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Csecsebecsék
Vonzódom a régi tárgyak-
hoz. Emitt egy kopott pipa,
amott csipketerítõ, öreg lá-
da, sokat forgatott, dohos il-
latú könyv lelhetõ fel nálam
a lakásban, aminek falai is
több mint kétszáz évesek.

A dohosság éppenséggel
nem valami egészséges, de
engem akkor is meghitt, ott-
honos érzéssel tölt el. Az
egykori nagyszülõi házat
idézi, ahol a nyarak egy ré-
szét töltöttük, ahol a vastag
falú, hûvös házban a jó me-
leg dunyha alatt az óra ke-
tyegésére szenderültünk
álomba, s reggelig aludtunk,
mint a tej. A tejrõl jut eszem-
be az a tejleves, amit csak
ott, és azóta sem ettem, és
amitõl elõször idegenked-
tem, de a dédpapa kedvéért
megkóstoltam és ízlett. A
stelázsiban is mindig akadt
valami finomság számunkra.

A régi tárgyaknak kisugárzá-
suk van. A beivódott érinté-
sek, illatok, emlékképek ál-
tal bennük élnek a már nem
létezõ emberek, korok. Az
anyagi világban értéktelen
semmiségek; érzelmekben,
hovatartozásban viszont fel-
becsülhetetlen jelentõséggel
bírnak.

Hargitai–Kiss Virág
Írás a 13.Írás a 13.
oldalon.oldalon.

Sárhatvan örökségeSárhatvan öröksége

Szalagok, szoknyákSzalagok, szoknyák
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Napló
Péntek helyett kivételesen csütörtökön, szeptember 15-én ült
össze megtárgyalni a havi aktuális városi kérdéseket hét sárbo-
gárdi önkormányzati képviselõ. Juhász János, Érsek Enikõ, Tóth
Béla és Ébl Zoltán igazoltan voltak távol.

Dr. Sükösd Tamás bevezetõként tájékoztatta a testületet az el-
múlt hetek jelentõsebb eseményeirõl: Mindegyik társadalmi szer-
vezet kérelme megfelelt a jogszabályi feltételeknek, mindenki ka-
pott pénz. Számos civil szervezet, akik nem szervezõdtek egyesü-
letté, a kultúrház egyesülete keretében szoktak pályázni. A helyi
közlekedési támogatási pályázaton nyertünk, így a helyi közleke-
déshez való hozzájárulás egy idõre kiváltható. A megyei közgyû-
lés örömteli módon sárbogárdi diáknak is biztosít kollégiumi he-
lyet Pécsen. Az uszodával kapcsolatban több egyeztetés is volt.
Augusztus 23-án kooperációt tartottunk az épülõ létesítménnyel
kapcsolatban, mivel a Nemzeti Sportközpontok statikusa koráb-
ban megállapította, hogy a talajvíz elleni védelem megerõsítésre
szorul, amit jóváhagyott az állam, ezért mélyebb lett a medence,
hogy elférjen a plusz védelem. Augusztus 26-án megkötöttük a dr.
Horváth Endre nyugdíjba vonulása miatt megüresedett körzet
helyettesítésére a finanszírozási szerzõdést. Sikerült az OEP-pel
minden vonalat kiegyenesíteni. Járási egyeztetés is volt, hogy me-
lyik szektor felzárkóztatását milyen módon szükséges megtenni.
Augusztus 31-én bejárást tartottunk a WATT-ETA Kft.-vel a pró-
baként felhelyezett LED-es izzók technikai hátterérõl. Szeptem-
ber 5-én az orvosi ügyelet összehangolása, egyezség megkötése
zajlott; e területen egyébként is folyamatos egyeztetések vannak,
hogy javuljon a szolgáltatás és a kommunikáció. Szeptember 7-én
pályázati egyeztetés történt egy iskolával, ahol lehetséges konzor-
ciumi partnerként esetleg beléphet az önkormányzat. Szeptem-
ber 8-án az uszoda várost terhelõ beruházásainak (út és parkoló)
munkaterület-átadására került sor. A parlagfû elleni védekezés
tekintetében Állami Számvevõszék-ellenõrzés volt. Talán a köz-
igazgatási terület nagysága indokolta ezt, nem pedig a beavatko-
zások száma, mert kényszerkaszálásra mindössze két-három al-
kalommal került sor, az sem 2016-ban. Szeptember 13-án állam-
polgársági esküt tett egy párkányi születésû honfitársunk. 2016-
ban õ volt az elsõ. Esküt tettek a szavazatszámláló bizottság új tag-
jai is, és oktatásuk is megtörtént.

Az ovikról
A Sárbogárdi Zengõ Óvoda beszámolója kapcsán elhangzott,
hogy 414 gyermekkel és 17 csoporttal mûködik az intézmény: 8
csoport van Sárbogárdon, 6 Sárszentmiklóson, 2 Töbörzsökön, 1
Pusztaegresen. A dolgozók létszáma viszonylag állandó, és öröm-
teli, hogy a megürülõ álláshelyekre mindig jelentkezik szakkép-
zettséggel rendelkezõ sárbogárdi. Az elmúlt évek beruházásainak
köszönhetõen jobb infrastruktúrával mûködnek az óvodák. Mivel
a gyermekek száma a maximumot veri, szükséges lesz férõhelybõ-
vítésen gondolkodni – hangzott el már nem elõször a testületi
ülésen.
Dr. Sükösd megköszönte az intézményvezetõnek az alapos beszá-
molót, az óvodák dolgozóinak pedig a folyamatos munkát.

Kiegyensúlyozott I. félév
Képet kaphattunk az önkormányzat 2016-os gazdálkodásának el-
sõ félévi alakulásáról is.
Dr. Sükösd: Idõarányosnak tekinthetõ a gazdálkodásunk. A be-
vételek 56 %-ban teljesültek, a kiadások 49 %-ban június 30-áig.
Mûködési célú támogatásaink 51 %-ban érkeztek meg, azaz a ma-
gyar állam határidõre teljesítette kötelezettségét, ami jó is, mert
szociális, köznevelési és kulturális feladatok vannak benne. Az
egyéb mûködési célú támogatásoknál sokszor kell a való élethez

igazítani a dolgokat, ilyen például az orvosi ügyelet, közmunka. A
közhatalmi bevételek közül a gépjármûadó nem mutat konzek-
vens eltérést, állandónak tekinthetõ, az iparûzési adónál viszont
örömteli változás, hogy a NAV-os adatszolgáltatásnak köszönhe-
tõen hozzájutottunk olyan adatokhoz is, amik révén teljes képet
kaptunk a helyi vállalkozásokról. Ez alapján felszólítottuk azokat,
akik elmulasztották befizetni a helyi adót. Eddig nem állt ilyen
nyilvántartás a rendelkezésünkre, ezért nem tudtuk, hogy vannak
ezek a vállalkozások. Túlnyomórészt mindenki tudomásul vette a
közteherviselés tényét. A gazdasági társaságok gyártási volumene
is növekedett, így 54 millió Ft-tal haladta meg az iparûzési adóból
befolyt bevétel a tavaly ilyenkorit. Kategóriát azért nem ugrunk
ettõl sajnos; továbbra is a kifejezetten gyenge kategóriába tarto-
zik a város. A tízezer körüli városokhoz képest ezzel egyedül va-
gyunk. A mûködési bevételek egyes intézményeknél eltérõek,
ami az áfa-visszatérítés miatt is van, de ezek nem profitorientált
szervezetek. A fejlesztési hitel lehívására nem került sor, mert az
uszoda-beruházás nem áll olyan szinten. Az uszoda tûzivize
elkészült, az átvétele is megvan. A másik hitelállomány lehívására
sem került sor. Összefoglalva: a város gazdálkodása felelõs volt az
elsõ félévben.

Aktatologatás
Felsõbb utasításra a képviselõ-testület hatályon kívül helyezte az
SZMSZ-ét és helyette új rendeletet hozott.
Dr. Sükösd megjegyezte: Nem kívánom hosszan dicsérni a revizor
cizellált elmemûködését. Amit korábban beépíttetett velünk, azt
most ki kell vennünk, az eredmény pedig megegyezik a korábbi
szabályozással, csak idõnként ide tesszük, idõnként amoda. Sze-
retnék ráérni egyszer annyira, hogy ezekkel el tudjak szöszmötöl-
ni. Egyébként a helyi népszavazásról szóló dolgokat kell most
kivenni.
Szilveszterné olyan hibákra hívta fel a figyelmet, mint rossz utca-
nevek, kimaradt illetve nem létezõ egyesületek.
Dr. Sükösd: Nem rosszabb az SZMSZ, mint a bíróság.hu. Lehet,
hogy egy-egy egyesület 10 éve nem mûködik, de ókor mégiscsak
sikerül furcsaságokat mûvelniük. Papír szerint meglévõ egyesüle-
tek vannak a rendeletben. Sajnos tízszer annyi a nyilvántartott
egyesület, mint a ténylegesen mûködõ. Próbáltuk kigyomlálni, de
nehéz eldönteni, mivel teszünk jobbat.

Módosított szociális rendelet
Módosították az egyes szociális ellátásokról szóló rendeletet: a ki-
adott igazolás és vagyonnyilatkozat adattartalmát volt szükséges
hozzáigazítani a jogszabályhoz.

Népszavazási rendelet
Elfogadták a helyi népszavazás kezdeményezésérõl szóló rende-
letet elfogadása, amely azt tartalmazza, amit korábban az
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SZMSZ is, de most önálló rendeletként.
Röviden: ha valaki helyi népszavazást sze-
retne, akkor a választópolgárok 20 %-a
kezdeményezhet népszavazást a polgár-
mesternél.
A polgármester hozzátette, hogy egyéb-
iránt egyszerûbb és kevésbé költséges
megoldásokat is tud javasolni a problémák
rendezésére.

Bursa
A Bursa-pályázat illetve -ösztöndíj régóta
segíti a felsõoktatásban tanulókat költsé-
geik csökkentésében. A sárbogárdi önkor-
mányzat a maga részérõl évek óta 800 ezer
Ft keretösszeget biztosít ehhez, ami elég-
ségesnek bizonyul, mindenki kapott eddig
támogatást. A felsõoktatási intézmények-
kel a Bursa alapítvány számol el, az önkor-
mányzat csak az önrészt biztosítja, ezért a
folyósítási határidõhöz nincs közük. Az
önkormányzat részérõl ez nem kötelezõ,
hanem önként vállalt feladat. Amíg a város
teherbíró képessége engedi, addig ezt
biztosítják, hogy minél tovább ide tudják
kötni a fiatalokat a településhez.
Szilveszterné: Hány fõt érint ez, és mekko-
ra az összeg?
Dr. Sükösd: Több mint 20 fõt. Maximum
5.000 Ft-ot adhat az önkormányzat és
5.000 Ft-ot a Bursa. Akinél még rosszabb a
helyzet, az az Arany János Tehetséggon-
dozótól is igényelhet maximum 50 ezer
Ft-os egyszeri támogatást.

Lakásvárólista
Nem emelik az önkormányzati lakások
bérleti díját.
Dr. Sükösd: A határozati javaslat azt tar-
talmazz, hogy ne emeljünk bérleti díjat,
mert nem sokkal vagyunk a piaci szint
alatt. Folyamatos, következetes behajtási
tevékenységet igyekszünk folytatni. Hat
tartozónk volt, ebbõl az egyik milliós nagy-
ságrendû, de befizette már, és azóta is tel-
jesít. Egy másik tartozó részletfizetést vál-
lalt markáns összegben. Van olyan, akivel
meg tudtunk állapodni, de az elsõ részlet-
tel – betegségre hivatkozva – késedelembe
esett. Másnál a kilakoltatási utat választ-
juk, mert három, jövedelemmel rendelke-
zõ felnõtt van, akik nem fizetnek. El lehet
ezt vinni érzelmi síkra, de nem korrekt más
emberekkel szemben ez a magatartás,
mert most is várólista van. Mi sem enged-
hetjük meg ezt magunknak, mert nincs
olyan sok szociális lakás.

Bejelentések
Nedoba Károly korábban jelezte, hogy a
központi új fagyizó kihelyezett bútorai za-
varják a gyalogosforgalmat, és érdeklõ-
dött, van-e erre engedélye az üzletnek. Az
írásban kapott tájékoztatóra így reagált: A
válaszból kiderül, hogy nem akadályozzák
a forgalmat a kihelyezett székek, de nem
derül ki a legfontosabb, hogy van-e közte-
rület-foglalási engedély, és azt ki adta ki.

Innentõl engem ez a dolog már nem érde-
kel. Majd az a lakó, aki ezt szóvá tette, be-
jön és megkérdi a jegyzõtõl. Most már a ró-
zsa sorában van a tábla és a fagylalt. Ébl
Zoli megmondta, hogy szépül a város, ám-
bár legyen.
Dr. Sükösd: A Gagarin utcai tábla felújí-
tásra és visszahelyezésre került. Vannak
állampolgárok, akik a statikus elemekkel
szemben rendkívül erõsnek gondolják ma-
gukat (táblák eldobása, padok kitörése).
Bármennyien is vannak (nem lehetnek so-
kan), semennyi eszük sincs. Járjanak kon-
dizni, vágjanak fát, dolgozzanak, és akkor
elfáradnak. A köztulajdon azért van, hogy
megóvjuk. Bízom benne, hogy a rendõr-
ség, lakosság együtt tesz ez ellen.

Szilveszterné: Azt hittem, azt mondod,
vágja kupán mindenki azt, aki ilyet tesz. De
nyilván ilyet nem lehet tenni. Miklósiak
kerestek meg, mert nem találkoznak veled
a választókerületedben. A Vasút út 15.
szám alatti ingatlannál veszélyes hulladé-
kot bontanak.

Dr. Sükösd: Legalább minden vasárnap
Sárszentmiklóson vagyok, istentiszteleten.
A veszélyes hulladék ügyében elindul a fo-
lyamat, és mindenkit utol fog érni.

Szilveszterné: Szólt egy lakos a Damjanich
és Ó utcában a közvilágítás hiánya miatt,
köszöni a gyors intézkedést. Semmilyen
pályázat elbírálására nem került még sor?

Dr. Sükösd: 11 pályázat van beadva. Az or-
szággyûlési képviselõ úrral hamarosan ta-
lálkozom, tájékoztatni fog arról, hogy az
államtitkárok hogyan érnek rá, mert õk a
döntés-elõkészítõ bizottságok tagjai. Én is
szeretnék kézzel fogható eredményekrõl
beszámolni.

Szilveszterné: A miklósiaktól rengeteg öt-
let jön az ITS-sel kapcsolatban. Mondtam
nekik, hogy jöjjenek a hivatalba.

Dr. Sükösd: E-mail-en is jöhetnek az ötle-
tek.

Szilveszterné: Sárbogárd ugyanolyan sze-
metes, mint volt.

Dr. Sükösd: A Dészolgnak voltak nehézsé-
gei (munkaerõhiány), de most már jobb a
helyzet. Egy brigád a Hõsök terén zsák-
számra szedi naponta a szemetet. Tavaly
kísérleti jelleggel két közfoglalkoztatottat
kértünk meg, hogy csak a HEMO-nál
gyûjtsék a szemetet; kettõ zsák alá nem
tudtak menni. Kell változtatni a lakosság
hozzáállásán. Próbáljuk megcélozni a ku-
kát! Mert egyébként soha nem érjük ma-
gunkat utol.

Szilveszterné hozzátette, hogy az üzletek
tulajdonosainak is rendet kellene tartani a
portájuk körül.

Erõs Ferenc érdeklõdött, hogy mikorra
várható a Semmelweis utcai kátyúk javítá-
sa.

Dr. Sükösd: Beszakadt ott az út. Megálla-
podtam a Fejérvízzel, hogy megcsinálja a
cég, aki nekik dolgozik. Rákérdezünk.

Hargitai–Kiss Virág

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a képvise-
lõ-testület és szervei szervezeti és mûködési
szabályzatáról szóló 9/2016. (IV. 27.) önkor-
mányzati rendelet 54. § (1) bekezdésében fog-
laltak alapján a képviselõ-testület rendes ülése-
it éves munkaterve alapján tartja. A munkaterv
tervezetét a tárgyévet megelõzõ év december
31-éig kell a képviselõ-testület elé terjeszteni.
Az 54. § (2) bekezdése szerint a munkaterv ter-
vezetének elkészítéséhez javaslatot kell kérni a
város lakosságától is olyan napirendi pontokra
vonatkozóan, amelyek az önkormányzat fel-
adat- és hatáskörébe tartoznak.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
– a napirend címét, elõadóját,
– a napirend tárgyalásának javasolt idõpontját,
– azoknak a bizottságoknak a megjelölését,
amelyek az elõterjesztést elõzetesen megvitat-
ják.
Kérem, amennyiben napirendi pont tárgyalásá-
ra vonatkozó javaslata van, azt 2016. október
20-áig szíveskedjen papíralapon, vagy a szerve-
zes2@invitel.hu e-mail-címen a Sárbogárdi
Polgármesteri Hivatal szervezési csoportjához
eljuttatni.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

MEGHÍVÓ
LAKOSSÁGI
FÓRUMRA

Tisztelettel meghívom Önöket

2016. szeptember 29-én
(csütörtökön)

14 órai kezdettel
a polgármesteri hivatal
dísztermében tartandó

LAKOSSÁGI FÓRUMRA.
A fórum témája: a településrendezési
eszközök felülvizsgálata során elkészült
Település-szerkezeti Terv, Szabályozá-
si Terv és Helyi Építési Szabályzat ter-
vezetének ismertetése.
A településrendezési eszközök terveze-
tét a terveket készítõ mérnöki iroda
munkatársai ismertetik. A fórum kere-
tében bárki véleményt nyilváníthat, ész-
revételt tehet.
A Településszerkezeti Terv módosítási
javaslata már megismerhetõ Sárbogárd
Város Önkormányzatának honlapján is
a Sárbogárd Településrendezési Tervei
menüpont alatt.
A fórumon a településrendezési eszkö-
zök felülvizsgálata során jelentkezett
módosítási javaslattevõk részvételére
feltétlenül számítunk!

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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Kikkel szeretnénk élni?
Dr. Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség államtitkára tett látoga-
tást Sárbogárdon kedden este Varga Gábor országgyûlési kép-
viselõ meghívásának eleget téve. A díszteremben fogadták õt az
érdeklõdõk.

– Az október 2-ai népszavazásra való te-
kintettel tartunk lakossági fórumot Varga
Gáborral együtt – nyilatkozta szerkesztõ-
ségünknek dr. Kovács Zoltán –, hogy segít-
sük az emberek eligazodását, hiszen fontos
nemzeti ügyrõl van szó. Ez nem egy párt-
politikai ügy. A lakossági fórumon a feltett
kérdésekre válaszolunk, és elmondunk jó
néhány dolgot, ami a migrációs válsággal,
az európai bürokraták intézkedéseivel
kapcsolatos. A lényeg, hogy mindenki
menjen el 2-án szavazni. Erre szeretnénk
buzdítani az eljövõket.

– Mik azok a legfõbb kérdések, amikre
mindenképpen ki fog térni, mert több he-
lyen fölmerültek és dilemmát okoznak az
emberek számára?

– Egyrészrõl vannak valótlan állítások,
ezeket szeretném cáfolni. Például hogy
munkavállalás céljából jönnek a mig-
ránsok Európába. Kiderült, hogy eddig
mindösszesen 54-et sikerült Németország-
ban munkára fogni, ebbõl is 50 a német
posta (állami) alkalmazásában áll. Munka-
erõhiányos térségek vannak, 22 millió em-
ber munkanélküli Európában ma. A másik
dolog, amit mondunk, hogy a határzár mû-
ködik. Korábban 5-10 ezer migráns jött át
a zöldhatáron, ma 30-40-100, akiket elfog-
nak. Hogy miért ne jöjjenek át? Aki valódi,
nem gazdasági menekült, az a rendes átke-
lõhelyen, nem a zöldhatáron akar átjönni.
– Ha esetleg ide helyeznek x embert, azo-
kat válogathatja-e a magyar hatóság?

– Mi azért indítottuk a népszavazást, mert
nem szeretnénk, ha az uniós kvótaelhelye-
zés a Nyugat-Európába elindult migrán-
sokat visszaosztaná a tagországokra. Kell
egy erõs felhatalmazás a kormánynak a
népszavazás révén, hogy ez ellen tudjunk
ágálni, hogy megõrizzük a kultúránkat.
Mert más kultúra érkezik ide, ezzel pedig
egy kettõs társadalom jöhet létre. Vannak
Európában olyan „no go” zónák, ahol tel-

jesen más társadalom épül, sajátos musz-
lim világot építettek fel a saját szabályaik-
kal, mást gondolnak a gyerekekrõl, nõkrõl,
családról, mint mi Európában. Van még
egy veszély: ma már felsõ határ nélküli
kvótáról beszélnek, így nem is tudjuk,
mennyi embert helyeznének ide. Azt gon-
doljuk, hogy egy erõs felhatalmazás ele-
gendõ ahhoz, hogy ennek ellenálljunk,
még akkor is, ha a skandináv országok
most kötelezettség-szegési eljárásban gon-
dolkodnak Magyarországgal szemben,
mert rájöttek õk is, mint Merkel asszony,
hogy visszaforgatnák az idõ kerekét, mert
nem jött be, amit gondoltak a migránsára-
dattal kapcsolatban.
– Mi van a már ide érkezett emberekkel,
akik itt vannak Magyarországon?
– 1200 emberrõl beszélünk, õk a menekült-
ügyi eljárás során menekülttáborokban
vannak, zárt helyen, mint Körmend, Bics-
ke.
– Õk nem számítanak bele a kvótába?
– Különbözõ számítások vannak. Én úgy
vélem, nem kerül erre sor, azért vagyunk
itt.

– És remélhetõleg az olyan incidensek is
megszûnnek, mint amilyenekrõl lehet hal-
lani, hogy akik nem jó szándékkal jönnek,
azok okoznak galibákat.

– A galibánál erõsebb kifejezést monda-
nék: terroristagyanús elemek, gondoljunk
bele a merényletekbe, hogy a brüsszeli me-
rényletben résztvevõ illetõ a Keletinél is
feltûnt. Ez komoly veszély a kulturális kü-
lönbségek mellett. Vannak, akik szociális
ellátásért jönnek, azt gondolják, hogy a jó-
léti társadalomban könnyebben lehet
munka nélkül, segélybõl élni. Megint mi
vagyunk Európa védelmezõi, mert mi pró-
bálunk tenni valamit a migránsáradat el-

len. A mi álláspontunk világos: azt mond-
juk, hogy nem kérünk a kvótavisszaosztás-
ból, a határzár mûködik, aki legálisan jön
és rászorul, annak segítséget nyújtunk, de
a gazdasági és rossz szándékkal érkezõ me-
nekülteknek nem. Mi szeretnénk meg-
mondani, hogy kikkel szeretnénk élni az
elkövetkezõ évtizedekben. Ez a mi korosz-
tályunkról is szól, de leginkább a gyerme-
keink, unokáink jövõjérõl.
Varga Gábor országgyûlési képviselõ a la-
kossági fórum bevezetõjeként aggodalma-
it osztotta meg a hallgatósággal. Mint meg-
fogalmazta: nehéz népszavazásra számít-
hatunk, mert itt, az ország közepén nem
vonulnak át rajtunk a migránsok és nyu-
godtak vagyunk. Aggodalmát fejezte ki,

hogy meglesz-e az 50 % és a nemek aránya
hogyan alakul. Kérte, hogy a jelenlévõk is
próbáljanak prókátorok lenni, hogy meg-
felelõ számú ember menjen el szavazni.
Végezetül három dologra hívta fel a figyel-
met, mielõtt átadta a szót dr. Kovács Zol-
tánnak: két laktanya van a körzetben, aho-
vá könnyen betelepíthetõk a migránsok; az
üres házak is valós veszélyt jelentenek e te-
kintetben, s nem utolsó sorban a nõk és
gyermekek számára bír különösen nagy
jelentõséggel ez a döntés (gondoljunk csak
a velük kapcsolatos erõszakos cselekmé-
nyekrõl szóló hírekre).

Hargitai–Kiss Virág
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Kérdezték

Repülõk
a város felett

Egy lakó panaszolta, hogy az utóbbi idõ-
ben megszaporodott a kisrepülõk gyakori-
sága Sárbogárd felett, és van, amelyik na-
gyon hangos, ráadásul naponta többször is
elhúz a város felett. Hétvégén, pihenõidõ-
ben ez különösen zavaró. Igazán akkor telt
be nála a pohár, amikor a háztetõ felett két
méterrel szállt el a repülõ. Kihez lehet ez
ügyben fordulni? – tette föl a kérdést szer-
kesztõségünknek.
A legközelebbi bázis, a dunaújvárosi rep-
tér és repülõklub vezetõjét kerestem meg,
aki elmondta: konkrét panasszal a légügyi
hatósághoz lehet fordulni, amihez szüksé-
ges pontos idõpont megadása, amikor a
problémát tapasztalta a lakó, valamint a
gép jól látható paraméterei: színe, formá-
ja, lajstromjele, akár egy fotó is. A panaszt
a nevezett hatóság hivatalból kivizsgálja,
és adott esetben a pilóta el is veszítheti a
jogosítványát.
A kisrepülõk pilótáinak repülés elõtt nincs
bejelentési kötelezettségük, a meghatáro-
zott magasságon belül szabadon közleked-
hetnek, természetesen a rájuk vonatkozó
légi szabályok betartásával. Mezõgazdasá-
gi céllal 5 méter magasságban is megenge-
dett a repülés. A zajterhelés mértékét jog-
szabály határozza meg, éves viszonylatban,
de a reptér közvetlen környezetében sem
éri el a zajterhelés azt a határt, amivel ko-
molyabban foglalkozni kellene. A repülõ-
klub vezetõje hozzátette: nincs tudomása
arról, hogy tõlük valaki Sárbogárd felé re-
pülne.

Hargitai–Kiss Virág

Kutyákat ölt,
gyerekekre veszélyes

Hat kutyát öltek meg méreggel Rétszilason a Bocskai utcában. Az ebek közül az egyik
törzskönyvezett, fajtiszta kutya volt, mely az éjszakát mindig zárt kennelben töltötte,
nappal pedig udvaron, és senkit nem bántott. E néhai négylábú gazdája elmondta: az ál-
latorvos megállapítása szerint olyan erõs méreggel pusztította el ismeretlen tettes a ku-
tyákat, ami egy embernél is súlyos állapotot eredményezhet. Az ebtulajdonos feljelen-
tést tett az ismeretlen tettes ellen, és egyúttal felhívja a környékbeli szülõk figyelmét,
hogy óvják a gyermekeiket, mert az elpusztult kutyák számára kihelyezett étel az aprósá-
gokra is veszélyes!

Hargitai–Kiss Virág

Háló az E.ON megbízásából
Az E.ON európai díjas tartozásrendezõ
programja Enyingen, Sárbogárdon és to-
vábbi 17 Fejér megyei településen
Az E.ON felkérésére áramdíjtartozást fel-
halmozott családok számára hirdetett tar-
tozásrendezõ programot a Családjainkért
Alapítvány Enyingen és környékén (Me-
zõkomárom, Lepsény, Mezõszentgyörgy,
Kisláng, Mátyásdomb, Lajoskomárom,
Szabadhídvég, Dég), valamint Sárbogár-
don és a környezõ településeken (Cece,
Vajta, Alap, Mezõszilas, Pusztaegres,
Rétszilas, Hantos, Nagylók, Kislók). A
pénzbeli segítség mellett képzéssel is tá-
mogatja a projekt a családokat annak ér-
dekében, hogy – miután tartozásukat ren-
dezni tudták – jövõbeni gazdálkodásuk tu-
datossá, tartozásuk rendezése tartóssá,
fenntarthatóvá váljon.
A gazdasági és pénzügyi nehézségekkel
küzdõ családokban átmeneti, illetve
hosszabb idejû számlafizetési gond alakul-
hat ki, és így egyre nagyobb problémát je-
lent számukra a felhalmozott tartozás ren-
dezése. Az E.ON csoport folyamatosan
keresi annak lehetõségeit, hogy miként
tudja megkönnyíteni ügyfelei számára a
tartozások kiegyenlítését. A 2012-ben út-
jára indított pályázati program, az E.ON
Háló Program, e héttõl 19 Fejér megyei te-
lepülésen is segítséget nyújt az áramdíj-fi-
zetési gondokkal küzdõ fogyasztóknak. Ez
az egyedülálló tartozásrendezõ program
2013-ban elnyerte az Európai CSR-díjat.
„A nehéz helyzetben lévõknek nem pusz-
tán csak pénzügyi támogatást adunk, ha-
nem aktívan bevonjuk õket abba a folya-
matba, hogy bár segítséggel, de saját ma-
guk talpra tudjanak állni. Az anyagi támo-
gatás mellett arra ösztönözzük az érintett
családokat, hogy õk maguk is aktívan ve-
gyenek részt adósságuk rendezésében. Így
nem csupán egy átmeneti segítséget kap-
nak, hanem egy olyan tudást, mely segíti
õket abban, hogy hosszú távon is fenntart-
hatóvá váljon számukra a hatékony gaz-
dálkodás. Az egy plusz elõnye a program-
nak, hogy a résztvevõk sok hasonló problé-
mával küzdõ családdal találkoznak a kép-

zés során, megtapasztalják, hogy nincse-
nek egyedül, és egymást támogatva, ta-
pasztalataikat megosztva tudják háztartási
gazdálkodásukat újra egyensúlyba hozni”
– mondta el Károlyi Zsuzsanna, az E.ON
Hungária marketing-kommunikációs ve-
zetõje.
A programba olyan családok jelentkezhet-
nek, akik együttmûködnek egy számukra
egyénileg kidolgozott hátralékkezelési
terv kialakításában és annak megvalósítá-
sában, és vállalják a program segítségével a
30.000–400.000 forint nagyságrendû tarto-
zásaik rendezését. A családok hosszú távú
stabilitását segíti a program, fontos eleme
a számukra biztosított családi gazdálko-
dásra és munkaerõ-piaci készségfejlesz-
tésre irányuló képzés, illetve a családi gaz-
dálkodásukat átvilágító tanácsadói kon-
zultáció. A programban való részvétel
egyik feltétele, hogy legalább egy keresõ
legyen a családban, hogy a program meg-
valósítható legyen a részvevõk számára.
A program és a kapcsolódó tréningek a
Családjainkért Alapítvány szervezésében
valósulnak meg. Munkájukat a helyszín
biztosításával, helyismeretükkel két Fejér
megyei szervezet elkötelezett szakemberei
támogatják, akik mind a családok kiválasz-
tásában, mind a programon való végigkísé-
résében és az utánkövetésben kiemelt sze-
repet vállalnak.
A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intéz-
mény, Család és Gyermekjóléti Központ
Sárbogárd térségében segíti a program
megvalósulását. Az Enyingi Család és
Gyermekjóléti Központ munkatársai pe-
dig az Enying térségében élõk programba
kerülését segítik.
A pályázatok beadási határideje 2016. ok-
tóber 14. A pályázatok elbírálása folyama-
tosan történik, a rendelkezésre álló összeg
keretéig.

A pályázat részleteirõl a
www.csaladjainkert.hu oldalon

található információ.

E.ON Hungária Zrt.

A kép illusztráció
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Sárhatvan öröksége
„Alig hihetem, hogy itthon vagyok végre,

s átjárja lelkem a gyerekkori béke.
Köszönöm a Sorsnak, hogy ide születtem

S öreg falumból ennyire vihettem…”

Ezzel a versrészlettel üdvözöltek mindenkit azon a különleges ki-
állításon, amire nagy szeretettel invitálták az érdeklõdõket a
sárhatvani lakosok. Egy idõutazáson vehettünk részt szeptember
17-én a klubban. Zámbóné Selmeczi Piroska ötletébõl kiindulva
kapott kedvet az egész település: lelkes klubtársak, segítve mun-
káját, közösen hozták létre ezt a fantasztikus tárlatot. A megnyi-
tóra gyülekezõ sokaságot gyönyörû, õszi hangulatnak megfelelõ
díszítés csalogatta a klub udvarára.

Jómagam is emlékszem, hogy valamikor régebben találtam elsár-
gult papírlapokat, melyeken gyöngybetûkkel írt nevek, dátumok
díszelegtek. Vajon kik láthatók a régi családi fotókon? Hol éltek
és mivel foglalkoztak évtizedekkel ezelõtt élt õseim? Betelepített
dolgos földmûvesek, netán magasabb rendû polgárok voltak?
Honnan származom, milyenek lehettek az elõdeim, milyen kör-
nyezetben éltek, milyen lakásban, házban, milyen bútorok kö-
zött? Szerintem ilyen kérdések merülhettek fel Piroskában is,
amikor nekikezdett ennek a nem kicsi, de szívet melengetõ fel-
adatnak.

Piroska nagy szeretettel nyitotta meg a kiállítást. Beszédének egy
részét, gondolait megosztanám az olvasókkal:
– Minden embert érdekel valamilyen formában, mértékben an-
nak a területnek, falunak a története, ahol született, élt, ahonnan
elindult. Engem is a kíváncsiság hajtott, hogy megtudjam
Sárhatvan történetét. Sajnos kutatásaim során szembesültem az-
zal: lehet, hogy fölösleges dolog, amit csinálok, mert nagyon kevés

adatot találtam, és lehet, hogy senkit nem fog érdekelni. De vala-
mi vagy valaki azt súgta: csináld, mert nem fölösleges munka, és
ha más nem is, de az unokáid majd értékelni fogják azt, amit el-
kezdtél. Drága nagyapám elbeszéléseit még gyerekfejjel dikta-
fonra vettem volna (ha lett volna hozzá megfelelõ technikai esz-
köz), és akkor most talán én is többet tudnék a múltról írni. Elõ-
ször reménytelenek tûnt a vállalkozásom, hiszen az idõsek már
rég kihaltak, velük együtt eltûntek a régi emlékek, tárgyi eszkö-
zök. Levéltári adatokban szintén nehéz kutakodni, mert nagyon
sok település neve volt Hatvanpuszta, és hátrány az is, hogy
Hatvanpuszta mindig egy nagyobb községhez tartozott (Káloz,

Sárbogárd), „szórvány” volt. Igazán akkor szántam rá magam a
feladatra, amikor az interneten kerestem Hatvanpusztát, és min-
dig csak az Alcsútdoboz melletti jelent meg. Ezért elhatároztam:
nem adom fel, megpróbálok felkutatni minden olyan dokumen-
tumot, fényképet, ami kapcsolatba hozható az én Hatvanpusz-
támmal. Felvettem a kapcsolatot az egykor itt élt családok leszár-
mazottaival, hogy talán a családi fényképek között vagy a nagy-
szülõk féltve õrzött kis cipõsdobozába van olyan dokumentum,
fotó, ami kapcsolatba hozható kis településünkkel. Persze, ez sem
járt mindig sikerrel, mert amit a nagyszülõk féltve õriztek, nekik
az nem mondott semmit és kidobták, eltüzelték, számukra az nem
volt kincs. Annak a falunak, ahol akár csak pár ember élt, már van
múltja és története. Hatvanpuszta történetéhez talán leginkább a
Szávozd család tartozott. Nagyszüleink elmondása, elbeszélése
arról, hogy miként éltek itt az uraságék, nagyon kevés volt, ezért
meg kellett keresnem egy leszármazottat, de sajnos már õ sem él.
Shvoy Lajos püspök így emlékszik vissza egyik könyvében: „Egy-
házmegyém egyik legjobban prosperáló birtoka Hatvan-puszta. Mi-
kor elõször látogattam el ide, az a hír járta, hogy egy jezsuita pap már
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Szüreti mulatság a Sárbogárdi Zengõ Óvodában
„Szüretelnek, énekelnek,

láttál-e már ennél szebbet?”
A számunkra oly kedves népi hagyományt
ápolva tartottuk meg óvodánk Mikes közi
épületében a szüreti mulatságot és felvo-
nulást szeptember 16-án. Az óvoda apra-
ja-nagyja népviseletbe, „szüreti” ruhába
öltözve vett részt a rendezvényen.

A Szivárvány csoportos gyermekek ferge-
teges néptánccal nyitották meg a mulatsá-
got. A Kölyökidõ Alapítvány két zenésze
kísérte a produkciójukat. A kedvcsináló
mûsor után lovas kocsikázás vette kezde-
tét. A szülõk lelkes munkáját dicsérte az
igényesen feldíszített 10 lovas kocsi. Jó
kedvvel, nótázva, muzsikaszóra vonultunk

végig a szokásos útvonalon a polgárõrség
kíséretében.

Az óvodába visszatérve a Kölyökidõ Ala-
pítvány néptáncosa irányításával táncházi
mulatozás kezdõdött. Mindemellett a
gyermekek kipróbálhatták a szõlõ darálá-
sát, préselését, és mustot kóstolhattak.

Köszönjük a szülõk, nagyszülõk hozzájá-
rulását a nap széppé varázsolásában, me-
lyen a gyermekek jól érezhették magukat.
Köszönetünket fejezzük ki a Polgárõrség-
nek, a lovas kocsisoknak – Gárdonyi János,
Nagy Gergely, Horváth György, Rigó
László, Tatai László, Németh Mihály,
Tóth Roxána, Nagy Dávid, Bögyös János,
Huszár György – valamint a szõlõ darálá-
sát és préselését végzõ Kajári Istvánnénak,
Berkei Györgynek és Géczi Ferencnek.

Élményekben és ismeretekben gazdag
programokkal telt el ez a vidám „szüreti”
nap, mindenkinek örömet szerezve, mo-
solyt varázsolva az arcokra.

Mészáros Márta és Szabó Zoltánné
óvodapedagógusok

itt járt és gyóntatott, így nem vártam komoly munkát. A pusztának
volt egy gyönyörû temploma, de az csak a birtokos Szávozd Emil fia
emlékének szólt, aki öngyilkos lett és csak halála évfordulóján volt
benne gyászmise. Mi az iskolában gyóntattunk és ott is miséztünk.
Mekkora volt a meglepetésünk, amikor egymásután jöttek a 20-35
éve nem gyónók. Kiderült, hogy a juhászok, kanászok, pásztorok és
egyéb igen illatos emberek gyóntak, akiknek a földbirtokos kiadta pa-
rancsba, hogy meg kell gyónni, aznap kivételesen nem vitték ki az
állatokat a legelõkre. A földbirtokos nem gyónt, de a fia, aki egy igen
kedves és okos fiú volt, igen. Ez az uradalom a legrendesebb urada-
lom volt, mert itt az uraság odafigyelt a cselédekre, akik jó és rendes
ruhában jártak és tiszták voltak.” Az itt élt emberek szegények vol-
tak, napszámból éltek, vagy az uraság cselédei voltak. Ezzel a kiál-
lítással szeretnénk megmutatni az itt élt emberek életvitelét, hogy
milyen eszközöket használtak, mivel dolgoztak, hogyan rendez-
ték be cselédházaikat. Köszönet azoknak az embereknek, akik
ezeket megõrizték a padláson, pincében vagy esetleg a sufniban.
Köszönetemet fejezem ki azoknak az embereknek, akik hozzájá-

rultak ehhez a kiállításhoz bármilyen formában. Egy idézettel
zárnám mondandómat: „A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a
jövõnek. Mert a múlt megismerése nélkül nincs jövõ!” (Vörösmarty
Mihály)
Piroska megható beszéde után kinyílt az ajtó, feltárult a csoda.
Fényképek százai kerültek napvilágra; rendkívül megható volt,
ahogy ki könnyeivel küszködve, ki nevetve talált rá régi ismerõ-
sökre, családtagokra, elhunyt rokonokra. Ahogy álltam és néztem
a meghatódott emberek sorait, az én szívem is elszorult.
Hogy lehet ennyire összetartó egy csöpp kis település? Rengeteg
energia, szeretet, kitartás gyümölcse ez a kiállítás. A sárhatvani
asszonyok erõt és idõt nem sajnálva állították össze a hónapokon
át gyûjtött régiségeket.
A klubban régi csodaszép lakást láthattunk berendezve. Korabeli
konyha edényekkel, kancsókkal, friss gyümölcsökkel díszített asz-
tal, hálószoba ággyal, bölcsõvel, ládával, függönyökkel, régi har-
monika, hímzett faliképek, rokka, kályha, újságok, személyes ira-
tok és ezernyi különleges tárgy. A falon rengeteg fénykép, családi
fotó, valamint egy nagy makett, ami a települést ábrázolja – ezt
évekkel ezelõtt a templomban készült kiállításra készítette Plu-
hár Pista bácsi, aki megfaragta, a klub tagjai pedig kifestették,
majd kiállították terepasztalon.
Aki elfáradt a nagy izgalomban és a tárlat megtekintésében, az
megpihenhetett az udvaron felállított padoknál, asztaloknál, ahol
szendvicsekkel és forró kemencében sült sütõtökkel várták a ven-
dégeket. A gyerek kipróbálhatták a kukoricamorzsolást, valamint
egy szüretre készülõ sarok is áll az udvaron darálóval, préssel és fi-
nom szõlõvel, valamint embernagyságú bábukkal is találkozhat-
tunk.
Örülök, hogy láthattam ezt a kiállítást, visszatekinthettem Sár-
hatvan múltjára. Mindenkinek csak ajánlani tudom, még ezen a
héten megtekinthetõ. Remélem, a fiatalok is ellátogatnak a klub-
ba, hiszen jó lenne egy világ, ahol a fiatal felnõttek valóban hálá-
val és bizalommal fordulhatnak szüleikhez, nagyszüleikhez. Há-
lásak lehetnek mindazért, amit kaptak, ahogy kapták, hálásak
azért, hogy pontosan abba a családba születtek, ahová rendelte-
tett a sorsuk, szívbõl tisztelik õseiket, a valódi bölcsességet és taní-
tást, amit tõlük kaptak. Minden csak attól függ, hogy mi mit szá-
nunk örökségül a gyerekeknek, unokáknak, dédunokáknak.

Mágocsi Adrienn
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Cecei iskolások a magyar népdal napján
2016. szeptember 10-11-én harmadik alkalommal rendezték meg Martonvásáron a ma-
gyar népdal napja elnevezésû rendezvényt, melyen az idei évben 300 Fejér megyei ének-
lõ diák lehetett aktív résztvevõje a programnak – köztük a mi iskolánk énekkaros tanulói
is.

A vasárnap délelõtt színpadra álló 300
gyermek közösen énekelt egy Fejér megyei
és egy moldvai népdalcsokrot. A közös
éneklés óriási sikert aratott, a közönség
hatalmas tapssal jutalmazta a kórust.

A bemutató itt nem ért véget. Délután
Székesfehérváron különbözõ helyszíne-
ken kisebb csoportokban énekelve csalo-
gatták az érdeklõdõket a gyerekek a nagy
közös éneklésre. A Városház téren fel-
hangzott énekszót vastaps jutalmazta.

A sok munka, felkészülés meghozta gyü-
mölcsét. Mindenki számára élmény volt a
részvétel és hallani a gyerekeket, hiszen
nem mindennapos, hogy ennyien dalolunk
egyszerre.

Tornócziné Bondor Csilla énekkarvezetõ

Szüreti mulatság Aprajafalván
Egész héten lelkesen készültünk a rendezvényre. Feldíszítettük a csoport-
szobákat, az udvart, mondókáztunk, énekeltünk. Pénteken reggel sokan
néphagyománynak megfelelõ ruhába öltözve jöttek az óvodába. Aztán
sorra begördültek a szépen felszalagozott, virágozott lovas kocsik és egy
kistraktor is érkezett az udvarunkba. Izgatottan keresett helyet magának
gyerek, felnõtt egyaránt.
Miután mindenki talált magának helyet, elindult a menet. Puha Zsolt ze-
néjével kísérve jártuk végig az utcákat, integettünk a sok érdeklõdõnek.
Visszatérve az oviba terített asztal várt bennünket a szülõk jóvoltából, akik
pogácsával, süteménnyel kedveskedtek. A mulatozás mellett Andi óvó né-
nivel préselni lehetett, mustot kóstolhattak. Nagy sikert aratott a pónizás,
türelmesen álltak a gyerekek sorba, hogy felülhessenek. Hagyományaink-
hoz híven az idén is visszahívtuk a tavalyi nagycsoportosainkat, akik a
tanító néni kíséretében jól érezték magukat, felszabadultan játszottak.
Kellemes hangulatú délelõttöt töltöttünk együtt.
Köszönjük a szülõk részvételét a szervezésben, lebonyolításban, a lovas
kocsisoknak, zenésznek, pónis lánynak, hogy rendelkezésünkre álltak. Re-
méljük, jövõre is számíthatunk rájuk.

Köszönettel, az óvodások és dolgozók nevében: Pál Ildikó óvodapedagógus

Ami szép, az szép!
MEGÚJULT JÁRDASZAKASZOK TÖBÖRZSÖKÖN

Augusztus közepén örömmel tapasztaltuk az iskola környéki sürgés-forgást, amely járdáink felújítására engedett következtetni. Nem
kellett csalódnunk: a polgármesteri hivatal mûszaki vezetõinek útmutatásai nyomán komoly munkálatok kezdõdtek.
Iskolánk környékén három járdaszakasz 115 méter hosszan, mintegy 150 m2 felületen újult meg! A szorgos munkáskezek nyomán az
elõzõleg bokatörõ mélységben elhelyezkedõ, téglalap alakú vas fedlap pontos precizitással elvégzett szintezéssel került a helyére, a jár-
dafelület végig sima és tetszetõs lett. A buszmegálló két oldalán az uniós kívánalmaknak is megfelelõ, bordázott rézsû biztosítja az aka-
dálymentesítést. A szemközti oldalon mértani pontossággal történt a járdalapok lerakása, a szegély stabilizálása.
(Zárójelben jegyzem meg, hogy kérésünkre az iskolánk udvarán kialakult baleseti forrást is szakszerûen megszüntették: a fák gyökerei
által felnyomott betonlapok kiálló sarkait szintbe hozták.)
A felújító munkálatok minõségi kifogások nélkül, határidõre elkészültek. Így iskolakezdés óta – a mindennapos testnevelés kapcsán –
naponta jövet-menet több mint százan gondolunk hálával a dolgos kezekre, amiért lehetõvé tették a kényelmes, sima átjárást a másik
épülethez.
Mindez Bük János, Bécsi János, Csányi Miklós, Horváth József, Lakatos György, Pintér Zoltán és Varga János fáradságos, szívvel-lé-
lekkel végzett tevékenységének eredménye; az õ lelkiismeretes és hozzáértõ munkájukat dicséri!
Hálásan köszönjük!

Juhász Jánosné tagintézmény-vezetõ
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Babits Mihály a 11. c osztály gyûrûjében

A pécsi állatkertben a 11. b osztályA pécsi állatkertben a 11. b osztály

A gimnazisták
õszi kirándulásairól készült
fotókat heti részletekben

közöljük.

A 11. a osztályképe Cseszneken készült, útvonalukA 11. a osztályképe Cseszneken készült, útvonaluk
Kisbér–Csesznek–Gyõr–Pannonhalma voltKisbér–Csesznek–Gyõr–Pannonhalma volt

CSALÁDI NAPOT
tartunk

2016. szeptember 24-én
(szombaton)

a Szent István Általános Iskolában,

melyre minden
kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!
Aki teheti, magyaros ruhában jöjjön!

Kiállítás az otthon készített madárijesztõkbõl
és tökdíszekbõl!

Program: 8.30 óra: gyülekezõ az iskola elõtt (ko-
csik számbavétele, díszítés, fotózás); 9.00–
11.00 óra: szüreti felvonulás; 11.00– 12.00 óra:
arcfestés, tetkóragasztás; 9.00 óra: nevezés a
sütiversenyre (zsûrielnök: Domján János cuk-
rászmester); 12.00 óra: EBÉD – gulyásleves;
13.00 óra: TOMBOLA – díjkiosztás (sütiver-
seny, madárijesztõ- és tökdísz); BÜFÉ 8.30–13
óráig (pogácsa, sütemény, üdítõ, kávé).
Ebédjegyet és pártolójegyet elõvételben bárki
vehet az iskolában (Juhász Jánosnénál), a Fi-
nomságok boltjában (Borjus Jánosnál) és a Vé-
nusz élelmiszerboltban (Szõnyeginé Szabó Klá-
ránál), (ebédjegy: 500 Ft, támogatójegyek 200
Ft-os címletekben). Tombolaárusítás 8.30–
13.00 óráig, 50 Ft/db.
A családi nap bevételét tanulóink mozi- és szín-
házlátogatására, illetve iskolai versenyek díja-
zására fordítjuk.

Mindenkit szeretettel várunk!
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FEJÉR MEGYÉBEN AZ EGYIK ÚJ,
HAZAI GYÁRTÁSÚ TÛZOLTÓAUTÓ

Tizenöt hazai gyártású HEROS AQUADUX-X 4000-es gépjár-
mûfecskendõt, négy felújított tûzoltóautót, árvízvédelmi konté-
nereket és egy szállítójármûvet, illetve egy egészségügyi konté-
nert adtak át szeptember 15-én Budapesten, a BM HEROS telep-
helyén a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságoknak, önkéntes
tûzoltó-egyesületeknek, illetve az országos egészségügyi és mun-
kabiztonsági központnak. Az átadott eszközök összértéke nagyjá-
ból két és félmilliárd forint. A gépjármûfecskendõk egyike a Sár-
bogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság technikai eszközeit
erõsíti.
A gépjármûfecskendõket, konténereket, felújított jármûveket
Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára
adta át a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság, a
rendvédelmi szervek vezetõi, a megyei katasztrófavédelmi igaz-
gatók, valamint a tûzoltógépjármû-gyártás szereplõinek jelenlét-
ében.
Az ünnepségen Kontrát Károly belügyminiszter-helyettes mon-
dott köszöntõt. Az államtitkár hangsúlyozta: Magyarország alap-
törvénye szerint minden állampolgárnak joga van a biztonsághoz,
függetlenül attól, mekkora településen él. Hozzátette: az átadan-
dó új és felújított fecskendõk, a konténerek, a hordozójármû ép-
pen ennek a biztonságnak a növelését szolgálják. A tizenöt új tûz-
oltószer, illetve az önkéntes egyesületekhez kerülõ négy felújított
jármû hozzájárul ahhoz, hogy a katasztrófavédelem beavatkozó
állománya megfelelõ eszközökkel rendelkezzen. A HEROS
AQUADUX-X 4000 típusú gépjármûfecskendõkkel kapcsolat-
ban Kontrát Károly emlékeztetett arra: több éves fejlesztõmunka
eredményeként hozták létre, hazai gyártásban, hazai munkaerõ
felhasználásával. A prototípust 2013-ban készítették el, az elsõ
darabot rá egy esztendõre mutatták be, a sorozatgyártás pedig ez
év elején indult. A jármûvek beszerzésére a Környezetvédelmi és
Energiahatékonysági Operatív Program adott lehetõséget,
mondta az államtitkár, a projekt teljes, tizennégy és félmilliárd fo-
rintos költségvetésébõl összesen száznyolc fecskendõ kerül majd
a tûzoltóságokhoz, ez a rendszerben lévõ jármûvek körülbelül
egyharmada. Ebben az évben – folytatta a miniszterhelyettes –
összesen negyven gépjármûfecskendõ talál új gazdára. A felújí-
tott jármûvekrõl szólva elmondta: azok az önkéntes tûzoltó-egye-
sületek munkáját segítik majd. Egyben köszönetet mondott az
önkénteseknek a tûzvédelemben folytatott tevékenységükért. A
Gazdasági Ellátó Központ szerállományába kerülõ konténerek-

rõl elhangzott, hogy azok sokoldalúan felhasználhatók, akár egy-
máshoz is csatlakoztathatók, így konténertelep létrehozására is
alkalmasak. Kontrát Károly az egészségügyi konténerrõl elmond-
ta: azt a fõigazgatóság saját keretébõl szerezte be, hogy katasztró-
fahelyzetekben megfelelõ körülmények között tudja biztosítani a
szükséges egészségügyi ellátást. Összességében az államtitkár úgy
fogalmazott: a felsorakozott gépjármûfecskendõk, konténerek,
szállítójármûvek egy modern, egységes védelmi rendszer részét
képezik, olyanét, amely egy magasabb biztonsági szintet garantál.

A beszédet követõen Kontrát Károly és dr. Tollár Tibor tû. vezér-
õrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõ-
igazgatója átadta Borsod–Abaúj–Zemplén, Csongrád, Fejér,
Gyõr–Moson–Sopron, Hajdú–Bihar, Heves, Jász–Nagykun–
Szolnok, Komárom–Esztergom, Nógrád, Pest, Somogy, Sza-
bolcs–Szatmár–Bereg, Tolna, Vas megye és a fõváros katasztró-
favédelmi igazgatójának a fecskendõk stilizált indítókulcsát, a
Gazdasági Ellátó Központ igazgatójának a konténerek és a szállí-
tójármûvek átadásáról szóló dokumentumokat, illetve az orszá-
gos egészségügyi és munkabiztonsági központ vezetõjének az
egészségügyi konténer iratait.

A HEROS AQUADUX-X 4000 típusú gépjármûfecskendõk Rá-
ba gyártmányú futómûvel, rugókkal és fékberendezéssel, vala-
mint Renault fõdarabokkal rendelkeznek. A tûzoltástechnikai
berendezést számítógép felügyeli, rendelkezik adatgyûjtõ, diag-
nosztikai és automatizált funkcióval, a hibás kezelésre is figyel-
meztet. A jármû négyezer liter vizet tud szállítani, tûzoltási és mû-
szaki mentési feladatoknál is kiválóan alkalmazható. Nemcsak
városi környezetben, hanem lakott területen kívül, akár nehéz te-
repviszonyok között is jól használható. A tizenöt gépjármûfecs-
kendõ összértéke 1 milliárd 987 millió forint (egy gépjármûfecs-
kendõ ára 132,5 millió forint).

A Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság új gépjármûfecs-
kendõje már a laktanyában várja az elsõ bevetését. Erre akkor
nyílik lehetõség, amint az új típushoz szükséges kezelõvizsgákkal
rendelkeznek a tûzoltók. A képzés már folyamatban van, így a
sárbogárdi tûzoltósághoz tartozó harmincegy település állampol-
gárainak biztonsága továbbra is magas színvonalon szavatolható.

Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó alezredes,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Meglett a körözött fiú

A járõrök 2016. szeptember 14-én délután Sárkeresztúron a
Damjanich utcában igazoltattak egy 15 éves helyi lakost. Az intéz-
kedés során megállapították, hogy a fiút a Dunaújvárosi Rendõr-
kapitányság körözi eltûnés miatt. A fiatalkorút a rendõrök elõállí-
tották a Sárkeresztúri Rendõrösre, majd meghallgatását követõ-
en átadták a törvényes képviselõjének.

Ittasan vezetett

A rendõrök 2016. szeptember 14-én délután Mezõszilason, a Fõ
utcán igazoltattak egy lajoskomáromi lakost, aki személyautójá-
val közlekedett. Az ellenõrzés során alkalmazott alkoholszonda
pozitív értéket mutatott, ezért a férfit a járõrök elõállították a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol további légalkoholmérést
követõen a 45 éves ittas sofõrt közigazgatási bírsággal sújtották.
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság felhívja a jármûvezetõk figyel-
mét, hogy a balesetek bekövetkezésének kockázata nagymértékben
megnõ, amennyiben a vezetés megkezdése elõtt alkoholt fogyasztanak.
Az ittas jármûvezetõk nemcsak saját magukat teszik ki veszélynek, ha-
nem a közlekedés többi résztvevõjét is, ezért kérjük, hogy amennyiben
alkoholt fogyasztottak, ne üljenek a volán mögé!

Jogosulatlan kedvezmény

A sárbogárdi vasútállomásról érkezett bejelentés 2016. szeptem-
ber 16-án délután, mely szerint a Kaposvár és Budapest között
közlekedõ intercity-szerelvényen valaki jogosulatlanul vett igény-
be utazási kedvezményt. A kiérkezõ rendõrök igazoltatták a ked-
vezménnyel visszaélõ 44 éves nõt, majd elfogták és a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra elõállították. A kaposvári lakost közok-
irat-hamisítás bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók.

Nem adott elsõbbséget a fogat

Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt 2016.
szeptember 16-án. Egy 74 éves férfi egy Sárkeresztúr külterületén
lévõ földes úton közlekedett a lovas kocsiból és kézi kocsiból álló
szerelvényével, majd amikor a 63-as számú fõút keresztezõdésé-
hez ért, nem adott elsõbbséget az úton haladó személyautó veze-
tõjének, ezért összeütközött vele. A fogatot hajtó férfi súlyos sé-
rülést szenvedett. A baleset bekövetkezésének körülményeit a
sárbogárdi rendõrök vizsgálják.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Elkóborolt tehenek jelenthetnek
balesetveszélyt Sárbogárd környékén

Elkóborolt mintegy húsz szarvasmarha egy Sárbogárd környéki
tanyáról, befogásukig balesetveszélyt jelenthetnek a környék köz-
útjain – közölte a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtórefe-
rense kedden az MTI-vel.
Sipos Mónika elmondta, hogy a tehenek vasárnap szabadultak el,
és többségüket még nem tudta befogni gazdájuk. Egyikük miatt
már anyagi kárt okozó baleset is történt – tette hozzá.
A rendõrség a balesetveszély elkerülése érdekében az arra közle-
kedõk fokozott figyelmét kéri.

Forrás: http://www.hirado.hu/

KÉK HÍREK Hajtva tilos,
tolva szabályos

„A Sárbogárdi Baleset-megelõzési Bizottság már tavaly napi-
rendjére vette a ’Hajtva tilos, tolva szabályos’ jelzõtáblák beszer-
zését, amire az idei évben került sor” – tájékoztatta szerkesztõsé-
günket Fekti Csaba, a Sárbogárdi Rendõrkapitányság közleke-
désrendészeti alosztályvezetõje pénteken délelõtt, miután felhe-
lyezték az elsõ táblát Sárbogárd központjában, a Fruzsi Bizsuval
szemben. – „Õsszel megkaptuk a baleset-megelõzési bizottságtól
a táblákat, amiknek segítségével, reméljük, a kerékpáros közleke-
dési morál is javulni fog, mivel, hála Istennek, egyre több kerékpá-
ros van a közutakon. Az õ közlekedésüket és az autós közlekedést
is segíti ez a tábla, ami azt jelzi, hogy a kerékpárról le kell szállni a
kijelölt gyalogátkelõhelyen, és úgy kell áttolni a kerékpárt.”

Fekti Csaba hozzátette, hogy a város minden zebrájához kerül
ilyen tábla, azaz összesen nyolc gyalogátkelõhöz, és az önkor-
mányzat segédkezik a táblák felhelyezésében.

Hargitai–Kiss Virág
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A könyv ruhája
A családi házunk felújítása elõtt le kellett takarítanunk a padlást.
A tûzfalnál egy szõnyeggel letakart iskolai füzet méretûre fölvá-
gott papírhalomra bukkantam. Ugyan, mi lehet ez? Amikor föl-
hajtottam a szõnyeget, egy korábban kinyomtatott, bekötetlen
könyv lapjai tûntek elém. A papírhalom tetején spárgával átkö-
tött csomagban leltem rá a könyv borítójára. A többéves porréte-
get lerázva vált olvashatóvá rajta a szöveg. Jaj, igen, ez Balázs
könyve!

Hargitai Kiss Balázs: A kezdet neheze (Grafikus versek) 1992.
Talán száz darabot kötöttünk be belõle, a többi ott hányódott a
szerkesztõségben egy sarokban. Amikor átköltöztünk a Hõsök te-
rére, ezt nem vittük magunkkal. Kidobni sajnáltam, így került a
padlásra.
A nagyreményû ifjú költõi tehetség, Balázs akkor volt középisko-
lás Székesfehérváron. Mi abban az idõben vettük meg az elsõ digi-
tális nyomdagépünket. Kezdetleges eszköz volt a mostani mo-
dern gépeinkhez képest, de azzal a masinával nyomtattuk a Bo-
gárd és Vidéke hetilapot és többek közt ezt a verseskötetet is.
Igen. Ez volt a nehéz kezdet sok lelkesedéssel, sok kínlódással ne-
kem és a családnak az újságkészítésben. Az elsõ AT-számítógépet
is akkor vettük, amin már elfutott az õs-CorelDraw grafikai szer-
kesztõ program. Ezzel kísérletezett Balázs. Ez volt számára a kez-
det, a számítógépes grafikán keresztül betekinteni egy új világ
sokszor nagyon is zavaró sokszínûségébe, változékonyságába. El-
sõ verseit ezzel a géppel szerkesztette képversekké, s ezekbõl állt
össze ez a kötet.
Meglepve olvasom egyik verset a másik után. Milyen frissek, iz-
galmasak a költõi képei! Itt van például az egyik. Alvadó elvek a
címe. „Egy tétován hulló lódenkabát / Seszínû vérkeringõt jár…”
Vagy itt ez a másik, ami az ’56-os könyvünk hátsó borítóját teszi
teljessé: „Tûzparancsolat, puskaporvihar… s a mártírok keserû
belei – ahogy eszmék által kicsavart agytekervényeim – szétszórva
rohadnak el a hideg utcakövön.” Ezt 1991. október 23-ai dátum-
mal jegyzi Balázs.

Újdonságként forgatom a sárgult, poros lapokat. Micsoda tehet-
ség, micsoda karrierlehetõség feszül ebben a gyerekben! – A ben-
nem fölhorgadó gondolat némi lelkifurdalással vegyül. Miért
nem biztattam soha arra a fiamat, hogy anyja sütötte hamuban
sült pogácsával nekivágjon a nagyvilágnak, s próbáljon szerencsét
valamelyik mesebeli király udvarában? Talán azért, mert olyan
erõsen hiszek abban, hogy itt a végeken lehet igazi értéket terem-
teni, hogy itt van igazán szükség a kimûvelt emberfõkre. S nem ro-
hant ki a nagyvilágba, mint tette sok iskolatársa, hanem maradt
itthon a családi vállalkozásban, s tervezi ezerszám a könyvborító-
kat, prospektusokat, szórólapokat, gyönyörû névjegykártyákat és
mindent…
Vajon jól van ez így? – kérdezem magamtól.

Feleletként talán itt ez a kiállítás: „A könyv ruhája”! Ennél talá-
lóbb címe nem is lehetne. Könyv István János simontornyai grafi-
kus, képzõmûvész barátunk méltatja értõ, szép szavakkal a kultu-
rális eseményt. A szûk kiállítóhely miatt a 25 évre visszatekintõ al-
kotói munkából csak a jéghegy csúcsa látható. S mégis! A csepp-
ben az egész tenger benne van. Balázs és a Bogárd és Vidéke ki-
adó alapgondolata fogalmazódik meg ebben. Ez a családi közös-
ségi kulturális vállalkozás soha nem tört arra, hogy meghódítsa a
nagyvilágot. Maradtunk helyi közösségi lapkiadó, közösségi
könyvkiadó és nyomda. A kiállítás ezt a szellemiséget tükrözi. A
könyv ruhája a borító. És ennek a borítónak nem az a feladata,
hogy eltakarja, megszépítse a belsõ tartalmat, hanem az, hogy ki-
nyissa az olvasó szemét a belsõ világra, s a borítón, mint ablakon
át, megmutatkozzon kendõzetlenül a könyv legmélyebb üzenete.
Valóságos misszió az a könyvkiadói gyakorlat, ami lehetõvé teszi,
hogy viszonylag kevés anyagi befektetéssel a helytörténeti, irodal-
mi, mûvészeti kiadványok megjelenhessenek. Így lett a Bogárd és
Vidéke kiadó 25 év alatt a lapkiadásban, majd a könyvkiadásban a
magyarországi vidék egyik jelentõs szereplõje. Balázs rendkívüli
igényességgel, a sok év alatt megszerzett magas szakmai tudás
birtokában gondozza a könyveket.
Ezek borítóiból rendezett a Madarász József Városi Könyvtár ki-
állítást, mely nyitvatartási idõben megtekinthetõ.

Hargitai Lajos
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NYUGDÍJ
Gyermekkoromban azért mentek vasutasnak
az emberek, mert az nyugdíjasállás volt. Igen,
igen, akkoriban ugyanis a nyugdíj nem volt ál-
talános. A nyugdíjasállás valamiféle privilégi-
umnak számított, a fiatal férfi kelendõbbnek
tûnt a nõk számára, ha ilyen munkakörben
dolgozott. A mai embernek ez hihetetlen. Mi-
bõl éltek akkor az öregek? A falusi lakosság
számára nem volt ez probléma, nekik fiatalon
sem volt állásuk, éltek a földbõl. Kaszáltak,
kapáltak, amíg föl nem fordultak. A városia-
kat meg eltartották a gyermekeik. Cserében a
nagymama fõzött, takarított, vigyázott a gye-
rekekre, a nagypapa meg pipázott, fát vágott,
fûtött. Tudni kell, hogy a központi fûtés keve-
sek öröme volt akkoriban, kora õsszel már
járták az utcákat a szenes fuvarok, ment a
nagy lapátolás a szenespincébe.
A múlt század közepén, mikor az ország ké-
retlenül a nyakába kapta a szocializmust, azaz
a magát szocialistának hazudó Rákosit, mu-
száj volt tényleges szociális intézkedéseket
hozni, mert a fejlett világ már e téren is lekö-
rözött bennünket. A rossz bornak életbevágó-
an fontos a cégér. Ugye akkor általános mun-
kakötelezettség volt, mindenki rendelkezett
állással (ha munkával nem is). Tehát minden
egészséges felnõtt kapott valamennyi fizetést.
Nos, ebbõl lecsíptek néhány százaléknyi nyug-
díjjárulékot, s ebbõl a nagy kalapból minden
öreg kapott néhány forintocskát. A nagyszü-
leim még nem is álmodtak nyugdíjról, de az
apám a hatvanas években már büszke nyugdí-
jasként ment el a nyugdíjas-találkozóra, erre
az újszerû társas együttlétre. Elment egyszer,
soha többé. Visszariasztották õt a remegõ fe-
jû, folyton sopánkodó vének. Õ több mint har-
minc évig élvezte a nyugdíjintézet jótétemé-
nyeit, mellesleg a kertben szorgalmasan for-
gatta a kapát, fénykorában az egész környéket
ellátta olcsó, házilag termesztett paradicsom-
mal.
A múltkor az OTP-ben mellettem várakozott
egy hölgy, jó ismerõsöm. Arról beszélt a szom-
szédjával, hogy nyugdíjba készül.
– Szóval nyugdíj? – kérdeztem tõle, amikor a
társnõje elment.
– Igen, már sétálok – felelte. A sétálás itt azt
jelenti, hogy bár jogilag õ még alkalmazott, de
a munka alól felmentést kap, nem kell dolgoz-
nia.
Kifejtettem a nyugdíjassággal kapcsolatos ta-
pasztalataimat, hiszen már én is húsz éve gyûj-
töm õket, bár nem árusítok saját termésû pa-
radicsomot. (Noha termelek.) Elmondtam,
hogy jó dolog a nyugdíj, kár, hogy együtt jár az
ifjúság múlásával. Elmondtam továbbá, hogy
valóban úgy érezzük mi, öregségiek, hogy
nincs kevesebb dolgunk, mint aktív korunk-
ban, de kényelmesebben, lassabban végezzük.
És reggel tovább maradhatunk az ágyikónk-
ban. Akit úgy dogoztattak, mint egy rabszol-
gát, arra elérkezett a földi mennyország. Az a
nõ viszont, aki a munkahelyén jókat tudott
pihenni, most szívja a fogát a szûnni nem aka-
ró konyhai tevés-vevésben.

L. A.

Szalagok, szoknyák

Dicséret illeti a pusztaegresi szüreti felvonulás szervezõit és résztvevõit: nagyszerûen,
jól szervezetten zajlott a 2016-os szõlõünnep a településen! Nemcsak a kocsikra ültek
sokan, hanem a gyalogos menetben is szép számban sorakoztak. Rendesen megadták
a módját, ahogy kell. Szép magyaros ruhát öltöttek a táncosok, szó szerint a falu apra-
ja és nagyja, az ovisoktól a kamaszokon át a fiatal és idõsebb felnõttekig. A csikósok

után guruló kocsikat virágokkal, színes szalagok-
kal díszítették. Már a Pusztaegres táblánál két
bábu hívta fel az érkezõk figyelmét a felvonulásra
és mulatságra.
A klubtól elõször a keleti faluvéget vették célba.
Az út mellett sokan várakoztak már kíváncsian.
A kisbíró ezen elsõ állomásnál is kidobolta az el-
múlt év eseményeit s az esti bál idejét, aztán kez-
detét vette a tánc zenekari kísérettel. Az óvodá-
sok, óvónõk és szülõk ropták elsõként, középen a
bíróval, bírónéval, begyakorolt koreográfiára.
Nagyon jól mutatott, amikor a gyerekeket az
összekulcsolt kezükre ültették a körben tánco-
lók. Aztán következtek az ifjak, megmutatva,
hogy lelkes és kitartó elõkészületeik nem voltak
hiábavalók. Õket is örömmel néztük, ahogy
ügyesen firegtek-forogtak a párok.
A tánc után tovább indult a menet, körbe Egre-
sen.

Hogy igazán jól sikerült a pusztaegresi szüreti, azt az esti bál is bizonyítja: tele volt a
klub.

Hargitai–Kiss Virág
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Kaptam idõt, és...
„Ma, ha az õ szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket!”

Ez az Istentõl kapott idõ kérdése sokkal komolyabb, mint idõn-
ként gondolnánk. Néhány hónappal ezelõtt egy riportbeszélgetés
kapcsán, melyet egy olyan testvérrel folytattam, aki áldozatos
munkát végez a cigánymisszióban, elém jött egy közel húsz évvel
ezelõtti esemény.
Pünkösd volt, s délutáni alkalom a gyülekezetben. Az alkalom vé-
ge felé jártunk, éppen imádságra borult le a gyülekezet, amikor is
az egyik padból szörnyû hörgés hallatszott. A teremben két orvos
is tartózkodott, és egy közeli kisteremben azonnal hozzákezdtek
az újraélesztéshez, miközben a gyülekezet a nagyteremben foly-
tatta az imádkozást, mondanom se kell, hogy nagyon buzgón, és
nagyon megrendülten. A két orvos közül az egyik szívmasszázst
alkalmazott, a másik mesterséges lélegeztetést. Mivel mi, mint
lelkészcsalád az imaháznál laktunk, s akkor még korántsem volt
mindenki kezében mobiltelefon, gyorsan utasítottak, hogy sza-
ladjak be a lakásba és hívjam a mentõket. Pontosan elmondták,
hogy mit mondjak a diszpécsernek. Én ezt meg is tettem, ám való-
színûleg azt gondolta a hívást fogadó alkalmazott, hogy egy kicsit
túlreagálhatom a dolgokat, mert szép lassan kezdett volna meg-
nyugtatni és kikérdezni. Én erre annyit válaszoltam, hogy nézze,
én mindent megértek, de jelenleg két orvos kezében van a kb. 50
éves férfi, és azért engem kértek meg, hogy telefonáljak, mert õk
nem hagyhatják abba az újraélesztést. Erre annyi volt a válasz,
hogy azonnal küldi a kocsit, s valóban néhány percen belül ott volt
a rohammentõ. Hihetetlen gyorsak voltak, de mint utóbb kide-
rült, hiába… Ugyanis minden erõfeszítésük ellenére nem tudták
megmenteni a bajbajutottat. Szívesen mondtam volna, hogy
Krisztusban megváltott testvérünket, de ezt csak az Úr tudja,
ugyanis az esemény elõtt néhány hónappal korábban nagyon
mélyrõl érkezve kezdett gyülekezetbe járni ez a férfi. Teljesen
tönkrement élet minden terhével, megkötözöttségével kereste a
hazafelé vezetõ utat az atyai házba, s úgy tûnt számunkra, hogy
õszinte a vágyakozása. Rendszeresen járt az alkalmakra, igyeke-

zett szakítani korábbi bûnös életével, s látásunk szerint jó úton
haladt. De hogy halála elõtt végül is megbékélt-e a Mindenható
Istennel vagy sem, ezt egyedül Õ tudja, ugyanis szóban minderrõl
senkivel nem beszélt… S az idõ letelt, hamarább, mint gondoltuk,
hiszen ötven év körül lehetett…
Eddig a történet. S mi köze ennek az említett riporthoz, melyet a
közelmúltban készítettem? Mint kiderült, nagyon sok, ugyanis a
teremben ott ült az én mostani beszélgetõtársam is. Ráadásul
mint friss megtért, aki csak néhány hete talált Istenre, annak elle-
nére, hogy lelkészcsaládban született. Ám, sajnos ez neki nem se-
gített annak idején, hanem éppen eltávolította Istentõl, látva azok
életét, akik csak szájjal tisztelték Istent, de szívükben távol voltak
tõle. Hosszú utat kellett megtennie testvérünknek, míg végül
jócskán felnõttfejjel megbékélt Istennel, mégpedig egy egészen
különös helyen, egy magas hegycsúcson, a teremtett világ
nagyszerûségét és lélegzetelállító szépségét látva…
Azon a bizonyos pünkösd délutáni istentiszteleten épp a helyét
kereste, gyülekezeteket sorra látogatva, s Isten úgy rendezte,
hogy átélõje legyen ennek a megrázó eseménynek. S hogy meny-
nyire mélyen érintette, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy
közel húsz év távlatából fontosnak érezte elmondani, hogy
mennyire megrendítette az, ami történt, ugyanis néhány héttel
korábban õ még nem lett volna kész egy ilyen hirtelen eltávozásra,
s jaj lett volna neki, ha még megtérése elõtt õt érte volna egy nem
várt hazahívó szó…
Ráadásul olyan világot élünk, amikor minden fórumon arra biz-
tatnak minket, hogy nyugodtan tegyük azt, ami nekünk jó, meg
amit akarunk, mert szabadságunk van rá. Ha teher a párod, cse-
réld le! Ha unalmas a napi robot, lépj ki belõle! Az már nem a te
dolgod, hogy utána mi marad, majd megoldják, meg hát azért van-
nak antidepresszánsok meg pszichológusok, hogy összerakják a
megtépázott idegrendszert… Aztán gyereket se kell vállalnod, ha
úgy gondolod, hiszen nem hagyhatod, hogy bekorlátozzon egy
üvöltõ bébi! Van rá megoldás, csak néhány óra, és kész, s mehet a
menet… Valóban? És mi van utána? Romlás, pusztulás, õrjítõ
fájdalom és lelkiismeret-furdalás, mert a bûn nem olyan, mint egy
fogfájás. Nem lehet csak úgy megszabadulni tõle…
Ennek ellenére álltatnak minket, s azt hazudják, hogy az az igazi
szabadság, ami azt és akkor tesz, amikor és amit csak akar… Mi-
csoda hazugság! A kerítés ugyanis, ami tulajdonképpen korlát,
nem a kívül valókat védi elsõsorban, hanem a ház lakóit! A zsol-
táríró szavai jutnak eszembe: „Ha az alapfalakat is lerombolják,
mit tehet akkor az igaz ember?” (Zsolt 11,3) Csak egyet: Hozzá
menekülhet, ugyanis „Az elnyomottak menedéke az Úr, mene-
dék a nyomorúság idején.” (Zsolt 9,10)
S miért kell hangsúlyozni, hogy az idõ bizony cudar egy valami?
Nemcsak azért, mert bármikor véget érhet törékeny földi életünk,
hanem azért is, mert a kegyelmi lehetõség is véges. Néhány nap-
pal ezelõtt reggeli csendességemben a Zsidókhoz írt levelet olvas-
tam, és szinte mellbevágott két verse:
„Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyet-
len tál ételért eladta elsõszülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy ké-
sõbb, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a meg-
térés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste.” (Zsid
12,16-17) Igen, döbbentem rá, Ézsau valóban szerette volna meg
nem történtté tenni azt a bizonyos lencseügyet, amikor is a pilla-
natnyi élvezet fontosabb volt, mint Isten áldása, de már nem tudta
visszaforgatni az idõ kerekét. Elmúlt a kegyelmi lehetõség egy-
szer, s mindenkorra…
Nem véletlenül hangzik a figyelmeztetés Pál apostolon keresztül
is: „Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem böl-
csen, kihasználva az alkalmas idõt, mert az idõk gonoszak. Éppen
azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az
Úr akarata.” (Ef.5:15-17)

Kulcsár Anikó

Forrás: Antenna – a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány
Kiadványa, 2016./2. szám
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Tejszínes
kukorica-krémleves

Hozzávalók: 50 dkg csemegekukorica, 5 dl
zöldség alaplé, 2 dl fõzõtejszín, 2 ek vaj, 1
ek finomliszt, 5 dkg sajt (reszelt, elhagy-
ható), 1 csipet szerecsendió (reszelt), só és
bors ízlés szerint.

A kukoricából 4 evõkanálnyit kiveszünk,
ez lesz a levesbetét. Felforrósítjuk a vajat,
a többi kukoricát beleöntjük, 3-4 percig
fõzzük. Megszórjuk liszttel, jól elkeverjük,
hozzáadjuk a zöldséglevest, tejszínt, meg-
sózzuk és borsozzuk, összeforraljuk. Ha
felforrt, beleszórjuk a szerecsendiót és be-
lereszeljük a sajtot. Levesszük a tûzrõl és
összeturmixoljuk, a tetejére szórjuk a le-
vesbetétnek félretett kukoricaszemeket.

Vadásznokedli

Hozzávalók: 350 g finomliszt, 3 db tojás, só
ízlés szerint, 200 ml víz, 30 g sertészsír, 200
g bacon (vagy húsosabb szalonna), 200 g
sajt (erõteljesebb ízû, érettebb kemény-
sajt), 2 közepes fej vöröshagyma, fekete
bors és só ízlés szerint.

Egy nagyobb fazékban vizet teszünk fel
forrni és megsózzuk. A nokedli tésztáját a
lisztbõl, tojásokból csipetnyi sóval és a víz-
zel összeállítjuk. A forrásban lévõ vízbe
beleszaggatjuk, megfõzzük, és leszûrjük a
nokedlit. Közben a zsírban üvegesre pirít-
juk az apróra vágott vöröshagymát, hozzá-
adjuk a vékony csíkokra felvágott bacont,
és azt nem túl szárazra megsütjük. Bele-
tesszük az alaposan lecsepegtetett noked-
lit, jól átforgatjuk, sózzuk, borsozzuk. Leg-
végül hozzáadjuk az apró kockákra vágott
sajtot, többször megforgatva belekever-
jük, és hagyjuk, míg elolvad benne. Azon-
nal tálaljuk, de elõtte megszórjuk frissen
vágott snidlinggel.

Õszi vitaminfõzelék

Hozzávalók: 30 g vaj, 700 g cukkini, 700 g
kelbimbó, 250 g sárgarépa, 300 ml sûrû
tejföl, só, 1 csokor petrezselyem.

A répát meghámozzuk, apró kockára vág-
juk. A cukkinit héjastól ugyanakkora koc-
kákra vágjuk. A kelbimbó fedõleveleit el-
távolítjuk, majd megmossuk a zöldséget,
kettévágjuk õket. Egy fazékban felhevítjük
az olajat, rászedjük elõször a kockára vá-
gott sárgarépát. Legalább 10 percig dinsz-
teljük így a répát. Ekkor egyfelõl elkezd

karamellizálódni, és ettõl finom, édes íze
lesz. Másfelõl enyhén sárgás színt enged ki
magából. Majd hozzáadjuk a többi zöldsé-
get is, és további 10 percig pároljuk így fo-
lyadék nélkül, folyamatos keverés mellett.
Ezt követõen felöntjük annyi vízzel, ami
ellepi. Sózzuk, és megfõzzük a fõzeléket. A
tejfölt kikeverjük egy kis hideg vízzel és a
keményítõvel. Majd egy kanálnyit keve-
rünk a habaráshoz a forró fõzõvízbõl. Ezt
követõen besûrítjük vele a fõzeléket. A
legvégén keverjük a finomra aprított pet-
rezselymet a fõzelékhez.

Túrófelfújt

Hozzávalók: 5 tojás, 60 g cukor, 1 cs vaní-
liás cukor, csipet só, 1/2 citrom reszelt hé-
ja, 80 g tejföl, 100 g túró, 100 g liszt, 50 g
aszalt sárgabarack, 2 ek rum.

Az aszalt sárgabarackot felkockázzuk, be-
áztatjuk a rumba, a sütõformát kikenjük
vajjal, a sütõt pedig 160 fokra melegítjük.
A tojásokat szétválasztjuk, a sárgáját a cu-
korral, a vaníliás cukorral és a sóval fehé-
redésig verjük. Belekeverjük a tejfölt, a cit-
romhéjat, a túrót, majd a lisztet. Végül
óvatosan beleforgatjuk a keményre felvert
tojásfehérjét. A massza felét a formába ka-
nalazzuk és megszórjuk az elõzõleg lecsur-
gatott sárgabarack felével. Erre halmoz-
zuk a maradék masszát, és a barack másik
felét is rászórjuk. Sütõbe toljuk és 35-40
perc alatt megsütjük. Porcukorral meg-
szórva tálaljuk, kínálhatunk mellé tetszõ-
leges ízû lekvárt is.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Az idõszak elején idõjárásunkat az északnyugat-európai anticiklon és a kelet-európai középpontú cik-
lon közös áramlásában térségünkbe észak felõl érkezõ hûvös légtömegek alakítják. Emiatt változóan
felhõs, viszonylag hûvös idõre van kilátás legfeljebb kevés helyen elõforduló gyenge záporral, idõn-
ként megélénkülõ északi, északnyugati széllel. A nappali felmelegedés péntekig várhatóan nem éri el
a 20 fokot. Az éjszakák kifejezetten hidegek lesznek, csütörtökön és pénteken talaj menti fagy sem ki-
zárt. Csütörtöktõl anticiklon épül fel térségünk felett, a hûvös levegõ utánpótlása megszûnik, sõt, a
magasban néhány fokot melegszik a levegõ. Vasárnap az anticiklon északkeleti peremén elég nagy bi-
zonytalansággal érinti térségünket egy nedvesebb léghullám. Azonban a számítások szerint ez számot-
tevõ csapadékot, lehûlést nem okoz: legfeljebb elszórt záporok alakulhatnak ki, megélénkülõ észak-
nyugati szél mellett. Hétfõtõl ismét csendes õszi idõ valószínû csapadék nélkül. A kissé hûvös napok
után az idõszak második felében a hõmérsékletek nagyjából megfelelnek majd a sokévi átlagnak.

www.metnet.hu

HETI IDÕJÁRÁS
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Focidömping
Gráczer Bálint
mesternégyese

Velence–Sárbogárd 3-4 (1-1)

Velence: Bostyán E. – Csókás Á. E., Har-
mati I., Lantos D., Pintér B., Barabási B.,
Gulyás-Kovács G., Balla D., Gémes L.,
Horváth B., Daltner Á.
Csere: Széll I., Temesi Zs., Németh Zs., Tóth
B., Nagy D. A., Németh H., Szabó Zs.
Edzõ: Czakó András.
Sárbogárd: Deák M. – Gráczer G., Tóth
Zs., Nagy Á., Varga T., Vámosi D., Lajtos
A., Laták B., Rauf R., Gráczer B., Horváth
Á.
Csere: Rozsos J., Gráczer B., Simon Cs.
Edzõ: Gracza Tibor.
A mérkõzés elejétõl támadólag lépett fel a
vendégcsapat, aminek eredménye már a 7.
percben góllá érett. Jobb oldalról Vámosi
D. beadása lecsorgott a védõkrõl, és a jó-
kor érkezõ Gráczer Bence 5 méterrõl ki-
lõtte a bal felsõ sarkot, 0-1. A góltól feléb-
redtek a hazaiak, és a mezõnyben egyenlõ
partnere volt ellenfelének a csapat. A 35.
percben Németh Zs. bal oldalról beadott
labdáját Horváth B. a hálóba bólintotta,
1-1.
Jól kezdõdött a sárbogárdiaknak a máso-
dik félidõ is. A 46. percben Gráczer Bálint
a jobbról érkezõ labdát 3 méterrõl passzol-
ta a kapuba, 1-2. A 48. percben jött a válasz
a hazaiak részérõl. Horváth B. jobb oldali
beadását Balla D. szép mozdulattal fejelte
a bal sarokba, 2-2. A 64. percben ismét Vá-
mosi D. és Gráczer Bence volt a fõszerep-
lõ. Vámosi D. remek beadását Gráczer
Bence lekezelte, egy igazítás után a jobb al-
só sarokba bombázott, 2-3. A 69. percben a
Velence a bal oldalon vezetett támadást, a
vendégvédelem elhibázta a labdát. Né-
meth Zs. megszerezte az átadást, tisztára
játszotta magát és a bal alsó sarokba lõtt,
3-3. Újabb három perc telt el és Gráczer
Bence már a negyedik gólját szerezte. A
kapujából rosszul kilépõ Bostyán E. és a
védõk nem értették meg egymást. A labda
Gráczer Bencéhez került, aki az üresen
hagyott kapuba lõtt, 3-4.
Gólgazdag mérkõzésen sikerült begyûjte-
ni a három pontot. Gráczer Bence négy
góljával a mezõny legjobbja.

Egy gól és nyersz

Velence U19–Sárbogárd U19 0-1 (0-1)

Velence U19: Hajdú T. – T. D., Bakonyi Sz.
Cs., Mátyok A., Urschler M., Kocsis V. G.,
Csörgõ R., Kovács S., Tagyi N., Papp M.,
Sándor J. B.
Csere: Mocsári Cs. L., Kaszab Á., Molnár
Á., Urbankó M. D., Fiegl M. M.
Edzõ: Serhók György.
Sárbogárd U19: Simon Cs. – Ambrózi M.,
Horváth I., Vagyócki P., Pajor T., Németh

K., Demeter D., Molnár M., Sükösd G.,
Petõ A., Brúzsa S. P.
Csere: Gyökér K., Húsvéth T., Fekete A.
Demeter Dávid 19. percben szerzett góljá-
val a sárbogárdi csapat megérdemelt gyõ-
zelmet aratott a fizikálisan erõs velencei fi-
atalok ellen. A rossz idõjárási viszonyok és
az „egyéb” zavaró körülmények ellenére
mindvégig a vendégek irányították a játé-
kot. A csapat gyõzni akarásból jelesre
vizsgázott.

Továbbra is nyeretlenül

Sárbogárd II.–Kisláng 0-3 (0-1)

Sárbogárd II.: Szopori G. – Nagy T., Hege-
dûs Gy., Berta J., Juhász G., Somogyi L.,
Fésû M., Szabó Z., Szakács S., Dombi Z.,
Huszár D.
Csere: Rigó L., Krajcsovics P., Bartók Z.,
Dascal Sz. R., Kacz S., Mádi L.
Edzõ: Pajor László.
Kisláng: Kiss N. – Komlós R., Willerding
B., Árki P., Dudar K., Kovács T., Juhász J.
B., Juhász M., Simon I., Dudar E.,
Willerding Zs.
Csere: Gergely Z., Varga K., Kolonics L.,
Rehák V.
Az elsõ félidõ 43. percéig tudta tartani a
vendégek rohamait a hazai védelem. A
szervezett védekezés és Szopori G. remek
védései mellett szórványos támadásokkal
veszélyeztetett a Sárbogárd II. csapata. A
43. percben Willerding Zs. egy kényszerí-
tõbõl visszakapott labdával kilépett, és a
bal sarokba helyezett, 0-1.
A második félidõ hazai helyzettel, egyenlí-
tési lehetõséggel kezdõdött. A kimaradt
lehetõség után a Kisláng átvette a játék irá-
nyítását, és a 60. percben Juhász J. B. ke-
resztbe adott labdáját Juhász M. átvette és
a védõt lefutva, a kimozduló kapus mellett
a jobb alsó sarokba gurított, 0-2. A biztos
vezetés tudatában a vendégek birtokolták
a labdát, és egy-egy gyors ritmusváltással
kerültek helyzetbe. Szopori G. többször
bravúrral hárított. A 89. percben végleg el-
dõlt a három pont sorsa. Hegedûs Gy. rö-
vid hazaadására Juhász M. rárajtolt.
Lövése a hazai kapusról Willerding Zs. elé
került, aki 8 méterrõl a kapuba lõtt, 0-3.
A hazaiak nyeretlenségi, a vendégek veret-
lenségi sorozata nem az egymás ellen leját-
szott mérkõzésen szakadt meg.
Jók: Szopori G., illetve Kiss N., Simon I.

Megjöttek a régi cimborák

Sárbogárd Öregfiúk–Enyingi Öregfiúk
2-0 (1-0)

Sárbogárd Ö. F.: Sipõcz M. – Nedoba M.,
Kiss J., Tóth A., Deák G., Németh A., Ke-
lemen B., Killer G., Tóth I., Hotávth D.,
Ferenczi I.

Csere: Csendes I., Berta J., Csuti Z., Horváth
I., Hegedûs F., Vereczkei J., Kristóf G.
Enying Ö. F.: Varga S. – Körmendi F., Sza-
bó K., Csány N., Rohanczi T., Balogh Gy.,
Trencsányi K., Pudelka K., Katona I., Pa-
luska L., Molnár Z.
Csere: Kizlinger F., Tura J., Rudniczai T.,
Kovács R., Tóth L.
Az elsõ félórában felváltva forogtak ve-
szélyben a kapuk, de gólt egyik csapat sem
tudott lõni. A 32. percben formás Killer
G.–Csuti Z.–Killer G. adogatás után Killer
G. kiugratta Kelemen B.-t, aki 10 méterrõl
a kapu bal oldalába lõtt, 1-0. A gól után
erõteljes támadásokat vezettek a vendé-
gek, ám a hazai védelem Sipõcz A. kapus-
sal együtt hárította a gólszerzési kísérlete-
ket.
A második félidõ hasonló koreográfia sze-
rint játszódott. Az Enying csapata küzdött
az egyenlítésért, és a 75. percben egy gyors
hazai támadás góllal végzõdött. Horváth
D. a saját térfelérõl indulva elrobogott a
labdával. A kilépõ kapus mellett Csendes
I.-hez továbbított, aki 8 méterrõl a hálóba
lõtt, 2-0.
Jó iramú mérkõzésen a helyzetét jobban
kihasználó Sárbogárd megérdemelt gyõ-
zelmet aratott a bajnoki címet dédelgetõ
Enying felett.

Gombócból is sok

Baracs U16–Sárbogárd U16 10-0 (5-0)

Baracs U16: Horváth M. – Ásványi P., Kiss
N., Juhász F. N., Ruff T., Iványi Z., Juhász
J. B., Takács T., Wolf B. M., Karászi B.,
Tóth A.
Csere: Killer K. Zs., Szántó T., Szabó Sz., Fa-
lusi A., Pribék I.
Sárbogárd U16: Nagy F. – Végh M.,
Ambrózi M., Sohonyai Gy., Bíró B., Len-
gyel Sz., Suhajda M., Horváth Á. M., Hor-
váth B., Gábris R. Brúzsa T.
Csere: Deák Z., Gábris Z., Tóth G.
A minden csapatrészében jobb Baracs
nagyarányú gyõzelmet aratott az enervál-
tan játszó vendégek ellen.
Iványi Z. (2), Juhász F. N. (2), Ásványi P.,
Takács T., Szabó Sz. (2), Killer K. Zs. (2),
góljaira nem volt sárbogárdi részrõl válasz.

A hétvége sportmûsora

2016. szeptember 24., szombat:

10.00 óra: Sárbogárd U19–Kápolnásnyék
U19 (Sárszentmiklóson)
Cece Ö. F.–Sárbogárd Ö. F. (Cecén)

2016. szeptember 25., vasárnap:

10.00 óra: Sárbogárd U16–Enying U16
(Sárszentmiklóson)
16.00 óra: Sárbogárd–Martonvásár (Sár-
szentmiklóson)
16.00 óra: Iváncsa II.-Beloiannisz–Sárbo-
gárd II. (Iváncsa)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár
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Kezdõdik a szezon!
A hétvégén kezdetét veszi a 2016/17-es Veszprém–Fejér–Tolna
megyei férfi kézilabda-bajnokság, melynek soraiban ismételten
ott lesz városunk csapata is, a VAX KE Sárbogárd.
Az elõzõ szezonban csapatunk már a 2. alkalommal szerepelt a
több megyét is magába tömörítõ bajnokságban. Sikerült megmu-
tatnunk mind a két arcunkat is az év folyamán. Az õsszel több
gyengébb mérkõzésünk is volt, amikor pontot, pontokat hagytunk
elúszni. Valamint a riválisok ellen elbuktunk kulcsfontosságú
derbiket. Aztán a tavasz folyamán egy teljesen más csapatot lát-
hattunk kifutni a pályára. Rögtön a 2. fordulóban nagy csatában
gyûrtük le az addigi listavezetõ, veretlen Nemesvámost. Majd pár
héttel késõbb egy emlékezetes meccsen legyõztük a késõbbi baj-
nokot, a több magasabb osztályt is megjárt játékosokat felvonul-
tató Veszprém Egyetemet. A kötelezõ mérkõzéseket pedig sike-
rült megnyerni probléma nélkül. A tavasszal így 8 gyõzelem mel-
lett csak 2 verség került a csapat neve mellé. Ennek a jó formának
köszönhetõen az utolsó elõtti fordulóig harcban voltunk a dobo-
góért, ám végül Ercsi saját közönségünk elõtt kiénekelte a sajtot a
szánkból. Így összesen 13 gyõzelem mellett 2 döntetlennel és 5
vereséggel a 4. helyen fejeztük be a bajnokságot.

ÚJ SZEZON, ÚJ KIHÍVÁSOK

Az elõzõ évhez képest idén jóval nehezebb dolgunk lesz, hiszen a
keretünkben is történtek apróbb változások, valamint a bajnok-
ság résztvevõinek száma is 11-rõl 13-ra emelkedett. A csapat mag-
ja az elõzõ évekéhez képest ugyanaz maradt. A kulcsemberek kö-
zül mindenkire számíthat az edzõ most is. A távozók sorát Oláh
Levente és Vorsléger Zoltán alkotják. Elõbbi másik csapatba iga-
zolt, utóbbi más sporttevékenység miatt szünetelteti a kézilabdát.
Szerencsére egy új játékost is üdvözölhetünk a sorainkban.

Rohonczi Gergõ az Alba–MÁV–Elõre irányító–átlövõje, azon-
ban kettõs játékengedéllyel is rendelkezik. Nagy segítség lehet
számunkra, hiszen a belsõ posztok bármelyikén tud játszani.
Az elmúlt szezonhoz képest idén 4 meccsel több vár minden csa-
patra. Az eddigi 11 helyett idén már 13 csapat nevezett be a baj-
nokságba. Idén nem szerepel a bajnokságban a Tapolca csapata,
viszont 3 új csapat is lesz: a Telekom Veszprém IV., az Ajka KK II.
és a Somló Hús KK Pápa csapata. Az eddigi erõviszonyokat is-
merve az elsõ számú favoritnak a Veszprém Egyetem együttese
tekinthetõ, de nem lehet említés nélkül elmenni a fiatalokat fel-
vonultató Telekom Veszprém mellett sem, valamint a szintén jó
erõkbõl álló Ercsi és Nemesvámos csapatai mellett sem. Utóbbi
csapatok harcába azonban mi is szeretnénk beleszólni. Ha sikerül
átmenteni a tavaszi, jó formánkat erre a szezonra, akkor komoly
ellenfelei lehetünk mindenkinek. Persze, ez azon is fog múlni,
hogy a kritikus mérkõzésekre milyen kerettel tudunk majd kiállni.

NEHÉZ KEZDÉS VÁRHATÓ

A hétvégén, rögtön az elsõ fordulóban a Telekom Veszprém fia-
taljait fogadjuk hazai pályán. Korukból kiindulva és az eddigi ta-
pasztalatok alapján 16–18 éves fiatalokat felvonultató csapat, kel-
lemetlen ellenfélnek ígérkeznek. Játékukat a gyorsaság és a fe-
gyelmezettség fogja jellemezni. A második fordulóban a jó isme-
rõs Ercsi csapatához látogatunk. Itt is egy hasonlóan kemény és
kiélezett csatára lehet számítani. Riválisunkat jól ismerjük, ke-
mény védekezésük mellett játékukat a gyors lerohanás jellemzi.

Szeptember 24. (szombat) 18 óra:
VAX KE Sárbogárd–Telekom Veszprém IV.

A VAX KE Sárbogárd játékoskerete a 2016/17-es szezonra:

Tutuc Eric Joel, Schvarcz Márk, Sohár János Máté, Suplicz Ist-
ván, Horváth István, Várady–Szabó Márton, Németh Tamás,
Kaló Péter, Pordán István, Botka Tamás, Bodoki György Ádám,
Aranyos Attila, Szabó József Zsolt, Rehák Tamás, Pluhár Tamás,
Béndek Norbert, Goldberger Marcell, Rohonczi Gergõ.
Edzõk: Bodoki György, Takács Lajos.

Csapatunk tavaszi sorsolása:
2016. szeptember 24. (szombat) 18 óra: VAX KE Sárbogárd–Telekom Veszp-
rém IV.
2016. október 1. (szombat) 18 óra: Ercsi SE–VAX KE Sárbogárd
2016. október 8. (szombat) 18 óra: VAX KE Sárbogárd–Martonvásári KSE
2016. október 15-16.: Somló Hús KK Pápa–VAX KE Sárbogárd
2016. október 29-30.: Rácalmás SE–VAX KE Sárbogárd
2016. november 5-6.: VAX KE Sárbogárd–Alsóörsi SE
2016. november 12-13.: Õsi Andreotti SE–VAX KE Sárbogárd
2016. november 19-20.: VAX KE Sárbogárd–Bicskei TC
2016. november 26-27.: Veszprémi Egyetemi SC–VAX KE Sárbogárd
2016. december 3-4.: VAX KE Sárbogárd–KK Ajka II.
2016. december 10-11.: VAX KE Sárbogárd–Simontornyai KK
2016. december 17-18.: Bajnok DSE Nemesvámos–VAX KE Sárbogárd

Rehák Tamás

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖ-
KÖN, CECÉN, VAJTÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN,
SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös
csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM háló-
zatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián 0–24 óráig.

***

A Bogárdi TV és a hirdetésfelvétel a szerkesztõségben mûködik,
melynek elérhetõségei: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12., tel.: 06
(25) 508 900, e-mail: bogardesvideke @gmail.com, nyitva: H–P
8–17 (nyáron 8–16). Mûsoraink megtekinthetõk internetes olda-
lunkon keresztül is (www.bogardesvideke.hu). Hírekrõl, esemé-
nyekrõl a Bogárdi TV futószövegében és a Hírház 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 m2-es
CSALÁDI HÁZ ELADÓ.

Érdeklõdni: 06 30 989 8402

Sárbogárdi OMV-TÖLTÕÁLLOMÁS
NÕI MUNKATÁRSAT KERES.

Jelentkezni: szarkabalazs77@gmail.com

4 db idei RACKA ÜRÜ BÁRÁNY ELADÓ
RÉTSZILAS-HADNAGYPUSZTA

06 70 388 3687

KERTÉPÍTÉSI MUNKÁLATOKRA
MUNKAERÕT KERESÜNK.

06 20 411 6895

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

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

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

Segédmunkára munkatársakat keresek 06 (30) 544 6206

Sárbogárdon építési telkek és Alapon 1 hektár telek házzal eladó. Tele-
fon: 06 (30) 266 5234

Ha unod az utazást, dolgozz helyben! Ügyfélszolgálati munkatársat ke-
resek azonnali kezdéssel. Önéletrajzokat a filomena69.aegon@gmail.
com-ra várom.

Albérletet keresek Sárbogárdon! 06 (30) 352 2891

Sárbogárdi telephellyel rendelkezõ építõipari vállalkozás munkatársa-
kat keres teherautó-vezetõ, gépkezelõ, kõmûves, ács-állványozó, laka-
tos, festõ munkakörbe. Önéletrajzokat czeiner.erzsebet@szegletkoge-
neral.hu címre várjuk.

APRÓHIRDETÉSEK

Ugye gondolt a szárlebontásra?
A talaj tápanyagellátása elengedhetetlen ahhoz, hogy hosszú tá-

von fenntarthassuk, sõt növelhessük a talaj termékenységét. Mi-

vel a szármaradványokban rengeteg tápanyag található, így azok

hasznosítása a javunkra fordítható. A tarló- és szármaradványok

megfelelõ és gyors lebontása a talaj könnyebb mûvelhetõsége

miatt is fontos lehet. Idén nem volt hiány csapadékban, ezért a

földeken nagy szártömeg maradt, ami könnyebbé teszi a kóroko-

zók és a kártevõk áttelelését.

A Bio-Nat Kft. közel két évtizede gyártja és forgalmazza a Mik-

ro-Vital baktériumtrágyát. A cég idén lett 25 éves, ebbõl az alka-

lomból – de elsõsorban természetesen a termelõi igényekre rea-

gálva – két új termékkel is bõvítette kínálatát. Egyik új termékük, a

Mikro-Vital C+ éppen a fent említett szárlebontás elõsegítésére

kínál megoldást. A termék lényegérõl Justus Lilla, a Bio-Nat Kft.

ügyvezetõje tájékoztatta lapunkat.

„Az új Mikro-Vital C+ termékünk két olyan új baktériumot is tar-

talmaz, amelyek jelentõs mértékben hozzájárulnak a szármarad-

ványok lebontásához az általuk termelt enzimek segítségével.

Ezen kívül a talajban több közvetlen és közvetett funkciójuk is

van. A foszfátokat oldhatóvá, azaz a növény számára felvehetõvé

teszik, valamint nitrogént kötnek. Ezek a baktériumok széles hõ-

mérsékleti skálán életképesek, így még hatékonyabbá teszik a nö-

vényi szármaradványok lebontását.”

Mivel már kisebb mennyiségû föld feletti szártömeg is kedvezõt-

len hatással van a következõ évek növénytermésére, ezért fontos

feltétel ezen szármaradványok megfelelõ lebontása.

„Ha azt kérdezik, ezek alapján tehát akár termésnövekmény is el-

érhetõ a szárlebontás segítségével? A válaszom egyértelmûen

igen” – zárta gondolatait Justus Lilla.

További információk és NYEREMÉNYAKCIÓ:

www.mikro-vital.hu

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

A hétvégén, szeptember 16-án és 20-án a következõ párok kö-
tötték össze hivatalosan is életük fonalát Sárbogárdon:

HORVÁTH BOGLÁRKA sárbogárdi és
PETÕ TAMÁS sárbogárdi lakos,

KUTASI MÓNIKA sárbogárdi és
EFF MÁTÉ PÁL budapesti lakos.

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

Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást, a ne-
hézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házaspároknak!

Szerkesztõség
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Aranyban, ezüstben
tündöklõ repülõk

Két magyar páros is éremmel tért haza az ultrakönnyû repülõk
világbajnokságáról az angliai Pophambõl. Autogyro kategóriá-
ban a 60 éves Ferinc Vince és 17 éves társa, Dobó Máté a dobogó
legfelsõ fokán végeztek; kétszemélyes, merev szárnyú kategóriá-
ban Dolhai Krisztián és sárbogárdi társa, Szõnyegi Lajos a má-
sodik helyet szerezték meg.

„Az ultrakönnyû repülés neve nem onnan ered, hogy ultrakönnyû
csinálni – tréfálkozott az újdonsült világbajnok, Ferinc Vince, aki-
nek elmondása szerint az egyszemélyes gépeknél 300, míg a két-
személyeseknél 450 kg lehet a maximális össztömeg: géppel, em-
berrel, üzemanyaggal, sisakkal, térképpel” – olvashatjuk a nem-
zetisport.hu tudósításában. – „Ez a magyar ultrakönnyû repülés
elsõ autogyrós érme világversenyen. Ezenkívül amennyire tu-
dom, az egész világon nem volt még olyan versenyzõ, aki hatvan-
éves kor felett világbajnoki címet tudott nyerni – büszkélkedett
Ferinc Vince.”
Dolhai Krisztián és Szõnyegi Lajos szintén büszkék lehetnek
eredményükre, hiszen 2014 óta minden évben a dobogó valamely
fokát birtokolják. 2014-ben bronzérmet szereztek a világbajnok-
ságon, 2015-ben aranyat az Európa-bajnokságon, s most a világ-
bajnokság ranglétráján ezüstérmesek lettek, amihez gratulálunk,
és további szép sikereket kívánunk!

Hargitai–Kiss Virág

SAKKSZERETÕK
FIGYELEM!

A Petõfi Sándor Gimnázium földszinti bejárattal
szembeni tantermében

MINDEN SZERDÁN 17 ÓRÁTÓL

szeretettel várunk minden sakkszeretõt
korra és nemre való tekintet nélkül.

Sárbogárdon hagyományai vannak
ennek a szép játéknak, élesszük újra,

és legyen ismét sakkcsapata a városnak!

Dr. Csanádi József, Rehák Sándor, Nagy Attila szervezõk

Fotó: nemzetisport.hu
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Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl

SárhatvanSárhatvan
örökségeöröksége


