
90 ÉV KINCSE
„A tegnapokkal fogy az élet,

A holnapokkal egyre nõ,

S szemedben mégis mindörökké

A mának arca tûn elõ.

(...)

Ezért ha illan ez az év is,

S a múltba szállva szétomolt,

Lelkedben ott a kincs örökre,

Amely valaha benne volt.”

Mihai Eminescu

E sorokkal köszöntünk Téged, édes-
anyánk, nagymamánk, dédikénk,
Hargitai Lajosné született Takács Katalin
90. születésnapod alkalmából!
Dolgosságra, tisztességre, szívósságra ne-
veltél mindannyiunkat – olyannak, ami-
lyen Te is vagy. Megkeményített a mögöt-
ted álló 90 esztendõ – munka, mindennapi
tevékenység nélkül el sem tudod képzelni
az életed … még ma sem –, de mi tudjuk,
hogy a karakán asszonyban szeretõ szív la-
kozik, akinek a legfontosabb a családi tûz-
hely parazsának, összetartó erejének õr-
zése. Mert az igazi kincs a család.
Köszönjük, hogy köztünk vagy!

A népes Hargitai család apraja–nagyja

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu

Fõszerkesztõ–kiadó: Hargitai Lajos
Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág - 06(30)3483 320

2016. szeptember 1. - XXVII. évf. 35. szám
20 oldal, 250 Ft

Vadászok napja Alapon .   .   .   .   .   . 2-3
Forgalmi rend a 63-ason.   .   .   .   .   .   . 4
Darázsmizéria.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 5
Sáregresi mulatság .   .   .   .   .   .   .   .   . 6
Díjugrató sikerek .   .   .   .   .   .   .   .   . 7
Kitüntetett tûzoltók .   .   .   .   .   .   .   . 8
Új kártevõ hazánkban .   .   .   .   .   .   . 17

„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

VADÁSZNAPVADÁSZNAP
ALAPONALAPON

Írás a 2-3. oldalon. MEGYEI ELSÕMEGYEI ELSÕ
Írás a 7. oldalon.



2 KÖZÖSSÉG 2016. szeptember 1. Bogárd és Vidéke

Vadászok napja Alapon
„Vadász vagyok Hunor s Magor nyomán
Sok kincset õrzök, mit rejt szép hazám
Nádas berek és erdõs rengeteg
Sok vadja várja jöttömet

Szent a családi tûzhely, mint hitem és hazám
Hozzájuk húz a vágyam magányos éjszakán
Vadász vagyok erdõn, mezõn, tavon
Jó ló visz úton és vadnyomon”

Nyolcadik alkalommal került megrende-
zésre Alapon a vadásznap augusztus utol-
só hétvégéjén, szombaton. A tavalyihoz
hasonlóan nemcsak helyi, hanem megyei
jelentõségû volt a rendezvény, sok-sok ér-
deklõdõvel.
Az összegyûlt társaságoknak, vadászok-
nak a természet- és az állatvédelem az
egyik fõ feladatuk. Fontos számukra, hogy
a vadászatot, mint az ember és a természet
viszonyának egyik legõsibb formáját, mél-
tóvá tegyék eredeti céljához.

Hiszen a vadászat eredetileg nem az öncé-
lú zsákmányszerzésrõl szól, hanem egyen-
súlyról és tiszteletrõl a Földanya teremt-
ményei közt.

Az alapi vadásznap egyesíteni törekszik
mindazokat, akik talán a hétköznapokban
nem is találkoznak, de ezen a különleges
napon – közös érdeklõdésüknél fogva – va-
dászok, baráti társaságok, családok, ter-
mészetbarátok és környezetvédõk együtt
tölthetnek egy nagyszerû napot.

Délelõtt 10 órakor hagyományosan kürtö-
sök köszöntötték és hívogatták a megnyi-
tóra a közönséget. A vadászhimnusszal
vette kezdetét az ünnepi rész. Beszédet
mondott Varga Gábor országgyûlési kép-
viselõ, Fûrész Attila, az Országos Magyar
Vadászkamara Fejér Megyei Területi
Szervezetének elnöke és dr. Simon László

Fejér megyei kormánymegbízott. A va-
dásznapi áldást Mészáros János címzetes
apát celebrálta. Ezután kitüntetéseket ad-
tak át.
Eközben a vadételek fõzõversenyének
résztvevõi közül mindenki elfoglalta sát-
rát, izzította a tüzet (palackot), s megkez-
dõdtek az ínyenc ételek elõkészítésének és
elkészítésének munkálatai, hogy ebédidõ-
re legyen mit a vendégeknek feltálalni. A
fõzõverseny résztvevõit Sági Szilárd mes-
terszakács felügyelte, aki nemcsak a kép-
ernyõn, de a való életben is szimpatikus,
közvetlen személyiség.
Egyébként is, a vadászház udvarán minden
évben meghitt, családias hangulat kevereg
a pörköltek, gulyások illata mellett a leve-
gõben. Mivel a rendezvény nyilvános, so-
kan jöttek más, környezõ településekrõl is.
Jó volt látni a települések közti barátságot,
összetartást.
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Párhuzamos programként a szántóföldön
agyaggalamb-lövészeten próbálhatták ki
tudásukat, ügyességüket az önként neve-
zõk. Aki nem akart madárra lõni, az szem-
ügyre vehette az élõ fácánokat.
A látogatókat vásár is várta. Sátrak sora
vonzotta szép portékáival – ékszerekkel,
vadászati kellékekkel, kürtõs kaláccsal és
még sok mással – a látogatókat. Mindenki
megtalálhatta a saját ízlésének valót. Kü-
lönlegesen szép vadászfestményeket,
agancs- és csontfaragványokat, faragott
puskatusokat, sétabotokat is megtekint-
hettünk.
A színpadon egész nap színes mûsorral
szórakoztatták a vendégsereget: többek
között Bíró Tamás kutyabemutatójával,
Csuti Csaba és Szárovics Gabriella nóta-
énekesek, Bíró Kriszta elõadásával, a Ten

Dance tánccsoport, a Black Horse Cou-
ntry Club, a Mezõföldi Néptáncegyüttes,
valamint a dunaújvárosi Vasas Néptánc-
együttes mûsorával. A rendvénynek akad-
tak sztárvendégei is, Csepregi Éva és Szan-
di, akik késõ délután színvonalas mûsorral

ajándékozták meg a közönséget. Õket kö-
vette a Dirty Slippers zenekar koncertje és
szabadtéri bál a Bitang Duo zenekar talp-
alávalójával.
Minden évben öröm látni, hogy a Sárréti
Egyetértés Vadásztársaság ilyen színvona-
las, párját ritkító eseménnyel gazdagítja a
térség programkínálatát, számos érdeklõ-
dõt vonzva Alapra nemcsak a környékbõl,
de a megyébõl és messzibb tájakról is, hogy
egy tartalmas napot tölthessenek el együtt
a vadászat szerelmesei.

Mágocsi Adrienn
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Forgalmi rend a 63-ason
A 63-as út jelenleg is zajló, végéhez közele-
dõ felújításának utolsó fázisában a burko-
latjeleket festik, és látható néhány változás
a régi, megszokott forgalmi rendben.
Sárszentágotánál, az északi települési le-
ágazásnál záróvonalat festettek fel, ezért
lakossági részrõl megfogalmazódott: a Sár-
bogárdról Székesfehérvár felé közlekedõk
ott vajon nem tudnak majd balra kanyarod-
ni a községbe? Sárkeresztúrnál a központi
négyes keresztezõdésben ugyancsak látha-
tó módosulás. Talán zebra és lámpa lesz
ott? – hangzott el kérdésként.
Tájékoztatást az új forgalmi renddel kap-
csolatban a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
kommunikációs osztálya részérõl Velkei
Lilla kommunikációs osztályvezetõ adott
lapunknak:
„A 63-as számú fõút burkolat-felújítása so-
rán olyan nem engedélyköteles beavatko-
zásokat volt lehetõsége a Magyar Közút
Nonprofit Zrt.-nek terveztetni és megvaló-
sítani, amelyek a közlekedés biztonságát ja-
vító beavatkozások körébe tartoznak.
Sárszentágotánál a településközpont felé vezetõ Május 1.
út csatlakozása elõtt az eddigi elõzési tilalom és záróvonal
részben meghosszabbításra kerül. A balra kanyarodás ter-
mészetesen továbbra is biztosított lesz. A burkolatra nyi-
lak kerülnek. A burkolati jelek felfestése még folyamat-
ban van. A fõúton a buszmegállóba való átkelést segítõ,
nyomógombos, LED-es kijelzõtáblás rendszer épül. Sár-
bogárd felõl rövid burkolatszélesítést alakítottak ki a bal-
ra kanyarodó jármûvek miatt.
Sárkeresztúron a keresztezõdésben a járdakapcsolatokat
újítjuk meg, biztonságosan elválasztva a gyalogosokat az
útpályától. Gyalogos-átkelõhely jelen projekt keretében
nem létesül, azonban sárga villogó lámpák fogják felhívni
a jármûvezetõk figyelmét a keresztezõdésre.”
A fenti változásokra elsõsorban azon autósok figyelmét
szeretnénk felhívni, akik gyakran közlekednek Sárbogárd
és Székesfehérvár között. Ne rutinból vezessenek ezeken
a szakaszokon, a sebességkorlátozás és a gyalogosátkelõk
miatt!

Hargitai–Kiss Virág
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Darázsmizéria
A Kertalja utcaiak hívtak el kedden délelõtt egy házhoz, nevezetesen a 12. számúhoz, ahol az utcafronton, a te-
tõcsúcsnál látványos darázsfészek díszlett, lódarazsak alkotása, melynek szárnyas lakói félelmet keltenek je-
lenlétükkel a környékbeli lakókban. Többen azt panaszolták, hogy este, sötétedéskor beszállnak a darazsak az ab-
lakon. Attól tartanak, hogy a rovarok megtámadják a gyerekeket, járókelõket, állatokat. Megoldásért lapunkhoz
fordultak, mert elmondásuk szerint eddigi segítségkérésük nem vezetett eredményre.

A szóban forgó ház lakatlan, tulajdonosa
már rég nincs az élõk sorában, az örökös
pedig nem Sárbogárdon lakik, hanem az
ország másik felében él. Normál esetben
egy ilyen jelenség esetén az ingatlan tulaj-
donosának kötelessége és anyagi terhe a
problémát elhárítani, megoldani. (Habár
fölvetõdik ezzel kapcsolatban, hogy a da-
razsak „beköltözésérõl” ugyanúgy nem te-
het az ingatlantulajdonos, ahogy például
egy udvarba tévedt róka jelenlétérõl sem,
amit „központilag” elszállíttat a gyepmes-
terrel az állategészségügy, ha ilyen eset
adódik.)
Közvetlen veszély esetén (közterület, köz-
intézmény, több embert fenyegetõ életve-
szély esetén) a katasztrófavédelmet kell
értesíteni, akik kimennek a helyszínre, fel-
mérik a helyzetet és értesítik a szakavatott
darázsirtót, akinek szükség esetén segítsé-
get nyújtanak az eszközeikkel. Ha nagyon
muszáj, a katasztrófavédelem is beavatko-
zik, de ha õk fújják le a rovarokat, akkor
csak szétmennek és letelepszenek másutt,
ezért inkább a szakemberre bízzák e fel-
adatot. (Itt ugyancsak fölvetõdik dilemma-
ként, hogy mi számít életveszélyes helyzet-
nek darazsak esetén, mivel a biztonságér-
zet szubjektív, másként ítéli meg az, aki a
darazsak közelében él, és másként a hiva-
talos szervek.)
Mindenesetre a Kertalja utcai lakók nyu-
godtabban közlekedhetnek most már az

utcájukban, mivel dr. Sükösd Tamás pol-
gármester biztosította az irtáshoz szüksé-
ges szert, amivel a darázsirtó szerda haj-
nalban „lekezelte” a rovarokat, és leszedte
a darázsfészket a házcsúcsból.
Mivel azonban magántulajdonban lévõ in-
gatlanra csak úgy nem mehet be senki, ar-
ról nem tudott meggyõzõdni a szakember,
hogy a padláson van-e még fészek. Sokszor
ugyanis a darázsfészek rejtett helyen talál-
ható. A szakember ugyanakkor felhívta a

figyelmet: mivel évek óta szinte nincs tél, a
darazsak egyre jobban elszaporodnak, ami
egyre nagyobb problémát fog jelenteni a
jövõben.

A lódarázsról

Az internetrõl vett információk szerint a
lódarazsak általában nem viselkednek ag-
resszíven az emberrel, azonban a fészkük
közelébe csak darázsirtó szakember me-
részkedjen. Az esetleges lódarázsszúrás az
arra érzékenyeknél halált okozhat.

A lódarazsat nagysága alapján sem lehet
más darázzsal összetéveszteni, de mély
hangú zümmögése és torának gesztenye-
barna oldala is biztos ismertetõjegye. Ta-
vasszal még ritka, mert csak a megtermé-
kenyített nõstények telelnek át, õk kezdik
meg tágas faodúban, padlásokon a lóda-
rázs-kolónia kiépítését. A lódarazsak fa-
anyagot, papírdarabkákat rágnak szét, ezt
nyálukkal keverik, ebbõl készül az akár
hetven centiméter átmérõjû, tucatnyi lé-
pet tartalmazó, nagy lódarázsfészek. A ki-
rálynõ már az elsõ elkészült sejtekbe peté-
ket rak, a fészket késõbb az ezekbõl kikelõ
dolgozók építik tovább, õk etetik a király-
nõt is, így annak ettõl kezdve már csak a
peterakással kell törõdnie. A lódarázscsa-
lád gyorsan gyarapodik, egy-egy nagy fé-
szeknek akár ötezer lakója is lehet. A
környéket járják, rovarokra, pókokra
vadásznak, nyáron és kora õsszel az érett
körtén, szilván is torkoskodnak.

Hargitai–Kiss Virág
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Sáregresi mulatság

Az idei évben is augusztus utolsó hét-
végéjére invitáltak mindenkit szere-

tettel a „Sáregres hazavár” címet viselõ
rendezvényre a községi sportpályára. Bú-
csúi hangulat, árusok, tükrös mézeskalács-
szív, gyermekjátékok tömkelege várta az
érdeklõdõket.
Az eseményt Sáregres polgármestere,
Tiringer Mária nyitotta meg, aki köszön-
tötte a megjelent vendégeket, érdeklõdõ-
ket. Elsõként, házigazdaként a Sáregresi
Népdalkör ajándékozta meg a közönséget
népdalcsokrokkal, énekekkel. Majd õket

követték a picikék, az utánpótlás, a sár-
egresi óvoda ügyes kis néptáncosai.
Az operettmûsor folyamán közkedvelt
melódiák csendültek fel, musicaldalokat,
popslágereket is hallhattunk Páli Petra
énekesnõ elõadásában, aki színdarabok-
ban játszott, és jelenleg az országot járja
táncosaival különbözõ fesztiválokon. Az
énekesnõ a Gór Nagy Mária Színitanodá-
ba járt, ahol musical–operett szakon vég-
zett színésznõként.
Ezt követõen fellépett még a Csipet Csa-
pat tánccsoport; Boney M. egyik slágerére

táncoltak különleges ruhában, különbözõ
stílusban. Majd a vajtai tánccsoport egy
orosz néptánccal: kalinkával kedveskedett
a nézõknek. Idén is, mint minden évben, a
sáregresi népdalkör zárta a mûsort. A nap-
ra feltették a koronát táncos egyvelegük-
kel. Minden, ami kellhet egy bulihoz, meg-
található volt – vonatozás–limbó–twist vá-
logatással kedveskedtek a nézõknek.
A „Sáregres hazavár” program keretein
belül egy kiállítás is nyílt az iskolaépület-
ben. Idén a székesfehérvári Szent István
Király Múzeum bocsátott régészeti lelete-
ket a település rendelkezésére, többek kö-
zött a református és katolikus egyház
templomainak történeti anyagát is. Az tár-
laton megtekinthetõk régi fényképek a te-
lepülésrõl, láthatóak fazekasok által készí-
tett termékek, a népdalkör fellépõruhái és
vállkendõi, valamint a sárkeresztúri ön-
kormányzat közmunkaprogramjában ké-
szült helyi termékek: fonott kosarak, kis-
ágyak. A folyóson vetítésre került egy ani-
máció, amit Pogány Ágnes készített, aki
nemrég végzett mozgókép és animáció
szakon. A kiállított rajzokat Bodri Erzsé-
bet készítette. A Bolvári gyerekek fafara-
gásait és használati tárgyakat is meg lehet
tekinteni szeptember 2-áig.

Mágocsi Adrienn
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Díjugrató sikerek
Nagy volt az öröm hétvégén a KABAKÁN Lovarda (Cece – Diós tanya) háza táján. Szé-
kesfehérváron a Kunos Lovardában rendezték meg a díjugrató-bajnokság Fejér megyei
döntõjét. Versenyzõink Kapoli István edzõ irányításával izgatottan készültek, edzettek,
mivel az év során szerzett eredményeik alapján esélyesek voltak akár a bajnoki címre is.
Mindannyiunk örömére sikerült is díjakkal hazatérniük!

Elõször R100 kezdõ lovas kategóriában
hirdettek eredményt, melyet Vida Ale-
xandra (KABAKÁN Kft.) nyert meg.

Fejér megye R110 ifjúsági bajnoka Bodoki
Bernadett lett.

Második helyen Papp Krisztina végzett.
Mindketten a KABAKÁN Kft. verseny-
zõi.

R120 Felnõtt kategóriában Reischl Már-
tont ünnepelhettük az elsõ helyen, máso-
dikként Szarka Éva (õk a Vajtai Elit LCSE
versenyzõi), harmadikként pedig Balogh
Mariann (KABAKÁN Kft.) végzett.

Az egyéni teljesítmények mellett csapat-
ban is indultak a lányok.

Kezdõ lovasként Vida Alexandra, ifiként
Bodoki Bernadett és Papp Krisztina, fel-
nõtt versenyzõként pedig Balogh Mariann
állt rajthoz. Szandra Kártyást, Betti
Godzillát, Kriszti Verolint és Csinost, Ma-
riann pedig Del Marinot lovagolta. A szo-
ros versenyben a következõ eredmények
születtek:

1. Reischl Márton vegyes csapata

2. KABAKÁN Lovarda

3. Király Klaudia Kings Gold LSE csapata

A felkészülés és a versenyek során a sok
munka, a közösen átélt izgalmak, szurko-
lások összekovácsoltak edzõt, lovasokat,
szülõket, a lovardát fenntartókat egyaránt.
Az összefogás meghozta gyümölcsét!

A jövõben is hasonló szép sikereket kívá-
nunk!

KABAKÁN Lovarda

Iskola-elõzetes
Szombaton délelõtt játékos iskolai elõkészítõn vehettek részt a le-
endõ kisiskolások. Ezt a programot minden évben megrendezi a
Madarász József Városi Könyvtár, így segítve a nebulóknak megis-
merkedni egy számukra új, izgalmas világgal, ami tárt kapukkal
várja õket szeptember elsejétõl.

A játékos programokon a szövegértés, a figyelem, az emlékezet
fejlesztése, a szókincs bõvítése volt a cél. Lukácsné Irénke töltötte
be a „tanító néni” szerepét. A picik eleinte megszeppenve, de vé-
gül egészen belelendülve, lelkesen végezték el a feladatokat.
Csütörtöktõl már élesben is kipróbálhatják magukat az elsõ osztá-
lyosok az iskolapadban.

Mágocsi Adrienn



8 HÍREK, ESEMÉNYEK 2016. szeptember 1. Bogárd és Vidéke

KÁBÍTÓSZERREL
KERESKEDTEK

Interneten árulta a „biofüvet” az a négy
személy, akiket a sárbogárdi rendõrök õri-
zetbe vettek. A Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányság kábítószer-kereskedelem bûntett
elkövetésének megalapozott gyanúja mi-
att folytat büntetõeljárást M. Márió 24
éves és T. Barbara 26 éves sárbogárdi, va-
lamint B. Roland sárszentágotai és B. Ist-
ván mezõszilasi lakosok ellen. A négy sze-
mélyt azzal gyanúsítják a rendõrök, hogy
egy internetes oldalon kábítószer-ható-
anyagot tartalmazó, úgynevezett „biofü-
vet” árultak, és azt országszerte értékesí-
tették úgy, hogy a megrendelt anyagot cso-
magküldõ szolgálaton keresztül kézbesí-
tették. A négy elkövetõt 2016. augusztus
26-án elfogták és a Sárbogárdi Rendõrka-
pitányságra elõállították, ahol mindannyi-
ukat gyanúsítottként hallgatták ki, bûn-
ügyi õrizetbe vették és elõterjesztést tettek
elõzetes letartóztatásuk indítványozására.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK
HÍREK

A KATASZTRÓFA-
VÉDELEM HÍREI

A hét utolsó napjáig marad a sok napsü-
tés, száraz, nyári, meleg idõjárással. Nap-
közben lehet számítani gomolyfelhõ-
képzõdésre, de ezek a felhõk általában
nem adnak csapadékot, pénteken az Al-
pokalján, vasárnap az északkeleti határ-
szélen lehet egy-egy futó zápor. Hétfõn
elõreláthatólag egy hidegfront éri el az
országot északnyugat felõl. A Dunántú-
lon ez éreztetni fogja már hatását, délen,
délkeleten azonban még marad a nyári
meleg. Országszerte megnövekszik a fel-
hõzet, sokfelé lehet számítani záporesõ-
re, esõre a hét elsõ napjain. Keddre már
mindenütt több fokos lehûlés várható. A
szél vasárnapig jobbára gyenge marad,
majd hétfõn nyugatira, északnyugatira
fordul a légmozgás, ami többfelé meg-
élénkül, az ország északkeleti felében vi-
haros széllökések is elõfordulhatnak.

www.metnet.hu

HETI
IDÕJÁRÁS

Szolgálati jelet és ajándéktárgyat
kaptak kollégáink

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere a Katasztrófavédelem hivatásos állo-
mányában töltött szolgálatuk és eredményes munkájuk elismeréséül SZOLGÁLATI
JELEKET adományozott kollégáinknak. Az elismeréseket Magosi Lajos tû. ezredes,
igazgatóságunk igazgatója adta át.

20 éves Szolgálati Jelet vehetett át FODOR ZOLTÁN tû. százados, a Sárbogárdi Hiva-
tásos Tûzoltó-parancsnokság parancsnokhelyettese.
10 éves Szolgálati Jelet vehetett át TAR BARNABÁS TAMÁS c. tû. zászlós, a Székesfe-
hérvári Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelõje, BAKI GYÖRGY c.
tû. zászlós, a Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság szerparancsnoka, és TA-
KÁCS ATTILA c. tû. fõtörzsõrmester, a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály referense.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatója 50. születésnapja alkal-
mából fõigazgatói emléktárgyat adományozott MEGYERI ZOLTÁN c. tû. zászlósnak,
a Dunaújvárosi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság referensének.
Elismerésben részesült bajtársainknak az igazgatóság teljes személyi állománya nevében
gratulálunk, további munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk!
Fotó: Udvardi János tû. alezredes, helyettes szóvivõ

Udvardi János tûzoltó alezredes, Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõhelyettes

P O L G Á R Õ R V O N A L

Lakossági bejelentések
és segítségkérések

a polgárõrségtõl éjjel-nappal
a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651,
e-mail: polgarorseg@indamail.hu

Minden nap 8 órányi
mûsor Sárbogárd és

környéke eseményeirõl
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HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkor-
mányzatának képviselõ-testülete a 2016. augusztus 12-ei ülé-
sén elfogadta:
– a 18/2016. (VIII. 25.) önkormányzati rendeletet a Sárbogárd
Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésérõl szóló
3/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 19/2016. (VIII. 25.) önkormányzati rendeletet a képvise-
lõ-testület és szervei szervezeti és mûködési szabályzatáról
szóló 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 20/2016. (VIII. 25.) önkormányzati rendeletet a közterüle-
tek használatának szabályozásáról és rendjérõl szóló 35/2015.
(VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 21/2016. (VIII. 25.) önkormányzati rendeletet az épített
környezet alakításáról és az építészeti örökség helyi védelmé-
rõl szóló 19/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról;
– a 22/2016. (VIII. 25.) önkormányzati rendeletet a gyermek-
védelem helyi rendszerérõl szóló 48/2015. (XI. 26.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a Sárbo-
gárdi Polgármesteri Hivatal szervezési csoportjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

MEGHÍVÓ
LAKOSSÁGI FÓRUMRA

A 2016–2020 tervezési idõszakban a településfejlesztési fel-
adatok új struktúrában kerülnek végrehajtásra, amelynek
egyik kiemelt dokumentuma lesz az Integrált Településfejlesz-
tési Stratégia (ITS), melynek jelenleg folyamatban van az ál-
lamigazgatási és a partnerségi véleményeztetési eljárása.

Az ITS célja, hogy a város számára megfogalmazza az Európai
Unió 2016 utáni kohéziós politikájának céljaihoz és beavatko-
zási logikájához illeszkedõ, valamint az arra alapozott orszá-
gos és megyei területfejlesztési és területrendezési terveknek
és a város településfejlesztési koncepciójának megfelelõ
középtávú céljait és feladatait.

Sárbogárd Város Önkormányzata igazodva az új programozá-
si idõszakhoz elkészítette a település Integrált Településfej-
lesztési Stratégiájának tervezetét.

Az elkészült Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezeté-
nek ismertetésére lakossági fórum keretében is sor kerül, me-
lyen bárki véleményt nyilváníthat, kiegészítést kérhet.

A lakossági fórum idõpontja:
2016. szeptember 6. (kedd) 15.00 óra.

Helyszín: Sárbogárd Város
Önkormányzatának díszterme

(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 1.).

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Uraim!
2016. szeptember 13-án (kedden) 8–14 óráig

az EURÓPAI PROSZTATA NAP-hoz kapcsolódva
a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Kossuth Zsuzsanna Rendelõintézete megrendezi a

NYITOTT UROLÓGIAI
SZAKRENDELÉS

címû programot.

Dr. Rácz Lajos vezetõ fõorvos és munkatársai
várják Önöket urológiai szûrésre

a Sárbogárd Rendelõintézet 2. emelet 202. sz.
rendelõjében.

(Beutaló nem szükséges.)

A 40 év feletti férfiakat várjuk éhgyomorral;
laborvizsgálat is készül.

Megjelenésükre számítunk!

Kérjük a Bogárd és Vidéke teremlabdarúgó-bajnokságra nevezni kívánó csapatok vezetõit,
hogy az alábbi telefonszámokon jelezzék részvételi szándékukat.

Bereczki Tamás: 06 (30) 581 2043; Gróf Ferenc: 06 (30) 301 6321
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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 napo-
kon, 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.

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; Tö-
börzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.

hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. Ist-
ván u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.; 11.00–
12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96. Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda: 13.00–14.00, Ady E. út 126.

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, 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

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 érke-
zõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, me-
lyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Éjjel-nappali ügyelet: 06(25)433-444, 06(80)205 020. Polgármesteri hiva-
tal: 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. Ügy-
félszolgálat: 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) Hibabeje-
lentés: 1445.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a katasztrófavédelem a 105-ös tele-
fonszámon 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 Fejér Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Fõosztályát: 00(22)514-300, vagy a kárelhárítási ügyelet telefonszámát:
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 munkanap-
okon: 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) 460-128.

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 ese-
tén a 06(22)316-271, országos útinform: 06(1) 3227-052, 06(1)3227-643 hív-
ható 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 bizott-
ság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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Állatorvosi ügyelet

2016. szeptember
3-4.: dr. Csele István, 2433 Sárosd, Sport u.
30., 06 (30) 993 9404;

10-11.: dr. Szénási Károly, 7000 Sárbogárd, Tü-
zér u. 24., 06 (30) 816 1376;

17-18.: dr. Kellner Péter, 7003 Sárbogárd–Sár-
szentmiklós, Rákóczi u. 62., 06 (30) 939 8629

24-25.: dr. Keszthelyi Gábor, 8125 Sárkeresz-
túr, Szent István u. 3. 06 (20) 974 9065

Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaeg-
res, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai
Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta,
Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd,
Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyhá-
za.

Dr. Kovács Péter járási hivatalvezetõ
nevében és megbízásából

dr. Szlávik Ferenc osztályvezetõ

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

A LAKÁSKIADÁS UTÁN ADÓZNI KELL
Különbséget kell tenni a hosszabb idõre szóló ingatlan-bérbeadás és a rövid távú, néhány vendégéjsza-
kára szóló szolgáltatás között. Míg az egyiknél nem, a másiknál kötelezõ az adószám.
A lakáskiadás feltételeit nem árt szerzõdésben rögzíteni. A tartós ingatlan-bérbeadáshoz nem kell adó-
számot kiváltani, ha csak a bérbeadó nem választ valamilyen adószámhoz kötött gazdálkodási formát.
Mivel a magánszemély általi, nem turisztikai célú bérbeadás áfamentes, a havi lakbérrõl számlát nem,
de átvételi elismervényt ki kell állítani, de legalábbis nyomon követhetõen jegyezni kell a tulajdonos be-
vételét.
A bérbeadásból származó jövedelmet a bevételbõl két módon lehet megállapítani. Az egyik lehetõség a
tételes költségelszámolás, amikor a bevételt a jövedelem kiszámításánál csökkentik az igazolt költsé-
gek (közüzemi számlák, felújítási költségek) és az értékcsökkenés. A másik lehetõség, hogy a teljes
bevételbõl 10 százalék költséghányad levonásával állapítja meg jövedelmét a bérbeadó. A jövedelem
után negyedévenként adóelõleget kell fizetni, és az éves adóbevallásban önálló tevékenységbõl szár-
mazó jövedelemként kell feltüntetni. Az adó mértéke 15 százalék. Ha a magánszemély ingatlan-bérbe-
adásból származó jövedelme az adóévben több egymillió forintnál, akkor a jövedelem teljes összege
után 14 százalék egészségügyi hozzájárulást is kell fizetni.
Más a helyzet a turisztikai jellegû bérbeadásnál, ami az egyéb szálláshely-szolgáltatás kategóriába tar-
tozik, üzletszerû gazdasági tevékenységet, rendszerint nem huzamos idõre szóló szálláshelyet és ezzel
összefüggõ szolgáltatásokat jelent. Az ingatlantulajdonosok ebben az esetben többféle tevékenységi
forma és adózási mód közül választhatnak, a legtöbben adószámos magánszemélyként adnak szállást
a vendégeknek. A szálláshely-szolgáltatást csak adószámmal lehet végezni és a település jegyzõjénél
kell bejelenteni.

Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság

A Bogárd-VET állatgyógyászat nyitva tartása:
RECEPCIÓ, TÁP- ÉS GYÓGYSZERFORGALMAZÁS H–P 14–19 óráig,

RENDELÉSI IDÕ H–P 16–19 óráig,
szombaton elõzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: +36 (30) 287 2120,
web: www.bogard-vet.hu, SOS-vonal: +36 (30) 287 4652.
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Ábécé-sorakozó

Egy-két nappal iskolakezdés elõtt a tanító
nénik s a tanító bácsik be szoktak menni az
elsõsökre váró osztályokba. Megnézik,
rendben van-e minden: a padok, a katedra,
a tábla, a képek a falon. Ha mindent rend-
ben találnak, megrázintanak egy icipici
csengettyût. Egy akkorácskát, mint egy
csengettyûvirágé. Vagy talán még annál is
kisebbet. Olyan finom kis hangja van, hogy
emberi fül meg se hallaná.
De a betûk meghallják. És elkezdenek se-
regleni.
Támad is olyan zenebona, sürgés-forgás,
zsibongás, dobogás-dübögés, pisszegés,
susogás, csácsogás, hogy aki olyankor az is-
kola felé jár, azt hihetné, megkezdõdött a
tanítás. Pedig csak a betûk tértek vissza a
nagyvakációról.
– Csönd legyen, betûim! – szólal meg újra a
csengettyû.
És a betûk elhallgatnak. Még az örökké su-
sogó S is erõt vesz magán, s még oldalba is
böki a sziszegõ Sz betût, hogy hallgasson
már.
– Sorakozó! – csendül újra a csengettyû, a
tanító nénik, tanító bácsik hangja.
Elkezdõdik a névsorolvasás. Ilyenformán:
– a-á bé-cé…
A betûk meg lépnek is sorban, hogy beáll-
jon ki-ki a maga helyére, ahonnan majd év
közben, amikor rákerül a sor, kiléphessen
a szorgalmasan tanuló elsõsök elé.
De úgy látszik, túlságosan hosszú volt a va-
káció, megfeledkeztek a rendrõl. Külön-
ben nem aprítna az a az á mögött, s a kicsi
írott a sem bújócskázna a nyomtatott öreg
Á lába között.
– Vissza, vissza! – csengi a csengettyû. –
Legelöl a kicsi írottak, mögéjük a kicsi
nyomtatottak, harmadik sorban a nagy
írott betûk, a hátulsó sorban a nagy nyom-
tatottak állnak. – És a tanító nénik, tanító
bácsik, mintha verset mondanának,
szólítják sorban a betûket.

– a-á-bé-cé
csé-dé-e-é
eff-gé-gyé-há
i-í-jé-ká
ell-ejj-emm-enn
enny
o-ó-ö-õ
pé-err-ess-essz
té-tyé-u-ú
ü-û-vé-zé
zsé.

Mire a zsé is elhangzik, példás rendben ott
sorakozik minden betû. De még a négy
„tartalék játékos” is, a dzé, a dzsé, iksz és
ipszilon nevezetûek is fölszállnak szépen
oldalt, hogy bármikor kéznél lehessenek,
ha a felsorakozott harmincnyolcnak segít-
ségre lenne szüksége.
– Rendben van – mondják a tanító nénik s
a tanító bácsik, és egy kis beszédet intéz-
nek a betûkhöz. – Tartsátok meg a rendet
továbbra is. Ne hiányozzék soha egy se kö-
zületek! Legyetek segítségére a holnap-
holnapután s a minden szeptemberben ér-
tetek ide jövõ gyermekeknek, hogy nyel-
vünk minden szavát szépen s hibátlanul
írhassák egész életükben.
Utoljára még csendül egyet a csengettyû,
és aztán csönd lesz. Majd csak az iskola
nagy csengõje töri meg a csendet, s az isko-
lába özönlõk vidám zsivaja.

Kányádi Sándor

Pataki Edit:
Betûbarát

Alfa, béta, gamma, delta –

ezt tanulja a görög.

Én a magyar ábécének

mindennap megörülök.

A sok betût megismertem,

s mikor ezek társulnak,

mint a titkot, megfejthetem,

mit üzennek a szavak.

Minden betû barátom lett,

velük írok levelet,

szétnézek az interneten,

s olvashatok könyveket.

Amióta írni tudok,

kitárult a nagy világ,

mert velem is megosztja már

sok rejtélyét, talányát.

A betûk hadseregében

én vagyok a tábornok,

szolgálatra jelentkeznek,

hogyha írni akarok.
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BECSENGETTEK
Augusztus 27., szombat. A városban, az országban álmos meleg,
az emberek árnyékba húzódnak, a bolt elõtti padok üresek. Az is-
kolai sportpálya kihalt. A gimnázium elõkertjében, a rózsák fölött
egy unott darázs kering, átrepül a bejárati ajtóig, egy darabig ott
döngicsél, aztán lemondóan elhagyja a terepet, nincs semmi érde-
kesség.
Délután kettõ körül kezdõdik valami: tisztes nyugdíjasok csopor-
tosulnak, nagy nevetések közepette ölelik egymást. Becammog
egy galambõsz öreg, kicsit görnyedt, kicsit roskatag, nyolcvan el-
múlt. Õ az osztályfõnök, ugyanis most egy negyvenöt éves érettsé-
gi találkozó veszi kezdetét. A nagypapák, nagymamák vidáman
lépnek be az épületbe azon az ajtón, amelyen fél évszázaddal ez-
elõtt, mint gimnazista süvölvények, reggelenként nyolckor méla
undorral mentek be. Húsznál többen vannak, rejtély, hogy mi
hozta össze õket ilyen korukban ezen a szombat délutánon.
Vasárnap, hétfõ, kedd, szerda. Még mindig nincs élet az oktatási
intézmények táján. Néhány felnõtt jelenik meg táskával, mint hol-
mi összeesküvõk. Õk a tanárok. Már szervezkednek, titokzatos
tanácskozásokat tartanak, meghatározzák, úgymond, a tanév
rendjét. Mert nincs mese, itt tanév lesz, ez ellen senki nem tehet
semmit.
És eljött a csütörtök. Valami varázslat történt. Megváltozott az
utca: a buszok tömegeket öntenek ki magukból, a járda zsúfolt
lett, ifjúság öntötte el. Az ifjúság varázserõ, de ezt õ nem tudja
magáról. Itt a nevetés ép fogsort villant föl, itt élénk a tekintet,
élénk a mozdulat, itt sima az arcbõr, feszes az izom. Most megtel-
nek a papírboltok és a pékségek, elektromos áram járja át az isko-
laépületet, a tantermek nyitott ablakain át zengés áramlik ki, taní-
tási szünetekben nyüzsög a térség, de a sportpályákon egész dél-
elõtt, sõt a délután nagy részében is fiatalok rohangásznak. És kis
szünetekkel ez így lesz a jövõ nyárig.

A felnõttek kitalálták az iskolát, hogy amíg õk dolgoznak, a gyere-
keik legyenek õrizet alatt. És ha már ez így van, azon a zárt helyen
tanuljanak meg sok-sok fontos és sok-sok fölösleges dolgot. Ta-
nuljanak meg összeadni és kivonni, írni és olvasni, tanulják meg,
mi a kovalens kötés és mi volt III. Ince pápa politikájának a lénye-
ge. Az iskola az egyik legfontosabb hely a világon, itt próbálják el-
dönteni az okosok, hogy milyen lesz a jövõ. De a jövõ sohasem
akar olyan lenni, amilyennek az okosok szeretnék, õ olyan lesz,
amilyen õ akar lenni. Emiatt az okosok az iskolát hibáztatják, és
tanügyi reformot hajtanak végre. A legöregebb emberek sem em-
lékeznek olyan idõre, amikor ne lett volna tanügyi reform. És nyo-
masztó az a gyanú, hogy a reform után sem lett jobb semmi. Az
élet pedig megy a maga útján, a gyereksereg keserûen veszi a há-
tára reggel az iskolatáskát, a találkozóra jött nyugdíjasok pedig,
jaj, de szívesen cserélnének velük.

L. A.

Cinege
„Cini-cini-cinege, vékonylábú, szeplõsorrú cinege!” „Sárgalábú,
hosszúorrú, cini-cini-cinege!” Így ömlött belõlünk a csúfolódás.
Kisiskolások voltunk, és a gyermeklélek vidám, de már mételye-
zett örömével szaporán gúnyoltuk Cinegét. Cinege az iskola falá-
nak támaszkodott, nem mehetett sem jobbra, sem balra a gúnyo-
lódó gyermekgyûrû miatt. Tétován, szomorú arccal nézte a csúfo-
lódókat, majd lehajtva kis fejét, teste, mint százéves öregé, meg-
roggyant, mintha érezte volna a csúfolódás súlyát. Félszegen, né-
mán állt szavaink pergõtüzében, és mi csúfoltuk, ameddig a szü-
net ideje engedte. Tanítás után a tanító figyelmeztetése ellenére,
mint veszett darazsak rajzottunk ki az iskola kapuján. Ahogy be-
fordultunk társaimmal az utcánkba, elszaladt mellettünk valaki.
Fejét minden lépésnél megbiccentve, kicsit sántítva sietett el mel-
lettünk Cinege. Ne-
künk sem kellett
több! Újra megindult
a csúfolódás gúnyos
kacagásokkal vegyít-
ve. Cinege még job-
ban igyekezett, de hi-
ába. A sarkon egy kõ-
be botlott, és bukdá-
csolva elesett. Sapká-
ja lerepült a fejérõl,
szeplõs arcára rá-
fröccsent a sár. Mire
odaértünk, sírva sze-
delõzködött össze.
Újra vadul folytattuk
a csúfolódást, Cinege
pedig még jobban
sántítva, sárosan
ment tovább a hulló
falevelek között.
Közben a barátaim
befordultak a másik
utcába. Egyedül foly-
tattam utamat haza-
felé ezen az októberi
délutánon. Elõttem
pár lépésre Cinege bicegett. Szólni akartam hozzá, de – gondol-
tam – mindjárt hazaér. Ebben a pillanatban elõttünk egy pár ház-
zal nyílik a kapu, egy ember lép ki az utcára, magas, erõs ember.
Mosolyogva jön felénk, s ahogy Cinegéhez ér, megáll, lehajol hoz-
zá, lesimítja felborzolt haját, megcsókolgatja sárfoltos arcát, majd
könnyedén a karjára emelve viszi a ház felé. „Ez Cinege édesapja”
– fut bennem végig a gondolat, s ahogy becsukódik elõttem a
kiskapu, hallom Cinege apjának kedves, szeretetteljes hangját, s
látom még, ahogy Cinege boldogan öleli át apja vállát. S ahogy
hulltak elõttem a sárga falevelek, úgy hulltak az õszi alkonyatban
az én könnyeim is. Sírtam, õszintén, bûnbánóan. S mikor
hazaérve édesanyám megkérdezte:
– Miért sírsz, fiam?
Feltörõ zokogással csak annyit tudtam mondani:
– Édesanyám, én soha... de soha többé... nem fogom csúfolni Ci-
negét.
Évek múltak el, és én is félszeggé váltam. Elesettségemben, nyo-
morúságomban, megsebzett szívem fájdalmával én is ott álltam a
gúny tüzében. Sokszor elestem, sokszor bepiszkolt a világ, de egy-
szer elém is jött valaki, az én Atyám, aki felvett, megtisztított...
megbocsátott...
Azóta tudom, hogy nekem van Atyám, és én egyedül csak neki va-
gyok kedves... „Még távol volt, amikor az apja meglátta õt, meg-
szánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta õt” (Lk
15,20). „Drága csak nekem vagy, fiam, fiam...” (Hallelujah! 167.
ének.)

Forrás: Vetés és aratás 54. évfolyam 2. szám
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Emlékezés egy régi oskolára
Városunk egyik emblematikus épülete a fõutcai Kozma-iskola,
mely 130 évvel ezelõtt nyitotta meg kapuit a tanulóifjúság elõtt. A
bogárdi reformátusoknak ekkoriban már több mint száz eszten-
deje mûködött iskolájuk. Elsõ igazi iskolaépületüket 1792-ben
építették fel a templommal szemben. Az 1830-as évek végén a pa-
rókia és az iskola helyet cserélt, így az oktatás átkerült a templom
tövébe, a Tompa-iskolába. Az évek elõre haladtával azonban
szükségessé vált a bõvítés. Indokolttá tette ezt egyrészt a tanulók
igen magas aránya, másrészt a református egyházi központtól,
templomtól, parókiától, iskolától távolabb esõ tinódi városrész
bekapcsolása a gyülekezetbe. A nyugati városrészen lakó
gyermekek ugyanis nehezebben jutottak el az iskoláig. Régi vágy
teljesült egy új iskola létrehozásának tervével.
Az egyik elsõ konkrétum 1882 júniusában fogalmazódott meg:
„egy másik iskolának égetõ szüksége a ref. felekezet részérõl, mivel
már a két tanterem nem elegendõ a tanuló gyermekek befogadására,
és egy harmadik tanítóság” felállítása. E célból közadakozást hir-
dettek meg, valamint a gyûjtésre 4 tagú bizottságot alakítottak
Halász Károly fõgondnok, Gyõry Gábor, Németh Lajos és Zeles
Imre személyében.
Lassanként megindult az adakozások sora. A Zichyiek jutányo-
san adtak követ. Zsoldos Ignác méltóságos úr, Veszprém megye
egykori fõjegyzõje, az MTA rendes tagja 60 forintot adott az ügy-
re a gyülekezet 600 forintos gyûjtése mellé. Az események 1885
nyarán gyorsultak fel igazán. Árajánlat dolgában tárgyaltak a
mesteremberekkel, asztalosokkal, kõmûvesekkel. Elhatározták,
hogy az egyháznak addig jövedelmet biztosító mészárszéket
összedöntik, s annak a helyére fogják felhúzni az épületet. Újabb
adakozásként Kis István 1000 téglát ajánlott fel, s érdemes még
külön egy személyt megemlítenünk, Ferenc József császárt, aki
magánpénztárából küldött 100 forintot az épületre. 1885 õszén
Forgács Endre lelkész és Halász Károly fõgondnok az esperessel
jóváhagyták a terveket, s megindult a munka, amibõl önkéntes
napszámokkal is kivették a hívek a részüket. A munkálatokat
Eichmüller Alajos építõmester vezette Dunaföldvárról.
A tavaszi kerületi jelentés már majdnem kész iskoláról ad hírt:
„Sárbogárd–Tinód egy új helyiségen díszes új iskolát épített egy tante-
remmel, két tanítói szobával és szükséges melléképületekkel ellátva
4000 ft. erejéig. Ezen építkezéshez gróf Zichy Ferdinánd Ö méltósága
190 köbméter követ adakozott, fejtés megváltási árban. Gróf Zichy
Nándor és Pál Õ méltóságaik 2000 téglát. Mészöly Péterné, szül.
Urházi Cecília úrnõ az iskola tornyába egy kis harangot, Farkas
Gyula sismándi birtokos úrasztalára ezüst tálczát, Paulini János
kis-loóki számtartó úr 20 ft.-ot adakozott. Bese Tót Gábor úr 300 ft.
kamatnélküli alapítványt tett az egyház részére, mely telekkönyvileg
betábláztatott – birtokába azonban az alapítványnak az alapító
halálakor lép az egyház...” (A Dunamelléki Ev. Ref. Egyházkerü-

let 1886. május hó 26-át követõ napjain Budapesten tartott
gyûlésének jegyzõkönyve)

Közben meglett a berendezés is: padok, tanítói asztal és szék,
szeneskályha, fali tábla állvánnyal, számológép, léckerítés dúcok-
kal és kapuval, óra üveggel – ahogy ezt a jegyzõkönyv felsorolja. A
hivatalos megnyitásra késõ õsszel került sor. Az országos egyházi
hetilap szép sorokban írja le az ünnepélyt: „Új iskola megnyitása.
A bogárd–tinódi ref. egyház új, díszes iskoláját folyó hó 7-én délután
nyitotta meg ünnepélyesen. Rég idõ óta szükségét érezte az egyház új
iskolának, mert a körülbelül 300 tanköteles gyermek két tanterem-
ben szorongott. Most végre megépült az, melyre õ felsége a király Száz
forintot adott, Zichy Nándor és Zichy Pál grófok kõ- és
tégla-anyagot, azonkívül többen egyes buzgó lelkek több kevesebb
pénzbeli segélyt. Az iskola-épületben van egy tágas tanterem, egy
tanítói lakás (két szoba, konyha s kamara) az utcára nézõ
homlokzatán óra, fenn a tetõn egy kisszerû torony, benne harangocs-
ka, mely a Mészöly Péterné úrasszony ajándéka. Vasárnap e hó 7-én
ezernyi nép gyûlt össze az iskola udvarán részt venni az egyszerû
ünnepélyben. Elsõben a dalárda énekelt, azután Forgács lelkész
mondott csinos alkalmi beszédet s annak végén imát. Majd felolvas-
tatott az iskola keletkezésének rövid története, melyet a fõgondnok
állított össze. Végre a dalárda elénekelte Kölcsey hymnus-át s ezzel az
ünnepély véget ért. Este táncvigalom is tartatott a fogadó termében,
hol az iskola javára 65 frt gyûlt össze.” (Protestáns Egyházi és
iskolai lapok 1886. nov. 14., 46. sz.)

Az új épületbe a tinódi 1. és 2. osztályosokat helyezték el, azzal a
meghagyással, hogy ha a tanulók száma meghaladja a száz fõt, a
Bogárdhoz közelebbi családok gyermekei átirányíttatnak a
Tompa-iskolába.

Az iskola a népnyelvben elterjedt nevét egykori tanítójáról és la-
kójáról, Kozma Jánosról kapta. Az egykorú presbiteri jegyzõ-
könyv elismerõ szavakban õrizte meg emlékét. Olyasvalakinek ír-
ja le „...mint a ki gyülekezetünknek tapintatos és sikeres tanítói
mûködése alatt mindeneknek bizalmát és szeretetét megnyerte…”
1883-ban kezdte meg munkáját Marton László tanító után, és
1916-ig gyakorolta a tanítás mesterségét a gyülekezetben. Ahogy
Haraszty, az elsõ „ittmaradó” fõtanító a bogárdi iskola történeté-
ben, úgy Kozma az elsõnek számít a segédtanítók sorában, aki pár
év helyett nyugdíjazásáig Bogárdon maradt.

Az épületet elõször Újnak, aztán Andrássy útinak, végül Koz-
ma-iskolának titulálták. Igaz, csaknem húsz esztendeje nem mû-
ködik eredeti funkciójában, de legalább nevében s talán arculatá-
ban is õriz némi emléket a régi idõkrõl.

-b -n

Zeneiskolai pótbeiratkozás
A Violin Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

helyi tagozatának zenei tanszaka
2016. szeptember 5-én, hétfõn

pótbeiratkozást tart

– Sárszentmiklóson az általános iskolában
13.30 és 15.00 óra között;

– Sárbogárdon a Petõfi Sándor Gimnázium
kollégiumában 15.00 és 16.00 óra között.

(Az órabeosztásokra is ekkor kerül sor.)

Szeretettel várunk minden zene iránt érdeklõdõ diákot!

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

ÖZV. SIMON LÁSZLÓNÉ VARGA JULIANNA
(Sárbogárd, Ady E. út 155.)

88. életévében elhunyt.

Temetése 2016. szeptember 2-án, 15 órakor
a sárbogárdi Huszár-temetõben lesz.

Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik,
és gyászunkban osztoznak.

Gyászoló család
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Póréhagymás
zellerkrémleves
reszelt sajttal

Hozzávalók: 1 szál póréhagyma, 1 na-
gyobb zellergumó, 5 dkg vaj, 5 dl fõzõ-
tejszín, 2 l húsalaplé (lehet leveskockából
is), 25-30 dkg reszelt sajt (lehet benne füs-
tölt is), só, õrölt fehér bors.

A póréhagymát felkarikázzuk, a zellert fel-
kockázzuk. Egy fazékban felhevítjük a va-
jat, rádobjuk a felkarikázott póréhagymát,
kicsit lepirítjuk és hozzáadjuk a zellerkoc-
kákat is. Felöntjük a húslével, sózzuk, bor-
sozzuk és puhára fõzzük, majd összetur-
mixoljuk. Visszatesszük a tûzhelyre, lassan
beleadagoljuk a tejszínt, folyamatosan ke-
vergetve összefõzzük, de már nem forral-
juk. Pirított zsemlekockát és reszelt sajtot
kínálunk mellé.

Póréval töltött karaj
baconbe tekerve

Hozzávalók: 12 szelet kicsontozott karaj, 3
szál póréhagyma, 50 dkg szeletelt bacon,
õrölt fekete bors, sok mustár, só, 10 dkg
zsír, fogpiszkáló.

A karajt nagyon vékonyra kiklopfoljuk,
sózzuk. A szeleteket egyenként fûszerez-
zük és töltjük, vagyis mustárral megken-
jük, borssal megszórjuk, és akkora hagy-
mát vágunk, amekkora a hússzelet, majd
felgöngyöljük, baconnel áttekerjük, fog-
piszkálóval megtûzzük. Szorosan tepsibe
rakjuk. 2 dl vizet aláöntünk, és 10 dkg zsírt
teszünk rá. Fóliával lefedjük, és kis lángon
puhára pároljuk a sütõben. Ha megpuhult,
levesszük a fóliát, és pirosra sütjük.

Belga rakott csirke

Hozzávalók: 80 dkg burgonya, 5 dkg vaj, 3
db csirkemellfilé, 20 dkg paradicsom, 1
csokor petrezselyem, 2 db póréhagyma, 3
dl szárnyas alaplé, 15 dkg sajt (reszelt), 1
dl fõzõtejszín, fehér bors, bazsalikom, só
ízlés szerint.
Egy tûzálló tálat kikenünk vajjal, majd az
aljára egy sor burgonyakarikát rakunk. Er-
re szórjuk a póréhagyma-karikákat. Kissé
megsózzuk, kevés fehér borssal meghint-
jük. Ezután a besózott csirkemell jön. A
csirkére ismét a karikára vágott burgonya
következik. Majd a karikára vágott paradi-

csom és az apróra vágott zöldfûszerek kö-
vetkeznek, aztán ismét egy sor csirke és pó-
réhagyma. Burgonyával fejezzük be a réte-
gezést, amelyre vajdarabkákat teszünk.
Ráöntjük a húslevest, alufóliával lezárjuk
és közepes hõmérsékletû sütõben kb. 1
órán át pároljuk. Azután a fóliát eltávolít-
juk és meghintjük a reszelt sajttal,
meglocsoljuk a tejszínnel és addig sütjük
tovább, amíg a sajt megolvad a tetején.

Póréhagymás
vöröskáposzta-saláta

Hozzávalók: 50 dkg vörös káposzta, 2 db
savanykás alma, 1 szál póréhagyma, 3-4
evõkanál borecet (vagy egyéb gyenge ecet),
3 evõkanál olaj, 1 teáskanál mustár, 1
teáskanál só, 1 mokkáskanál törött fekete
bors, késhegynyi tört köménymag, 1 mok-
káskanál porcukor.
A megtisztított káposztát durva reszelõn
lereszeljük és megsózzuk. Jól átkeverjük,
és fél óráig állni hagyjuk. Közben az ecetet,
olajat, mustárt, sót, törött borsot és kö-
ménymagot simára keverjük, majd kevés
porcukorral fûszerezzük. A mártásba for-
gatjuk a megtisztított és felkarikázott pó-
réhagymát, valamint a megmosott, kicsu-
mázott és héjastul lereszelt almát. Végül

hozzáadjuk a káposztát is. (Ne csavarjuk ki
a levét, mert értékes vitaminok vannak
benne.) Az egészet jól átkeverjük és
lefedve betesszük a hûtõszekrénybe.

Morzsás almás pite

Hozzávalók a tésztához: 30 dkg liszt, 20
dkg vaj, 7 dkg barna cukor, 1 db tojás
(nagy), csipet só; az almás réteg hozzáva-
lói: 5-6 db édes alma, 1 citrom leve, 3 dkg
barna cukor, 1 cs vaníliás cukor, 1 tk õrölt
fahéj, 1/2 tk õrölt szerecsendió; hozzáva-
lók a morzsához: 10 dkg puha vaj, 10 dkg
liszt, 10 dkg barna cukor, 1 citrom reszelt
héja.
A lisztet keverjük össze egy csipet sóval,
adjuk hozzá a felkockázott, hideg vajat,
majd kezdjük el összemorzsolni. Amikor
már kellõen morzsalékos, keverjük hozzá

a cukrot, majd adjuk hozzá a villával eny-
hén felvert tojás. Ezután gyors mozdula-
tokkal gyúrjuk össze a tésztát, majd csoma-
goljuk be fóliába, és tegyük be legalább egy
fél órára a hûtõbe. Egy teflonos sütõfor-
mába keresztbe tegyünk két vastagabb csík
sütõpapírt úgy, hogy jóval túllógjon a for-
ma szélén. (Így könnyen ki tudjuk majd
emelni a formából a megsült pitét.) Ve-
gyük ki a hûtõbõl a tésztát, majd a fólián
nyújtsuk ki sütõforma nagyságúra. Ezután
béleljük ki vele a formát. Az almát hámoz-
zuk meg, majd negyedeljük fel, és távolít-
suk el a magházat. Ezután facsarjuk rá a
citromlevet, majd forgassuk alaposan
össze. (Így az alma nem barnul meg a fel-
használásig.) Ezután a felnegyedelt almát
vágjuk fel kb. 0,5 cm vastag szeletekre, és
szintén forgassuk össze a citromlével. A
barna cukorhoz keverjük hozzá a vaníliás
cukrot, a fahéjat és a szerecsendiót. A for-
mában lévõ tésztára tegyük rá az almasze-
leteket, majd szórjuk meg a cukros keve-
rékkel. A lisztet keverjük össze a reszelt
citromhéjjal, majd adjuk hozzá a cukrot, és
a felkockázott puha vajat. Morzsoljuk
össze úgy, hogy darabos morzsát kapjunk.
Az almaszeletek tetejére ezután egyenle-
tesen szórjuk rá a durva morzsát. Helyez-
zük be elõmelegített sütõbe, majd közepes
hõmérsékleten süssük 50-55 perc alatt
szép aranyszínûre. A sütõbõl kivéve
hagyjuk a formában langyosra hûlni, majd
a papírcsíkok segítségével, emeljük át egy
rácsra, és hûtsük ki egészen. Tálalás elõtt
ízlés szerint szeleteljük fel, és úgy kínáljuk.
Készíthetünk hozzá habos mascarpone-
krémet.

NAGYMAMA RECEPTJEI
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Focibörze
Biztató játék, magabiztos gyõzelem

Sárbogárd–Mezõfalva 4-1 (2-1)

Sárbogárd: Brúzsa S. P. – Gráczer G., Gráczer Bence, Nagy Á.,
Hegedûs Gy., Demeter D., Varga T., Lajtos A., Boros B., Vámosi
D., Horváth Á.
Csere: Rauf R., Szabó Sz., Nagy T., Rozsos J., Kõkuti T., Szopori S.
Edzõ: Gracza Tibor.
Mezõfalva: Papp M. – Mekota B., Kuti A., Bozóki D., Balázs S.,
Kubicza P., Bozsoki M., Szili Z., Erdõs B., Sági R., Szili Sz.
Csere: Márok B., Kaszala T., Balogh I., Gyöngyösi Á., Plézer N.,
Cislo B.
Edzõ: Horváth Csaba.
Mezõnyjátékkal teltek a percek, és a nagy meleg rányomta bélye-
gét a mérkõzésre. A 26. percben váratlanul vezetést szereztek a
vendégek. Az elõre ívelt labdára Sági R. mozdult, a kifutó kapus
elõtt elemelte és közelrõl a hálóba passzolt, 0-1. A gól után felerõ-
södtek a hazai „rohamok” és a 31. percben sikerült az egyenlítés.
A rosszul kimozduló kapuson átpattanó labdát Horváth Á. az
üres kapuba továbbította, 1-1. A 36. percben már hazai vezetés-
nek örült a Sárbogárd csapata és a szép számú közönség. Boros B.
a támadó térfél közepén megkapta a labdát és 30 méterrõl a léc
alá bombázott, 2-1.
A második félidõben állandósult a hazaiak fölénye. Az 57. perc-
ben Vámosi D. elhúzott a jobb oldalon. Beadásáról a védõk lekés-
tek és a berobbanó Boros B. 6 méterrõl a kapuba lõtt, 3-1. A Me-
zõfalva csapata beszorult és a sorra lõtt szögletek jelentették a ha-
za fölényt. A 87. percben Rozsos J. a bal oldalon vitte fel a labdát.
Átadásával Lajtos A. kiugrott és lövésébe a védõ belelépett. A fel-
pattanó labdára nagy Á. érkezett és 7 méterrõl a kapus felett
fejelte a hálóba a labdát, 4-1.
A mérkõzésen a hazaiak akarata érvényesült az enerváltan, lelke-
sedés nélkül futballozó vendégek felett.
Jók: Boros B., Nagy Á., illetve Szili Z.

Négy gól ellenében ötöt kaptunk!

Sárbogárd U19–Mezõfalva U19 4-5 (1-2)

Sárbogárd U19: Brúzsa S. P. – Ambrózi M., Horváth I., Vagyóczki
P., Húsvéth T., Bögyös B., Sükösd G., Molnár M., Demeter D.,
Fekete A., Petõ A.
Edzõ: Pajor László.
Mezõfalva U19: Antal Á. – Kertész N., Suplicz L., Cislo B., Szalai
B., Csuka M., Márok B., Balogh I., Török D., Horváth D., Balogh
D.
Csere: Balogh B., Erdélyi N.
Edzõ: Váradi Tamás.
A mérkõzés elején kétgólos elõnyt szerzett a vendégcsapat a kissé
megilletõdötten játszó hazaiak ellen. A 7. és 12. percben Balogh I.
volt eredményes. A 34. percben Petõ A. góljával sikerült szépíteni
az eredményeken, 1-2.
A második félidõ megkezdése után a 47. percben Balogh D. góljá-
val már 1-3 volt. Két perc múlva Balogh I. gólja már jelentõs
elõnyt jelentett, 1-4. Ezután kaptak észbe a hazaiak és a sorozatos
támadásokat sikerült gólokra váltani. A 73. percben Demeter D.
góljával 2-4. A 81. percben Fekete A. talált a kapuba, 3-4. Az
egyenlítésért küzdöttek a Sárbogárd fiataljai. A 85. percben De-
meter D. betalált, ezzel 4-4. Még tartott a gólöröm, amikor Cislo
B. gólja a 86. percben ismét a vendégeket juttatta elõnyhöz, 4-5.
A hét közben lejátszott Mór U19 csapata ellen szerzett egy pont
(2-2) van a tarsolyban.

Továbbra is pont nélkül

Besnyõ–Sárbogárd II. 3-1 (1-0)

Besnyõ: Molnár Á. – Béni Sz., Berkes D., Hepp M., Molnár N.,
Török A. K., Góman L., Deli A., Rácz A., Baranyai R., Topp Á.

Csere: Tilinger B., Lehel K.

Edzõ: Rákász Kornél.

Sárbogárd II.: Szopori G. – Nagy T., Berta J., Juhász H., Gazsó
D., Dombi Z., Bartók Z., Huszár D., Kacz S., Szakács S., Rigó L.

Csere: Somogyi Z., Krajcsovics P., Mádi Z., Brúzsa S. P.

Edzõ: Pajor László.

Egyenlõ erõk küzdelmében az elsõ félidõ 23. percében Deli A.
szerzett vezetést a hazaiaknak, 1-0.

A második félidõ 66. percében egy védelmi megingást kihasznál-
va Baranyai R. lõtt a kapuba, 2-0. Krajcsovics P. 69. percben szer-
zett góljával szépítettek a vendégek, 2-1. A mérkõzés hajrájában,
a 85. percben Góman L. volt eredményes, és ezzel a góllal
beállította a végeredményt, 3-1.

Pontosztozkodás
a nyitófordulóban

Kisláng Öregfiúk–Sárbogárd Öregfiúk 0-0 (0-0)

Kisláng Ö. F.: Szabó Gy.– Rucjánszki L., Garbacz J., Erdei Gy.,
Jánosi L., Okos T., Tury-Nagy G,. Lendvai Zs., Balogh L. J.,
Durányi Z., Tóth Gy.

Csere: Hambalgó L., Róka J., Magyar L., Szabó G.

Edzõ: Szabó György.

Sárbogárd Ö. F.: Takács K. A. – Nedoba M., Kiss J., Lakatos Gy.,
Tóth A., Deák G., Németh A., Horváth I., Kelemen B., Csendes
I., Csuti Z.

A csere nélkül felálló vendégek hatalmas küzdelemben, megér-
demelten szereztek pontot az esélyesebb hazaiak ellen.

A hétvége sportmûsora

2016. szeptember 3. (szombat)

10.00 Lajoskomárom U19–Sárbogárd U19 (Lajoskomárom)

14.30 Sárbogárd Ö. F.–Lajoskomárom Ö. F. (Sárbogárd)

16.30 Sárbogárd II.–Ikarus Maroshegy (Sárbogárd)

2016. szeptember 4. (vasárnap)

10.00 Szabadegyháza U16–Sárbogárd U16 (Szabadegyháza)

16.30 Lajoskomárom–Sárbogárd (Lajoskomárom)

Szurkoljunk együtt csapatainkért!

Szántó Gáspár
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

Új kártevõ hazánkban:
selyemfényû puszpángmoly

A selyemfényû puszpángmolyt (Cydalima perspectalis) Európá-
ban néhány évvel ezelõtt Németországban találták meg, ahová
feltehetõleg gyökeres (konténeres) buxustövekkel hurcolták be.
Azóta már számos környezõ országban megtelepedett és károsít.
Hazánkban Sopron környékén figyelték meg elsõ ízben 2011
õszén. Mára az ország számos vidékén megtalálható.

A faj a puszpáng (Buxus) nemzetség károsítója, a hazánkban
gyakran ültetett örökzöld puszpángot (Buxus sempervirens) és
kislevelû puszpángot (Buxus microphylla) valamint a nemzetség
többi tagját egyaránt megtámadja.
A selyemfényû puszpáng-
moly évente 3 nemzedéket
nevel ki, tehát háromszor
rajzik a lepkéje. A lárváik
zöld színûek, teljes fejlett-
ségükben a 4 cm-es méretet
is meghaladhatják. A fejlett
lárvák feketés csíkokkal
mintázottak, fejük fekete. A
kifejlett egyedek szétnyitott
szárnyakkal elérik a 4 centi-
métert, színük jellemzõen
fehéres, és szárnyukat körben széles, barnás szegély övezi, de
összesen három színváltozatuk ismert. A nõstények csomókban
rakják petéiket a levelek fonákára. A kikelõ hernyók a levelek
hátoldalán, rejtõzködve élnek; elõször csak hámozgatják a levele-
ket (ezek a levelek kisárgulnak), majd a teljes levéllemezt elfo-
gyaszthatják, erõs fertõzöttség esetén csak a szárak és levélnyelek
maradnak a növényen. A rágáskép, a szövedék és a nagyméretû,
szemcsés, zöld ürülék miatt kártétele nem téveszthetõ össze más
hazai puszpángkárosítóval.
A fejlett hernyók bábozódáshoz készülve leveleket gyûjtenek ma-
guk köré, ezeket lazán összeszövik, itt történik a bábozódás, ebbõl
repülnek ki a lepkék.

Védekezés

Észlelésük esetén minél elõbb el kell távolítani a kártevõvel fertõ-
zött hajtásokat és megsemmisíteni azokat. Házi kertben ez a vé-
dekezési mód általában elegendõ. Késõbb folyamatosan figyelni
kell a bokrokon jelenlétüket, mert õszig károsításukkal számolni
kell.
Súlyos fertõzésnél a deltametrin hatóanyagú Decis, a cipermetrin
hatóanyagú Ciperkill, az acetamiprid hatóanyagú Mospilan,
Gazelle, Spilan, a metoxifenoxid hatóanyagú Runner és a diflu-
benzuron hataónyagú Dimilin rovarölõ szerek hatásosak a rágó
szájszervû hernyók ellen. A rovarölõ szerek ölõ hatása elsõsorban
a fiatal lárvák ellen kifejezett.

Jelentse!

Mivel Magyarországra nézve új kártevõrõl van szó, fontos a faj el-
terjedésének, biológiájának, rajzásdinamikájának megismerése.
Ezért a Szent István Egyetem Rovartani Tanszéke felhívást tett
közzé, melyben megkérnek mindenkit, aki találkozik a fajjal je-
lentse a szervezet részére. A bejelentést megteheti a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem honlapján is.
Forrás: dr. Némethy Zsuzsanna írása – www.novenydoktor.hu;
Wikipédia

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖR-
ZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRE-
SEN, 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 frek-
vencián 0–24 óráig.

***

A Bogárdi TV és a hirdetésfelvétel a szerkesztõségben mû-
ködik, melynek elérhetõségei: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900, e-mail: bogardesvideke @gmail.com, nyit-
va: H–P 8–17 (nyáron 8–16). Mûsoraink megtekinthetõk
internetes oldalunkon keresztül is (www.bogardesvideke.hu).
Hírekrõl, eseményekrõl a Bogárdi TV futószövegében és a Hír-
ház facebook-oldalán is tájékozódhatnak.

Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat:
TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811
911.
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GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA
06 30 440 5790

KASZÁLÁST, KERTI MUNKÁT VÁLLALUNK.
06 30 623 3681, 06 30 522 9504

SÁRBOGÁRDON, ASZTALOS UTCÁBAN
CSALÁDI HÁZ ELADÓ

06 70 513 3360

SÁRBOGÁRD KÖZPONTJÁBAN
70 NÉGYZETMÉTERES
CSALÁDI HÁZ ELADÓ.

ÉRDEKLÕDNI: 06 30 989 8402

GÉPKISZOLGÁLÓ MUNKALEHETÕSÉG
SZÉKESFEHÉRVÁRON,

többmûszakos munkarendben.
Bruttó 25.000 Ft havi Cafeteria juttatással és

akár bruttó 45.000 Ft bónusszal negyedévente!
Adecco Székesfehérvár, Kégl György u. 6.

06 22 510 230
szekesfehervar@adecco.com

A SÁRBOGÁRDI SZESZFÕZDE
MEGKEZDTE MÛKÖDÉSÉT.

Érdeklõdni: 06 30 285 1041-es telefonszámon.

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható! Redõnyös. 06 (30) 966 8446

Íves írólapú fenyõ íróasztal eladó. Érdeklõdni: 06 (70) 379 2012

Kétszemélyes kihúzható kanapé két fotellal újszerû állapotban eladó.
06 (20) 405 7366

Otelló bor eladó. 06 (20) 518 0351

Házvezetõnõt keresek Sárbogárd és közvetlen környékérõl. Kiskorú
gyermek nincs. Fényképes önéletrajzokat várom: gtrfelni@gmail.com
vagy érdeklõdni: +36 (70) 363 6325

Albérlet kiadó családi házban. 06 (30) 532 6170

Két- és félszobás, gázfûtéses családi ház Rétszilason, 6.300 m2 kerttel
eladó. Irányár: 3.800.000 Ft. 06 (30) 342 8281, 06 (30) 6085 023

Pálinkafõzetõk figyelem! Az abai szeszfõzde megkezdte mûködését,
várja régi és új megrendelõit. 06 (30) 927 5627

Lakás kiadó egyedülálló részére 06 (30) 877 6757

Választási malacok eladók 06 (20) 367 2785

Szilva eladó. 200 Ft/kg 06 (30) 255 9806

Áttételes szõlõprés eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 446 6821

Sárszentmiklóson családi ház kiadó két havi kaucióval, 50 ezer
Ft/hó+rezsi. 06 (70) 387 0006, 06 (70) 387 0004

3 db választási kiscicát elajándékoznék. 06 (30) 684 4692

APRÓHIRDETÉSEK

SHOTOKÁN
karateedzések

indulnak Németh Attila 6 danos mester vezetésével

2016. szeptember 5-étõl
a Mészöly Géza Általános Iskolában és a

Sárszentmiklósi Általános Iskolában.

Érdeklõdni: 06 20 9270 985
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
A hónap folyamán a következõ párok kötötték össze

hivatalosan is életük fonalát Sárbogárdon:

augusztus 27-én
DOMJÁN DÓRA és HORVÁTH ATTILA

sárbogárdi lakosok,

augusztus 27-én
MORAVECZ MELINDA és BODOKI ATTILA

sárbogárdi lakos.

A neveket az önkormányzat közlése alapján,
a házaspárok hozzájárulásával tettük közzé.

Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást,
a nehézségekben kitartást kívánunk

az újdonsült házasoknak!

Szerkesztõség
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FELHÍVÁS
az elsõ alkalommal

megrendezésre kerülõ

„A FALU ASZTALA – KERÉKPÁROS NAP”
rendezvényen való részvételre.

Idõpont: 2016. szeptember 10.
(esõnap: 2016. szeptember 17.)

Program

Töbörzsök Általános Iskola – regisztráció;
9.00–9.30 ünnepélyes megnyitó, indulás;
10.00–11.00 Nagyhörcsök – kerékpáros ügyességi verseny;
11.30–12.30 Sárhatvan, klub – helyi termékek bemutatója, néptánc, kó-
rus;
13.00–14.30 Örspuszta, horgászcentrum – KRESZ-teszt vetélkedõ;
15.30–18.00 Sárbogárd, Ifjúsági park – oklevelek átadása, habfürdõzés a
tûzoltóság közremûködésével, a Shadows 64 Memorian Band mûsora.
Nevezni legkésõbb 2016. augusztus 31-éig lehetséges a
fodoresmolnar@bogard.hu e-mail-címen, a 06 (25) 467 980-as telefo-
non/faxon név, telefonszám és e-mail-cím megjelölésével.
14 éven aluli gyermekek csak szülõi részvétel mellett indulhatnak.
A rendezvényen csak a KRESZ-elõírásoknak megfelelõen felszerelt kerék-
párral és öltözettel lehet részt venni (láthatósági mellény, fejvédõ sisak
stb.). Elõzetes nevezés nélkül az indulás nem lehetséges. Az útvonalat a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság biztosítja. Egészségügyi ellátásról gondos-
kodunk. A túrán mûszaki segélykocsi rendelkezésre áll. A rendezvény elõírt
fegyelmét megsértõk cselekedetéért nem vállalunk felelõsséget!

A Mozdulj a Városért Egyesület vezetõsége

A Nagylóki Faluvédõ Egyesület
szeretettel meghívja

V. SZILVALEKVÁRFÕZÕ
RENDEZVÉNYÉRE

2016. szeptember 9-10.

Péntek:

Szilvamosás 17 órától

Szombat:

Lekvárfõzés kezdete 4 órától

Ebéd utáni programok:
– lovas bemutató – Megyer Sarja Lovas Egyesület
– a Szöszölõ néptánccsoport fellépése
– népi játékok, feladatok
– kelevészdobás és íjászat
– „Hull a szilva a fáról…” – közös éneklés

Helyszín: Nagylóki Tavipalota
(Nagylók, Petõfi utca)

A nap folyamán vásárlási lehetõség a helyben készült
szilvalekvárból!

Fõzzük meg együtt Nagylók szilvalekvárját!
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