdi legénységnek. Tó-
rizs A. 6. percben talált a hazai kapuba és
az eredmény a félidõben már nem is válto-
zott, 0-1. A második játékrészben idõn-
ként nyomasztó fölényben játszottak a
vendégek és a 42. percben Szabó A. kétgó-
losra növelte az elõnyt, 0-2. Az 51. percben
büntetõbõl Király A. szépített, 1-2. A mér-
kõzés további részében már csak a kiha-
gyott helyzetek borzolták a kedélyeket.
Sportszerû mérkõzésen a vendégek sikere
nem volt veszélyben.

A HÉTVÉGE SPORTMÛSORA

2020. október 3. (szombat)

10.00 óra: Sárbogárd U19–Sárosd Kronos
Sport U19 (megyei I. o., U19, Sárbogárd)

15.00 óra: Sárosd Kronos Sport–Sárbo-
gárd (megyei I. o., felnõtt, Sárosd)

15.00 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Lajosko-
márom Öregfiúk (Öregfiúk, Déli csoport,
Sárbogárd)

2020. október 4. (vasárnap)

10.00 óra: Sárbogárd U14–TÓVILL-Ká-
polnásnyék U14 (U14, Déli csoport, Sár-
bogárd)

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

13.00 óra: OTP Bank Bozsik Fesztivál (U7
és U9, Sárbogárd)

15.00 óra: Sárbogárd N–Enying N (nõi fel-
nõtt, Sárbogárd)

Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár
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HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
1. sz. – Dr. Somogyvári Katalin háziorvos

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460-013. H: 13.30-16.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári
u. 95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

2. sz. – Dr. Csanádi József háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 462-641. H: 8-12, K: 13-16.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 11.00-13.00. Terhestanácsadás csütörtök: 12-14

3. sz. – Dr. Ollmann Anasztázia háziorvos

Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597. H: 11.30-15.00, K:
11.30-14.30, Sze: 11.30-13.30, Cs: 11.30-14.30, P: –. Szerdán terhes-
tanácsadás 14.30-tól.

4. sz. – Dr. Oláh Henrietta háziorvos
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339, 06 (20) 228 8075
H: 9-12, K: 8-11, Sze: 8-11, Cs: 11-14, P: 8-11

4. sz. VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT – Gombos Tímea
Csecsemõtanácsadás: Cs: 8-10 óráig, terhestanácsadás: 10-12 óráig.
Tel.: 06(70)3366 984

5. sz. – Dr. Oroszlány László háziorvos
a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 460 165. H-K-Sze: 8-12, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13, P:
8-11.

6. sz. – Dr. Práger Péter Andor háziorvos
Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Telefon 06(25)470-007. Rendelési idõ:
H: 10-13, K:13-16, Sze.: 10-12, terhestanácsadás: 12-13, Cs: 10-13, P: 9 -12

Dr. Nemes Mária háziorvos (területi ellátási kötelezettség nélkül)

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. Hétfõ, szerda, péntek: 8-11.30. Csütörtökön terhesta-
nácsadás: 12-13.

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489; Tö-
börzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. Ist-
ván u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.; 11.00–
12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96. Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda: 13.00–14.00, Ady E. út 126.

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11.30, Cs:
9.-11.30, tanácsadás: Cs: 8-9. Tel.: 06 (30) 573 4908. Sárbogárd, Ady E.
út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K: 9.30-10.30, tanácsadás: K:
10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

Számla és pénztárgép
– AVAGY MIT ÉS HOGYAN KELL

BEÜTNI A KASSZÁBA –
Vállalkozók és könyvelõk figyelmébe ajánljuk a NAV alábbi szak-
mai véleményét, melyet szerkesztõségünk kért ki egy sokakat
érintõ kérdés, probléma kapcsán.
Mielõtt ugyanis életbe lépett az online számlajelentési kötelezettség,
az volt az üzletekben a bevett gyakorlat, hogy a készpénzes számlák
összegét beütötték a pénztárgépbe és a nyugtát hozzácsatolták a
számlatömb tõpéldányához. Idén nyártól az online jelentési kötelezett-
séggel mindez megváltozott, de a napi új gyakorlathoz nem kaptak út-
mutatást a NAV-tól a vállalkozók. Van, aki a régi szabályt követi, emiatt
pedig duplán jelenik meg a készpénzes/bankkártyás számlás tételekbõl
származó bevétel a NAV-nál. És van, aki nem üti be a pénztárgépbe a
számlát, viszont az összeget beteszi a kasszafiókba, így egy esetleges
ellenõrzés során nem fog egyezni a pénztárgép és a fiók tartalma.
A helyes eljárásról a NAV a következõ tájékoztatást adta részünkre:
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a további-
akban: Áfa tv.) 166. §-ának (2) bekezdése alapján, ha az adóalany
számlát bocsát ki, akkor mentesül a pénztárgépek mûszaki követelmé-
nyeirõl, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról,
használatáról és szervizelésérõl, valamint a pénztárgéppel rögzített
adatok adóhatóság felé történõ szolgáltatásáról szóló, 48/2013.
(XI.15.) NGM-rendeletben elõírt gépi kiállítású nyugtakibocsátási köte-
lezettség alól.
Ez azt jelenti, hogy készpénzes, vagy bankkártyás számla kiállítása-
kor ugyanarról az értékesítésrõl már nem kell pénztárgépes nyugtát
kiállítani. Figyelemmel kell lenni azonban arra, hogy ha az értékesítõ a
számla ellenértékét a pénztárgéphez rendelt pénztároló eszközben (tipi-
kusan fiók, vagy pénztárca) tartja, akkor a számla ellenértékeként fize-
tett készpénz, készpénz-helyettesítõ, pénzhelyettesítõ fizetési eszköz,
utalvány kasszába helyezésérõl a pénztárgéppel pénzmozgás bizony-
latot (befizetési bizonylatot) kell készíteni. Ilyen bizonylat kiállítására
minden pénztárgép képes (lásd a gép használati útmutatóját).
Amennyiben a pénztárgéphez rendelt kasszába helyezik el a szám-
lás értékesítések ellenértékét, akkor a pénztárgéppel kiállított pénz-
mozgás bizonylattal biztosítható, hogy ellenõrzéskor a pénztárgéphez
hozzárendelt pénztároló eszközben és a pénztárgép által kibocsátott bi-
zonylatokon (ideértve a pénzmozgás bizonylatot is) szereplõ összegek-
ben ne mutatkozzon eltérés.
Természetesen az is elfogadható, ha az adózó a számlás értékesítések
ellenértékét külön (nem a pénztárgéphez rendelt) pénztárolóban tartja.
Ezt a döntést a pénzkezelési szabályzatban célszerû rögzíteni. A pénz-
kezelési szabályzatban rögzíthetõ az is, hogy az adózó pontosan melyik
fiókban tartja a számlás ellenértékeket, továbbá célszerû a számlatöm-
böket (vagy a számlák másodpéldányát) a készpénzzel együtt tartani
annak igazolása érdekében, hogy a fiókban lévõ pénzösszeg egyértel-
mûen hozzárendelhetõ legyen a számlás értékesítésekhez. A pénztár-
gép kasszájától külön tárolóba (fiókba) elhelyezett számlás elle-
nértékekrõl pénzmozgás bizonylatot nem kell a pénztárgéppel ki-
állítani (tekintve, hogy nem a pénztárgép kasszájában kerül az összeg
elhelyezésre).

Hargitai–Kiss Virág

ORVOSI ÜGYELET MÛKÖDÉSI RENDJE ÉS

HÍVÓSZÁMA: 06 (70) 3703 104
HÉTKÖZNAP hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00 óráig, pénte-
ken 12.00 órától másnap 7.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 7.00
órától másnap 7.00 óráig. Hétfõtõl csütörtökig a rendelési idõ után, az
ügyelet megkezdéséig, 16.30 órától 17.00 óráig az alábbi telefonszámon
hívható háziorvosok:

Hétfõ, dr. Somogyvári Katalin, 06 (20) 555 3369;
Kedd, dr. Csanádi József, 06 (30) 540 3598;

Szerda, dr. Somogyvári Katalin, 06 (20) 555 3369;
Szerda, dr. Nemes Mária 06 (20) 328 5806;

Csütörtök, dr. Práger Péter Andor, 06 (70) 775 0079.

Hétfõtõl péntekig, 7.00 órától a rendelés megkezdéséig
a Sárbogárd város területén mûködõ HÁZIORVOSOK ORVOSI

KÖRZETENKÉNT SÜRGÕSSÉGI ESETEKBEN RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK.

A BOGÁRD-VET
ÁLLATGYÓGYÁSZAT

RENDELÉSI IDÕ H–P 15.00–18.00 óráig,
SZOMBAT, VASÁRNAP ZÁRVA.

Telefon: +36 (30) 287 2120
web: www.bogard-vet.hu

SOS-vonal: +36 (30) 287 4652
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ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

2020. október
október 3-4.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady
E. u. 1/a, 06 (30) 816 1374;

október 10-11.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a, 06 (30) 639 3977;

október 17-18.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd,
Rákóczi u. 62., 06 (30) 939 8629;

október 23.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u.
30., 06 (30) 993 9404;

október 24-25.: dr. Csele István, Sárosd, Sport
u. 30., 06 (30) 993 9404;

október 31–november 1.: dr. Bögyös Gábor,
Nagylók, Ady E. u. 1/a, 06 (30) 816 1374.

Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres,
Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sár-
rét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres,
Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza.

Dr. Szlávik Ferenc
osztályvezetõ járási fõállatorvos

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

FOGÁSZATI RENDELÉSEK
1. számú körzet

Sárbogárd, Ady E. út 79-83.
(a rendelõintézet épületében)

Rendel: dr. Marosvölgyi–Szõke Luca
Hétfõ: 8–14-ig, szerda: 10–16-ig; péntek: 8–13-ig. Telefon: 06 25 461 997 (rendelési
idõben)

2-3. számú körzet

El-Dent 96 Kft., Sárbogárd, Ady E. út 222.
Fogorvosok: dr. Furják Mónika, dr. Marosvölgyi–Szõke Luca. Rendelési idõ: hétfõ
8–14, kedd 8–18, szerda 8–14, csütörtök 12–18, péntek 8–13. Telefon: 06 25 463 466

Fontos tudnivalók

Ügyeleti (akut) ellátás a rendelési idõ elsõ óráiban történik.
Ha náthás, köhög, lázas, herpesze, vagy más fertõzõ betegsége van, kérjen új idõpon-
tot!
Az utolsó páciens fogadása a rendelési idõ befejezése elõtt 1 órával történik.

Rendelési idõn kívül

Sürgõs esetben fogászati magánügyeletekhez (pl. Székesfehérvár), vagy a budapesti
fogászati központi ügyelethez lehet fordulni.
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100 éves a világhírû Eötvös Cirkusz
Magyarország legrégebbi utazó cirkusza 1920–2020.

CENTENÁRIUMI GÁLAMÛSOR
Mottó: „Család a családokért”

SÁRBOGÁRD, IFJÚSÁGI PARK
2020. október 16–18.

Az Eötvös Cirkusz az elmúlt egy évszázad alatt számos világszámot és egyedülálló produkciót mutatott be a magyar közön-
ségnek. Centenáriumi mûsorunkban sem lehet ez másképp!

* A 2019-es Monte-carloi Cirkuszfesztivál díjnyertes elefántprodukciójában egyszerre 3 elefánt dübörög a porondon, és az
Eötvös Cirkuszban elõször látható hármas szaltó az elefánt hátára. Szenzációs, halált megvetõ ugrások az Óriás Halálkeré-
ken!

* Kecskék, libák, kacsák és Rocky, az okos póniló gondoskodnak a gyerekek jókedvérõl.

* A többszörös díjnyertes produkció: Scooby és Teddy, vidám, interaktív fókashow, melynek a kedves közönség is részese le-
het.

* Az Eötvös család legifjabb generációja a Budapesti Cirkuszfesztiválon is képviselte az Eötvös Cirkuszt.

Ez a produkció is látható idei mûsorunkban. Fellép az Eötvös család apraja és nagyja – egy családi tradíció egyedüli örökösei!

ELÕADÁSOK: pénteken 18.00 órakor * szombaton 15.00 és 18.00 órakor * vasárnap 15.00 órakor

Szenzációs jubileumi AKCIÓK:

premier napon, pénteken a belépõ CSAK 1.500 Ft a „C” szektorba
(a készlet erejéig);

hétköznapokon 1-ET FIZET 2-T KAP AKCIÓ a „B” szektorba: 4.000 Ft/2 fõ;

HÉTVÉGÉN és ÜNNEPNAPOKON 500 Ft kedvezmény minden szektorba,
kivétel a VIP-páholy.

A különbözõ kedvezmények nem összevonhatók.

Az akciók a kupon átadásával érvényesíthetõk,
egy jegyhez egy kupon használható fel.

Infóvonal: 06 70 402 0325, www.eotvoscirkusz.hu, facebook: Eötvös Cirkusz

A pénztár nyitva: 14–18 óráig

SZÜKSÉG ESETÉN FÛTÖTT SÁTOR, FÛTÖTT NÉZÕTÉR

CIRKUSZI JEGYEKET
SORSOLUNK KI

az Eötvös Cirkusz sárbogárdi elõadására
azok között az Olvasóink között, akik

2020. október 13-án (kedden)
16.00 óráig

a lapunkban megjelenõ cirkuszi hirdetést
kivágva eljuttatják szerkesztõségünkbe
egy borítékban, feltüntetve nevüket, tele-
fonszámukat és azt, hogy hány fõvel sze-
retnének cirkuszba menni.

�
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Melegedés követi a hét
közepi hidegörvényt

Csütörtökre virradóan nyugat kivételével többfelé, napközben
elsõsorban északon és keleten számíthatunk esõre, záporokra.
Némi napsütés inkább csak a nyugati, délnyugati határ közelé-
ben lehet. Többfelé elõfordulhatnak élénk nyugati–északnyu-
gati széllökések. A legmagasabb hõmérséklet 13 és 21 fok kö-
zött alakul.
Pénteken melegfront érkezik élénk, erõs délies széllel, helyen-
ként kisebb esõvel, záporokkal. Melegszik az idõ, délután
17-25 fokot mérhetünk.
Szombaton napközben változóan felhõs, napos idõre van kilá-
tás. Az erõs, viharos déli szélben 23-29 fokot mérhetünk. Éjjel
hidegfront, többfelé záporok, zivatarok jöhetnek, majd vasár-
nap a front mögött újra kisüt a nap. Élénk, nyugaton erõs ma-
rad a déli-délnyugati szél. 19-24 fok várható.
Forrás: idokep.hu

REDÕNYÖS 06 30 966 8446

KOSARAS AUTÓ BÉRELHETÕ
16 méteres magasságig.

06 20 437 4869

VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA.
06 20 437 4869

ALBÉRLETET KERESEK
HOSSZÚ TÁVRA SÁRBOGÁRDON

06 70 431 9925

SÁRBOGÁRDON LAKÁS ELADÓ!
06 30 432 7605

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK

a Hírház facebook-oldalán is!

Alapító: Hargitai Lajos. Tulajdonos: Hírház Kft. (adószám: 27299320-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-030665,
bankszámlaszám: 10402946-29450071-00000000). Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadó, nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Nyitva tartás: H-P: 8.30-16.30 óráig. Telefon: 06 (25)
508-900. E-mail: bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi,
szerkesztõi: Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Mágocsi Adrienn, Jákob Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs, Leszkovszki Albin,
Rehák Sándor, Rehák Tamás, Szántó Gáspár, Huszár Lajos és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó.

Grafikai szerkesztõ: Hargitai-Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka: Mágocsi Adrienn. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje:
kedden 16.30 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a
nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: szerdán 10 óráig. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú
hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható
Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. Negyedévre: 3200 Ft,
félévre: 6100 Ft, egész évre: 11500 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

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
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Rabiné Dr. Szakálas Márta ügyvéd
VÁLLALOM MAGÁNSZEMÉLYEK,

VÁLLALKOZÁSOK,
JOGI SZEMÉLYEK SZÁMÁRA:

jogi tanácsadás, szerzõdéskészítés, cégalapítás,
cégmegszüntetés (könyveléssel együtt is),

peres- és nem peres eljárásokban
jogi képviselet és minden egyéb ügyvédi munkát.

Ügyfélfogadás telefonon elõre egyeztetett idõpontban
a cecei önkormányzat épületében:

7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.
Telefon: +36 30 294 6268

E-mail: mszakalas@gmail.com


