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SZABADSÁGHARC
BÉKEIDÕBEN

NAGYLÓK
ARANY
RÓZSÁJA

MEGTISZTUL
A
SÉD–NÁDOR

(2. oldal)

(3. oldal)

(5. oldal)

Mosolyog a víz
Amikor ünneplõbe öltözik a lélek, a mellkasban egy sima tó tükrén szikrázik a napsugár. A beledobott kõ megfodrozza a felszínt, de gyorsan kisimul. Rendületlenül
mosolyog a víz: a lágy, folyékony halmazállapotú természeti erõ.
Ilyenek a képzeletemben a szabadságharcosok, akik külsõ–belsõ harcukat megingathatatlan, eltántoríthatatlan meggyõzõdéssel, reménnyel vívják. Ha meg kell halni, hát legyen! A lélek szabadsága mindent
megér! A halál a „földhöz ragadtak”, a fizikai sík kínja: az ismeretlentõl való félelem,
a kõ, ami a vízben elsüllyed. A hit–remény–szeretet szentháromsága csónak,
ami megtart.

Emlékezés 56-ra

Megújult a dégi kastélypark
Valahol azt olvastam: „Tudod, mit kell
tenni, ha szörnyeteggel találkozol? Énekelni.” Nem lényeges, hogy „tudsz”-e énekelni! A lényeg az, hogy szívbõl szóljon, a
mellkasodban a sima tó tükrén szikrázzon
a napsugár. S fénykörödben oldódik a félelem.
Hargitai–Kiss Virág
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Emlékezés 56-ra
Október 23-án 17 órakor gyülekeztek az
ünneplõk a Hõsök terén az 1956-os történésekre emlékezni. Az eseményt dr. Varnyu Péter aljegyzõ konferálta fel.
Gyönyörû, napsütéses õszi idõben, a Sárbogárdi Fúvószenekar bevezetõjét és a
Himnuszt követõen köszöntötte dr. Sükösd Tamás polgármester Sárbogárd képviselõ-testülete nevében a megjelenteket.
Beszédében hangsúlyozta: október 23-án
a szabadságot ünnepeljük, amit féltenünk,
óvnunk kell, hisz’ a szabadságunkért harcolni kell, nemcsak háborúban, hanem a
békés hétköznapokban is. 1956-ban hoszszú, csendes félelemben töltött idõ után
õsi erõvel szakadt fel a magyarokban a
szabadság, olyan erõsen tört fel, hogy a világ is beleremegett – a népek sorra nézték
csodálattal a magyarok bátorságát. Említette azt is, hogy ünnepek alkalmával nem
szokott aktuális politikai kérdésekkel fog-
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Faludy György: 1956, te csillag
Másnap, szerdán reggel: por, ágyúszó
és szenvedés; mégis, mikor átvágtam
a Hõsök terén, mosolyognom kellett,
mert nem állt szobor többé a csizmában; –
csütörtök: lázrózsák mindenki arcán.
Földváry már kedd este elesett
a Rókus elõtt. Szemközt, az iskola
padlásán felfegyverzett gyerekek; –
péntek: még több vér, tankok a Ligetnél.
Az ütegek torkolattüzeit
nézem éjjel és borzongok: a szörnyû
szépség most nálunk is megszületik; –

csak politikai menekültek, hanem katonák, terroristák. 1956 örököseiként meg
kell védenünk a hazánkat, Európát. Beszéde zárásaként felolvasta Faludy
György 1956, te csillag címû versét.
A polgármester beszédét követõen a sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola 8.
b osztályos tanulóinak mûsorát láthattuk,
akik az 1956-os eseményeket és azok európai fogadtatását idézték fel. Majd az is-

hat nap: a kénezett arcú halottak
apró csokorral mellükön, a járdán
(Köztársaság tér), röplapok, szorongás,
szemem elõtt kis, tétova szivárvány; –
ölelkezés az Írószövetségben:
csomagolnak és indulnak haza;
feltépett sínek, utcák és fölöttünk
a szabadság liliom-illata; –
ezerhétszázhárom, nyolcszáznegyvennyolc,
és ötvenhat: egyszer minden száz évben
talpra állunk kínzóink ellen. Bármi
következik, boldogság, hogy megértem; –
és újra péntek: a Dunánál állunk,
a nap áttör ködön, füstön. Talán
sikerül minden s az alkonyat bíbor
brokátja Zsuzska lenszõke haján;–
és szombat: hajnalban csupa reménység,
de estefelé: nyakunkon a kés.
A keleti szemhatár mögött mocskos
felhõk, nyugatról álszent röfögés; –
mentünk a kétszázezerrel: nem bírok
újabb börtönt, s ha nem is jött velem:
Árpád óta bennem lakik az ország,
minden völgyét meg dombját ösmerem; –

lalkozni, azonban most nemzeti kérdésrõl
van szó. Olyan országban élünk, amelyet
államalapító Szent István a keresztyén
Európa részévé tett. A magyar történelem
szabadságharcok egész sorát sorakoztatta
fel, amelyre ékes példa az 56-os forradalom. Azonban ma veszélyben a hit, vallás,
európai létforma, biztonság, hisz milliók
jönnek be Európába, sajnos köztük nem-

kolások és Sárbogárd város közéleti szereplõi elhelyezték az emlékezés koszorúit,
mécseseit, virágait elõször a Hõsök terei
emlékmûnél, majd a Sárbogárdi Fúvószenekar dallamaira közösen átsétáltak a régi
községháza falán lévõ emléktáblához, végül pedig az Ady Endre úton lévõ 1956-os
emlékmûnél helyeztek el koszorúkat, mécseseket.
Mágocsi Adrienn

a Bach-huszárok tankban tértek vissza:
eddig sem ápolt, s ha más föld takar,
mit számít az? és mit, hogy fiam majd
Dad-nek szólít és nem lesz már magyar?
Mit elvesztek, ötven vagy száz év múltán
az ifjúságtól mind visszakapom,
és otthon, a sötét elõszobákban
kabátom még ott lóg a fogason –
ezerkilencszázötvenhat, nem emlék,
nem múlt vagy nékem, nem történelem,
de húsom-vérem, lényem egy darabja,
szívem, gerincem – kijöttél velem
az irgalmatlan mindenségbe, hol a
Semmi vize zubog a híd alatt
és korlát nincs sehol sem – életemnek
te adtál értelmet, vad álmokat
éjjelre és kedvet a szenvedéshez
s az örömhöz; te fogtál mindig kézen,
ha botladoztam; hányszor ihlettél meg,
s nem engedted, hogy kifulladjak vénen; –
ezerkilencszázötvenhat, te csillag,
oly könnyû volt a nehéz út veled!
Nagyon soká sütöttél õsz hajamra,
ragyogj, ragyogj, ragyogj sírom felett.
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Közbiztonság Kálozon
Tisztelt Hargitai–Kiss Virág felelõs szerkesztõ asszony!
A Bogárd és Vidéke 2015. október 22-ei, XXVI. évfolyam 43. számában a Közügyek rovatban „Miért van nyugalom?” cím alatt
megjelent a Budavári Árpád rendõrkapitány úrral készített interjú. A Rendõrkapitány úr bevezetõjében kiemelte, hogy 2015. július 1-jétõl az új törvényi szabályozás következtében már nem tartozik a Sárbogárdi Rendõrkapitánysághoz Sárosd, Káloz és Szabadegyháza község. Folytatásként kapitány urat idézem: „Így letisztultabb a Sárbogárdi Rendõrkapitányság körzete.”
Erre Ön: „Ráadásul fertõzöttebb területekrõl van szó, hiszen Kálozon, Sárosdon is voltak problémák.”
Tisztelt Szerkesztõ asszony!
Megítélésem szerint Ön a cikkben azt sugallja, hogy talán azért
van nyugalom a megmaradt Sárbogárdi Rendõrkapitányság területén, mert többek között Kálozt is elcsatolták. Én ezt a feltételezést valótlannak, Káloz község lakóira nézve sértõnek tartom, és
ezért a magam részérõl visszautasítom. További magyarázkodástól eltekintek, de mellékelten csatolom a Sárbogárdi Rendõrkapitányság beszámolóját „Káloz Község közbiztonságának helyzetérõl, a közbiztonság érdekében 2014-ben tett intézkedésekrõl és
az azzal kapcsolatos feladatokról” címmel. Megjegyzem, hogy az
elmúlt években is hasonló tendencia volt megfigyelhetõ Káloz
község közrendi és közbiztonsági helyzetével kapcsolatban, köszönhetõen a rendõrséggel kialakított eredményes munkának,
valamint a község lakói és az önkormányzat által fenntartott és támogatott helyi polgárõregyesületnek és a mezõõri szolgálatnak.

Szilárd meggyõzõdésem, hogy a volt Sárbogárdi Rendõrkapitánysághoz tartozó települések között Káloz község nem a fertõzöttebb települések közé tartozik.
Ön ezzel a cikkel azt a több mint húsz évvel ezelõtti esemény kapcsán Kálozról kialakult véleményt táplálja tovább, ami meggyõzõdésem szerint az elmúlt években már községünkre nem igaz.
Üdvözlettel:
Weisengruber Imre, Káloz polgármestere

***
Tisztelt Polgármester úr!
Igaza van, elõítéletesen fogalmaztam, amiért ezúton is elnézést
kérek Öntõl és Káloz azon lakóitól, akik tevékenyen kiveszik a részüket a település közbiztonságának érdekében végzett közös
munkából. Köszönöm, hogy reagálásával felhívta erre a figyelmemet.
Hadd idézzek néhány adatot az Ön által csatolt dokumentumból
az Olvasók számára: Káloz község illetékességi területén 2014ben 24 regisztrált bûncselekmény történt, szemben a 2013-as 35
bûncselekménnyel és a 2010-es 84 bûncselekménnyel. 2010-ben
60, 2011-ben 47, 2012-ben 37, 2013-ban 28, 2014-ben 16 kiemelt
kategóriájú (garázdaság, lopás, testi sértés) bûncselekmény történt, amely ugyancsak jelentõs és folyamatos csökkenést mutat.
További sikeres összefogást kívánva Káloz településnek, üdvözlettel:
Hargitai–Kiss Virág

Elismerés Nagylóknak
Nagylók évek óta részt vesz a Virágos Magyarországért Környezetszépítõ Versenyen,
ahol az ország azon településeit díjazzák, akik sokat tesznek a környezettudatos, kulturált, virágokkal díszített, élhetõbb környezet megteremtéséért, a természeti és épített
örökség megóvásáért, az új generációk környezettudatos neveléséért, illetve élen járnak a
környezetvédelemmel és a fenntarthatósággal összefüggõ törekvésekben.
Október 21-én délelõtt Budapesten a Pesti Vigadó dísztermében osztották ki a Virágos
Magyarországért környezetszépítõ verseny 2015. évi díjait. A Magyar Turizmus Zrt. által
szervezett nagyszabású hazai megmérettetés, a Virágos Magyarországért környezetszépítõ verseny keretében 209 települést zsûriztek idén nyáron a kertészeti és turisztikai
szakemberek.
A szervezõbizottság tagjai a legmagasabb díjjal jutalmazták községünket. A Közép-Dunántúli régióban Nagylóknak ítélték az Arany Rózsa-díjat, melyet Tóth József polgármester vett át.
Bakonyi Ágota

Énekszóval
Sárhatvanban
A sárhatvani asszonyok látták vendégül szombaton a
sárbogárdi borbarátokat, valamint a sárszentmiklósi
és a töbörzsöki nyugdíjasklubok képviselõit. Szilveszter János virággal, ajándékkal köszöntötte a házigazdákat. A sárhatvaniak vidám, zenés mûsorral
lepték meg vendégeiket. A közös vacsora után együtt
nótáztak, táncoltak.
Hargitai Lajos

4

KÖZÉLET

2015. október 29. Bogárd és Vidéke

Megújult a dégi kastélypark
Minden idõk legnagyobb felújítása zajlik a
dégi Festetics kastélynál. Ezzel a tetszhalál
állapotából éled újra nemzeti kultúránk
egy jelentõs darabja.
A háború után, a kommunista idõkben nevelõotthon mûködött a dégi Festetics-kastélyban. A kastély és a park ez idõ alatt óriási károkat szenvedett. Az épületek is egyre romosabb állapotba kerültek, a park elbozótosodott, a tórendszer elmocsarasodott. Verebics Géza polgármesterként,
majd a Festetics Antal Alapítvány kuratóriumának elnökeként sokat tett annak érdekében, hogy Dégre irányuljon az országos figyelem, s összefogással megmentsék
ezt a hatalmas kincset az enyészettõl. Felvette a kapcsolatot a külföldön élõ grófi
családdal, a kastélyban kiállításokat, találkozókat szervezett.

A sok apró lépés jelentõsen hozzájárult
ahhoz, hogy a siker megszülessen, s a kastély és környezete megújuljon.
A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi
és Vagyongazdálkodási Központ és konzorciumi partnere, a VADEX Mezõföldi
Zrt. projektje nyomán a dégi Festeticskastély több ütemben zajló kertrekonstrukciója most fejezõdött be. A beruházások során arra törekedtek, hogy az eredeti
állapotot állítsák vissza. A 800 millió forintos fejlesztés révén megújult a 300 hektáros területû angolpark, a grófi temetõ és a
tórendszer.
A kastély parkja Közép-Európa egyik legnagyobb angolkertje. A parkot három patak találkozásánál hozták létre 1813 és
1820 között Festetics Antal megbízásából.
A park tervezõje nem ismert, de a kastély
alkotójának, Pollack Mihálynak a neve is
felmerülhet, aki feltehetõen kerttervezéssel is foglalkozott.
Az építéskor a faluba vezetõ országutat is
kiegyenesítették, így a kastély bejárata már
14 kilométerrõl látszott. Az épületbõl és a
park különbözõ pontjairól feltáruló panorámát gondosan megtervezték; a tisztások
és nyiladékok a parkban és a településen
található nevezetes épületekig vezetik a
tekintetet: a kastéllyal szemközti szigeten
álló Hollandi-házra, a falu katolikus és református templomára.

Az ünnepi eseményen a Festetics család
több tagja is részt vett.
Délelõtt kilenc órakor szentelték újra a
felújított grófi temetõt. A sírkövek felújítását Huszár Péter sárbogárdi mester végezte. A szentelés után került sor a kastélynál az avatóünnepségre.
Varga Gábor országgyûlési képviselõ a
keddi átadón köszöntõjében szólt arról,
hogy a park felújításával a dégi kastély
kezd felébredni Csipkerózsika-álmából.
Reményei szerint a fejlesztéseket követõen az egész térség hiánypótló nagy turisztikai attrakciója lesz a Festetics-kastély,
amely egyszerre szolgálhat kulturális színtérként, esküvõi helyszínként és a konferenciaturizmus reprezentatív helyszíneként. A 300 hektár kiterjedésû, történeti
kastélypark teljes rekonstrukciója a legnagyobb volumenû kerthelyreállítás Magyarországon a II. világháború óta. Ennek keretében eredeti, 19. századi formájában
újult meg az óriási történeti kert.
L. Simon László, a Miniszterelnökség államtitkára hangsúlyozta, hogy e felújításnak köszönhetõen a kastélykert visszakapta régi fényét és Európa egyik legimpozánsabb parkja lett a tervezõk és kivitelezõk
munkájának köszönhetõen. Emlékeztetett arra, hogy az elsõ ütem 250 millió forintból, míg a most zárult 2-3. ütemek
egyenként 270 millió forintból valósultak
meg.

Ezzel azonban még nincs vége a felújítási
programnak. A Nemzeti Kastélyprogramban szereplõ dégi kastély szerepel azon
nyolc épület között, amelyekre még idén
pályázatot nyújtanak be. Sikeres pályázat
esetén másfél milliárd forintból megkezdõdhet a kastély teljes rekonstrukciója is
jövõre.
L. Simon László úgy vélekedett: nem felesleges pénzkidobás a magyar kastélyfelújítási program. Az eddigi tapasztalatok is
bizonyítják, hogy olyan sok turistát vonzhatnak, mint a francia és német kastélyok,
amelyekre komoly programok épülnek.
Az államtitkár kiemelte, hogy a Forster
Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ mûemléki felújításokra rendelkezésre álló, szabadon
felhasználható idei keretösszegét mintegy
150 millió forintot is teljes egészében Dégre fordítják. Mint mondta, a forrásból néhány hónapon belül a régi, jelenleg romos
állapotban lévõ kúriaépület teljes külsõ
felújítása megvalósul. Ennek gyors lebonyolításához kérte a helyi önkormányzat
és az épületet bérlõ termelõszövetkezet
segítségét.
Alföldy Gábor, a kastélyt kezelõ Forster
Gyula Örökségvédelmi Szolgáltató Központ szakembere vetített képes elõadáson
számolt be a munkákról, amelynek során a
csaknem másfél kilométer hosszú, 11,3
hektár területû, alsó és felsõ Szerpentin-tó
kikotrására, a partvonal helyreállítására,
az áradásokat meggátoló csatornarendszer rendezésére került sor. A felújítás részeként megújult a tó parti sávjának értékes növényegyedekben gazdag zöldfelülete is.
A Szerpentin-tó rekonstrukciójához kapcsolódott a Festetics-sírdomb körüli tó és a
déli árapasztó csatorna teljes kikotrása, a
sírdomb fölötti vízkormányzó mûtárgy, valamint a sírdomb körüli tavon és a kislángi
árapasztó csatornán átvezetõ gyalogoshidak, sétautak rekonstrukciója is.
Hargitai Lajos
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Zajlik a Séd–Nádor rehabilitációja
A Séd–Nádor vízfolyás Királyszentistván–Sióagárd közötti szakaszán a Nitrokémia
Ipartelepek és a vízfolyás vízgyûjtõjén valaha volt egyéb ipari létesítmények szennyvizei
a mederüledéket mintegy 127 km hosszon elszennyezték toxikus fémekkel, amelyek
közül környezeti kockázatot jelent a higany, a kadmium és az ólom. Továbbá esetenként
a higanyt határérték feletti koncentrációban mutatták ki a mederüledéken kívül a halak, kagylók testszöveteiben. A vízfolyás teljes, 127 km hosszán az okozott környezeti kár
felszámolását várhatóan több mint 800 ezer m3 szennyezett mederüledék eltávolításával lehet csak megoldani. Az elõzetes tervek szerint a Sárszentmihály–Cece közötti,
úgynevezett 3. mederszakaszon várhatóan 218 m3 ezer hulladék eltávolításával kell
számolni. A környezeti kár felszámolására kármentesítési program indult.
A kármentesítés kötelezettje és egyben lebonyolítója az állami tulajdonban lévõ
Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó
és Szolgáltató Zrt., a pénzügyi forrásokat
pedig állami felelõsségvállalás keretében a
Magyar Állam állami költségvetésbõl biztosítja.
A kármentesítési munkálatok elvégzésére
2009-ben a Nitrokémia Zrt. közbeszerzési
pályázatot írt ki a Királyszentistván–Õsi
közötti egyes, valamint az Õsi–Sárszentmihály közötti kettes szakasz összesen
mintegy 31 km hosszára. E projekt 2014
májusában zárult le. A még hátralévõ 96
km is két szakaszból áll. A Sárszentmihály–Cece közötti, harmadik szakasz kármentesítési munkálatainak elvégzésére kiírt közbeszerzési pályázatot a Sárvíz–Nádor 2014 Konzorcium nyerte el. A munkálatok 2014 és 2019 között valósulnak meg.

Elõkészítés
A munkálatok elõkészítéseként geodéziai
kitûzések és kiegészítõ mederfelmérések
(szelvényezések) készülnek. A geodéziai
kitûzések után a vízfolyás teljes keresztszelvényében és teljes mûveleti hosszán
robbanóanyag-mentesítést fognak végezni, azaz még a háborús események után
visszamaradt, fel nem robbant lõszerek,
robbanótestek felkutatására és eltávolítására kerül sor. Minden további terepi munkálat (fúrásos mintavételezés, késõbb kotrás) csak már elõzetesen lõszermentesített
területen végezhetõ.
A mederkotrások megkezdéséhez, illetve
a felvonulási területek, megközelítõ utak
kialakításához elengedhetetlenül szükséges az akadályozó növényzet eltávolítása.
Az esetlegesen kivágott fák a területkezelõ
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére kerülnek átadásra. A növényzet és a
kivágott fák pótlásra kerülnek a beavatkozást követõ mederrendezési munkafázisban.
A kivitelezés során folyamatos, illetve
rendszeres a kapcsolattartás az érintett
önkormányzatokkal, az illetékes Középdunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelõséggel, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal, a Duna–
Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságával, valamint szükség esetén az erdészeti szolgálattal.
A szennyezett mederüledék szállításához
szükséges megközelítõ utak elkészítése

alapfeltétele a kivitelezési munkafolyamatok zavartalan végzésének, mivel ez
biztosítja a munkagépek, szállítóeszközök,
illetve a munkát végzõ és ellenõrzõ személyek közlekedését. A kivitelezéshez szükséges ideiglenes útvonalakat a munkaterületek mentén, a kiszállítási utakat a legközelebbi szilárd burkolattal ellátott közútig
építik ki.

Mederkotrás
A védett természeti értékek védelme érdekében a mederkotrásokat csak azután kezdik meg, hogy elõtte – az érintett mederszakaszokon – esetlegesen fellelt, védett
biológiai életközösséget a biológus szakértõk által javasoltaknak és a lehetõségeknek megfelelõen biztonságba helyezik, az
egyes fokozottan védett életközösségek
közelében a munkák évszakos ütemezését
számukra megfelelõen fogják végezni.
A tervezett kivitelezési munkákat – a munkák tervezésében résztvevõ biológus szakértõk javaslatai alapján – úgy szervezik, és
olyan technológiákat alkalmaznak, amelyek a természeti környezet lehetõ legkisebb zavarásával járnak.
A mederkotrási munkák során kitermelt,
magas víztartalmú iszap és földtani közeg
(összefoglalóan: szennyezett mederüledék) ideiglenes elhelyezése a meder belsõ
oldalrézsûjén történik, ahol a víztartalom
jelentõs része távozik, illetve a szárazra került üledéklakók is visszavándorolhatnak a
mederbe.
A kitermelt hulladék vizsgálata és osztályozása az ún. ideiglenes munkahelyi gyûjtõhelyen történik. A kotrásból kikerülõ
iszapot a szükséges kezelési módok (hasznosítás, illetve az ideiglenes és végleges elhelyezés) meghatározása céljából legalább
2000 m3-ként megmintázzák, és a vizsgálati eredmények alapján hozzák meg a döntést a szennyezett mederüledék, mint hulladék, további kezelésérõl.
A kitermelt mederüledéket a vizsgálatok
és a szükséges elõkezelések és/vagy ártalmatlanítások elvégzéséig veszélyes hulladékként kezelik. A hulladék szállítását, kezelését, ártalmatlanítását az arra jogosult
szervezet fogja végezni.
A kitermelés során a kotrásokból származó lebegõanyagok kb. 4-5 km-en belül kiülepednek, azonban ennek ellenõrzésére
rendszeres vízminta-vételezéseket és vizsgálatokat végeznek.

A munkaterületen a szükséges kotrási kapacitás biztosítása érdekében számos
nagyméretû földmunkagépet, a szállításhoz teherautókat, nyerges vontatókat alkalmaznak.

Biológiai élet
visszatelepítése
A tervezett rehabilitációs beavatkozások
egy része közvetlenül, fizikailag érinti a
mederben és a meder közvetlen közelében
található élõhelyeket, illetve az élõhelyek
élõvilágát. Várható, hogy bizonyos szakaszokon az építési fázisban degradálódik az
élõvilág. Ez a degradáció idõleges. Várhatóan az építési fázisban sérülõ élõhelyek
jelentõs részén viszonylag gyorsan végbemegy a spontán rekolonizáció. Elképzelhetõ azonban, hogy bizonyos szakaszokon
szükség lesz a kisebb kolonizációs képességû fajok esetében a visszatelepítésre annak
érdekében, hogy minél gyorsabban regenerálódjon a természetközeli életközösség.

Monitoring
A kármentesítés beavatkozási idõszakában a kotrási munkák által a felszíni vízben
keltett lebegõanyagok kiülepedését heti
gyakorisággal vizsgálják. A környezõ talajvizek minõségét is ellenõrzik a vízfolyás
két oldalán elhelyezett 16 db monitoring
kútban.
A rehabilitációs beavatkozások során a
munkálatokkal közvetlenül, fizikailag
érintett felszínek élõvilága, növénytársulásai, valamint a hozzájuk kötõdõ állatközösségek megsemmisülhetnek, vagy igen
erõsen degradálódnak. A kivitelezési
munkálatok és a tereprendezés befejezése
után a munkaterületen – amely részben
maga a kisvízi meder, részben a belsõ padkák, a rézsûk, a depóniatetõk és a fenntartási sáv a depóniák külsõ oldalán – megindul a növényzet és az állatfajok természetes rekolonizációja. A kivitelezési munkálatok során alkalmazandó megoldások
csökkentik a degradáció mértékét, illetve
gyorsíthatják a rekolonizációt.
Forrás: www.sarviznador-karmentesites.hu
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Õszi óvintézkedések
Kiss Zoltán Edwarddal, a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtószóvivõjével hétfõn
délután arról beszélgettünk hogyan készüljünk fel a halottak napja forgalmas idõszakára, illetve az õszi közlekedési kihívásokra.
Kiss Zoltán Edward: – Mindenszentekkor, halottak napján mindenképpen nagyobb forgalomra kell Sárbogárd területén és környékén is számítani. Nagyon fontos bûnmegelõzési szempontból, hogy ha
elmegyünk a temetõbe autóval, akkor biztonságos helyen hagyjuk a gépkocsit, és ne
hagyjunk látható helyen az utastérben
semmiféle értéket (pénztárcát, laptopot,
mûszaki eszközt, táskát). Ha értékeinket
nem visszük magunkkal, akkor tegyük be a
kesztyûtartóba, vagy a csomagtartóba,
mert jellemzõen azokat az autókat törik
fel, ahol az autó utasterében látnak olyan
értéket, ami a bûnelkövetõnek hasznos lehet.
– Mit tehetünk a lakások, házak biztonsága érdekében akkor, amikor elmegyünk
otthonról?
– Manapság kedvezõ áron lehet riasztóberendezést beszereltetni, akár egy külsõ,
hangos riasztót, akár belsõt, hogy valamelyik biztonsági szolgáltatónál jelezzen. Egy
kamera, vagy riasztó akár az okostelefonunkra is el tudja küldeni a jelzést, ha valami probléma van otthon. Rengeteg variáció van elérhetõ árakon, mindenképpen
érdemes ebbe beruházni, fõleg, ha valakinek több milliós értékei vannak otthon,
akár mûszaki cikkek, akár készpénz, hiszen hosszú távon ez a védelem mindenféleképpen hasznos lehet a tulajdonosnak. A
nyílászárók megfelelõ állapota, zárhatósága magától értetõdik. Amit még nagyon
fontosnak tartok, az a humán erõforrás: a
szomszédjainkkal legyünk jóban! Ez anynyira triviális dolog, mégis, ha jóban vagyunk a szomszédokkal és tudják, hogy
nem vagyunk otthon, akkor odafigyelnek
az ingatlanunkra, és szükség esetén jelezni
tudnak a rendõrségnek, mi pedig megteszszük a szükséges intézkedéseket.
– Ha megnehezítjük a betörõk dolgát,
meghosszabbítjuk az idõt, amin belül be-

juthatnak a házunkba, akkor meg sem
próbálkoznak vele, vagy visszavonulnak?
– A betörõk – az extrém esetektõl eltekintve – oda mennek be, ahova könnyebb. Ha
van kameránk, kutyánk, masszív biztonsági ajtónk, és a kerítésünk nem csak félméteres, akkor a betörõ oda fog bemenni,
ahol ezek közül egyik sincsen; magától értetõdik, hogy a könnyebb lehetõséget választja.
– Mire kell még odafigyelnünk az õszi-téli
idõszakban? A hétvégén is nagy köd nehezedett a tájra, és egyre csapadékosabbak,
csúszósabbak az utak.
– Megváltoztak az út- és látásviszonyok,
ehhez kell igazítani a saját vezetési technikánkat, hogy balesetmentesen hazaérjünk. Amikor nyálkásak az utak, köd van,
nem látni, csak 50 métert egy országúton,
az komolyabb kihívást jelent, különösen a
kevésbé tapasztalt vezetõknek. Az út- és
látásviszonyoknak megfelelõen csökkentsük a sebességünket, és készüljünk fel extrémebb helyzetekre is. Ezen kívül nagyon
fontos, hogy a jármûveinket is készítsük fel
erre az idõszakra. Legyenek jó ablaktörlõink, hogy jól lássunk. Ez pár ezer forintos
dolog, mégis rendkívül meg tudja keseríteni egy rossz ablaktörlõ az ember életét, ami
egy komolyabb esõben akár végzetes is lehet. Fontos még a gumiabroncsaink állapota. Gyakorlatilag ezen a négy, tenyérnyi
felületen érintkezik a jármûvünk az aszfalttal, és lehet akármilyen csúcskategóriás
autónk jó fékkel és nagy lóerõvel, ha ez a
négy tenyérnyi felület nincsen rendben,
akkor hiába kormányzunk és hiába fékezünk.
– Van-e tapasztalat rendõrségi szempontból, hogy például a 4 évszakos gumik jól
teljesítenek-e az utakon, vagy jobb külön
nyári és külön téli gumit használni?
– Ebben nem szeretnék állást foglalni. Nagyon sok típus van. Egy német autóklubnak vannak minden évben gumitesztjei,

A rendõrök október 23-án Sárbogárdon, a Tinódy úton igazoltattak egy 15 éves helyi
lányt. Az intézkedéskor kiderült, hogy a fiatalt a Sárbogárdi Rendõrkapitányság eltûnés
miatt körözi, ezért a járõrök a lányt elõállították a rendõrkapitányságra, majd meghallgatását követõen törvényes képviselõjének átadták.
A járõrök Kislókon, a Rákóczi Ferenc utcában ellenõriztek szintén október 23-án délután egy 15 éves sárbogárdi lányt, akirõl megállapították, hogy az egyik sárbogárdi gyermekotthonból engedély nélkül távozott. A fiatalt az intézkedõ rendõrök elõállították a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, majd az otthon nevelõjének átadták.

azok inkább irányadóak, hogy milyen gumit érdemes vásárolni.
– Volt-e már kifejezetten az õszi, téliesedõ
idõjárásból adódó baleset a környékünkön?
– Ugyan nem itt, a környéken, hanem a
62-es úton, Székesfehérvár és Seregélyes
között ma hajnalban 4 óra 15 perckor történt egy halálos közlekedési baleset. Egy
férfi közlekedett Székesfehérvárról Seregélyes irányába, és féktávon belül vett észre egy hölgyet, akit elgázolt. A hölgy olyan
súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.
– Ez a baleset arra is figyelmeztet, hogy
nemcsak az autósoknak kell odafigyelniük
az egyre borongósabb, sötétebb idõben,
hanem a gyalogosoknak és a bicikliseknek
is.
– Igen. Mindannyian tapasztaljuk, hogy
amikor gyalogszerrel, vagy biciklivel elindulunk egy úton és mi látunk, akkor azt
gondoljuk, hogy minket is látnak. Teljesen
más az észlelése egy 90-100-zal haladó jármûnek, mint egy gyalogosnak, sokkal gyorsabban történnek a dolgok. Nagyon oda
kell figyelni. Gyalogosan is a KRESZ-t betartva közlekedjünk, szemben a forgalommal, az út szélén, lehetõség szerint láthatósági mellényben. A kerékpárosoknál vannak kötelezõ elemek: a világító, fényvisszaverõ berendezések és a láthatósági
mellény. A saját életünkrõl van szó! Ha egy
személygépkocsi ütközik egy kerékpárossal, nem kérdés, hogy ki az, aki súlyosabb
sérüléseket szenved. A saját érdekünk,
hogy a láthatóságra odafigyeljünk, családtagjaink, gyermekeink esetében különösképpen, hogy ne legyünk baleset áldozatai.
– A láthatósági mellény helyett használhatók-e más ruhadarabok, amik a láthatóságot elõsegítik?
– Nem kell feltétlenül „kukásmellényt”
felvenni, rengeteg fényvisszaverõ eszköz
van ma már. Aki divatozni akar, az is megtalálja a magának megfelelõ fényvisszaverõ ruházatot. Az a cél, hogy észrevegyék az
embert, és ne következzen be baleset.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Hargitai–Kiss Virág

KÉK HÍREK
Meglettek a csellengõ lányok
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
A katasztrófavédelemnél töltik az õszi szünetet
a sárbogárdi diákok

munkatársa köszöntõjében kiemelte 1956.
október huszonharmadika meghatározó
szerepét Magyarország történelmében. A
székesfehérvári eseményeket a Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola
Bugát Pál Tagintézményének 11. és 12.
osztályos tanulói elevenítették fel ünnepi
mûsorukban.
A rendezvény elismerések átadásával folytatódott. Magosi Lajos tûzoltó ezredes, a
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója nemzeti ünnepünk, október huszonharmadika alkalmából szolgálati feladatai kiemelkedõ teljesítéséért
írásbeli dicséretben és emléktárgyban részesítette többek között Simon Géza tûzoltó fõhadnagyot, a Sárbogárdi Hivatásos
Tûzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnokát.
Fotó: katasztrófavédelem
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Az õszi szünetben a Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium tanulói részére biztosít lehetõséget a közösségi szolgálat végzésére
a Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság. A diákok hétfõn és kedden munka- és tûzvédelmi oktatással kezdték a foglalkozást, majd Fodor Zoltán tûzoltó százados, parancsnokhelyettes tájékoztatást
adott a katasztrófavédelem felépítésérõl,
alapvetõ feladatairól. A tanulók a tûzoltólaktanya megtekintése után karbantartási
feladatokat végeztek.
A Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnáziumból hétfõn nyolc, kedden tizenkettõ tanuló
jelentkezett közösségi szolgálatra a tûzoltó-parancsnokságon. A fiatalok a karbantartási feladatok részeként részt vállaltak a
raktár fémhálós tárolóinak festésében, az
udvaron lehullott falevelek összegyûjtésében, virágágyások téliesítésében. A közösségi szolgálat szerdán is folytatódik, pénteken pedig a tûzoltó szerek és technikai eszközök karbantartásával várják a diákokat.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság

Elismerések
nemzeti ünnepünk,
október 23-a alkalmából
Ünnepi állománygyûlésen emlékezett
meg a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeirõl október 21-én
Székesfehérváron. A rendezvényen elismerések átadására is sor került.
Az ünnepség kezdetén Rabóczki Zsolt
tûzoltó százados, az ellenõrzési szolgálat
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Hírek az alsószentiváni iskolából
Emlékezés október 23-ára
Hagyományaink szerint idén is megrendezésre került az október
23-ai ünnepségünk. Minden évben a mindenkori nyolcadik osztály tartja az emlékmûsort. Az 1956-os forradalmárok tiszteletére
tartott megemlékezésen Kiss Attila tanár úr köszöntötte a diákokat, dolgozókat és az önkormányzat részérõl megjelent képviselõket, polgármester urat, majd a nyolcadik osztályosok adták tovább a kisebbeknek a forradalom üzenetét.

A dicséretükre meg kell jegyeznünk: igazán kitettek magukért,
méltó komolysággal emlékeztek meg. Az ünnep hangulatát saját
készítésû videóinkkal is igyekeztünk szemléltetni. Célunkat sikerült is megvalósítani, a megjelentek egybehangzó véleménye
alapján ismét színvonalas mûsort láthattak mindazok, akik jelenlétükkel megtiszteltek bennünket.

Tökfesztivál
Manapság a töklámpás készítését sokan az angolszász
és
amerikai
ünnephez,
Halloweenhez kötik, pedig a
tökfaragás Magyarországon
is régi hagyomány. Olyannyira régi, hogy az elsõ errõl szóló történet egészen Salamon
királyunk idejébe nyúlik viszsza, akinek a visegrádi rabsága idején töklámpásokkal világítottak az õrök, hogy sötétben is szemmel tarthassák. Ezek a lámpák egyfajta
világítótoronyként a Dunán
Közlekedéssel kapcsolatos projektet valósítottunk meg iskolánkban a TÁMOP
3.1.4.C-14-2015-0529 pályázat keretében.
Az elméleti és gyakorlati foglalkozások célja az volt, hogy sokrétû ismeretet kapjanak
tanulóink a kerékpáros és gyalogos közlekedéssel kapcsolatban, megismerjék a forgalomban szereplõket, a legfontosabb közúti jelzéseket. A foglalkozások keretében
kerékpáros ügyességi versenyen vehettek
részt a tanulók. Ehhez 15 darab csillogó-villogó új kerékpárt is kaptunk a pályázat révén. Forgalmi helyzetekkel, táblákkal ismerkedtünk, színeztünk, közúti táblákat és
jelentéseiket párosítottuk és közlekedési
társasjátékoztunk. A forgalomba tájékozottabb, magabiztosabb gyerekeket engedünk ki.
Szent István Tagiskola

közlekedõ hajósoknak is segítették a közlekedést. Innen ered a
mondás: „fénylik, mint Salamon töke”. Benedek Elek A halál
anyja címmel dolgozott fel egy történetet, amikor a telekfalviakat
egy vénleány találós esze mentette meg a tatároktól, aki rémtökfejjel ijesztette el a faluból a fosztogató martalócokat. Mátyás királyról is feljegyezte a hagyomány (A tök és a négy ökör címû mesében, pontosabban történeti mondában), hogy õ sem vetette
meg a jóféle sütõtököt. A nagydobosiak pedig az 1700-as évek végétõl lámpásokat vájtak maguknak farsang idején, és ezzel ijesztgették az épp arra járókat. Hosszú évszázadokon át a töktermelés
is világhírû volt Magyarországon.
Sokrétû felhasználásának köszönhetõen a tök napjainkban is
népszerû növényünk. Számos településen rendeznek évente,
szeptember–október tájékán tökfesztivált. Nálunk sem volt meglepõ tehát, hogy az õszi szünetet az elmúlt évekhez hasonlóan az
idén is egy közös tökfesztivál megrendezésével nyitottuk meg.
Két hete hangoltunk a mulatságra, iskolánk tantermeit és folyosóját ellepték a kísértetek, boszorkányok, majd a héten a faragásra váró dísztökök, amelyekkel kerestük a legtökösebb mûvészeket.
Az osztályok mellett csoportos alkotások és egyéniben a tanulók
is indulhattak a dísztökfaragó versenyen, ahol a legjobbakat nyereményekkel jutalmazzuk; hasonlóan a jellegzetes figurának beöltözött tanulóinkat is. De mindenki, aki faragott, vagy beöltözött, egy-egy emléklapot biztosan kap majd.
Ezúton is köszönjük minden szülõ, tanár, iskolai dolgozó segítségét, aki hozzájárult a rendezvény lebonyolításához! Jövõre veletek ugyanekkor ugyanígy ugyanitt!
Kiss Attila

Közlekedj okosan!
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Amikor a sas mormotát fogott... 12.
Nemsokára Bakirral elindultunk a nagy
sétára. A patak mentén a völgybõl a hegyekbe balra gyalogolunk majd, ott átmegyünk a hegyorom másik oldalára, ahol
már várni fog a dzsip minket. Egy darabig
jött velem a jurta sárgásbarna, elcsábított
kutyája is, mert igen nehezen szakadtunk
el egymástól. Az egyik családtag az egyik
hegyoldalon zsákba gyûjtögette a jaklepényeket, amit tüzelésre használnak. A Bakirtól kapott piros dzsekiben és túracipõben ballagtam a hegyoldalra lassan-lassan.
Másképpen nem lehetett, mert már 3500
méter magason állt a jurta is. A levegõ alig
jött a tüdõmbe, nem siethettem. Pár száz
méterrel arrébb, egy bazaltsziklához érve
balra esett a tekintetem, ahol a zöld fûben
egy hatalmas, hosszú szõrû, bézs színû jak
üldögélt és bámult felém.

vön pihent. Hosszú percekig csodálkoztam
ezen a tényen. Egy apróbb pókot is láttam
araszolni a kavicsok között, úgyhogy minden erõmet és tüdõmet összeszedve aránylag gyorsan egy biztonságos méterre ugrottam tõle. Egy elhagyott, vaskos, sárgásbarna mormotafarok feküdt a mohán, hát betettem a táskámba emlékbe.
Elõttem pár méterre a hegycsúcs elérhetetlen célként hivalkodott. Bakir vidáman
fütyörészve szökdécselt a messzeségben,
ahol cigarettázva várt rám. Egy óra múlva
oda is értem a közelében álló, méteres, fekete kõsziklához, amit elérhetõ célnak tûztem ki … még az idén. „Már három és fél
órája jövök fölfelé egy kis meredeken, ezt
nem hiszem el! Mindjárt besötétedik, és
még a csúcsra sem értem!” – ilyenekre
gondolva két métert vitt elõre az erõm,

az még jobban csúszott. Alatta csörgedezett a patak, amit már korábban hallottam,
de nem láttam. Bakir visszajött értem a hómezõ másik végébõl, és kézen húzva vitt át
a biztonságosabb oldalra. Hiába akartam
saját erõmbõl átmenni, nem ment. Mélyen
átéreztem az idõs emberek lelki válságát.
Végre a csúcson álltam. Bakir lefényképezett, de nem tudtam vidám arcot vágni. A
pokolba kívántam minden hegyet az összes
jakjával, és erõsen vágytam egy sivatagba.
Azt hittem, hogy a csúcson állva csak szépen lesétálunk a másik oldalon, ahol a kocsi már vár minket. Naiv leányálomnak
tûnt. A lefelé vezetõ út pontosan olyan
megpróbáltatásokkal járt, mint fölfelé. A
domb másik oldalán ugyanolyan táj fogadott, de jakok és hó nélkül. A csúcson leültünk Bakirral és megettük a Nurzada által
készített jakpörköltet. A jakhús nagyon ízlett. Nincs olyan mellékíze, mint a marhahúsnak, puha és omlós. Különben is, nem
nagyüzemi jakot ettem, hanem biot, mely
szabadon legel a természetben. A termoszból meleg teát lottyantott Bakir a mûanyag
csészékbe, ami teljesen hideg lett, mire a
számhoz ért.
Nézelõdtünk körbe-körbe. Bakir elindult
lefelé, azaz leszörfözött az apró, fekete kavicsokon. Én még pihentem. Elõhúztam a
fényképezõmet, és próbálgattam a legjobb
beállításokat. Hirtelen vijjogást hallottam,
és a fejem fölött körözve megjelent egy hatalmas sas. Több kört is megtett fölöttem,
szerintem azért, mert nem tudott engem

A jakokról úgy tudni, hogy hamar begurulnak, hamarabb, mint a pamplonai bikák.
Hûha, ha ez most itt engem elkezd kergetni, vége mindennek! Nem tudok szaladni,
mert nincs elég oxigén a tüdõmben, ráadásul Bakir meggondolatlanul piros színû
dzsekit adott rám. Minél magasabbra megyünk, annál nehezebb levegõt venni.
A jak, úgy látszik, lusta volt, vagy hirtelen
megszeretett engem, mert ott maradt a
helyén.
Sokszor néztem a földet, mert két levegõvétel közt aránylag sok idõ telt el. Figyelmesen szemléltem a zöldesszürke, sárgás
mohákat, az apró, kék-sárga-fehér virágokat, amik egyre fogytak a magaslat viszonylatában. Csak egy háromszáz méteres
dombot kellett megmászni. A domb aljában nagyobb kövek között bukdácsoltunk,
följebb a kövek apró kavicsokká váltak.
Szerencsére sütött a nap. Szemben, a másik hegyoldalon sötétbarna jakok legelésztek elmélyülten. Hegyek mögé szoruló szél
süvített a magasban. Vízcsobogást hallottam, de vizet sehol nem láttam. Az oxigénhiánynak tudtam be ezt a látomásos hallomást.
Pár méterrel magasabban, pár órával késõbb egy legyet vettem észre, amint egy kö-

aztán hosszabb ideig megint meg kellett
állnom lélegzetért.
A legnehezebb megpróbáltatások csak
ezek után következtek. A kavicsok még apróbbak lettek, a domboldal még meredekebb. Már nem lehetett fölegyenesedve
menni, mert az apró köveken legurultam
volna, vissza a völgybe. Négykézláb tettem
meg a következõ órát a biztonság kedvéért. Nemsokára hólepte területre értünk,

hova tenni. A macskáim is rendesen elcsodálkoznak, ha sapkában vagy hátizsákkal
jelenek meg, hát akkor egy sas, ami hirtelen piros színû, nagyobb élõlényt fedez föl
a sziklákon. Miután jól megvizsgált, szépen elhúzott. Éppen akkor, amikor ráállítódott a fényképezõgép élessége. Lekattintottam hát a kék eget.
Folytatom.
Gulyás Ibolya
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SOROK A
SZÁNTÁSRÓL

Filmajánló

Vágy és vezeklés
Anglia, 1935. A tehetõs családba
született Briony a kiváltságosok
életét éli viktoriánus villájukban.
Az élénk fantáziával megáldott
kislány írónõ szeretne lenni.
Amikor az egyik hétvégén összejön a család, a rekkenõ hõség hatására a régóta elfojtott érzelmek veszélyes robbanóelegyként
törnek felszínre. Egy sor félreértés következményeként Briony
ártatlanul meggyanúsítja Robbie Turnert, a nõvére, Cecilia
szerelmét egy bûncselekmény elkövetésével. A gyanúsítás is elég
ahhoz, hogy tönkretegye kettejük bimbózó szerelmét, és örökre megváltoztassa mindannyiuk
életét.
Kikölcsönözhetõ a Madarász József Városi Könyvtárban dvd-n.

Ugyanis felszántották a kertet. Már a hét elején
megüzente a traktortulajdonos, hogy szombaton,
ha az idõjárás engedi, elpöfögteti ide a masinát az
ekével. Izgultunk, mert esõs idõk jártak, sárban,
ugye, nem lehet szántani. Nem is bizakodtam különösebben, a paprika- és paradicsomtövek lekopasztva, békésen áztak az esõben, macskák sétáltak óvatosan a lekaszált, nedves gaz között. De aztán megjöttek a napsugaras délelõttök, csütörtökön megjött az üzenet: szombaton szántás. Volt
egy kis ijedelem, várt ránk néhány órai kemény
munka. Egy kókadozó növényekkel borított, kétszáz négyzetméteres kertet szépen letisztogatni,
töveket kiszaggatni, gizgazt kikapálgatni, felgereblyélni, az egész hulladékot a szilvafák alá felkazlazni. Így leírni könnyû, megcsinálni nehezebb.
Megcsináltuk. Utána a kádban forró vízsugárral
gyógyítgattam a fájó izomzatot.
De nem az elõkészületek fontosak itt, hanem maga a szántás. Ahogy az ekevas belemélyed a nedves
földbe, szabályosan maga alá fordítja a talajt, és
egy szemetes felület helyén gyönyörû, fekete barázdát húz. Ezt nagyon kitalálták a középkori komák, a nehézekét. Európa ezzel vágott az addig
egyértelmûen vezetõ Ázsia elé a fejlõdésben. Az
addig csak gyöszösen, a napi betevõt (és a földesúrnak, egyháznak, királynak járó pluszt) alig-alig
megtermõ föld hirtelen többletet hozott, megjelent a terményfölösleg, beindult a kereskedelem.
Hajrá, Európa! Pezsgés kezdõdött, a városok kinõtték a falaikat, áruval megrakott hajók indultak
a tengereken, az út menti leshelyeken rablók bújtak meg kereskedõk aranytalléroktól dagadó tarsolyaira áhítozva, a királyok, tartományurak olyan
vasbordás zsoldos sereget szerveztek, hogy azzal
százéves meg harmincéves háborúkat lehetett vívni, megújult a világ. És emögött bizony az ekevas
rejtõzött. Ezzel a történészszemmel figyeltem én,
ahogy ott a kertben haladt, fordult, farolt a traktor
a szõlõtövecskéket, eperágyást bölcsen kikerülve.
Minden munkát lehet jól és pocsékul végezni. A
mi traktorosunk jól dolgozott, öröm volt nézni. És
ahogy szinte baráti viszonyban volt a kis, zöld masinával, majdhogy meg nem veregette a hátát, mint
egy engedelmes pacinak.
A városunkban mindenfelé feketéllnek a felszántott kertek. Ez már rejtetten a tavaszt jelenti, amikor majd eldugdossuk a hagymát, kihúzzuk a zsinórt a sárgarépamagok számára készített árkocskákhoz, és élvezzük a tavaszi napfényt, szellõsimogatást. A tüdõ tágul, a szív erõsebben, egészségesen dobog. A vetés maga az optimizmus. A termés
reménye. Furcsa, hogy ma az ifjak nagy része
sportszerekre, edzõtermekre költ súlyos tízezreket, hogy a szervezetet, izomzatot, szívet megfelelõ állapotban tartsa. Pedig tudja, az iskolában is tanulta, hogy az emberi testet nem vasak hiú emelgetése tette olyanná, amilyenné vált, hanem a balta, a
kapa, a sarló. Ráadásul a vasemelgetés pénzbe kerül, a kapaemelgetés meg pénzt hoz. Ez utóbbi nélkül nálunk aligha lenne tele a kamra polca paradicsomos- meg lecsósüvegekkel. Mert májusban palántáztunk, nem izzadtságszagú edzõteremben
szuszogtunk.
Nohát: felszántották a kertet.
L. A.
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Luther-rózsa
Luther az 1517-es fellépését követõen egy
idõ után kénytelen volt saját munkáit, leveleit az aláírása mellett más módon is hitelesíteni. Ennek érdekében készíttetett pecsétnyomót, rajta a Luther-rózsával.
A Luther-rózsa – amely számos evangélikus gyülekezet, ill. egyház jelképe – eredetileg Luther Márton személyes jele volt.
Egy legenda szerint az eredeti mintát felesége, Bóra Katalin hímezte neki meglepetésként. Vitairatait, okmányait és leveleit
Luther az ez alapján készített pecséttel hitelesítette.
Az eredeti rózsa valamivel egyszerûbb volt
a mai Luther-rózsánál: egy ötszirmú rózsa
közepén szív volt látható, abban egy kereszt, köriratként pedig ez állt rajta:
„VIVIT”, ami latinul azt jelenti, hogy „él”,
utalva ezzel Krisztus feltámadására. A ma
is ismert változat ennek alapján készült
1530-ban.
Luther a gyûrûvel kapcsolatos elgondolásáról ezt írta a fejedelemnek, amikor mint
címert kérte tõle:
„A kereszt legyen az elsõ, feketén, szívbe
helyezve. Ezzel arra akarom magamat em-

lékeztetni, hogy a megfeszítettben való hit
üdvözít bennünket. Ugyanis csak akkor
igazulunk meg, ha szívbõl hiszünk. Jóllehet a kereszt fekete, mivel megöl, s ha kell,
hogy fájjon is, mégis meghagyja a szívet saját színében. Az igaz ember hit által él,
mégpedig a Keresztre feszítettben való hit
által. Ez a szív fehér rózsa közepén legyen,
annak a kifejezéséül, hogy a hit örömmel,
vigasztalással és békességgel ajándékoz
meg, és egyenesen egy fehér üde rózsába
helyez. Mivel nem olyan békesség és öröm
ez, amilyent a világ ád, azért legyen a rózsa
fehér és ne piros. A fehér szín ugyanis a lelkek és angyalok színe. Ez a rózsa égszínkék
mezõben legyen, mert az ilyen lelki és hitbeli öröm az eljövendõ mennyei örömök
kezdete. Ez azonban a lélekben és hitben
már most megvan, a reménység által elõre
ízleljük, jóllehet most még nem érzékeljük.
A mezõ körül aranygyûrû legyen, jelezze,
hogy ez a mennyei üdvösség örökké tart, és
nincs vége soha, emellett értékesebb minden örömnél és vagyonnál, amint az arany
a legnemesebb és legértékesebb fém.”

Mindenszentek idején
emelkedik a tûzesetek száma
Általános szokás, hogy mindenszentek illetve halottak napján gyertyát
gyújtunk az elhunytakért, nemcsak a temetõkben, hanem otthon is. A
gyertya fénye azonban nem csak az örök világosságot jelképezi. Annak
lángja veszélyt is jelenthet. A statisztikák szerint az évnek ebben az
idõszakában megemelkedik a tûzesetek száma.

Az elmúlt évszázadokban számos kis versike született, amely a Luther-rózsa jelentését, tanítását foglalja össze. Ezek közül az
egyik legismertebb:
„Kinek szívében Krisztus keresztje,
Annak tövisek közt is rózsás lesz élete,
Reá kéklõn mosolyog az ég,
És Krisztus szeretete aranyozza be életét.”
Magyarországon széles körben használják
felekezeti jelképként az evangélikus közösségek, gyülekezetek, különbözõ intézmények. Számos evangélikus templomon,
ill. települési címerben is megtalálható a
jelkép.
Forrás: reformacio2017.hu

Meghívó
KÖZÖS GYERTYAGYÚJTÁS
AZ ANGYALSÉTÁNYNÁL
November 1-jén 15.00 órakor
meghitt megemlékezést tartunk
a sárszentmiklósi temetõben
nemrég fölavatott angyalsétánynál.
Közös imára, gyertyagyújtásra várunk mindenkit!

A tûzeseteket leggyakrabban az okozza, hogy a mécseseket, gyertyákat könnyen meggyulladó anyagok közelében helyezik el, a keletkezõ
lángok pedig a szabad téren a száraz avarra, a lakásban pedig a függönyön és asztalterítõn keresztül a lakás más helyiségeire is átterjednek.
Fontos, hogy a temetõben csak mécsestartóban gyújtsanak mécsest,
vagy gyertyát. Ezeket a sírtól való távozás után el kell oltani. A mécsest
célszerû nem éghetõ anyagból készült alátétre helyezni, ügyelve arra,
hogy a közvetlen közelben ne legyenek gyúlékony anyagok, mert a keletkezõ hõ lángra lobbanthatja a sírhelyen elhelyezett díszítéseket, koszorúkat, virágokat. A mécsestartót olyan stabil helyre kell rakni, ahol
nem dõlhet el. Biztonságosan használható a fedõvel rendelkezõ kegyeleti mécses.
A halloweent jelmezben ünneplõk körültekintõen ünnepeljenek a
gyertyákkal feldíszített lakásban, hiszen ezek a jelmezek is gyakran jól
éghetõ, könnyen meggyulladó anyagból készülnek. A töklámpások
használata látványos, ugyanakkor veszélyes. Kihelyezésükhöz fontos a
megfelelõ hely megválasztása, illetve olyan mécses használata, ami
szeles idõben is biztonságosan égethetõ.
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Papírdarvakkal, mécsesekkel,
varázslatos fényáradattal szeretnénk emlékezni
a korán eltávozott gyermekekre.
Bór Gáborné Andi szervezõ

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

SÁFRÁNY ISTVÁN
életének 59. évében,
hosszan tartó betegség után elhunyt.
Hamvait 2015. november 7-én, 13 órakor helyezzük
örök nyugalomra a mezõfalvai urnafalba.
Gyászoló család
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NAGYMAMA RECEPTJEI
MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az
O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián,
valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Október 30., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Angyalsétány-átadó (22p), Schág Éva: Sárbogárdtól a
NASA-ig 2. rész (109p), A zenei élet kiválóságai
Sárbogárdon 2. rész (~55p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Október 31., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport:
VAX KE Sárbogárd kézilabda-mérkõzés (70p)
13.00 Lapszemle 14.00 Angyalsétány-átadó
(22p), Schág Éva: Sárbogárdtól a NASA-ig 2.
rész (109p), A zenei élet kiválóságai Sárbogárdon 2. rész (~55p) 18.00 Lapszemle 19.00 A
rendõrkapitány beszámolója (15p), Schág Éva:
Sárbogárdtól a NASA-ig 1. rész (73p), Karatebemutató Shotokan mesterekkel (~65p) 23.00
és 0.00 Lapszemle
November 1., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Angyalsétány-átadó (22p), Schág Éva: Sárbogárdtól a
NASA-ig 2. rész (109p), A zenei élet kiválóságai
Sárbogárdon 2. rész (~55p) 14.00 A rendõrkapitány beszámolója (15p), Schág Éva: Sárbogárdtól a NASA-ig 1. rész (73p), Karate-bemutató Shotokan mesterekkel (~65p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
November 2., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 A dégi kastélypark átadója (50p), A mese pszichológiája (ism.
88p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
November 3., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport:
VAX KE Sárbogárd kézilabda-mérkõzés (70p)
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Október 23-ai
megemlékezés Sárbogárdon (32p), Sárhatvanban jártak a borbarátok (20p), Vendégjárás a
Mezõföldön (ism. 111p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
November 4., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 A dégi
kastélypark átadója (50p), A mese pszichológiája (ism. 88p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle
élõben 19.00 Sport: VAX KE Sárbogárd kézilabda-mérkõzés (70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 5., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport:
VAX KE Sárbogárd kézilabda-mérkõzés (70p)
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00
és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06
(25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó
megtekinthetõ internetes oldalunkon: www.
bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl
és mûsorváltozásról a képújság futószövegében
adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás
jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban
(Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha gondjuk
van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat:
TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06
(40) 811 911.

Csirkemáj sütõtökös–almás
raguval
Hozzávalók: 6 db csirkemáj, 2 db édes alma, 30 dkg kockázott sütõtök, 1 db nagy lila hagyma, 2 ek méz, õrölt színes bors, só,
majoránna, õrölt fahéj, õrölt szerecsendió, 2 dl tejszín, 2 ek olívaolaj, 5 dkg vaj.
A csirkemájat vágjuk fel nagyobb darabokra. Az alma magházát távolítsuk el, majd
szintén vágjuk fel nagyobb kockákra. A lila
hagymát vágjuk félbe, majd vágjuk fel vastagabb szeletekre. A sütõtököt szintén
vágjuk fel nagyobb kockákra, majd pár
perc alatt fõzzük félpuhára. Ezután szûrjük le és tegyük félre. Egy serpenyõben hevítsük fel az olajat, majd tegyük bele a feldarabolt csirkemájat, és többször átforgatva süssük kb. 5 percig. Ezután egy szûrõkanállal szedjük ki és tegyük félre. A visszamaradt zsiradékhoz adjuk hozzá a vajat,
majd tegyük bele a felszeletelt lila hagymát. Kevergetve pároljuk pár percig, majd
adjuk hozzá az almát. Ezután csorgassuk
rá a mézet, sózzuk, borsozzuk és ízlés szerint fûszerezzük. Keverjük alaposan össze,
majd egy kicsi rést hagyva fedjük le egy fedõvel. Alacsony hõfokon, néha óvatosan
megrázogatva pároljuk pár percig. Amikor
a hagyma és az alma már félpuhára párolódott, adjuk hozzá az elõfõzött sütõtököt és
az elõsütött csirkemájat, majd öntsük hozzá a tejszínt is. Keverjük óvatosan össze, és
szükség esetén ízesítsünk utána. Néhány
perc alatt rottyantsuk össze a ragut, majd
zárjuk el a gázt, és tálalásig tartsuk melegen. Ameddig a ragu készül, enyhén sós
vízben fõzzük ki a metélt tésztát. Ezután
szûrjük le, majd egy pici olívaolajon futtassuk meg. Közben enyhén sózzuk, és keverjük alaposan össze.

Tepsis sütõtök kolbásszal
Hozzávalók: 0,5 db sütõtök, 30 dkg debreceni kolbász, 4 db krumpli, 1 db nagyobb
fej hagyma, 5 dkg angolszalonna, 2 gerezd
fokhagyma, 0,5 dl olívaolaj, 2 dl vörösbor,
só, bors, 0,5 tk õrölt chili és currypor, 2
szál rozmaringág.
A sütõtököt és a krumplit meghámozzuk,
felkockázzuk, ez utóbbit pedig vízben 5-6
percig elõfõzzük félpuhára. Egy sütõedénybe szórjuk a gerezdekre vágott hagymát, fokhagymát, felkockázott bacont, a
tököt, debrecenit, majd a leszûrt krumplit.

Meglocsoljuk olívaolajjal, fûszerezzük, és
az egészet jól összerázzuk. A végén felöntjük 1-1,5 dl vörösborral, letakarjuk alufóliával és 180 fokos sütõben kb. 45 percig sütjük, majd a fóliát levéve még 10 percig pirítjuk a tetejét.

Sütõtökpálcikák ropi helyett
Hozzávalók: sütõtök, só, olívaolaj.
A sütõtököt meghámozzuk, a magját eltávolítjuk és a húsát nagyon vékony szeletekre vágjuk. Egy tálba rakjuk, besózzuk és
állni hagyjuk fél órán át, majd papírtörlõvel felitatjuk róla a nedvességet. Sütõpapíros tepsire helyezzük, enyhén meglocsoljuk olívaolajjal, átforgatjuk és úgy rendezzük a pálcikákat, hogy ne nagyon érjenek
össze. 220 fokon sütjük kb. 30 percig, vagy
ameddig el nem kezd nagyon pirulni.

Sütõtökös sajtkrémtorta
Hozzávalók az alaphoz: 400g édes kakaós
keksz (családi csomag), 150 g vaj, 3 ek kakaó; a krémhez: 350 g mascarpone, 330 g
tejföl, 2 dl habtejszín, 100 g porcukor, 2 cs
vaníliás cukor, 40 g kukoricakeményítõ, 4
egész tojás, 400 g sütõtökpüré; a karamellhez a tetején (elhagyható): 100 g kristálycukor, 50 g vaj, 1 dl tejszín.
A tököt feldaraboljuk, megsütjük, hagyjuk
kihûlni. Közben a kekszet összetörjük,
szétmorzsoljuk. A vajat megolvasztjuk,
kézzel összegyúrjuk a kakaóval és a kekszszel. Egy 26 centis kapcsos forma alját sütõpapírral kibéleljük, ebbe belenyomogatjuk a kekszet. A krémhez a robotgép legkisebb fokozatán keverjük össze a hozzávalókat a fenti sorrendben. A legvégén megy
bele a tökpüré, már kihûlt állapotban. Elég
híg krém, nem kell megijedni! Ráöntjük a
kekszes alapra. A sütõ aljába egy tepsibe
vizet teszünk (kb. 2 liter), így oldhatjuk
meg a gõzben sütést. A sütést elõmelegített, 180 fokos sütõben kezdjük, 15 perc
múlva levesszük 150 fokra. Így sütjük még
35 percig. Nem árt, ha egy éjszakát a hûtõben hagyjuk. A karamell a tetején már csak
plusz ráadás, anélkül is tökéletes a torta.
Ehhez a cukrot egy lábasban feltesszük
alacsony fokon a gázra. Nem is kell hozzányúlni, amíg fel nem olvad. Ekkor lehúzzuk a tûzrõl, hozzákeverjük a vajat. Ha
megolvadt, a tejszínt is lassan hozzáteszszük. Ekkor visszarakjuk a gázra, pár percig fõzzük, forraljuk. Picit hagyjuk hûlni,
úgy öntjük a torta tetejére.

A következõ napokban is egy anticiklon alakítja idõjárásunkat, így folytatódik a túlnyomóan napos idõ, párás,
többfelé ködös hajnalokkal. Péntektõl a jövõ hét elejéig a napsütésé lesz a fõszerep.
Ugyanakkor a hajnalok, reggelek többfelé erõsen párásak, ködösek lehetnek, és többfelé még délelõttönként is párás, ködös vagy rétegfelhõs tájakkal találkozhatunk, a déli
órákra azonban a legtöbb helyen megszûnik, felszakadozik a rétegfelhõzet és kisüt a nap.
Szélcsendes napok elõtt állunk, legfeljebb a délutáni órákban lehet gyenge délies szél. A
hõmérsékletek eleinte többfelé elérik, illetve helyenként meg is haladják a 15 fokot,
majd az idõszak vége felé már inkább ez alatt maradnak, és az éjszakák is egyre hidegebbek lesznek. Hétvégétõl egyre többfelé jelennek meg a fagyok, akár nagyobb területen is.

Heti idõjárás

www.metnet.hu
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Tájékoztató

Tájékoztató szirénapróbáról

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek „Földet a gazdáknak
program” keretében, nyilvános árverés útján történõ értékesítésével kapcsolatban a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet Vagyonhasznosítási Osztálya megküldte a kormányhivatalok által
elkészített árverési hirdetményeket.
Az árverési hirdetmény(ek) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi
LXXXVII. törvény 26. § (2) bekezdésében, valamint a Nemzeti
Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) korm. rendelet 31. § (1) bekezdésében foglaltak szerint legalább 30 napra kifüggesztésre kerülnek
a kormányhivatalnak az árverezés helye szerinti megyei jogú városban található hivatali helyiségében, az árveréssel érintett
földrészlet fekvése szerinti településen – hirdetmény formájában,
valamint a helyben szokásos módon –, továbbá az árverés helyszínén.
Az árverési hirdetményeket, valamint az eladásra kerülõ földrészletek jegyzékét árverésenként és bizottságonként a www.nfa.hu
internetes oldalon megyénként megtekinthetik. A földrészletek
fekvése szerinti önkormányzatnál a hirdetményeket 30 (harminc)
napra közzétettük.
A sárbogárdi, illetve pusztaegresi ingatlan-nyilvántartásban szereplõ, árverésre kerülõ külterületi ingatlanokat érintõ árverések
helyszínei és idõpontjai a következõk:
1. 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 1/a (bejárat a Kallós Dezsõ u. 1/c felõl)
– 2015. november 25., a táblázatban rögzített regisztrációt követõen
2. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 123., Székesfehérvár 1. bizottság
– 2015. november 27., a táblázatban rögzített regisztrációt követõen
3. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 123., Székesfehérvár 1. bizottság
– 2015. november 30., a táblázatban rögzített regisztrációt követõen
4. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 123., Székesfehérvár 2. bizottság
– 2015. november 30., a táblázatban rögzített regisztrációt követõen
5. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 123., Székesfehérvár 3. bizottság
– 2015. november 30., a táblázatban rögzített regisztrációt követõen
6. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 123., Székesfehérvár 1. bizottság
– 2015. december 1., a táblázatban rögzített regisztrációt követõen
7. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 123., Székesfehérvár 3. bizottság
– 2015. december 2., a táblázatban rögzített regisztrációt követõen
8. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 123., Székesfehérvár 3. bizottság
– 2015. december 10., a táblázatban rögzített regisztrációt követõen
9. 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 1/a (bejárat a Kallós Dezsõ u. 1/c felõl)
– 2015. december 12., a táblázatban rögzített regisztrációt követõen
Az árverési hirdetmények a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
hirdetõtábláján 2015. október 26. napján kifüggesztésre kerültek, melyek tartalmazzák az ingatlanok helyrajzi számát, mûvelési
ágát, az árverés teljes menetét.
Az árverésekkel kapcsolatos további információ kérhetõ írásban
az arveres_KM@nfa.hu elektronikus levélcímen, a 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. címen, illetve telefonon a 06 (25) 520 270-es
számon és a 06 (25) 520 260/51-es melléken Berki Dóra hatósági
ügyintézõnél.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a lakosságot, hogy a Paksi Atomerõmû Zrt. 30 kilométeres körzetébe esõ településeken a lakossági tájékoztatóés riasztórendszer mûködõképességének ellenõrzése érdekében

Dr. Varnyu Péter aljegyzõ, hatósági osztályvezetõ

Szerkesztõség

Alap, Alsószentiván, Cece, Elõszállás, Nagykarácsony,
Sáregres, Vajta településeken csökkentett üzemû
(morgató) szirénapróba végrehajtására kerül sor
2015. november 2-án, hétfõn, 13.00 órakor.

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2015. október 9-ei ülésén elfogadta:
– a 40/2015. (X. 21.) önkormányzati rendeletet a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 21/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 41/2015. (X. 21.) önkormányzati rendeletet az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap mûködésérõl;
– a 42/2015. (X. 21.) önkormányzati rendeletet a helyi
egészségügyi közszolgáltatásokról;
– a 43/2015. (X. 21.) önkormányzati rendeletet a helyi hulladékgazdálkodási tervrõl szóló 11/2005. (V. 3.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérõl;
– a 44/2015. (X. 21.) önkormányzati rendeletet a távhõ- és
melegvíz-szolgáltatásról;
– a 45/2015. (X. 21.) önkormányzati rendeletet az avar és
kerti hulladékok nyílt téri égetésérõl szóló 9/2015. (IV. 23.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a polgármesteri hivatal szervezési csoportjánál.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
2015. NOVEMBER
november 1.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06 (30)
993 9404;
november 7-8.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság u. 30/a,
06 (20) 355 7213;
november 14-15.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd–Sárszentmiklós, Rákóczi u. 62., 06 (30) 816 1370;
november 21-22.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u.
24., 06 (30) 816 1376;
november 28-29.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u.
1/a, 06 (30) 639 3977.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván,
Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd,
Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza.
Dr. Szlávik Ferenc osztályvezetõ járási fõállatorvos

Kiegészítés
A múlt heti számunkban megjelent két tájékoztató anyag, a
Családi tippek az õszi szünetre darulestõl holdfénytúráig, valamint az Õszi szünet: 5+1 tipp a gyerekek immunrendszerének felturbózására címû cikkek Horváthné Fejes Lívia, a
hévízi NaturMed Hotel Carbona dietetikusának írásai.
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Bogárd és Vidéke városi teremlabdarúgó-bajnokság
I. forduló

Sárkeresztúr Kike–Extrém
1:5 (0:3)
A mérkõzéseket vezette: Tóth I.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Kulcsár, Hajdinger J., Szauervein, Sinka.
Csere: Böröndi, Jencski, Hajdinger Z., Szauervein P.
Extrém: Németh – Dévényi, Huszár, Horváth D., Horváth T.
Csere: Baki.
Bereczki Tamás nyitotta meg a 2015/2016.
évi Bogárd és Vidéke városi teremlabdarúgó-bajnokságot, mely mindjárt rangadóval kezdõdött. A mérkõzést felvételrõl a
Bogárdi TV sportadásában tekinthetik
meg.
Kiállítás: Böröndi 2 perc.
Góllövõk: Böröndi, ill. Horváth T. 2, Horváth D. 2, Dévényi.

FDL Kft.–Sárszentmiklós Öfi
2:4 (2:1)
FDL Kft.: Farkas – Vinklmann, Mihalkó,
Rehák, Bor.
Csere: Rigó.
Sárszentmiklós Öfi: Sipõcz – Németh,
Tóth A., Deák, Fekete.
Csere: Vereczkei.
1. perc: Bor lõtt kapu fölé. 2. perc: Mihalkó
lövése Sipõcz lábáról jött ki. 4. perc: Fekete durrantott kapu mellé. 5. perc: Bor szabadrúgása alig ment kapu mellé. 6. perc:
Fekete lövése Farkasról kipattant Németh
elé, aki sarokkal próbált kapura ívelni, de a
labda kapu mellé szállt. 7. perc: Bor szabadrúgása után a kapufát érintve hagyta el
a játékteret a labda. 8. perc: Rehákról pattant a labda Fekete elé, aki az üresen maradt kapu mellé gurított. 9. perc: Deák lövésébe Vinklmann lépett bele. 10. perc:
Rigó lõtt kapu mellé. 11. perc: Bor a kifutó
Sipõcz mellett gurított az üres kapuba, 1:0.
13. perc: Fekete átadását Deák lõtte a
hosszú sarokba, 1:1. 15. perc: Mihalkó váratlan lövése akadt meg a kapuban, 2:1. 17.
perc: Öfi szabadrúgás variáció után Fekete
kapu mellé lõtt. 20. perc: Vinklmann nem
találta el a kaput. 21. perc: Bor szabadrúgása a sorfalról vágódott le. 22. perc: Fekete váratlanul lövésre szánta el magát, labda
a kapuban, 2:2. 24. perc: Fekete lövése a
jobb felsõbe vágódott, 2:3. 29. perc: Mihalkó, majd Bor lövése vágódott le a védõkrõl. 30. perc: Rehák két egymás utáni
lövését védte Sipõcz. 32. perc: Mihalkó lövése Deákról szögletre pattant. 33. perc:
Fekete lövése a hosszú sarok fölött ment
ki. 34. perc: Vereczkei próbálkozott kétszer is eredménytelenül. 35. perc: Vinklmann lövését Sipõcz védte. 39. perc: büntetõhöz jutott az Öfi, melyet Deák biztosan értékesített, 2:4. 40. perc: tûz alatt az
FDL kapuja! Elõbb Tóth A. lõtt mellé,

majd Vereczkei sem tudta bevenni a kaput.
Ezen a mérkõzésen nagy meglepetés született, hisz a tavalyi bajnok nem találta a
góllövõcipõjét.
Piros lap: Németh 2 perc.
Góllövõk: Bor, Mihalkó, ill. Deák 2, Fekete 2.

Twister Galaxy–Szelence
Kamionmosó 8:3 (4:0)
Twister Galaxy: Bognár – Kun, Balogh,
Kaló, Budai.
Csere: Barabás, Szántó.
Szelence Kamionmosó: Kliszki – Gilányi,
Nagy, Kotroczó, Zab.
Csere: Szilágyi, Hamar, Polgár.
1. perc: Zab emelt kapu fölé. 3. perc: Kun
lövése Kliszkirõl ment szögletre, majd védett. 4. perc: Nagy hagyott ki nagy helyzetet. 5. perc: Kun perdítette be Budai átadását, 1:0. 8. perc: Gilányi átadását Zab nagy
helyzetben a kapu mellé helyezte. 9. perc:
Kaló átadását Barabás perdítette a kapuba, 2:0. 10. perc: Kotroczó emelt kapu mellé. 11. perc: Budai lõtt váratlanul kapu
mellé. 12. perc: Barabás növelte az elõnyt,
3:0. 14. perc: Kun lövése kerülte el a kaput.
15. perc: mit hagyott ki a Kamionmosó?
Vagy Bognár védett jól? 16. perc: Gilányi a
kapufát tesztelte. 19. perc: Budai lõtt gólt,
4:0. 21. perc: Szántó pofozta kapuba a labdát, 5:0. Kezdés után Nagy vezette a labdát, szerelte Kun, majd a másik kapunál
fölé lõtt. 21. perc: Nagy lõtt kapu mellé. 26.
perc: Gilányi szép góllal csökkentette a
hátrányt, 5:1. 28. perc: Bognárnak nagy
szerencséje van. Minden labda elakad benne! 30. perc: Zab rúgott gólt, 2:5. 31. perc:
Barabás növelte az elõnyt, 2:6. 34. perc:
Gilányi hagyott ki nagy helyzetet, elhamarkodottan lõtt. 35. perc: Kotroczó-gól,
3:6. 36. perc: Barabás kapu mellé lõtt. 37.
perc: Kun átadását Budai pofozta be, 3:7.
38. perc: Kaló fejjel volt eredményes, 3:8.
40. perc: Nagy alig lõtt kapu mellé.
Sportszerû mérkõzésen adós maradt a gólokkal a Szelence!
Sárga lap: Balogh.
Góllövõk: Kun, Barabás 3, Budai 2, Szántó, Kaló, ill. Gilányi, Zab, Kotroczó.

Spuri–Bogárdi Junior
4:3 (3:1)
Spuri: Kiszl – Bereczki, Zámbó, Kiss, Huszár.
Csere: Bozsoki, Czeiner, Fésû.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

Bogárdi Junior: Láng – Szakács, Bakó,
Farkas, Lénárt.
Csere: Varga, Grigóliát, László, Oláh, Kovács.
2. perc: Huszár találatával szerezte meg a
vezetést a Spuri, 1:0. 3. perc: Lénárt egyenlített, 1:1. 5. perc: Szakács erõs lövését védte Kiszl szögletre. 5. perc: Czeiner találata
újból a vezetést jelentette, 2:1. Szorongatott a Spuri, a 10. percben Zámbó találata
érett góllá, 3:1. 11. perc: Huszár nagyon
rosszul találta el a labdát, kapu mellett landolt. 12. perc: Bereczki lövésébe lépett bele Bakó. Czeiner pedig az oldalhálót találta el. 13. perc: Lénárt lövése alig ment kapu mellé. Kiszl már verve volt. 14. perc:
Farkas hagyott ki egy helyzetet. 15. perc:
Huszár a kapu torkában mentett. Nagyon
megnyugodtak a csapatok, mert említésre
méltó esemény a hátralévõ percekben nem
történt! 21. perc: Bereczki próbálkozott
távoli lövéssel. 23. perc: Lénárt egyéni alakítás után szépített, 3:2. 24. perc: Kiss lõtt
mellé, majd rá egy percre kapu fölé. 25.
perc: Szakács erõs lövése centikkel ment
kapu mellé. 27. perc: Farkas lövése irányt
változtatott a védõkön, majd erejét vesztve
védett a kapus. 29. perc: Kiss lövése akadt
meg a kapuban, 4:2. 30. perc: Farkas csökkentette a hátrányt, 4:3. 32. perc: Huszár
saját magát cselezte ki. 35. perc: Lénárt
egyedül vezette a labdát kapura, Kiszl vetõdve leszedte a lábáról.
Lett volna ideje az egyenlítésre a Junioroknak. Úgy látszik, mindkét csapat belenyugodott az eredménybe.
Sárga lap: Farkas.
Góllövõk: Huszár, Czeiner, Zámbó, Kiss
ill. Lénárt 2, Farkas.
Tabella
1. Twister Galaxy

1

1 -

-

7:3 3

2. Extrém

1

1 -

-

5:1 3

3. Sárszentmiklós Öfi

1

1 -

-

4:2 3

4. Spuri

1

1 -

-

4:3 3

5. Bogárdi Junior

1

- -

1

3:4 0

6. Szelence Kamionmosó 1

- -

1

3:8 0

7. FDL Kft.

1

- -

1

2:4 0

8. Sárkeresztúr Kike

1

- -

1

1:5 0

Góllövõlista
1. Barabás Roland, Twister Galaxy, 3 gól.
Gróf Ferenc
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Bravúros pontszerzés
VAX KE Sárbogárd–Õsi Andreotti SE 30-30 (10-16)
Veszprém Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság 4. forduló:
Vezette: Fodor–Pap, nézõszám: 90 fõ.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 7, Bodoki 6, Pluhár 1, Rehák
4, Kaló, Tutuc.
Cserék: Schvarcz – Horváth 5, Szabó J. Zs., Aranyos, Suplicz 1,
Pordán, Vorsléger 5, Várady–Szabó 1.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Hétméteresek: 2/1, ill. 8/4. Kiállítások: 6, ill. 8 perc.
Nagy rangadó várt ránk a hétvégén. Az eddig hibátlan Õsi csapata
érkezett hozzánk. Egy igazán nehéz mérkõzésre volt kilátás. A
csarnok ehhez méltóan szép számú nézõvel telt meg.
Nem kezdtük túl jól a mérkõzést, hiába szereztük mi az elsõ találatot Goldberger révén. A vendégek az elején teljesen összezavartak minket a nyitott védekezésükkel. Sok labdát eladtunk, valamint helyzet nélküli lövésekbe kényszerítettek minket. 10 percnyi
játék után 3-6-os eredményt mutatott a tábla. Ekkor pár kivédekezett vendégtámadásnak köszönhetõen kiegyenlítettünk. Ezután azonban következett egy nagyon hosszú rövidzárlat. Sorra
szórtuk el a labdákat és lõttünk elõkészítetlenül, ennek eredményeként hirtelen tetemes hátrányba kerültünk. Pár perc alatt kaptunk 9 gólt, amire mindössze csak egyetlen találattal voltunk képesek válaszolni. Szerencsére a félidõ végére kicsit összekaptuk
magunkat, és a szünetre visszakapaszkodtunk 5 gólos hátrányra.
A második félidõre egy teljesen új csapat jött ki. Elkezdtünk pontosabban és kevesebb hibával játszani. Fokozatosan dolgoztuk le
a hátrányunkat. Németh Tamás a kapuban hétméterest hárított
és több bravúrt is bemutatott fontos pillanatokban. Az utolsó negyed óra elõtt kiegyenlítettünk, 20-20 volt az állás. Ekkor ismét
megtört a lendületünk, és gyorsan kaptunk 4 gólt, ezzel ismét jelentõsebb volt a vendégek elõnye. Még innen is volt visszaút, ekkor Vorsléger Zoltán percei következtek, aki pár perc leforgása
alatt szerzett 4 góljával talpra ugrasztotta a közönséget és visszajöttünk ismételten a mérkõzésbe. Két perc volt vissza, amikor a
döntetlenért támadtunk, ám eladtuk a labdát, és újra mínusz kettõ volt az állás. Ekkor úgy nézett ki, hogy mindennek vége. Azonban a végére maradt még egy csavar a meccsben. Az Õsi két támadását is elkapkodta a hajrában, amelyekbõl indításgólokat szerezve az utolsó percre már nálunk volt az elõny. A vendégek az utolsó
támadásukból gólt lõttek, de a miénk lehetett volna a végszó a

mérkõzésen. Azonban pár másodperccel a vége elõtt Bodoki
átlövését sajnos bravúrral hárította a vendégek kapusa, így maradt a döntetlen.
Az egész mérkõzést tekintve le a kalappal a csapatunk elõtt! Ekkora hátránynál a legtöbb gárda feladta volna a harcot. Mi nem
így tettük, bravúrosan visszajöttünk a mérkõzésbe. A csapat minden egyes tagja valamit tudott hozzátenni a mérkõzéshez, ami nagyon pozitív. Kiemelkedõ egyéni teljesítmények akadtak a mérkõzésen. A két helyi gimnazista, Horváth István és Goldberger
Marcell kiemelkedõ teljesítményt nyújtott, elõbbi régen látott
lendülettel játszott, míg utóbbi mind a négy eddigi fordulóban a
csapat egyik legjobbja volt. Vorsléger Zoltán pedig fontos pillanatban rázta meg magát és segítette a csapatot. Németh Tomi a
kapuban újra kezdi hozni a régi, megszokott formáját.
A nézõknek ismételten köszönjük a fantasztikus szurkolást, jó érzés volt ilyen körülmények között játszani! A második félidõben
öröm volt kinézni oldalra, hogy minden egyes gól után tapsolnak
az emberek és biztatják a csapatot.
A következõ fordulóban, szombaton, 18 órakor csapatunk a
Veszprémi Egyetem együtteséhez látogat. Újabb nehéz mérkõzés, ahol bravúr kell a pontszerzéshez.
Tabella
1. Bajnok DSE Nemesvámos
2. Veszprémi Egyetemi SC
3. Õsi Andreotti SE
4. VAX KE Sárbogárd
5. Ercsi SE
6. Tapolca VSE
7. Martonvásári KSE
8. Simontornyai KK
9. Rácalmás SE
10. Fûzfõi AK
11. Bicskei TC
12. Alsóörsi SE

4
3
3
4
3
3
3
3
4
0
3
3

4
3
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0

0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0

0
0
0
1
1
1
2
2
3
0
3
3

113
96
94
111
90
79
71
77
105
0
62
64

95
74
78
106
71
79
74
87
135
0
78
85

18
22
16
5
19
0
-3
-10
-30
0
-16
-21

8
6
5
5
4
3
2
2
1
0
0
0

A 4. forduló további eredményei:
Martonvásár–Bicske 23-21, Simontornya–Nemesvámos 25-28,
Rácalmás–Veszprémi Egyetem 27-44.
Rehák Tamás

Fontos gyõzelem idegenben
Mezõfalva II.–Sárbogárd 1:3 (0:1)
Fejér Megyei Labdarúgó-bajnokság, Horfer Serleg csoport, 12.
forduló:
Sárbogárd: Tóth – Bognár Zs., Lakatos, K. Szabó, Szabó, Sebestyén, Pásztor, Parnicsán, Horváth, ifj. Simon J., Csizmadia.
Cserék: Czinka Simon helyett (46.), ifj. Mondovics Z. Parnicsán helyett (58.).
Gólszerzõ: Ágoston (67. percben 11-esbõl), illetve Pásztor (13.
perc, 52. perc, utóbbi 11-esbõl), Bognár (89.).
Jól kezdtük a mérkõzést. Már az elején többet volt nálunk a labda,
amely a helyzetek számában is kezdett megmutatkozni. A gólra
sem kellett sokáig várni. Egy bal oldali bedobás után Pásztor nem
sokat tétlenkedett, egy pattanás után 20 méterrõl kilõtte a hosszú
felsõt. Gyönyörû találat volt. A továbbiakban is mi maradtunk támadásban. Parnicsán iramodott meg a bal szélen és rázta le védõit, a 16-oson belülrõl leadott lövésénél nagyot hárított a hazaiak
kapusa. Az elsõ félidõben egyértelmûen Mondovics Zoltán fiai
irányították a mérkõzést, azonban a látottak alapján nagyobb
elõnnyel kellett volna a szünetre menni.

A folytatásban is támadásban maradtunk, Czinka Krisztián beállása is hozott lendületet a támadásokba. Az 52. percben Czinka
cselezgetett a 16-oson belül, a hazaiak csak lerántani tudták, a játékvezetõ pedig ezt észlelte és befújta a 11-est. A labda mögé
Pásztor állt oda és a jobb felsõbe belsõzte a labdát, 0-2. A gól után
felpörögött a hazai csapat és szintén egy 16-oson belül történt kavarodás után a játékvezetõ a büntetõpontra mutatott. A mezõfalvaiaktól Ágoston állt oda, és magabiztosan helyezett a kapu bal
oldalába. A továbbiakban megvoltak mindkét oldalon a lehetõségek. A vendéglátók is elpuskáztak egy nagy ziccert, míg nálunk
Czinka volt ismét a fõszereplõ, de a lerántásgyanús esetnél ezúttal
néma maradt a játékvezetõ sípja, és elmaradt a büntetõ. A hajrában, egy szögletbõl történõ beívelés után, Horváth bólintott a felsõ lécre, és az onnan lecsorgó labdát Bognár továbbította a kapuba, ezzel eldöntve a mérkõzést. Megérdemelt gyõzelmet aratott a
sárbogárdi csapat és továbbra is õrzi 2. helyét a tabellán.
A csapat a hétvégén utolsó õszi mérkõzését vívja Alap csapata ellen, vasárnap, 13.30 órakor a sárbogárdi labdarúgópályán.
Rehák Tamás
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Miklósi focidömping
Velence ellen javítani kell!
Sárszentmiklós–GárdonyAgárdi Gyógyfürdõ 1-3 (0-2)
Sárszentmiklós: Deák M. – Gráczer G.,
Kõkuti T., Tóth Zs., Hegedûs Gy., Nagy
K., Lajtos A., Gráczer B., Bezerédi A.,
Nagy Á.
Csere: Lieszkovszky Z., Németh K., Görög
Á., Bíró B., Demeter D., Sükösd G., Horváth
I.
Edzõ: Sárai György.
Gárdony–Agárdi Gyógyfürdõ: Viniczai Á.
– Szabó G., Pribék P., Pápai P., Ambrus H.,
Janovics I. L., Meggyes D., Pleszkán T.,
Vámosi D., Bognár Gy., Sowunmi A.
Csere: Rauf T. D., Zimmermann T., Balogh
B., Klauz M., Bogács Zs., Jakab A., Nagy D.
A.
Edzõ: Zimmermann Tamás.
Góllövõk: Bezerédi Á., illetve Pleszkán T.
(2), Meggyes D.
A hazaiak kezdték a játékot, Gárdony
azonnal letámadott és megszerezte a labdát. A jobb oldalon Vámosi D. futott el, az
alapvonalról belõtte a labdát, és a védõk
között Pleszkán T. elõre vetõdve, 5 méterrõl a hálóba fejelt, 0-1. A váratlan és gyors
gól kissé megzavarta a miklósiakat. A vendégek több veszélyes támadást vezettek,
eredménytelenül. A 20. percben Bezerédi
Á. szabadrúgása jelentett veszélyt, de
Viniczai Á. a helyén volt és a lövést nagyszerû vetõdéssel kiütötte. A berobbanó
Gráczer B. lövését bravúrral hárította. Továbbra is jó iramot diktált a két csapat, és
mindkét kapu elõtt adódtak gólszerzési lehetõségek. A 38. percben bal oldalról a
16-os magasságában bedobást végeztek el
a vendégek. A labda átszállt a védõk felett,
és a hosszú oldalon helyezkedõ Pleszkánt
T. a bal alsó sarokba fejelte a labdát, 0-2.
A második félidõt a hazaiak kezdték jobban, és a 49. percben az addig is erõszakosan futballozó Bezerédi Á. egy szép csel
után 14 m-rõl védhetetlenül lõtt a bal felsõ
sarokba, 1-2. Nem tartott sokáig az öröm,
mert az 54. percben ismét a hazaiak hálójában kötött ki a labda. A jobb oldalról begurított szögletet Meggyes D. 17 m-rõl lõtte a
bal alsó sarokba, 1-3. A következõ percben
Sowunmi A. szabálytalanságért sárga lapot kapott, majd szövegért begyûjtötte a
másodikat is, és villant a piros lap. A megfogyatkozott vendégcsapat visszaverte a

sorozatos hazai támadásokat és a biztos
vezetés tudatában lassította a játékot. A
mérkõzés további részében is változatos
játékot láthatott a közönség, és a kapusok
több esetben bravúrral hárítottak. A hazai
védelem hibáit kihasználva gyõzött a vendégcsapat, és ezzel helyet cseréltek a tabellán. A Sárszentmiklós csapata a hatodik
helyre csúszott vissza.
Jók: Gráczer G., Bezerédi Á., illetve Viniczai A., Meggyes D.

A lejtõn nincs megállás?
Sárszentmiklós II.–Soponya 1-2 (1-0)
Sárszentmiklós II.: Plézer N. – Juhász G.,
Fülöp T., Horváth I., Juhász I., Bartók D.,
Bartók Z., Fekete J., Krajcsovics P., Szabó
Z., Majláth H.
Csere: Kovács D. A., Rigó L., Somogyi L.,
Pajor T., Szúnyogh R., Csikós G., Mádi L.
Edzõ: Pajor László.
Góllövõk: Joó F. (öngól), illetve Grega G.,
Kovács K.
Jól kezdõdött a találkozás a hazaiak számára. A 11. percben Fekete J. a bal oldalon Bartók D. átadásával kilépett. Lövésébe Joó F. belenyúlt, és a menteni akaró védõ lábáról az elvetõdõ kapus mellett a labda a hálóban kötött ki, 1-0. A félidõ további részében mindkét csapat sok hibával és
eredménytelen játékkal „szórakoztatta” a
közönséget. A hazaiak játékát bosszantó,
gyermeteg hibák, pontatlan átadások, a
koncentráltság nélküli játék jellemezte.
Nem változott a játék képe a második félidõre sem, sõt, tovább tartott az erõtlen játék. A vendégek könnyedén verték vissza a
miklósi támadásokat, és az 50. percben váratlanul egyenlített Soponya csapata, 1-1.
A sok hibával játszó hazaiak mestere cserékkel próbált javítani a mérkõzés állásán.
A Soponya védelme és Domján P. kapus
ezeket a támadásokat hatástalanította. A
81. percben jött a feketeleves: Kovács K.
átcselezte magát a miklósi védelmen és 8
m-rõl a bal alsó sarokba helyezte a labdát,
1-2.
A mérkõzésrõl mindent elmond, hogy a
három „góllövõ” támadót le kellett cserélni a gyenge produkciójuk miatt.
A hazaiak hetek óta tartó gyenge, erõtlen,
küzdõszellem nélküli játékát Soponya is
kihasználta, és gyõztesen hagyta el a pályát.

Jók: a hazaiaktól senki, illetve Domján P.,
Varga A.

Ez 1-7-es volt
Lajoskomárom Ö. F.–
Sárszentmiklós Ö. F. 1-7 (0-2)
Sárszentmiklós Ö. F.: Szilágyi B. – Palotás
P., Németh A., Tóth A., Killer G., Deák G.,
Kelemen B., Csendes I., Vereczkei J., Örkényi B., Emperger J.
Csere: Tóth Z., Sipõcz A., Kassai N., Derecskei J., Böröndi G., Lakatos Gy.
Góllövõk: Dörögdi M., illetve Csendes I.
(3), Tóth Z., Deák G., Kassai N., Emperger J.
Ismét nagy arányú gyõzelem, biztos siker
idegenben. Kilenc forduló után veretlenül
vezeti a tabellát a csapat.

Ez is hét volt
Mustáng U16–Sárszentmiklós U16
7-0 (2-0)
Sárszentmiklós U16: Deák Z. – Juhász
Gy., Ambrózi M., Lukács Z., Bögyös B. G.,
Erdélyi A., Fekete A., Lakatos K., Gábris
R., Gyökér K., Kasza M.
Csere: Nagy F. Gõdér G., Emperger F., Brúzsa T.
A Martonvásár serdülõcsapata a második
félidõben lelépte a miklósi fiatalokat.
Szervezettebb, hatékonyabb védekezéssel
elkerülhetõ az ilyen nagy arányú vereség.
Na, de sebaj (Tóbiás), lesz ez még jobb is!
A hétvége sportmûsora
Október 29. (csütörtök) 14 óra: Aba-Sárvíz U16–Sárszentmiklós U16 (Abán)
Október 31. (szombat)
13.30 óra: Velence FQL System–Sárszentmiklós (Velencén)
13.30 óra: Sárszentmiklós Ö. F.–Kisláng
Ö. F.
14.30 óra: Szabadegyháza–Sárszentmiklós
II.
November 1. (vasárnap) 10 óra: Velence
FQL System–Sárszentmiklós U19 (Velencén).
Szurkoljunk együtt csapatainknak!
Szántó Gáspár

Bogárd és Vidéke 2015. október 29.

SPORT

17

Távlovasverseny
Október 23-án KABAKÁN Derby néven
rendeztek távlovasversenyt, az országos és
régiós bajnokság fordulóját a Cece–Diós
tanyai lovardában illetve környékén.
Kapoli István és Badics János vezetésével
már elõzõ nap kijelölték a pályát: jól látható piros, zöld nyilak, szalagok mutatták az
utat a lovasok számára.
Az idõjárás nagyon kegyes volt, a napokig
tartó esõ után egészen jól járhatóvá váltak

A rajtnál több állatorvos vizsgálta meg a
lovakat. Dr. Szebenyi Zsoltot figyelhettük
meg, amint pulzust mért, nyereghelyet,
nyálkahártyát, bélmûködést vizsgált, valamint a lovak mozgását, lábait ügetés közben. Ugyanezek a vizsgálatok kötelezõek a
célba érkezést követõen is. Ebbõl látszik,
mennyire fontos a lovak jó egészségi állapota, teherbírása, valamint a lovas és ló
összhangja, erejének helyes beosztása az

út során. El is hangozott az állatorvosoktól
a következõ mondás: „A távlovasverseny
nem lóverseny!”
A megmérettetésen a következõ eredmények születtek:
80 km:
1. Grandwohl Jürgen – Anvar, 2. Bors
Margaréta – K. Kajla, 3. Bányavölgyi Donáta – Szélvész.
40 km:
1. Meszéna Réka – Kinte Kunta, 2. Bányai
Béla – Hemal P, 3. Kovács Dávid – Tobruk.
20 km:
1. Knotik Otília – Gránit, 2. Géringer Szabolcs – Maktun P, 3. Badics János – Csibi.
Fogatok 20 km:
1. Pordán Zsolt, 2. Tatai László.
A célba érkezõ versenyzõket és a versenyre kilátogatókat finom gulyáslevessel, pogácsával látták vendégül a szervezõk.
KABAKÁN Lovarda

a gyönyörû látványt nyújtó, õszi erdei utak.
A néhány megmaradt, mélyebb „óriás pocsolya” pedig csak még izgalmasabbá tette
a terepet.
Az útvonal a Dél-mezõföldi Tájvédelmi
Körzetben, Vajta, Bikács határainál, a Zichy-park szélét, a vadásztanyát érintve húzódott, a lovak itatására is kijelölt hellyel.
A nemrég lezajlott megyei díjugrató verseny után a lovassport egy másik, hasonlóan izgalmas szakágát, a távlovaglást ismerhettük meg ezen a napon. 20, 40 és 80
km-es távokon indultak a versenyzõk, köztük egy osztrák fiatalember is. Fogattal
ketten érkeztek: Pordán Zsolt Cecérõl és
pónikkal Tatai László Sárbogárdról.
9 órakor rajtoltak a leghosszabb távolságra
indulók, akik elsõ körben 2x20 kilométert,
majd 40 perc pihenõidõ után 20, majd 2x10
km-t tettek meg lóháton. Aki soknak találná a 80 km-t: dr. Tamás Zsolttól megtudtuk, hogy a világbajnokságon 160 km a
leghosszabb táv.
Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos, tel.: 06 (30) 9860-849. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail:
bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten:
www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Virág,
Horváth István, Huszárné Kovács Márta, Horváthné Mikuli Erzsébet, Menyhárt Daniella, Mágocsi Adrienn, Hargitai Gergely, Jákob
Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs, dr. Müller Viktória, Tauzné Piroska, Leszkovszki Albin, Pajor László, Rehák Sándor, Szántó Gáspár és
még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Hargitai-Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka:
Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási
határideje: kedden 17 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: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók
le. 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. 4
hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 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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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös. 06 (30) 966 8446
Végzõs lányok! Szalagavatóra báli ruha megrendelhetõ októberben –10% kedvezménnyel. Sárbogárd, Ady E. út 153. 06 (20) 462 1682, Facebook: Margitka Varrodája
Alapon szántóföldet vennék vagy bérelnék. 06 (30) 520 6292
Eladó! Román kályha hastok, famázsa, katlan. 06 (25) 461 754 (3261973)
Családi ház eladó! Gagarin utca 13. 06 (20) 968 7406 (3261971)
Tetoválás Székesfehérváron. 06 (20) 488 9111, 06 (30) 296 9932 ANCHOR TATTOO

AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN,
RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS.
06 70 539 7882
AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS
06 20 3426 091
200x180-as fejtámlás Cardo FRANCIAÁGY
Billerbeck RUGÓS MATRACCAL
JÓ ÁLLAPOTBAN ELADÓ.
Érdeklõdni: 06 70 379 2012
SZÉKESFEHÉRVÁRON
ALBÉRLETET KERESEK!
06 20 405 7366

(3261907)

Földszinti, kétszobás, jó állapotú lakás József A. utcában eladó. 06 (20) 937 6156
(3261976)

Cserepes és szálas krizantém árusítás péntektõl Tósokiéknál Nagyhörcsökön és a
sárbogárdi piacon. Érdeklõdni: 06 (30) 4640 345
Garázs eladó Árpád-lakótelepen, ÁFÉSZ iroda mögött. 06 (30) 570 3119
Forgótárcsás mosógép újszerû állapotban 20.000 Ft, centrifuga 13.000 Ft, síkképernyõs 55 cm-es Daewoo tévé 15.000 Ft, tévéállvány cd-tartós újszerû 15.000 Ft, egyszemélyes heverõ jó állapotú, ágynemûtartós 15.000 Ft, kéttalicskás betonkeverõ
20.000 Ft. Telefon. 06 (70) 212 4883
Tinódy úton találtak egy kulcscsomót, átvehetõ a szerkesztõségben.

Horváth József és Horváth Józsefné

M6-os autópályán Dunaújvárosnál
az OMV TÖLTÕÁLLOMÁS
NÕI MUNKATÁRSAT KERES.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
a sárbogárdi OMV-nél.

sok szeretettel gratulál szeretõ családjuk:

SZÁLAS KRIZANTÉM KAPHATÓ.
Sárbogárd, Széchenyi út 22.
06 20 2424 960

„Soha ne várjátok meg, míg a könnycsepp földet ér,
becsüljétek meg azt, ki értetek mindennap él.
Köszönjétek meg a sorsnak, ha egy álom tiétek lehet,
s van nagy családotok, ki benneteket szívbõl szeret.”

50. házassági évfordulója alkalmából
Brigitta, Csilla, Tünde, Zoltán, Anita és Gábor

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SÁRBOGÁRDI JÁRÁSI HIVATAL
Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 260, fax: 06 (25) 520 290; hivatal@sarbogard.fejer.gov.hu
Tájékoztató a Sárbogárdi Járási Hivatal 2015. június 1-jétõl érvényes ügyfélfogadási rendjérõl és elérhetõségeirõl
KORMÁNYABLAK OSZTÁLY Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 290, fax. 06 (25) 520 290; kormanyablak@sarbogard.fejer.gov.hu;
H 7.00–17.00, K 7.30–12.00, Sze 7.30–16.00, Cs 8.00–18.00, P 7.00–12.00
HATÓSÁGI ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 291, fax: 06 (25) 520 290; hivatal@sarbogard.fejer.gov.hu;
(hatósági és szociális igazgatási hatáskörök tekintetében) H 8.00–11.30, Sze 8.00–11.30 és 12.30–15.00, P 8.00–11.30;
(gyámügyi hatáskörök tekintetében) H 7.30–11.30, Sze 7.30–11.30 és 12.30–16.00
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY Sárbogárd, Túry M. u. 3.; tel./fax: 06 (25) 508 175; fejermsarbogardjh-mk@lab.hu;
H 8.00–14.00, Sze 8.00–14.00, Cs 8.00–14.00, P 8.00–12.00
FÖLDHIVATALI OSZTÁLY Sárbogárd, Hõsök tere 17.; tel.: 06 (25) 508 615, 06 (25) 508 020, fax: 06 (25) 518 021; sarbogard@takarnet.hu;
H 8.00–15.30, K 8.00–10.00, Sze 8.00–15.30, P 8.00–12.00
CECEI KIRENDELTSÉG Cece, Deák F. u. 13.; tel.: 06 (25) 505 150/21, fax: 06 (25) 234 389; nagy.gaborne@sarbogard.fejer.gov.hu,
kiss.monika@sarbogard.fejer.gov.hu; H 8.00–12.00, K 8.00–12.00, Cs 8.00–16.00, P 8.00–12.00
ÜGYSEGÉDEK:
ALAP: Sze 8.00–10.00, Dózsa Gy. u. 31. ALSÓSZENTIVÁN: Sze 10.00–11.00, Béke u. 56/a. HANTOS: H 8.00–9.00, Nagylóki u. 3. IGAR: K
7.30–9.00, Fõ u. 1. MEZÕSZILAS: P 7.30–10.00, Fõ u. 111. NAGYLÓK: H 9.00–10.00, Hunyadi J. u. 1. SÁREGRES: H 15.00–16.00, Kossuth u. 10.
SÁRKERESZTÚR: Sze 8.00–12.00, Fõ u. 34. SÁRSZENTÁGOTA: Cs 8.00–10.00, Május 1. u. 1. VAJTA: Cs 13.00–14.00, Szabadság tér 1.
Simon János hivatalvezetõ
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HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
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: 12-15.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 10.30-12.00.

Dr. Farkas János háziorvos
Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597: H-K: 8-12, Sze: 12-16,
Cs-P: 8-12.

Dr. Horváth Endre háziorvos
Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007, mobil: 06 (30)
2373-700. H: 8-15, K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.

Dr. Jarabin János háziorvos
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
11.30-15.30, P: 8-12.

Dr. Nemes Mária háziorvos
a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. H-P: 8-11.30. Csütörtökön terhestanácsadás: 12-13.

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-ig, P:
12-15.

Dr. Somogyvári Katalin háziorvos
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 12.30-15.30, 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

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489; Töbörzsök, 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. István 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, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-11. 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: –.

KÖZPONTI ÜGYELET MINDEN NAP 15.30 órától
Ady Endre út 79-83., 06 (22) 311 104
SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,
06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (22) 311 104.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.
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Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy azonnal
feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím, egy név, egy
telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet
menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta közreadjuk itt azokat a
legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet.
Hova forduljunk...?

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Éjjel-nappali ügyelet: 06(25)433-444, 06(80)205 020. Polgármesteri hivatal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020, ügyfélszolgálat: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-20.00). Honlap: eon-hungaria.com Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha nem ég a gáz...!
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(80)42-42-42. Ügyfélszolgálat: 06(40)220-022. (H-P: 7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha „süket” a telefon...!
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabejelentés: 1445.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a katasztrófavédelem a 105-ös telefonszámon hívhatók. A mentõk, a rendõrség, a katasztrófavédelem egyetlen
számon is elérhetõk még: 112.

Orvosi ügyelet:
Tel.: 06 (22) 311 104.

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,
hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség alábbi telefonszámait:
06(22) 514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Kéményseprés:
Kémény Zrt. 06(22)550-100

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:
Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanapokon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van:
Közév Kft.: 06(25)508-990, 06(25)508-991, 06(25)463-481.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126. Megyei utak esetén a 06(22)316-271, országos útinform: 06(1)3227-052, 06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés
Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).
Helyi buszjárat:
Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság:
06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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Batman megmentése

Most nem Denevérember lendült mentõakcióba, hanem õ szorult
segítségre. Lepottyant ugyanis a szerkesztõséggel szemközti fáról
az éjszakai fáradalmak kipihenése közben. Miközben visszatettük a fára, alkalmunk nyílt közelrõl is
szemügyre vennünk piciny
Õnagyságát. A legédesebb
akkor volt, amikor a „könyökét” nyalogatta rózsaszín nyelvecskéjével.
Hargitai–Kiss Virág

