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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Fácán a kifutón
Mennyi lány nézi áhítozva, irigykedve a ki-
futókon vonuló modelleket, ruhakölte-
ményeket! A divat, az önkifejezés anya-
gokba öntött formája különösen a nõket
vonzza, ezért végtelen a márkák, stílusok
és üzletek sora. Tollainkkal ékeskedünk
saját örömünkre, a férfiakat meghódítan-
dó.
A természet általános rendje szerint azon-
ban – például a fácánoknál is – a hím egye-
deket ajándékozta meg a Teremtõ díszes
külsõvel, hogy elragadtathassák válasz-
tottjukat.

Ne csak a nõk szárnyaljanak a divattal,
hanem a férfiak is – ez is vezérelte a fiatal,
elismert divattervezõt, Zsigmond Dórát,
amikor megalkotta saját márkáját, a
ZSIGMOND DORA menswear-t, melynek
márkalogója két felröppenõ fácán. A „tol-
lak” színes fonalak, szalagok, egyedi, le-
tisztult vonalak. Dóra számára immár
nem álom, hanem valóság a kifutók világa.
Egy pesti üzletben találkoztam az alkotó-
val, ahol a ruháit árulják. Dóra sokak szá-
mára talán onnan ismerõs, hogy régen az
alapi néptáncegyüttesben táncolt. És még
egy kép van bennem róla: mindig, amikor
láttam az utcán, vagy másutt, olyan volt,
mintha testben ott lenne, de lélekben vala-
hol máshol. Talán már akkor is ruhákat
tervezgetett magában.

Írás a 13. oldalon.

Írás a 2. oldalon.

Aranydiplomás orvosAranydiplomás orvos

Múlhatatlan értékMúlhatatlan érték

Folytatás a 6-7. oldalon.
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NAPLÓ
A sárbogárdi képviselõ-testület február
10-ei ülése közmeghallgatást követõen vet-
te kezdetét kilenc városatya részvételével.
A hiányzók – igazoltan – Juhász János és
Érsek Enikõ voltak.
Az ülésre több vendég is érkezett, így dr.
Csanádi József háziorvos és Varga Gábor
országgyûlési képviselõ.
Csanádi doktort mint aranydiplomás or-
vost köszöntötte a polgármester, kifejezve
abbéli reményét, hogy a régóta Sárbogár-
don tevékenykedõ szakember áldozatos
munkájára még sokáig számíthatnak.
Dr. Csanádi József ezt a következõ szavak-
kal erõsítette meg: Köszönöm a megemlé-
kezést. Amíg élek, addig szolgálom Sárbo-
gárdot.
Miután a doktor úr fogadta a személyes
gratulációkat, visszament dolgozni.

Lottószelvény

Dr. Sükösd Tamás azzal a kéréssel fordult
Varga Gáborhoz, hogy országgyûlési képvi-
selõként és megyei fejlesztési biztosként is
segítse Sárbogárd pályázatait. E pályáza-
tok közt felsorolásra került a kerékpárút, a
belterületi vízrendezés, a társadalmi
együttmûködés elõsegítése Pusztaegresen,
az egészségügyi alapellátás fejlesztése Sár-
szentmiklóson és Sárbogárdon, START-
inkubátorház kialakítása, a sárbogárdi
iparterület fejlesztése, helyi közösségi fej-
lesztési stratégia, Zöld város pályázat
(melyben a régi városháza felújítása is sze-
repel).
Varga Gábor egy viccel nyitotta hozzászó-
lását: Egy ember többször is imádkozik a
Jóistenhez, hogy nyerjen a lottón. A har-
madik fohásznál így szól neki az Isten: „Ak-
kor adj föl egy lottószelvényt!” Támogatni,
pénzt idehozni úgy lehet, ha azt a „lottó-
szelvényt” feladjuk Gratulálok a csapat-
nak, akik elõkészítik a pályázatokat. Az
imént több mint 2-2,5 milliárdnyi beruhá-
zást sorolt fel a polgármester úr. A déli tér-
ség részérõl megigényelt TOP-források
majdnem negyedét Sárbogárd pályázta
meg. Ebbõl látszik az a tevékenység, amit a
város az elõzõ ciklusban megkezdett. Ha a
sárbogárdiak ezeket a pályázatokat igény-
lik, és a társadalmi egyeztetés során min-
den oldalról elnyerték a támogatást, akkor
én ezt fogom képviselni. Február folyamán
fogják rangsorolni és támogatásra javasol-
ni a pályázatokat, márciusban már szerzõ-
dést szeretnének kötni. A magam eszközei-
vel megpróbálom a lehetõ legtöbb pályáza-
ti pénzt a térségbe és Sárbogárdra hozni.
Nagy a konkurencia, egyes intézkedéstípu-
soknál többszörös a pályázatok száma és
forrásigénye. Ebben is próbálnak a terület-
kiegyenlítés alapján dönteni. A Modern
Városok Program keretében a dunaújváro-
si országgyûlési képviselõ a városvezetõk-
kel közösen benyújtott egy javaslatot, ami a

közlekedési pályázatokat erõsíti. Ez azt je-
lenti, hogy Sárbogárd és Dunaújváros kö-
zött az úthálózat 2019-ig meg fog újulni. Az
M8-as út – aminek nyomvonalát nem raj-
tunk kell számon kérni, hanem sajnos évti-
zedekre elõre határozzák meg bizonyos
kormányhatározatok – a szocialista, szabad
demokrata kormány idején került háttér-
be, más utak kerültek elõtérbe. 2022-re
prognosztizálható az M8, de nem hiszem,
hogy a természetvédõk engedni fogják,
hogy kettévágja a Sárvíz völgyét egy ilyen
út.
Nedoba Károly: Úgy lenne korrekt, ha úgy
hasonlítanánk össze Sárbogárdot Fel-
csúttal, Mórral, melyek hasonló kaliberû
települések, hogy oda mennyi pénz ment.
Amúgy köszönöm azt a sok segítséget, amit
a városnak nyújtott, azt nem is cáfolom.
Sok beruházás nem valósult volna meg a
lobbitevékenysége nélkül. Nem akarom el-
vitatni az Ön érdemeit. De az északi rész-
hez képest mindez csak morzsa. Mi is tesz-
szük a dolgunkat. Erõt, egészséget kívánok,
várjuk a további segítséget.
Varga: Köszönöm. 2004-tõl vagyunk tagjai
az uniónak. Az évek során a prioritások
mások voltak a pályázatoknál. Mindig azt
mondjuk, hogy nyomják az északiakat, és
mi szegény, elhanyagolt vidék vagyunk.
Magunk megteszünk-e mindent azért,
hogy ez ne így legyen? Most, hogy ennyi pá-
lyázatot nyújtanak be, igen, megtesznek
mindent. Hogy õk elõrébb járnak, az a pol-
gári létet meghatározó, tudatos munka
eredménye. Hány államtitkárt hívtam ide,
hánnyal beszélgettünk, hogyan fogjuk ki-
használni az uniós pályázati forrásokat!
Legközelebb hozok egy összesítést arról,
mennyi pályázatot adnak be innen, jellem-
zõen munkahelymegtartásra, bérre, fej-
lesztésre. Az említett északi településeken
pedig fejlesztésre. Nem mûködik, hogy
passzívan várjuk a jó szerencsét! Soha nem
volt még ennyi, ekkora összegû pályázata
bent Sárbogárdnak! Ez már egy jó alap.
Szeretnének ide beruházók jönni, de hova?
A honvédségi ingatlanra költeni kell, hogy

alkalmas legyen vállalkozások fogadására.
A jó példát próbálom én is ellesni, de tisztá-
ban kell vele lenni, hogy az más kiindulási
alap, nem összehasonlítható. A lényeg,
hogy én mit tudok kihozni abból, amim van.
Most a beadásra került pályázatokkal an-
nak feltételrendszerét teremtik meg, hogy
az ide jövõ vállalkozók élhessenek. Bogárd
most áll a startvonalnál. Itt nagyon kevés
produktív, piacképes vállalkozás van, azaz
hogy nem összeszerelünk valamit, hanem
saját produktumot állítunk elõ, ami piacké-
pes. Ha sikerül elindítani ilyen vállalkozá-
sokat, akkor pár év alatt kinõhetünk ebbõl
a helyzetbõl. A családokon, helyi pedagó-
gusokon, szakszolgálatokon is múlik, mi-
lyen embereket képezünk. Saját hajunknál
fogva kell kirángatni magunkat ebbõl az ál-
lapotból. Ha van mit támogatni, akkor tu-
dok én is segíteni.
Nedoba: Megemelték a minimálbért, a kö-
telezõ bérminimumot. Ezzel több jut(na) a
munkavállalók zsebébe, de mit csinálnak a
vállalkozók? Kevesebb órára jelentik be az
alkalmazottakat, aláíratják, hogy megkap-
ják papíron az emelt bért, de közben nem
fizetik ki.
Tóth Béla: Ez nem új keletû dolog.
Varga: Azért lett ez az intézkedés, hogy
megérje dolgozni. Azt gondolom, hogy a
jelzett probléma szimplán büntetõügy. Ma
már legalább lehetõség van munkahelyet
váltani. Nem éri meg kockáztatni a vállal-
kozónak, mert jelentõs büntetést von ma-
gára, ha kitudódik. Ráadásul pillanatok
alatt elviszik a képzett munkavállalót.
Ezért sem éri meg nem kifizetni számára a
béremelést.
Szilveszterné Nyuli Ilona: Mindenkit, aki
sikkasztott, csalt, hivatali hatalommal visz-
szaélt, korra, nemre és pártállásra való te-
kintettel le kell csukni, legyen az 4-es met-
ró, vagy bármi más. Nincs helyben képzett
traktoros. Meg kellene próbálni kooperál-
ni a gimivel, KITE-vel. A kerékpárútra a
pályázat tavaly március óta be van adva.
Abán már harmadszor variáltak a kerék-
párúttal, Bogárdon meg eltelt egy év.
Dr. Sükösd: Az abaiak két ciklussal ezelõtt
nyerték a kerékpárutat, és a csatornázás
miatt volt variálás. 2010 után, ha nem me-
gyek szembe mindennel, akkor nincs terv
se rá.
Szilveszterné: Nemcsak ígéretet szeretnék,
hanem megvalósítást is.
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Múlt hó

Dr. Sükösd tájékoztatta a képviselõket a
legutóbbi ülés óta történtekrõl. A Sárbo-
gárdi Napokkal kapcsolatban volt egyezte-
tés, mert az elõadókkal idõben fel kell ven-
ni a kapcsolatot. A tudástõke gyarapítását
célzó EFOP-pályázatról (melyrõl lentebb
további részleteket olvashatnak) többször
is egyeztettek a járási önkormányzatokkal,
civilekkel, intézményekkel. Január 31-én a
foglalkoztatási helyzet javítását célzó kö-
zös kezdeményezésrõl tárgyaltak, ami
hasznosnak bizonyult – a forrás nagy része
a déli térségbe jön. Február elején a B3 Ta-
karékszövetkezettel ültek újra asztalhoz,
ám egyelõre nem született megegyezés.
Szervezés alatt van a Tompa-emlékév or-
szágos programsorozata, melynek fontos
állomása Sárbogárd. Itt áprilisban lesz
megemlékezés.
Ébl Zoltán, az ügyrendi és jogi bizottság el-
nöke közölte: A vagyonnyilatkozatokat
mindenki idõben leadta.

Sport – az íjászok
aggodalma

Elfogadták a sportegyesületek beszámoló-
it. 8 sportszervezetrõl van szó, melyeket
összesen több mint 3 millió forinttal támo-
gat az önkormányzat évente.
Dr. Sükösd: Szinte minden beszámolóban
látszik az utánpótlás-nevelés igénye.
Mindegyik szervezetnek köszönöm a mun-
kát, a vezetõknek külön is. A tagok anyagi-
lag is sokat áldoznak a sportra, de ahol a
polgárosodás megelõzött minket, ott a kö-
zösségi tevékenységek egyfajta lemondást
igényelnek. Erre a célra normatív támoga-
tás nem áll rendelkezésre. Amiben tudjuk,
segítjük az egyesületeket.
Szilveszterné: Az íjászok beszámolójából
azt látom, hogy az íjászklub vezetõje úgy
érzi, el akarják õket lehetetleníteni.
Dr. Sükösd: Nem akarja ellehetetleníteni
õket senki. Az öltözõ épületének rehabili-
tációja megkezdõdött. A délkeletre nézõ
szárnyba tudott berakodni az egyesület
szokásjogi alapon. Errõl írás nem szüle-
tett. Az inkább raktár volt. Azon a részen
nem volt állagmegóvási tevékenység, csak
a másik részen. Egy komplett szárnyat
használnak raktárként. Annak az épület-
nek nem ez a hosszú távú célja, ezzel
Gilicze László is tisztában van. Ebben a
formában ez nem jó. A sporttelepnek opti-
mális mûködés kell, ami nem az, hogy egy
egyesület elfoglal egy egész szárnyat. Most
is ott vannak a dolgaik, ahol voltak. Szól-
tunk, hogy jó lenne összébb rakodni. Meg
fogjuk oldani ezt a helyzetet.
Nedoba: Laci beszélt velem. Úgy érzem,
valós a félelme. Neki a legnagyobb problé-
mája a kommunikáció. Azt kéri, hogy az
önkormányzat és a polgármester mondja
meg, mettõl meddig lehet ott az íjászegye-
sület és meddig használhatják a helyet.

Úgy érzi, sokszor függ Nagy Lászlótól.
Tiszta viszonyt szeretne ebben az ügyben.
Dr. Sükösd: Jó darabig Nagy László volt az
íjászok legfõbb támogatója. Gilicze Laci
e-mailben szokott velem kommunikálni.
Egyeztetést tartottunk. A korábbi üzemel-
tetõ vetette föl, hogy miért nem kérek sem-
mit az íjászoktól, akkor is kiálltam mellet-
tük. Javaslom, üljenek le Nagy Lászlóval
és osszák le a pályahasználatot, ehhez én
nem kellek. Az biztos, hogy meg fog szûn-
ni, hogy minden üres helyiséget tele lehet
rakni.
Nedoba: A beszámolóban leírtak szerint
kívánatos a te együttmûködésed.
Dr. Sükösd: Megértettem, olvastam. Elég
lett volna, ha megkér, hogy közvetítsek.
Nem tette meg.

„Nekem lett igazam”

Nedoba: 2009-2010-ben a második, vagy
harmadik legnagyobb összeggel támogat-
tuk a kézit. Akkor két csapattal indultak.
Én mondtam, hogy ez nem fog hosszú tá-
von mûködni. Megszûnt a nõi kézi, de az il-
letõ (akinek nem mondom meg a nevét)
azt mondta, hogy be lesz integrálva a nõi
kézi is. Nekem lett igazam: egy kézicsapat
van, a nõi kézi megszûnt, és a másik csapat
is. Támogatom õket továbbra is, de nekem
lett igazam. Az élet nekem adott igazat.

Költségvetés 2. forduló

A költségvetés második, véglegesítõ tár-
gyalása nem hozott különösebb változást
az elsõ fordulóban elfogadottakhoz ké-
pest. Mint a polgármester megjegyezte,
ilyen alacsony adósságállománya soha
nem volt a városnak. 26 millió fölött van
egy kicsit a hiány, amit a 123 millió forintos
pénzmaradványból szándékoznak finan-
szírozni. Egy pozitív fordulat teszi még biz-
tonságosabbá a gazdálkodást: az Emberi
Erõforrások Minisztériumától kaptak egy
levelet, hogy a KLIK-nek eddig az iskolák
után fizetett, közel 107 millió forintos éves
teher megszûnt. Így a forráshiány jelentõ-
sen kisebb.
Dr. Sükösd: Mindez két változást indukált:
a köztisztviselõi illetményalap 45.000 Ft
lesz, amit késõbb is tudnak tartani, illetve a
Sárbogárdi Napokon középáras, színvona-
las programot lehet rendezni.

9 millió Bogárdi Napokra

Szilveszterné: Örülök annak, hogy a hiva-
tali dolgozók béralapja 45 ezer forint lett.
De annak nem örülök, hogy 9 millióra lett
felemelve a Sárbogárdi Napok büdzséje,
ezt túlzónak tartom.
Dr. Sükösd: 2010-ben más alapelvvel in-
dultunk a Sárbogárdi Napok tekintetében,
amit értéknek tartottunk, de ez nem jött át
az embereknek, ezért változtattunk. Sok
embertõl megkaptuk, hogy „csináljátok
úgy, hogy jöjjön ide valaki”. Ezzel a három

nappal az emberek sokkal többet töltõd-
nek, mint amennyibe kerül. Amikor
4-5000 ember ott van egy rendezvényen,
akkor úgy gondolom, nagyon nem lõttünk
mellé. Horváth István is azt mondja, hogy
inkább egy hétvége legyen, amire emlékez-
nek, mint három kicsi rendezvény. Legyen
egy olyan hétvége, amikor a szórakozásért
nem kell fizetni. István olcsóbban kap han-
gosítást, én védelmi tervet stb. – ez is bele
van kalkulálva.
Szilveszterné: Én ezzel a számmal nem tu-
dom megszavazni a költségvetést.
Nedoba: Nem kívánok részt venni a szava-
zásban, mert nemmel nem akarok szavaz-
ni. A politikában van egy alapszint. Nem
vagyok benne, de amúgy benne vagyok a
városvezetésben, aki ezt megalkotta. Az
szavazzon, akin a felelõsség van. A Sárbo-
gárdi Napok a város ünnepe. Irigyellek ti-
teket, én támadások célkeresztjében áll-
tam korábban a Bogárdi Napok miatt. Jó
az irányvonal, Icával nem értek egyet.

Legyen tét

Szilveszterné: Legyen tétje a képviselõk
körében, hogy mire emelik föl a kezüket –
abban a hónapban, amikor megrendezésre
kerül a Bogárdi Napok, mondjanak le a
tiszteletdíjukról a rendezvény javára, any-
nyival csökkenjen a Bogárdi Napok költ-
ségvetése.
Dr. Sükösd: Ezt nem célszerûbb akkor elõ-
terjeszteni, amikor itt van minden képvise-
lõ?
Nedoba: Hiába szavaz a többség, egyéni
döntés, hogy lemond-e valaki, vagy se.
A gazdasági osztály vezetõje javasolta,
hogy elõször járjanak utána, hogyan lehet
ezt kivitelezni a gyakorlatban.
Szilveszterné: Addig ne szavazzuk meg a
költségvetést.
Dr. Sükösd: Az szabálytalan, határidõ van
rá, és ennek komoly tétje van.
Demeterné dr. Venicz Anita: Errõl nem
kéne szavazni, hanem aki úgy gondolja, az
bármikor bárhol felajánlhatja a tiszteletdí-
ját.
Dr. Sükösd: Automatikusan nem csökken
a költségvetési keret. Föl lehet ajánlani a
tiszteletdíjat önként. Lehet a fölvetéshez
csatlakozni döntés nélkül is.
A költségvetést Szilveszterné nem szavaz-
ta meg, Nedoba pedig nem vett részt a sza-
vazásban. 7 igennel a többség jóváhagyta a
városi éves büdzsét.

Egyebek

Ezután a testület több rutinszerû napiren-
di pontot pipált ki. Elfogadták például a
Sárbogárdi Zengõ Óvoda éves nyitvatartá-
si rendjét, a távhõszolgáltatás bérleti díjá-
nak hasznosítását és a polgármester cafe-
tériájának szabályzatát, jogszabályi köte-
lezettség alapján.



4 KÖZÜGYEK 2017. február 16. Bogárd és Vidéke

Közmeghallgatás
A pénteki ülés elõtti egy órában várta az érdeklõdõ lakók észrevételeit, kérdéseit a sár-
bogárdi képviselõ-testület, közmeghallgatás keretében. Bevezetésként dr. Sükösd
Tamás polgármester foglalta össze röviden a 2016. év fõbb momentumait és a 2017. évi
terveket:
– A költségvetés elfogadásához szükség van közmeghallgatásra. Volt fölvetés, hogy mi-
ért reggel van. A válasz: másutt is így tartják. Egy állampolgár megjegyezte: „Miért, sze-
rintetek este többen szoktak lenni?” Hát, nem. Nagyrészt ebben a körben szoktak jelen
lenni. És mindig be tudott jönni a fogadóórámra bárki. Az adóerõ-képesség nem erõs,
sõt kifejezetten gyenge. 11-12 Ft az egy fõre jutó adó, más helyeken 30 Ft körüli. Teljes
intézményrendszert kell fönntartanunk; kórházunk nincs, de minden más igen. Minden
intézmény tudott mûködni 2016-ban. Úgy igyekeztünk összerakni a költségvetést, hogy
tartható legyen, minden másra külsõ forrásokat vonunk be. A tavalyi év a KEOP-os ener-
giaracionalizálásos pályázattal kezdõdött, melynek révén több intézményt is rendbe tet-
tünk. 2017-et a megvalósulás évének gondolom a leendõ sportcsarnokkal, illetve a ke-
rékpárutas pályázattal kapcsolatban. Ezek elõkészítése is tavaly zajlott. A 2017. évi költ-
ségvetést ugyanazok az alapelvek jellemzik, nemcsak elvi, hanem gyakorlati szinten,
gondolok itt a takarékosságra. Fontos, hogy elõírt intervallumban teljesítsük a kötele-
zettségeinket. Annyiban más a költségvetés idén, mint a korábbiak, hogy a KLIK-nek
markáns összeget fizettünk az iskolák után, ezt azonban nem kell tovább fizetnünk, mert
elmúlt a jogszabályi alapja, így jóval nagyobb biztonsággal tervezhetõvé válik a költség-
vetésünk. A köztisztviselõk illetményalapjának rendezése is megnyugtatóan kivitelezhe-
tõ így. Ez nem jelent igazi reálnövekedést, vagy legalábbis nagyon halványat, de túlmutat
a gesztusértéken. Ezt fontos elemnek tartom a költségvetésben, ahogy azt is, hogy nincs
szükség semmilyen újabb közteher bevezetésére. Büszke vagyok arra, amit a kollégáink-
kal elértünk a közfoglalkoztatás területén. Az emberek tudják, miért dolgoznak, látják
az eredményét. Építettek több mindent, karbantartanak intézményeket, és ott vannak a
kertészetek. Nem szállt még fel teljesen a köd, hogy az idei struktúra hogyan fog kinézni a
közfoglalkoztatásban. A civil szektor és a sport támogatása ebben az évben is megmarad,
ahogy a Bursa-hozzájárulás és az Arany János Tehetséggondozó Programban való rész-
vétel is, mert a jövõnk záloga a gyermekeinkben van. Fontos, hogy minél tovább itt tart-
suk a fiatalokat, minél vonzóbbá tegyük számukra a települést.

Naperõmû, M8, válás

Nagy György szólt elsõként a jelenlévõ ál-
lampolgárok közül: Majdnem mindenhol
17 órakor van a környékben a közmeghall-
gatás.

Dr. Sükösd: De a testületi ülés is.

Nagy György érdeklõdött a naperõmû ál-
lásáról.

Dr. Sükösd: Az Albacomp cégcsoport ke-
resett meg bennünket területvásárlási cél-
lal. Az iparra kijelölt területünkön inkább
a tartós bérleti konstrukciót szerettük vol-
na elõtérbe helyezni, de a cég csak saját te-
rületen hajthat végre beruházást. A palac-
kozó mögötti, négyszer egy hektár terüle-

ten a cégcsoporton belül négy cég szeretne
itt fejlesztést végrehajtani.

Nagy György az M8-as út felõl is érdeklõ-
dött, ami a településfejlesztési tervben úgy
van említve, mintha már megépült volna.

Dr. Sükösd: Ugyan 2020-ig nincs beüte-
mezve az M8-as út megépítése, de attól
még a nyomvonal és a terv fennáll. Hogy
gyorsforgalmi lesz-e, vagy autópálya, azt
majd eldöntik fent.

Nagy György azon véleményének adott
hangot: nem biztos benne, hogy elegendõ
lobbitevékenység folyik annak érdekében,
hogy az M8 megépüljön. Másutt sorra
épülnek az utak, melyre több példát is em-
lített. Szóba hozta a Takarékszövetkezet
ügyét is.

Tudástõke

Pályázat benyújtásáról szavaztak humán
kapacitások fejlesztésére, a tudástõke gya-
rapítására az EFOP (Emberi Erõforrás
Fejlesztési Operatív Program) keretében.
A forrás hiánypótló jellegû. A polgármes-
ter hangsúlyozta: ennek a pályázati ciklus-
nak nagy érdeme, hogy nem kis uniós el-
lenszélben sikerült elérni, hogy sok 100
%-os támogatás van. Ez a pályázat többek
között a pedagógusok tanórán kívüli elfog-
laltságáért biztosít fizetséget, hosszabb
idõn keresztül. A humán erõforrás fejlesz-
téséhez nélkülözhetetlen a tudásgyarapí-
tás. A pályázatot konzorciumban adják be,
Cece, Alap, Nagylók, Hantos, Sárkeresz-
túr, Sárbogárd és egy közhasznú egyesület
együttmûködésével.

Bejelentések

Nedoba arról érdeklõdött, hogy a hivatal-
ban lévõ biztonsági õrt ki fizeti.
Demeterné: A hivatal.
Nedoba: A járási hivatal nem száll be sem-
mivel?
Dr. Sükösd: Az ügyféllel való kapcsolat
színhelye a kormányablak. Azok száma el-
hanyagolható, akik akkor mennének az
emeletre, amikor nekünk nincs félfogadás.
Sajnos van oka a biztonsági õrnek.
Nedoba: Ha már ott van a biztonsági õr, ta-
lán a láncok nem kellenének.
Demeterné: Ha egyszerre 20-an jönnek,
akkor ez szükséges.
Nedoba: Akkor csütörtökön legyen kint,
de máskor ne. Más: a vásárnál történtek-e
változtatások a megbeszéltek szerint? Ha
nem csinál semmit a Dészolg, akkor ne is
jöjjön panaszkodni. A bölcsõdével kapcso-
latban még Bódai Gábor kezdeményezése
volt, hogy rendezzék az udvart. Szó volt pá-
lyázatról.
Dr. Sükösd: A bölcsõde kétpólusú problé-
ma. Szeptember 1-jétõl 15 gyerek várako-
zik, tehát a hely is kevés lesz. Idén az ud-
vart mindenképpen szeretnénk megolda-
ni.
Nedoba: A közmunkások is letérkövezhe-
tik.
Szilveszterné egy hozzá érkezett névtelen
levelet olvasott fel, melyben az állt, hogy
senki nem ellenõrzi a tehergépjármûvek
parkolását, pedig az sok esetben nem te-
lephelyen történik, hanem a sofõr háza
elõtt.
Demeterné dr. Venicz Anita: Ha nincs
konkrét bejelentés névvel, címmel, akkor
nem tudunk intézkedni. Csak konkrét be-
jelentésre tudunk reagálni, és megoldani a
problémát.
Dr. Sükösd: Ha valaki ott lakik és a mun-
kaeszközével parkol engedéllyel, akkor
nehéz ebben eljárni. Szerzett jogot nehéz
elvenni.

Hargitai–Kiss Virág
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Dr. Sükösd: Egyeztettem velük, de mivel –
a postával ellentétben – nem állami cég,
ezért maximum kérni lehet. Az ATM-et
sem tudom biztosra ígérni, mert nem olyan
irányba mentek a tárgyalások, ahogy sze-
rettük volna.

Nagy György hasznosnak vélné Sárbogárd
és Sárszentmiklós különválasztását.

Dr. Sükösd: Az önkormányzatnak ilyen
törvényi lehetõsége nincs. Ameddig én
ülök itt, addig ilyet nem írok alá, mert mû-
ködésképtelenné teszi a várost. Ha ez
mégis megtörténne, én fölállnék és távoz-
nék.

Nagy György: Meg kéne próbálni. Ez az
önkormányzat nem az, amit akartunk és
megszavaztunk. Nem a helyiektõl függ,
hogy van-e például uszoda.

Dr. Sükösd: Bárki próbálja csinálni egy hé-
tig, hogy mit lehet elérni és mit nem. Nem
állami automatizmusok szerint dõlnek el a
dolgok.

Szeretnék piramist

Nagy György: Amiket a fórumokon mon-
dunk, abból nem sok minden valósul meg.
Elmondtam párszor, hogy az iskolához a
Vasút utca felé lehetne nyitni egy kijáratot.

Dr. Sükösd: Én meg szeretnék egy pira-
mist. Azért mondtam ilyen képtelen dol-
got, mert az magánterület. Számos olyan
dolgot tetszik fölvetni, amiket nem lehet
megvalósítani.

Pluhár István: Köszönöm a polgármester-
nek és a testületnek azt a munkát, amit
Pusztaegresért és Sárhatvanért tettek: lett
háziorvosunk, nagy öröm, hogy ilyen gyor-
san. Nagy összeget fel mertem volna tenni,
hogy nem lesz háziorvosunk többé. De kö-
szönetet kell mondanunk dr. Horváth
Endrének, az elõzõ orvosunknak is, mert
ingyen adta át a praxist. Az új orvosnak jó
munkát kívánunk. Bízunk benne, hogy sok
idõt tölt el közöttünk. Örökös gond a
sárhatvani víz minõsége. 20 éven keresztül
megkaptuk, hogy tervben van, nyugodtan
legyünk.

Dr. Sükösd: A vízminõség javítására pályá-
zatot nyertünk. A Nemzeti Fejlesztési
Programiroda intézi ennek megvalósulá-
sát. A szerzõdés már alá van írva. Ezt a fej-
lesztést még ebben a ciklusban meg kell
csinálni, erre uniós szankció van.

Pluhár István: Sárbogárdon sok olyan em-
ber és közösség él, akik sokat tesznek a vá-
rosért. Nagy örömmel hallottam, hogy
szervezõdik a KRESZ-park újjáépítése.
Kérem, hogy hathatósan segítsék a képvi-
selõk ezt a kezdeményezést. Fogjunk
össze, tegyünk együtt a városért! Kicsit
többet kellene mozogniuk az emberek kö-
zött a képviselõknek, hogy a nyugalmat és
a szeretetet közvetítsék. Tegyük félre a
nagypolitikát ebben a kisvárosban! Nem
minden a pénzen múlik, sok dolog megva-
lósításához elegendõ az önzetlenség. A
munkához sok sikert kívánok!

Víz, utak, papír

Rigó József: Víz, víz víz! 31 néhány éve,
hogy a Sávoly közben lakom. Komoly tél
volt, befagyott a víz mindenhol, nálunk
nem. Ez gond. Ezt feltétlen meg kéne ol-
dani. A másik a temetõ ravatalozójától
délkeletre lévõ víz.

Dr. Sükösd: Zúzalék lett oda terítve. Meg-
van már a mûszaki megoldás, de engednie
kell az idõnek, hogy megvalósítsuk.

Rigó József: 5 cm bitumen kéne az utakra,
nemcsak kátyúzni. Több helyen a fák be-
nyúlnak az útra, villanyvezetékekre. Mikor
megy a szemétszállító, zuhognak az ágak.
Kötelezzék a tulajdonosokat, hogy nyes-
sék le, vagy vágják ki a fákat.

Dudar Gyula: Öt éve az Ady Endre úti la-
kótelepre zöld dobozokat hoztak, állítólag
papírgyûjtésre. Azóta egyszer sem ürítet-
ték ki.

Dr. Sükösd: A Dészolg kezeli, rá fogunk
kérdezni.

Dudar Gyula: A kiszórt szemetet nekünk
kell összeszedni. Ha nem végzi el a cég a
feladatát, akkor szankcionálni kell.

A lakó említette az elsõ épületsoron a par-
kolási gondokat is, ami akadálya a mentõk
bejutásának.

Dr. Sükösd ígérte, hogy jelzik a rendõrség-
nek a problémát.

„Szívembõl szóltál”

Nedoba Károly (Pluhár Istvánnak): Pista,
a szívembõl szóltál. Tudom, hogy anyagi-
lag és közösségileg is példaértékû, amit te-
szel, ezért amit mondtál, hiteles a szádból.
2002 óta ülök itt. Örültem volna, ha ilyen
ellenzékünk van, és ilyen lojális sajtónk.
Imitt-amott van egy-egy ellenszavazat, de
konszenzus alapján döntünk. Kimondott
veszekedések, személyeskedések nincse-
nek, és úgy gondolom, nem is lesznek.
Amit te mondasz, az mûködik. De abban
egyetértek, hogy a nagypolitikában ez van.
Sárbogárdon és a kisebb településeken
nincs nagypolitika. Az áldozatos munkát,
amit tanúsítasz, köszönöm. Gyuri bácsi, az
önkormányzattól elvontak sok dolgot,
amikrõl nem mi döntünk már. Soha nem
volt olyan fajsúlyos képviselõnk az ország-
gyûlésben, aki olyan befolyással lett volna,
hogy ne csak morzsák jussanak. Remélem,
eljön a lakoma ideje is egyszer. Mi csak a
feltételeket tudjuk biztosítani, pályázatot
beadni. Hogy mi hogy dõl el, abban nem mi
döntünk.

Dr. Sükösd: Az általad mondottak elsõ ré-
szével egyetértek, a második részével nem.
Pályázat nem jön, azt meg kell keresni. A
pályázati eredményességbõl látszik, hogy
nem mindegy, ki hol ül.

Hargitai–Kiss Virág

Tájékoztató
A Sárbogárdi Járási Hivatal

2017. január 1-jétõl érvényes
elérhetõségeirõl és

ügyfélfogadási rendjérõl:

Kormányablak Osztály
ügyfélfogadása

Sárbogárd, Hõsök tere 2. földszint,
telefon: (25) 795-249, (25) 795-229,

fax: (25) 520-290,
e-mail:

kormanyablak.sarbogard@fejer.gov.hu,
hétfõ 7.00–17.00, kedd 7.30–12.00,

szerda 7.30–16.00, csütörtök 8.00–18.00,
péntek 7.00–12.00

Hatósági Osztály és Gyámügyi
Osztály ügyfélfogadása

Sárbogárd, Hõsök tere 2., I. emelet,
telefon: (25) 520-291, fax: (25) 520-290,
e-mail: hivatal.sarbogard@fejer.gov.hu

hatósági és szociális igazgatási
hatáskörök tekintetében

ügyfélfogadás

hétfõ 8.00–11.30, szerda 8.00–11.30 és
12.30–15.00, péntek 8.00–11.30

gyámügyi hatáskörök tekintetében
ügyfélfogadás

hétfõ 7.30–11.30,
szerda 7.30–11.30 és 12.30–16.00

Foglalkoztatási Osztály
ügyfélfogadása

Sárbogárd, Túry Miklós u. 3.,
telefon: (25) 508-175, (25) 407-317,

fax: (25) 508-175,
e-mail:

foglalkoztatas.sarbogard@fejer.gov.hu,
hétfõ 8.00–14.00, szerda 8.00–14.00,

csütörtök 8.00–14.00, péntek 8.00–12.00

Földhivatali Osztály ügyfélfogadása

Sárbogárd, Hõsök tere 17.,
telefon: (25) 508-615, (25) 508-020,

fax: (25) 518-021,
e-mail: foldhivatal.sarbogard@fejer.gov.hu,

hétfõ 8.00–15.30, kedd 8.00–10.00,
szerda 8.00–15.30,

csütörtökön nincs ügyfélfogadás,
péntek 8.00–12.00

Ügysegédek ügyfélfogadása

Alap – szerda 13.00–15.00, Dózsa Gy. u. 31.;
Alsószentiván – szerda 15.00–16.00, Béke
u. 56/a.; Cece – kedd 8.00–12.00, csütörtök
12.30–16.00, Deák F. u. 13.; Hantos – hétfõ
8.00–9.00, Nagylóki u. 3.; Igar – péntek
10.00–11.00, Fõ u. 1.; Mezõszilas – péntek
7.30–10.00, Fõ u. 111.; Nagylók – hétfõ
9.00–10.00, Hunyadi J. u. 1.; Sáregres –
hétfõ 13.30–14.30, Kossuth u. 10.; Sárke-
resztúr – szerda 8.00–12.00, Fõ u. 34.;
Sárszentágota – csütörtök 8.00–10.00, Má-
jus 1. u. 1.; Vajta – hétfõ 15.00–16.00, Sza-
badság tér 1.

Simon János hivatalvezetõ
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– Emlékszel-e arra, hogy amikor néptáncol-
tál, melyik viselet állt hozzád a legközelebb?
– Több tájegység táncait táncoltuk, és min-
den egyes tájegységnek (sokszor falura le-
bontva) megvolt a viselete, amit éppen ma-
gunkra húztunk. Ennek megfelelõen sok
viseletünk volt. A testvéremmel mindig
extra érdeklõdést mutattunk aziránt, hogy
mit veszünk fel. Sokszor magunk utánajár-
tunk, hogy eredeti darabokat viseljünk. A
legkedvesebb számomra a mezõföldi vise-
let volt, mert az a szülõfalum, Alap tájegy-
sége.
– Amikor utánajártatok, bele is folytatok ab-
ba, hogy kialakítsátok a ruhatárat, és mond-
tátok, hogy „köszönjük, majd mi megold-
juk”?
– Ilyenre sokszor volt példa. Az mozgatott
minket, hogy minél hitelesebben tudjunk
megjelenni, hogy véletlenül se fals képet
közvetítsünk, minél jobban belemenjünk a
részletekbe, minél archaikusabb darabo-
kat tudjunk bemutatni.
– Akkor már nekiálltál varrni egészen korán
ezek szerint. Úgy emlékszem, kislánykorodtól
kezdve táncoltál.
– 5-6 évesen kezdtem el táncolni. Varrni
nem tudtam olyan kiskoromtól kezdve, de
mindig is érdekelt, foglalkoztatott.
– A családban volt, aki meg tudta mutatni a
praktikákat, vagy te magadtól jöttél rá, hogy
mit hogyan kell csinálni, aztán kértél/szerez-
tél egy varrógépet?
– Szeretem magam megtapasztalni a dol-
gokat. Üknagyanyám varrónõ volt, férfi-
szabó. A család nõi ágán mindenki nagyon
kreatív, szerintem az érdeklõdésem innen
fakad.
– Nem mondanám csak a nõi ágat, mert a
testvéred is úgy él bennem, hogy nagyon egye-
di figura, jó kiállású, jóképû srác, aki mindig
úgy öltözött, hogy fölfigyelt rá az ember. Õ is
kapott ebbõl az örökségbõl. Õ volt a modelled?
Szívesen hordta azokat, amiket te kitaláltál?
– Õ nagyon szívesen hordja a ruháimat a
hétköznapokban is. Õ az úgynevezett fit-
ting modellem, rajta nézem meg az elsõ
darabokat.
– Mi volt az a fordulópont az életedben, ami-
kor azt láttad, hogy ez a kreativitás a divat irá-
nyába mozdul és te is ebbe szeretnél indulni?
– Érettségi közben.
– Pedig akkorra már be kellett adni min-
denféle jelentkezést.
– Be is adtam, kivéve ezt az egyet, mert ide
nem kellett állami úton jelentkezni.
– Hova adtad be?
– A Mod’Art mûvészeti és divatiskolába.
Ez egy francia magánegyetem.
– De még az érettségi elõtt képzõmûvészeti
irányba jelentkeztél?
– Magyar és néprajz szakra jelentkeztem.
Érettségi elõtt jártam rajzelõkészítõre ide,
Budapestre, és Tóth István tanította ne-

kem a divatrajzot. Ez volt az elsõ konkrét
út, ami elindított a divattervezés irányába.
– Nem volt benned bizonytalanság, hogy ez
mégiscsak mûvészet, és a mûvészek a régi kép
szerint egy kis lepusztult padlásszobában pró-
bálnak alkotni, de ez nem hoz annyi pénzt a
konyhára?
– Nem volt ilyen bennem, sõt, vonzott a
szenvedõs része az életnek. Nagyon szere-
tem például az orosz irodalmat, ott abszo-
lút lepukkant karaktereket ábrázolnak.
– Miért vonz ez téged?
– Lehet, hogy azért, mert eléggé kiegyen-
súlyozott családi környezetem van, és ez
újszerû volt számomra.
– Meg is tapasztaltad?
– Igen.
– Mert más olvasni, így azonosulni, szim-
patizálni valamivel, mint megélni a fájdal-
mas és nehéz részét.
– Most is tapasztalom. Ez egy nagyon
hosszú folyamat még.
– Még most is benned van, hogy oké, ez szen-
vedés, de mégis nekem jó, vagy elbizonytalanít
téged.
– Néha elbizonytalanít, de akkor mindig

kapok egy olyan visszacsatolást az élettõl,
szakmától, hogy mégiscsak van helyem itt
és megéri a szenvedés. Ez nem rossz szen-
vedés, hanem inkább alkotói.
– Ami kell.

– Enélkül nem megy.
– Említetted a Mod’Artot. Hogyan figyeltél föl
erre az iskolára, és mik voltak a jelentkezés
feltételei?

– A rajzos elõkészítõn Tóth István ajánlot-
ta, hogy szerinte nekem való lenne, próbál-
jam meg mindenképpen. Erõsen elmen-
tem a divatrajzok irányába, és ez jól is jött,
mert a felvételi egy rajzalkalmasságiból
állt, illetve egy elbeszélgetésbõl.

– A szüleid nem fogták a fejüket, hogy „ó, kis-
lányom”?
– De, biztosan, de próbáltam jól teljesíteni.
Nem arról volt szó, hogy befizetnek egy is-
kolába, és én ott de jól elvagyok és nincs
szükség arra, hogy valódi eredményeket
mutassak fel, hanem mindig is igyekeztem
honorálni számukra is.
– Hány éves képzést nyújtott ez az iskola és
mennyire érezted kemény kihívásnak?
– Hat félév volt, iszonyatosan nehéz, sokat
kellett éjszakáznom, rengeteget dolgoz-
tam, hétvégente nem igazán tudtam haza-
járni. Nagy kitartásra volt szükségem.
– Láttam a ruháidon két fácánt. Mikor szüle-
tett meg ez a jelkép?
– A két fácán a márkám logója. A nagypa-
pám vadász volt, így a vadászkultúrához is
eléggé közel kerültem. Az a miliõ, amiben
õ élt, nagyon szimpatikus volt számomra,
úgyhogy ez magától adódott. A harmadik
év végén született meg ez a logó, a tanul-
mányaim alatt.
– Mikor alakítottad ki a saját márkádat?
– A harmadik év végén egy diplomamun-
kát kellett elkészíteni, melynek több része
volt. Az alapja az 5 sziluettes kollekció
volt. A ruhadarabok mellé egy világot,
márkát kellett megálmodni arculattal, lo-
góval, életérzéssel, ahogy ez az életben is
van. Nekem akkor született meg ez a már-
ka.
– Ezt le kellett védetni, hivatalossá tenni?
– Hivatalos vállalkozói oldala van, de nincs
levédetve. Nem tudom, hogy erre szükség
lenne-e. Szerintem itthon eléggé szûk ez a
piac.
– Ezen a téren segített az iskola?
– Az élet segített. Anyukámék is vállalko-
zók, az õ tanácsaikat tudtam hasznosítani.
– Most már boltban lehet kapni a ruháidat.
Kellett házalnod, hogy „tessék, hoztam a kol-
lekciómat”?
– Ilyen nem volt. Két üzletben lehet kapni
jelen pillanatban a ruháimat, az egyik a
Monofashion, a másik az Antonym, ahol
most is vagyunk. Mindkettõben tavaly

Fácán a kifutón
Folytatás az 1. oldalról.
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szeptember-október óta lehet kapni a ru-
háimat. A Monofashiontõl úgy kerestek
meg, hogy ismerték a márkámat, és szerin-
tük beleillik az õ világukba. Az Antonymes
kapcsolat egy jó barátságból alakult ki. Az
iskolában fölöttem járt Annamari, az üzlet
tulajdonosa, õ álmodta meg ezt a „csak fér-
fiaknak magyar tervezõktõl” irányvonalat.
– Ez is nagyon egyedi, hogy csak fiúknak ter-
vezel. Ahogy néztem a ruháidat, ez az igazán
bevállalós bohém srácoknak való ruhatár.
– Abszolút, illetve nem zárkózom el attól
sem, hogy lányok hordják, a bevállalósabb
lányok, akik fel tudják vállalni ezt a nemte-
lenséget, illetve azt az irányt, hogy nem
kell kategorizálni az embereket.
– Miért ezt az irányt választottad?
– A diplomamunkám férfiaknak, fiúknak
született szintén. Több lehetõséget láttam
benne, mint a nõi ruhatervezésben.
– Benne volt egy kicsit az is, hogy férfiaknak
kevesebb holmit találni, a nõk piaca pedig
telítve van?
– Ezt inkább késõbb láttam. Ami elindí-
tott, az inkább az volt, hogy fiútestvérem
van, és én sem vagyok az a típus, aki na-
gyon nõiesen öltözködik. Sokkal jobban
érzem magam egy fiúsabb ruhában. Ez a
világ kényelmesebb nekem.
– Érdekes, hogy ezt mondod, mert a népvi-
selet, amiben táncoltál és amivel foglalkoztál
is annak idején, hihetetlenül nõies.
– Ez így van, abban jól éreztem magam.
– Nincsen sok darab az alkotásaidból, ezért is
abszolút egyediek a ruhák. Te magad készíted
õket, vagy csak tervezed?
– Én tervezem, illetve a kivitelezésével,
gyártatásával foglalkozom, hogy hogyan
jut el varrónõhöz, de a varrásban van segít-
ségem.
– Olvastam rólad, hogy több helyen is szere-
peltél, például a Gombold újra! elnevezésû,
magyar tervezõk ruháit felvonultató rendez-
vényen, ahol a döntõbe jutottál.
– A Gombold újra! volt az elsõ nagyobb di-
vatbemutató, amin részt vehettem 2014-
ben. Ez egy többfordulós pályázat volt,
amit a Design Terminál írt ki. Erre a diplo-
mamunkám egy részét adtam be kiegészí-
tett darabokkal. Voltak személyes meg-
hallgatások, onnan jutottam a döntõbe,

ami azt jelentette, hogy volt a Central
European Fashion Show, aminek kereté-
ben bemutathattam én is a ruháimat.
– A modelleket te választottad ki?
– Akkor még nem, az öt fiút õk biztosítot-
ták.
– Így hogy saját márkád van, a magyar divat-
szakmában ismert név vagy?
– Most már igen, de azt hozzá kell tenni,
hogy ez egy szûk szakmai kör, és bent ma-
radni nehezebb.
– De azért bejutni is nehéz, ennek jelentõségét
se kicsinyítsük.

– Kitartás kell hozzá.
– Az új, 2016-os kollekciódban a lógó szala-
gok mit fejeznek ki?
– Ez egyrészt a trend része. Minden évben
én is figyelemmel követem a trendeket.
Mindig úgy dolgozom, hogy megtaláljam a
magam inspirációját a trendekben is.
Alapvetõen a népi kultúra az, ami nagyon
nagy hatással van a munkáimra, a szalagok
a lányok hajában, a kötõk, lógó rojtok.
– A 2016-os kollekciódat erõteljesen egy csa-
ládi történet motiválta.
– A dédnagymamám Jugoszláviából szö-
kött át Magyarországra.
– Anyai, vagy apai dédnagymamád?
– Anyukámnak a nagymamája. Nagyon ki-
csi volt, amikor el kellett hagyniuk a saját
otthonukat.
– A családjával együtt jött?

– Anyukájával. Apukájuk késõbb csatlako-
zott hozzájuk, de ez is nagy titokban tör-
tént. Számomra annyira megrázó ez a tör-
ténet, hogy megihletett.
– Errõl tudtál kiskorod óta?
– Nem.
– Mikor derült ki ez a történet?
– Talán két éve.
– Hihetetlen, hogy ez egy fontos családi sztori,
huszonéves lány vagy, és nem tudtál errõl.
– Sosem volt eltitkolva, de ezek a családi
történetek mindig egy-egy szófoszlányból
derülnek ki, és ameddig nem kérdezek
vissza, addig nem bontakozik ki. Eddig
csak elengedtük a fülünk mellett, de egy-
szer, amikor a dédim közlékenyebb volt,
elmesélte az egészet.
– Õ még él?
– Igen, 93 éves.
– Te magad olyan ruhákat hordasz, amiket te
tervezel?
– Szoktam, igen.
– Hol szeretsz vásárolni?
– Inkább letisztultabb, nemsemleges ruhá-
kat szeretek hordani. Sokszor vásárolok
férfiosztályon.
– Azon gondolkoztál-e már, hogy nagyobb di-
vatbemutatón is részt vegyél a ruháiddal?
– Ez általában meghívásos alapon törté-
nik. Többször kaptam már ilyen rendez-
vényre felkérést. Sajnos ezeknek általában
nagyon nagy költségük van, ezért egy kez-
dõ tervezõ nem mindig engedheti meg ma-

gának. Idén elõször veszek részt külföldi
divatbemutatón. A New York Fashion
Week keretében lesz az egyik, a másik
pedig júliusban a Helsinki Fashion Week-
en.
– Ehhez szponzor kellett?
– Egy inkubátorprogram keretében foglal-
koznak velem. Egy kollekciót kell vinni,
ami minimum 20 modell.
– A felöltöztetésben, gondolom, te is segítesz.
– Igen, szeretek ott lenni.
– Ott vagy, jóváhagyod, és akkor mehetnek a
kifutóra.
– Igen.
– Te már végigvonultál a kifutón saját ruhá-
ban?
– A végén elõ kell jönni és meghajolni, úgy-
hogy igen.

Hargitai–Kiss Virág
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Életet menthetsz – Hõs lehetsz
A cecei Egészségfejlesztési Iroda szervezésében a Sárbogárdi
Mentõállomás vezetõje, Tóth Rajnald tartott újraélesztési bemu-
tatót és gyakorlatot az alapi Arany János Általános Iskolában
nyolcadik osztályosoknak. A gyerekek nagy érdeklõdéssel hall-
gatták a bemutató elõtti elõadást, majd maguk is végezhettek új-
raélesztési gyakorlatot egy tesztbábon, és egymáson gyakorolták,
hogyan kell a sérültet stabil testhelyzetbe fordítani.

Rajnaldot sok iskolába hívják, és mindenhol igen érdeklõdõk a
gyerekek. Ez azért is örvendetes, mert mindenki kerülhet olyan
helyzetbe, hogy baleset, vagy hirtelen rosszullét, infarktus miatt

neki kell segítenie valakinek az újraélesztésében, s rajta múlik
esetleg a bajba jutott ember életben maradása. A voltaképpen
egyszerû gyakorlatot könnyû elsajátítani. Sok esetben az embe-
reknek csupán nincs bátorságuk hozzákezdeni az újraélesztéshez,
mert attól félnek, hogy ezzel kárt okoznak. Ha elmulasztunk se-
gítséget nyújtani, azzal sokkal nagyobb bajt okozunk, mint ha a
mentõk kiérkezéséig megpróbáljuk megtenni a tõlünk telhetõt.
Az újraélesztési gyakorlat a jártasság mellett a bátorság és maga-
biztosság megszerzésére ad lehetõséget.

Hargitai Lajos

ÁROKBA BORULT EGY AUTÓ
A 63-AS ÚTON

A sárbogárdi tûzoltók közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget feb-
ruár 14-én. A 63-as számú úton, a Sárbogárd és Rétszilas közötti szaka-
szon egy személygépjármû az árokba hajtott, ahol felborult. Vezetõje
súlyos sérülést szenvedett. A tûzoltók az autót elõször a kerekeire for-
dították, ezt követõen elvégezték az áramtalanítást és megszüntették a
forgalmi akadályt.

Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó alezredes,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI

RABLÓT FOGTAK ALAPON

A járõrök Alapon igazoltattak 2017. február 9-én délelõtt egy 19
éves helyi lakost, aki ellen a Dunaújvárosi Járásbíróság rablás
bûntett elkövetése miatt elfogatóparancsot bocsátott ki. A rend-
õrök a férfit elfogták, a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra elõállí-
tották, majd õrizetbe vették.

RÁCS MÖGÉ KERÜLT

Cecén a Deák Ferenc utcában igazoltattak a járõrök 2017. febru-
ár 13-án délelõtt egy 36 éves helyi lakost. A rendõrök megállapí-
tották, hogy a Székesfehérvári Törvényszék K. Anna ellen elfoga-
tóparancsot bocsátott ki, mivel a rá jogerõsen kiszabott elzárás
büntetés letöltését nem kezdte meg. A rendõrök a helyi lakost el-
fogták, a rendõrkapitányságra elõállították, majd õrizetbe vették.

TOVÁBBRA IS VÁRJÁK A LEENDÕ
HATÁRVADÁSZOK JELENTKEZÉSÉT

A rendõrség munkatársai egy székesfehérvári nagyáruházban
népszerûsítik a határvadász-hivatást.
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság toborzó csoportjának tag-
jai 2017. február 14-e és 16-a között Székesfehérváron, az Auchan
áruházban várják az érdeklõdõket. A szakemberek a személyes
találkozó alkalmával 12 óra 30 perc és 15 óra 30 perc közötti idõ-
ben nyújtanak felvilágosítást a határvadászképzés felvételi eljárá-
sáról, az alkalmassági vizsgálatok részleteirõl és a fizikai felmé-
réssel kapcsolatos követelményekrõl. Az érdeklõdõk a hivatásos
szolgálatellátással kapcsolatos tájékoztató kiadványokat, a konk-
rét elhatározással érkezõk pedig felvételi egységcsomagot vehet-
nek át a rendõrség munkatársaitól.
Azok a jelentkezõk, akiknek nincs alkalmuk személyes találko-
zásra, tájékozódhatnak a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
Humánigazgatási Szolgálatán, a megye rendõrkapitányságain és
rendõrõrsein, illetve a szükséges információkat a rendõrség hon-
lapján is megtalálják

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK HÍREK
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Vágják a fát
hûvös halomba

Nem múlik el év, hogy a villanyvezetékek
alatti fák durva nyesése miatt ne panasz-
kodnának az áramszolgáltató által megbí-
zott cégre. Az idén a Kinizsi utcából hívott
az egyik lakó, hogy az udvarában álló nyír-
fát úgy megcsonkították, hogy azt ki kell
vágni, mert nem maradt egyetlen ép ága
sem. Emellett a többi, a kertjében lévõ fát
is kegyetlenül megnyesték. Ezt a mûvele-
tet az utcáról végezték el, anélkül, hogy
szóltak volna a tulajdonosnak. A nyesedék
egy részét, ami az utcára kihajlott, kívül
hagyták, a többi az udvaron landolt.

Azt kérdezi a károsult lakó, hogy milyen
jogon okoz kárt az áramszolgáltató megbí-
zottja magánterületen, fõként minden elõ-
zetes figyelmeztetés nélkül.

Hargitai Lajos

Az E.ON gyorsabb, modernebb,
biztonságosabb ügyfélkezelési rendszerre vált
Átmeneti változás várható a számlázásban és az ügyintézésben a

rendszerfrissítés alatt

Teljes körû rendszerfrissítést végez február 16-a és 25-e között ügyfélszolgálati rendszerében az E.ON,
hogy a jövõben még gyorsabban, korszerûbben és biztonságosabban álljon ügyfelei rendelkezésére. A
fejlesztés kapcsán az ügyfelek néhány átmeneti változást tapasztalhatnak, melyekrõl az E.ON több
csatornán keresztül elõzetesen tájékoztat mindenkit.
Az informatikai háttérrendszer fejlesztésére a még gyorsabb kiszolgálás, korszerûbb és biztonságo-
sabb adatkezelés érdekében van szükség. Mivel az E.ON Hungária csoport Magyarországon több mint
hárommillió ügyfelet szolgál ki, az átállás komoly elõkészületeket igényel, és lebonyolítása sem történ-
het meg észrevétlenül, egyik napról a másikra.
Február 16-a 22 óra és február 25-e között, a fejlesztés idõszaka alatt továbbra is fogadja a vállalat a hi-
babejelentéseket telefonon, személyesen és írásban; az ügyfelei kérésére végrehajtja a visszakapcso-
lásokat; elérhetõ az általános tájékoztatás telefonon, személyesen és írásban is. Emellett változatlanul
lehetõség lesz a mérõállás rögzítésére automatán, sms-ben, online és az ügyfélszolgálatok terminálja-
in, valamint az elõre fizetõs mérõk feltöltésére is. A rendszerfrissítés miatt semmilyen plusz költség
vagy díjváltozás nem jelentkezik az ügyfeleknél.
Korlátozottan lesz azonban elérhetõ a vállalat ügyfélkezelési rendszere, illetve a számlák érkezésének
idõpontja is eltérhet a megszokottól. Az ügyfeleknek érdemes felkészülniük, hogy a februári esedékes-
ségû számlák a megszokottnál korábban érkezhetnek, a szokásos fizetési határidõ azonban változatla-
nul rendelkezésre áll majd. A csoportos beszedési megbízással fizetõ ügyfeleknél a fejlesztés megkez-
déséig esedékes számláknál nem lesz változás, a rendszerfrissítés idejére esõ számlák esetén azonban
a megszokottnál késõbb vonhatják majd le a havi díjat. Éppen ezért elõfordulhat, hogy egy hónapon be-
lül kétszer történik levonás, így szükség esetén a limitkorlát emelésére érdemes lesz odafigyelni, hogy
a megfelelõ fedezet rendelkezésre álljon.
Az átállás ideje alatt az online ügyintézési rendszerben csak a mérõállás bejelentése funkció lesz elér-
hetõ, Komfort Kártyával való számlafizetésre pedig nem lesz lehetõség. Az ügyfélszolgálati irodák nyit-
vatartási rendje nem változik, azonban a munkatársak sok esetben csak rögzíteni tudják a megkeresé-
seket, ezek megválaszolása utólag, írásban történik majd.
Az ügyfélszolgálati rendszer megújításának tervezésekor az E.ON szakemberei számára fontos szem-
pont volt, hogy a munkálatok ideje alatt ügyfeleik a lehetõ legkisebb mértékben érzékeljenek változást
az ügyfélszolgálat minõségében. A szolgáltató ugyanakkor arra kéri fogyasztóit, hogy amennyiben
ügyintézést terveznek, akkor lehetõleg az átállás idõszaka elõtt, vagy azt követõen vegyék fel a kapcso-
latot az E.ON ügyfélszolgálatával, elkerülve az esetleges torlódást vagy hosszabb várakozási idõt.

E.ON-sajtóközlemény

Tartsa bérletét új típusú
személyazonosító igazolványán!

Elég egy igazolványt magánál tartania,
és még 3 % kedvezményt is kap a bérlet árából

A Budapest és Pusztaszabolcs között rendszeresen vonattal utazók mostantól új típusú sze-
mélyazonosító igazolványukon (eSzemélyi) elektronikus adatként tárolhatják bérletüket. A
közösségi közlekedési szolgáltatók közül elsõként a MÁV-START teszteli a fejlesztést a gyakor-
latban is.
A Budapest–Pusztaszabolcs vonalszakaszon már elektronikus bérletet is válthatnak az új típusú, 2016.
január 1-jével bevezetett személyazonosító igazolvánnyal (eSzemélyi) rendelkezõ utasok. Az okmány a
vizuális és elektronikus személyazonosítás, valamint az elektronikus aláírás mellett alkalmas a TAJ
(társadalombiztosítási azonosító jel) és az adóazonosító jel tárolására is.
A bérlet ebben az esetben nem egy nyomtatott dokumentum: a MÁV-START pénztárosai az eSze-
mélyin található chipre „írják fel”, vagyis azon rögzítik digitálisan a megvásárolt terméket. A vonatokon
szolgálatot teljesítõ jegyvizsgálók – a nyomtatott menetjegyekhez hasonlóan – a modern jegyértékesí-
tési rendszerrel együtt bevezetett új fedélzeti eszközökkel tudják ellenõrizni, elektronikusan kiolvasni a
bérlet érvényességét.
Az eSzemélyire írt bérlet óriási elõnye, hogy az utasnak nem kell papíralapú bérletet õriznie, magánál
tartania, ráadásul 3 % kedvezményt kap annak árából! A sokoldalú, új típusú személyazonosító igazol-
vány egy újabb funkcióját a vasúttársaság – a tapasztalatgyûjtés, a lehetõség késõbbi országos kiter-
jesztésének elõkészítése érdekében – innovatív megoldásokra nyitott utasaival együtt kívánja tesztel-
ni. Az elektronikus személyivel rendelkezõ utasok egyelõre három helyszínen – a budapesti Déli pálya-
udvaron, a százhalombattai állomás melletti mobil jegypénztárban és Pusztaszabolcs állomáson – ve-
hetik igénybe a vasúttársaság új szolgáltatását.
A vasúttársaság új szolgáltatásáról bõvebb információ a MÁV-csoport honlapján olvasható:
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/utazzon-eszemelyivel-budapest-pusztaszabol
cs-vonalon. Az utasok érdeklõdhetnek a Déli pályaudvar, a pusztaszabolcsi és a százhalombattai jegy-
pénztárban, vagy a MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálatnál is.

MÁV Magyar Államvasutak Zrt., Kommunikációs Igazgatóság
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XX. Alsószentiváni Iskolabál
2017. február 11-én, szombaton 19 órakor
már kereken 20. alkalommal kezdõdött
meg az iskolabál. Az évfordulóról a bál kez-
detén egy kis videó vetítésével emlékeztünk
meg, amelyben visszaidéztük egy kicsit az
elmúlt mulatságok hangulatát 1998-tól
napjainkig.
A hagyományos nyitótáncot a szokásoknak
megfelelõen a nyolcadik osztályosok adták
elõ. Méghozzá kétszer is, hogy a szép szám-
mal megjelent családtagok, ismerõsök, ba-
rátok mindegyike láthassa a táncot a torna-
teremben, ami a teljes közönség számára
szûknek bizonyult. Aztán jött a hagyomá-
nyos tanár–diák tánc, és természetesen a ta-
nulók felkérhették egy táncra a szüleiket is.
Az este folyamán két meglepetéstáncot is
bemutattak a tanulók, amit szintén nagy
tetszéssel fogadott a közönség. Szerényte-
lenség nélkül állítható, hogy mindkét pro-
dukció kirobbanó sikert aratott, a táncoso-
kat vastapssal jutalmazta a tömeg.
A rendezvény során a ballagó osztály kö-
szönetnyilvánítására is sor került: a táncok
betanításáért Vágásiné Madarasi Anett ta-
nárnõ vehetett át egy kis ajándékot, aki egy-
ben a ballagó nyolcadikosok osztályfõnöke
is.

A bál hajnali háromig tartott, a kitartóbbak egészen addig bírták.
Volt mindenféle sütemény (legyen áldott a szülõk arany keze),
igazi retro szendvicsek (margarin, felvágott, tojás, sajt, csemege-
uborka és Piros Arany), tombola (ahol 75 értékes nyeremény-
tárgy talált gazdára), büfé (mivel megmondta az öreg Kiss, ne
csak együnk, igyunk is), a báli hangulatot pedig a nagyvenyimi
Szabó duó biztosította, ismét közmegelégedésre.

Ezúton is köszönjük a szülõk segítségét, szervezõmunkáját!
Köszönjük Bertók Ferenc közremûködését is, aki a bál legjobb
pillanatait videofelvételeken is megörökítette, így lesz alkalmunk
visszaidézni ennek a nagyszerû estének a legszebb pillanatait.

Kiss Attila
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Kalandos verseny a Mészölyben
Iskolánk fontos célkitûzése az olvasás
megszerettetése a gyerekekkel. Ez nem
könnyû feladat, mert sokkal szórakozta-
tóbb online játékokkal s különféle digitális
csodákon lévõ színes, dallamos, izgalmas

figyelemelterelõkkel játszani a mai fiata-
loknak.
Mindennek ellenére iskolánk 25 csapattal,
több mint száz tanulóval csatlakozott a
Szalay Kiadó Kalandos versenyéhez. A

verseny mottója: Olvasással a tudásért!
Ugyanis nemcsak az olvasás a cél, hanem a
szöveg feldolgozása, megértése különféle
izgalmas, kreatív feladatokon keresztül.
Kollégáimmal bevittük a gyerekeknek a
megjelölt könyvet, s felolvasva belõle fel-
keltettük érdeklõdésüket. A kedvüket
csak fokozta a versenykiírásban felsorolt
értékes nyeremények. Örömmel csatla-
koztak, s még nagyobb örömmel kezdték
olvasni a könyvet. Van, aki már többed-
szerre olvassa a történetet.
Február 8-án abban a megtiszteltetésben
volt részünk, hogy ellátogatott iskolánkba
Szalay Péter, a kiadó igazgatója és csapata.
A versenyben résztvevõ gyerekek, pártoló
pedagógusok ajándékot kaptak, ezzel is
meghálálva lelkesedésünket, biztatva ben-
nünket a további munkára. A találkozás
másik fontos pontja volt, hogy megismer-
tessék velünk a hamarosan megjelenõ kö-
vetkezõ könyveket, melyek a „Zûrös ver-
seny” és „A titkok iskolája” folytatásai.
A kiadó lelkesen fogadta a gyermekek ér-
deklõdését. S mi is boldogan látjuk, hogy a
technika csodái ellenére azért fontos az ol-
vasás, mert ez adja meg az igazi kalandot,
varázslatot, izgalmat az olvasóknak.

Duskáné Lábodi Eszter

A Sárbogárd–Sárszentmiklós Borbarátkör
tisztelettel meghívja a szõlõsgazdákat

február 24-én 16.00 órakor
a József Attila Mûvelõdési Központban tartandó

A SZÕLÕ VÉDELME címû elõadásra.

Elõadó: Németh Tibor,
a KWIZDA Agro Hungary területi képviselõje

Vezetõség

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓ-
SON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frek-
vencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25
MHz-es frekvencián 0–24 óráig.
A Bogárdi TV és a hirdetésfelvétel a szerkesztõségben mûködik, mely-
nek 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 oldalunkon keresztül is
(www.bogardesvideke.hu). Hírekrõl, eseményekrõl a Bogárdi TV futó-
szövegében 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.

A Bogárdi Tévé új mûsorrendje
KEZDÉS: 1, 8, 12, 19 ÓRAKOR.

Részletek a futószövegben.

1 %

A KÖRNYEZETÜNKBEN
ÉLÕ SÚLYOSAN FOGYATÉKOS

GYERMEKEKÉRT
A Csipike Egyesület kéri a tisztelt adózó állampolgárokat,
hogy adójuk 1 %-át ajánlják fel a Sárbogárdon és környékén
élõ súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek javára.

Felajánlásukat elõre is köszönjük!

Az egyesület neve: CSIPIKE EGYESÜLET

ADÓSZÁMA: 18491328-1-07
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Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

NAGY SÁNDORNÉ,
született Kovács Róza

életének 75. esztendejében, január 10-én elhunyt.
Méltósággal viselt, hosszú betegségben otthonában távozott el közülünk.

Temetésére szûk családi körben került sor, hálásan köszönjük mindenkinek, aki
ezt a kérésünket elfogadta, tiszteletben tartotta.

Drága halottunk kedves mosolya,
szeretett lényének emléke mindörökre velünk marad.

Gyászistentiszteletet február 19-én 10 órakor
a református templomban tartunk, szeretettel várjuk a megemlékezõket,

istentisztelet végén a harang érte szól majd.
Gyászoló család

Elment Cseri Kálmán
Aki nem tudja, mi az Isten kegyelmi aján-
déka, csak azért nem tudja, mert nem is-
merte Cseri Kálmánt. De õt mindenki is-
merte. Korunk egyik, ha nem a legnagyobb
hatású igehirdetõje volt – s itt minden szót
mérlegelni kell: igehirdetõ és hatás. A ket-
tõ külön értelmetlen, a kettõ együtt, embe-
rileg, lehetetlen.

Még cecei beosztott lelkész volt, több mint
ötven éve, amikor Sárbogárdon prédikált,
talán nyolc-tíz éves lehettem. Semmire
nem emlékszem, amit azon a hétköznapi
evangelizáción elmondott (a gyermek ha-
mar elkalandozik, ha komoly a szó), de
mindent értettem abból, amit mondott. Ez
volt az õ nagy titka és roppant meggyõzõ-
dése – érthetõen szólni az evangéliumot,
és újra meg újra mondani ugyanazt, mert
egyetlen ugyanaz van: Jézus Krisztus –
mindörökké.

Már teológus voltam, amikor megengedte
a hatalom, hogy a pasaréti lelkész szeminá-
riumot tartson az akadémián. Roppant iz-
galommal készültünk az elsõ alkalmakra,
de nyomban lehûtött bennünket – mi tit-
kokat, mesterfogásokat, pompás módsze-
reket vártunk, de nem volt titok, csak az
Ige, nem voltak mesterfogások, csak az Ige
nyilvánvaló értelme, és nem voltak mód-
szerek, csak az egyetlen út, az imádság,
hogy Isten Szent Lelke felragyogtassa a
szavunkban azt, akit szeretünk: Jézust.
Igen, Cseri Kálmán szerelmes ember volt,
Jézus szerelmese, ezért volt szemérmes és
tartózkodó, ezért nem vegyült e világ dol-
gaiba, ezért nem hajlott ujjongókkal min-

denféle új felé, de ezért volt mindig nyitva
a szíve és az egész élete a Jézus barátai
elõtt. Szerelmes volt Jézusba, akirõl párat-
lan közvetlenséggel, egyszerûséggel, visz-
szafogottsággal és eltökéltséggel szólt –
Jézusról, aki szerette és szereti õt, és ha õt,
akkor téged is.
Nem szívesen vállalt egyházi közfeladatot,
de nem azért, mert sajnálta volna az idõt az
egyház ügyes-bajos dolgaira, hanem azért,
mert nem érezte magát késznek arra, hogy
erõs legyen az erõsködõk között. Mégis,
talán õ volt az egyetlen, aki mindig minden
szolgatársát imádságban hordozta, taná-
csolta, bátorította arra az egyre, az üdvös-

ség-ügyre. Amit pedig engedett a vállára
tenni, azt példaértékû alapossággal és hû-
séggel végezte. Szerette, akiket Jézusa rá-
bízott. Tanácsosként vizitált egyszer ná-
lunk Budahegyvidéken, ahol korábban
évekig volt káplán. Ahogy végigjártuk ifjú-
kora helyszíneit, és mutatta, mi hol volt,
egyszer csak, váratlanul megjegyezte, neki
akkoriban sok könnyes imádsága volt, lát-
va szeretett egyháza foszladozását. Cseri
Kálmán és könnyek? És megfordítva: Cse-
ri Kálmán és a mosoly? Aki hallotta
egy-egy oldó, derûs megjegyzését, tudja:
mély és mindent gyógyító humora is volt.
Mert a Krisztus tanítványa volt – a Meste-
rért minden odahagyó és mindent vállaló,
csak hogy szólhasson Róla, csak hogy ke-
reshesse Õt, csak hogy másokat Hozzá ve-
zethessen. És éppen ezért, az Ézsaiás által
megjövendölt szenvedõ szolgáért, nem
szerette a zajongást. Tudta, hogy az igaz-
ság elõbb-utóbb leveti magáról a sallango-
kat, a pufogtatás csak a magának hízelgõ,
Isten ellen lázadó embert ragadja meg.
Egyszerû akart lenni, amilyen a gyermek –
feltevések és visszavonás nélküli. Súlyos
betegséggel harcolt már két évtizede. Nem
is harcolt, a betegség fölött járt, uralkodott
a bajon, hogy szolgálhasson. Minden
imádságért hálás volt. Minden jobbulást
kegyelemnek vett. S tudta, a Megváltó
öröktõl szereti õt is – és várja, hogy leom-
lott földi sátorháza helyett befogadja a
mennyei hajlékokba.

Bogárdi Szabó István
www.parokia.hu

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett keresztanyánk, nagynéném,

VIMMER JÓZSEFNÉ,
született Dörögdy Mária

2017. február 14-én,
életének 90. esztendejében elhunyt.

Temetése 2017. február 17-én, pénteken,
14 órakor lesz a Huszár-temetõben.

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

SZÉNÁSSY FERENCNÉ,
született Csizmadia Erzsébet,

életének 76. évében elhunyt.

Temetése 2017. február 18-án
15 órakor lesz a Huszár-temetõben.

Gyászoló család

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS

A sárbogárdi református egyház
által alapított Árva Bethlen Kata
Alapítvány kuratóriuma köszö-
netet mond mindazoknak, akik
elmúlt évi jövedelemadójuk 1
%-ával támogatták tevékenysé-
gét. A 2015. rendelkezõ évre vo-
natkozóan 254.000 Ft gyûlt össze,
melyet a 2016-os évben a gyerme-
kek nyári hittantáborára fordí-
tottunk.

További célunk a Sárbogárdi Re-
formátus Idõsek Otthonának tá-
mogatása.

Adószámunk:
18483118-1-07

Megnevezés:
Árva Bethlen Kata Alapítvány

Sárbogárd

Munkájukra áldást kérve felaján-
lásukat köszönjük!
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N. N. VAGYOK
N. N. vagyok, magyar nemzetiségû, felnõtt állampolgár. Sajnos
választójoggal rendelkezem, s e tulajdonságomnál fogva most
legalább egy éven keresztül állandó vegzálásnak leszek kitéve.
Egy évig nagyon fontos leszek, hízelegni fognak nekem, hájjal fog-
nak kenegetni, kellemes hazugságok pergõtüzébe kerítenek.
Hogy miért? Egyszerû! Kell nekik a szavazatom. Bevallom, én
könnyen hívõ, naiv ember vagyok. Magamból indulok ki. Nem szí-
vesen hazudok, van véleményem a becsületrõl. Ugyanezt képze-
lem ezekrõl a politikusokról. Ha aztán kellõen meg vagyok vezet-
ve, és a szavazás napján behúzom az ikszet az adott négyzetbe,
majd bedobom a cédulát az urnába, attól kezdve engem már nem
hívnak senkinek. Megadtam a felhatalmazást, s õk erre hivatkoz-
va kényük-kedvük szerint intézkednek az ország ügyeiben. Ha ne-
kem nem tetszik valami, meg sem mukkanhatok, ha kinyitom a
szám, az okvetetlenkedés. Az orrom alá dörzsölhetik, hogy a sza-
vazatommal megadtam nekik a megbízatást, a többi az õ dolguk.
Nem veszélytelen a helyzet! Simán a hatalomra juttathatok vala-
kit, aki aztán kizavarhat a házamból, jól összeveret, mesterlövé-
szekkel figyeltet, s nekem még tapsolnom is kell ehhez. Láttunk
már ilyet. Tehát tanácstalanság a maximumon. Ez az év végleg el
van rontva. Újra és újra felhorgad bennem a kérdés: hova húzzam
be azt a rohadt ikszet? Elõfordul, hogy már-már megérik bennem
valami elhatározás, megnyugszom. Aztán történik valami. Példá-
ul az a vezetõ politikus, akit kiszemeltem volt, túl pökhendinek bi-
zonyul, túl brutálisan szól a vetélytársáról, észreveszem, hogy su-
mák. Összedõl a rendszerem, kezdhetem újra a keresgélést. Van
úgy, hogy elmegy a kedvem az egésztõl, úgy érzem, átlátok a szi-
tán, a maga meztelenségében jelenik meg elõttem ennek a politi-
kusfajtának a gátlástalan gyõzni akarása. Hogy egyáltalán nem
fontos számukra a haza, a nemzet felemelkedésének ügye, a köz-
oktatás, egészségügy, csak a bársonyszék, a pozíció érdekli õket.
Hogy majd golyóálló mellényes testõr nyitja ki a hosszú, fekete
autó ajtaját elõttük, mindenki lesi a szavaikat, díszlakomákra vár-
ják õket. A hajléktalannak az jelenti az élet csúcsát, ha áll egy üveg
bor a koszos cihája mellett. Nekik, a sikerpolitikusoknak ez a pa-
tyolatfehér terítõs asztal, a koccintás kristálypohárral az életesz-
mény. És erre szavazzak én?
Nehéz év vár ránk, mocskos év. A szorítóban szökdelõ harcosok
kimutatják a foguk fehérjét, nem válogatnak az eszközökben, el-
felejtettek olyan alapfogalmakat, hogy „az embertárs tisztelete”,
„emberi méltóság”. Ellepi az agyukat a gyõzni akarás õrülete. Az-
tán ahogy múlnak a hónapok, erõsödik bennünk valami remény-
féle. Várunk valami kellemes borzongást, valami felismerést. „Ni
csak, ez a harcos mintha kevésbé sározná a vetélytársát! Mintha a
szavaiból valódi jó szándék sugározna, nem az én átverésem szán-
déka!”
Hiába, a szerencsétlen választópolgár nem képes lemondani leg-
alább egy szemernyi reményrõl.

L. A.

Múlhatatlan
érték

„Értékeink – Egy kis hagyomány” címmel nyílt kiállítás február
13-án, hétfõn este a Madarász József Városi Könyvtárban, a Fejér
Megyei Népmûvészeti Egyesülettel társszervezésében. A tárlat
helyi és környékbeli kézmûves alkotók munkáiból vonultat fel egy
kis ízelítõt. Bemutatkozik Csapó Istvánné terménybábkészítõ
(Sárbogárd), Kissné Halász Ágnes szalmafonó (Nagyhörcsök),
Sáricz Gyuláné fafaragó (Seregélyes), Szücs Istvánné csuhémû-
ves (Soponya), Fehér Csaba ötvös (Aba), Huszár Károly cse-
répsípkészítõ (Sárbogárd), Váraljai Péter fafaragó (Sárbogárd),
Viasz Zoltán furulyakészítõ (Sárbogárd) és Zsinkó István kovács
(Aba).

Nagyon sok érdeklõdõ jött el a megnyitóra, melyet Viasz Zoltán
és jómagam furulya–ének kettõse nyitott meg mezõföldi dalla-
mokkal. Nagy Zsuzsanna könyvtárvezetõ rövid köszöntõ szavai
után Kovács György, a Fejér Megyei Mûvelõdési Központ címze-
tes igazgatója méltatta az alkotókat, felkeltve az érdeklõdést a
tárlókban látható szépségek iránt.

Büszkék lehetünk arra, hogy a népmûvészeti mesterségek élõ ré-
szei a jelenünknek is, és múlhatatlan értékeket, minõséget terem-
tenek, örökítenek tovább. Ezek az alkotások megismételhetetlen
egyediséget, otthonos melegséget hordoznak magukban, kapcsot

a múlt–jelen–jövõ, az
alkotó és a vásárló, em-
ber és ember között.
Nagy öröm számomra,
hogy Sárbogárdon is
ilyen sok mester él és
munkálkodik!

A kiállítás megtekint-
hetõ a könyvtár nyitva-
tartási ideje alatt.

Hargitai–Kiss Virág

MEGHÍVÓ
Megemlékezés Kossuth Zsuzsanna

(1817–1854) születésének
bicentenáriuma alkalmából

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
tisztelettel meghívja Önt

Bödõ István fõlevéltáros

Kossuth Zsuzsanna és kora
címû elõadására, mely

2017. február 20-án (hétfõn)
17 órakor a Madarász József

Városi Könyvtárban lesz.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Üzemeltetõ: Régió 2007 Kft. (8142 Úrhida, Dózsa u. 48.)
Érvényes: 2017. március 1-jétõl Sz – csak szombati napokon közlekedik, ünnepnapon nem.

SÁRBOGÁRDI HELYI AUTÓBUSZ-MENETREND
SZOMBATI NAPOKON A KÜLSÕ TELEPÜLÉSRÉSZEKEN IS

Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy 2017. március 4-étõl szombati napokon is igénybe vehetõ a helyi menetrend szerinti autó-
busz-közlekedés az alábbi menetrend alapján.
A helyi járat útvonala: Sárbogárd–Kislók–Sárbogárd–Sárszentmiklós–Sárbogárd–Alsótöbörzsök–Sárbogárd–Sárszentmiklós–
Örspuszta–Pusztaegres–Örspuszta–Sárhatvan–Nagyhörcsök–Alsótöbörzsök–Sárbogárd.
A helyi menetrend szerinti autóbuszjáratot lakossági kezdeményezésre állítottuk ismételten vissza szombati napokon. Kérem, ve-
gyék igénybe a szolgáltatást!

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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Szalagos fánk
Hozzávalók: 50 dkg finomliszt (átszitál-
va), 4-5 evõkanál olvasztott vaj, 1 tojás, 30
g élesztõ, 2 dl langyos tej, 2 ek cukor, csipet
só.

A langyos tejben futtassuk fel az élesztõt.
A lisztet tegyük egy tálba, adjuk hozzá a to-
jást, majd a felfuttatott élesztõt, és elektro-
mos mixerrel jól dolgozzuk ki. Az olvasz-
tott vajat teáskanalanként adagolva, folya-
matos keverés közben adjuk hozzá, majd
kézzel jól gyúrjuk át. Formáljunk egy cipó-
formát, és tegyük meleg helyre kelni (pl.
fûtõtest közelébe) 30-60 percre. A megkelt
tésztát tegyük egy kilisztezett nyújtódesz-
kára és sodorjuk kb. 1,5 cm vastag téglalap-
ra. A tésztát hajtsuk félbe, és még egyszer
finoman nyújtsuk meg. A tésztából na-
gyobb pogácsaszaggatóval, vagy vizespo-
hárral szúrjuk ki a fánkokat, fedjük le egy
tiszta konyharuhával és kb. 30 perc alatt
kelesszük másfélszeres nagyságúra. Forró,
bõ olajban süssük. Ügyeljünk arra, hogy a
felsõ oldala kerüljön elõször az olajba, és a
sütési idõ feléig fedõ alatt süssük. Ha elké-
szül, szedjük szalvétára, hogy a felesleges
zsiradékot felitassuk. Magában, porcukor-
ral meghintve is nagyon finom, de kiválóan
illik hozzá a baracklekvár, vagy a csokiön-
tet is.

Csörögefánk
Hozzávalók: 25 dkg finomliszt (átszitál-
va), 5 dkg vaj, 3 tojássárgája, 1,5 dl tejföl, 2
teáskanál porcukor, 1 csipet só, a sütéshez
olaj.
Morzsoljuk a vajat az átszitált liszthez,
majd adjuk hozzá a többi hozzávalót. Da-

gasszuk kézzel hólyagosra. Liszttel meg-
hintett nyújtódeszkán sodorjuk kb. 3-4 mm
vastagra, és a tésztából vágjunk négyzete-
ket. A négyzetek közepén átlósan ejtsünk
egy vágást, majd formázzuk forgács alakú-
ra – a bemetszett résen húzzuk át a tészta
egyik sarkát. Bõ forró olajban, egyszer
megfordítva süssük. Ezeket a fánkokat ki-
vételesen még melegen hintjük meg por-
cukorral. Baracklekvárba mártogatva még
finomabb.

Sajtfánk
Hozzávalók: 30 dkg finomliszt (átszitál-
va), 4 dl tej, 6 tojás, 40 dkg vaj, 10 dkg re-
szelt sajt, 10 g só.

A tejet melegítsük fel, és állandó keverés
mellett fõzzük hozzá a vajat. Ha a vaj felol-
vadt, ugyancsak állandó keverés mellett
adjuk hozzá a lisztet és reszelt sajtot, és ad-
dig fõzzük, amíg elválik a lábas falától.
Egyenként jöhetnek bele a tojásokat úgy,
hogy sima masszát kapjunk. Kanállal szag-
gassunk halmokat, és nem túl forró olaj-
ban süssük pirosra.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Hargitai nagymama

ÉTEL-
RECEPTJEINEK

gyûjteménye
kapható

szerkesztõségünkben

1500 Ft-os áron.

Bogárd és Vidéke Lapkiadó és
Nyomda Sárbogárd, Hõsök tere 12.

Nyitva: hétfõtõl péntekig, 8-17
óráig. Telefon: 06 (25) 508 900

Tippek, fortélyok

– Ügyeljünk arra, hogy a helyiség, ahol a
fánk készül, egyenletesen meleg legyen,
és a hozzávalók is szobahõmérsékletû-
ek legyenek.

– Az olvasztott vajat, amit a tésztához
adunk, nem szabad felforralni és mele-
gen a tésztához keverni.

– A lisztet mindig szitáljuk át.

– Könnyebb lesz a tészta, ha a tojássár-
gáját egyesével adjuk a liszthez, és fo-
kozza a hatást, ha a habbá vert tojásfe-
hérjét is óvatosan a tésztába forgatjuk.

– A megkelt fánktésztát ne úgy nyújtsuk,
mint a gyúrt tésztát – éppen csak simít-
suk rajta végig a nyújtófát.

– Az olaj legyen mindig bõséges és forró
– egy kisebb tésztadarabbal érdemes
próbát végezni.

– A fánk olajba helyezésénél ügyeljünk
arra, hogy a megkelt tészta felsõ része
kerüljön elõször alulra, így a sütés ideje
alatt a másik fele is meg tud kelni.

– A szalagos fánk titka, hogy az egyik fe-
lét elõször fedõ alatt süssük, majd ha
megfordítottuk, fedõ nélkül folytassuk
a sütést.

– A fánkok sütés közben megnõnek, így
ne rakjuk teljesen tele a serpenyõt, szá-
moljunk a fánkok növekedésével.

– Ha kívül megpirul és belül nyers a
fánk, akkor túl forró az olaj – ilyenkor
megnõni sem fog, és szalagos sem lesz.

– Ha a fánk nagyon gyorsan megnõ, ak-
kor a belseje üreges lesz és összeesik –
ilyenkor hamarabb vegyük le a fedõt.
Elkerülhetõ az üregesedés, ha a tésztát
kétszer-háromszor kelesztjük.

– A kész fánkokat ne rakjuk egymásra,
mert a gõztõl befüllednek és megeresz-
kednek.

– Csak tálalás elõtt, langyosan szórjuk
meg porcukorral, mert különben a cu-
kor elolvad és a fánk elázik.

– A fánkot nem szabad hûtõben tárolni,
fóliával letakarva, hûvös helyre tegyük.

– A másnapos fánk tetejét kenjük meg
egy kevés vízzel és pár percre tegyük a
sütõbe, ismét friss fánkot kapunk.
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BOGÁRD és VIDÉKE városi teremlabdarúgó-bajnokság
A mérkõzéseket vezette: Szunyogh Á.

XIII. forduló

Bogárd Junior–Légió 2000,
Agro Natur 2:7 (0:4)

Bogárd Junior: Lekner – Németh, Szakács,
Stadler, Bor P.
Csere: Farkas, Oláh.

Légió 2000, Agro Natur: Horváth – Tóth
A., Palotás, Tóth G., Nyúl.
Csere: Gábris, Magyar, Németh, Virág.

1. perc: magához vette a kezdeményezést a
Légió, azonban csak a szögletekig jutottak.
2. perc: bemutatkozott a Junior is, Stadler
lövése kerülte el a kaput. 3. perc: Nyúl sze-
rezte meg a labdát, cselezett, lõtt, a kapu
mellé. 4. perc: Németh lövése is elkerülte a
kaput. 6. perc: Tóth G. lövése sem eredmé-
nyes. 7. perc: Palotás lõtt kapu mellé, majd
a kidobott labdát Tóth G. szerezte meg. Ez
a lövés sem hozott eredményt. 8. perc: elju-
tott a Légió kapujáig a Junior, szögletet
harcolt ki. 9. perc: Virág lövése sem talált
utat a kapuba, a kidobott labdát Virág kap-
ta, de közeli lövése Lekner mellérõl vágó-
dott a mezõnybe. 10. perc: Horváth szereli
Farkast szögletre. 11. perc: Tóth A. próbál-
kozott lövéssel. 12. perc: megszületett az
elsõ gól. Magyar átadásából Virág eredmé-
nyes, 0:1. 13. perc: Tóth A. lövése Bor
P.-rõl vágódott szögletre. 14. perc: a góllis-
tát vezetõ Virág találatával 0:2. 15. perc:
Tóth G. nagy lövésével szemben Lekner te-
hetetlen, mintha zsinóron húzták volna a
felsõbe, 0:3. 16. perc: Németh lövését védi
Lekner, majd a következõ támadásnál a ka-
pu mellé lõtt. 17. perc: az ellentámadás so-
rán Virág újabb találata után 0:4. 18. perc:
Tóth G. lövése Leknerrõl ment szögletre.
19. perc: Virág szerzett labdát, lövése
Lekner lábáról ment szögletre. 22. perc:
Bor P. elõl Horváth ment. 23. perc: Tóth G.
trafált a kapu mellé. 24. perc: a kapufa kise-
gítette Leknert. 24. perc: a kényelmes vé-
dõk mellett Farkas hatalmas gólt lõtt. Hor-
váth meg nem tudott rámozdulni, 1:4. Tá-
madásban maradt a Junior! Bor P. lába
alatt gólhelyzetben elcsúszott a labda. 26.
perc: Virág lövését védte Lekner. 29. perc:
Virág elfektette Leknert és az üres kapuba
helyezte a labdát, 1:5. 30. perc: szöglethez
jutott a Junior. Stadler szögletbõl szépített,
2:5. Nagy kapushiba! 33. perc: magasabb
fokozatba kapcsolt a Légió! Tóth a kapu
mellé lõtt. 34. perc: Tóth G.–Palotás–Virág
volt a labda útja, mely góllal fejezõdött be,
2:6. 34. perc: Tóth G. kapufára rúgta a lab-
dát. Ez is helyzet volt! 36. perc: most Palo-
táson volt a sor, de lövése szintén a kapufán
csattant, mely Tóth G. elé került. Lövése
után 2:7. 40. perc: Bor P. lövése a kapufáról
jött ki, Tóth G. elé került, de az üres kapu
mellé gurított.
Nagyobb arányban is nyerhetett volna a
Légió!
Góllövõk: Farkas, Stadler, illetve Virág 5,
Tóth G. 2.

Twister Galaxy–
Sárkeresztúr Kike 1:0 (0:0)

Twister Galaxy: Bognár – Szántó, Kaló,
Lakatos Á., Kristóf.
Csere: Balogh, Barabás, Hegedüs, Palásti,
Killer I.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Böröndi, Hajdin-
ger J., Tóth, Jancski.
Csere: Hajdiger Z., Szauervein, Virág.
1. perc: Tóth lövése kerülte el a kaput.
Jancski lövése meg Bognárról szögletre
pattant. 2. perc: Kristóf lövését védte Visi.
3. perc: Kristóf csúszott el ígéretes helyzet-
ben. 4. perc: Hajdinger J. lövése alig ment a
kapu mellé. Bognár csak nézte! 5. perc:
Hajdinger J. fejesét védte Bognár. Nehe-
zen születik meg az elsõ gól! 8. perc: Vörös
lövése szögletre vágódott. 10. perc:
Böröndi nagy helyzetben kapu mellé lõtt.
12. perc: Vörös elhamarkodottan lõtt a ka-
pu mellé. 14. perc: Jancski átadása Hajdin-
ger J. mögé érkezett, így fel tudtak szabadí-
tani a védõk. 18. perc: Hajdinger Z. óriási
helyzetben a kapu mellé pörgetett. 16.
perc: Barabás lõtt a kapu mellé. 17. perc:
Hajdinger J. megint nem találta el a kaput.
A sok kihagyott helyzet megbosszulja ma-
gát! 18. perc: Böröndi távoli lövését Bog-
nár szögletre tenyerelte. 21. perc: Kaló lö-
vése Visirõl ment szögletre. Na! Egy kis vi-
ta nélkül nem megy! 25. perc: Hegedüs fut-
tából lövésre szánta el magát, amely a meg-
lepett Visi mellett került a kapuba, 1:0. 26.
perc: Böröndi lõtt a kapu mellé. 28. perc:
Böröndi buktatott, megkapta a második
sárga lapot, mely 2 perces kiállítást vont
maga után! Nagy játékvezetõi hiba, mert a
Kike 4+1 fõvel folytatta a játékot! Kike-
szabadrúgás. Jancski lövése alig kerülte el a
kaput. 30. perc: futott az eredmény után a
Kike, de Tóth lövése a kapu fölött ment ki,
31. perc: Jancski-helyzet maradt kihaszná-
latlanul. 32. perc: szabadrúgáshoz jutott a
Twister. Barabás lövése Jancskiban akadt
el. 34. perc: Hajdinger Z. kihagyta az
egyenlítési lehetõséget. 35. perc: Barabás
visszapassz helyett a lövést választotta,
rosszul tette. 36. perc: Böröndi próbálko-
zott az egyenlítéssel, de lövése alig ment
mellé. 38. perc: Hegedüs buktatta Börön-
dit, a megítélt szabadrúgást a sértett a kapu
mellé rúgta. 40. perc: Lakatos gyenge lövé-
se nem okozott gondot Visinek.
A kihagyott helyzetek mérkõzésén a sze-
rencsésebb csapat nyert!
Sárga lap: Vörös, illetve Hajdinger J., Bö-
röndi 2.
Piros lap: Böröndi 2 sárga után 2 perc.
Góllövõ: Hegedüs.

LSC Sárbogárd–Dream Team
7:0 (3:0)

LSC Sárbogárd: Farkas – Lakatos Gy.,
László, Ellenbruck, Bor J.
Csere: Farkas J., Lakatos R., Mihalkó.
Dream Team: Hegedüs – Bognár J., Berta,
Simon J., Bognár R.
Csere: Simon, ifj. Mondovics.

Kínlódtak a csapatok, sok hibával játszot-
tak. 5. perc: Simon J. lövését Farkas szög-
letre ütötte. 6. perc: az elsõ igazi támadás-
ból Bor J. magasan a kapu fölé lõtt. 7. perc:
támadott az LSC, melynek szöglet lett a vé-
ge, Ellenbruck szögletébõl, 1:0. Megint a
mezõnyjáték dominált. 10. perc: LSC-szög-
let, melybõl Lakatos Gy. magasan a kapu
fölé lõtt. 14. perc: ifj. Mondovics elõl Far-
kas szedi fel a labdát. 11. perc: Berta lövé-
sét védte Farkas. 12. perc: Bor J. magasan a
kapu fölé lõtt. 15. perc: Bor J. lövését He-
gedüs szögletre tolta. Szöglet után László
lövése Hegedüsrõl Farkas R. elé került,
Hegedüs bravúrral kiütötte a labdát, mely
Farkas R. elé került, másodszorra nem hi-
bázott, 2:0. 17. perc: László jól eltalált lövé-
sével 3:0. 18. perc: Berta átadása Bognár R.
lába alatt csúszott el: nagy helyzet volt! 19.
perc: Farkas lövése szállt mellé. 21. perc:
Berta lövése mellé. A másik oldalon Farkas
szintén kapu mellé lõtt. 22. perc: László 100
%-os helyzetet hagyott ki. 23. perc: Simon
J. lövését védte Farkas. Ellentámadás után
Lakatos Gy. találatával 4:0. 24. perc: Simon
T. perdítése a kapu mellé ment. 25. perc:
Berta gyenge lövése kapu mellé. 26. perc:
László lövését Hegedüs bravúrral szögletre
ütötte. 27. perc: Simon J. került óriási hely-
zetbe, átadás helyett a lövést választotta, si-
kertelenül. 27. perc: Lakatos R. lövése
szállt kapu fölé. 28. perc: Farkas J. gólhely-
zetet toporgott el. 29. perc: A Bognár J.-rõl
elpattanó labdát Lakatos Gy. vágta be, 5:0.
30. perc: Mondovics cselek után lõtt a kapu
mellé. 31. perc: Bognár R. lövését Farkas
szögletre ütötte. 34. perc: Ellenbruck nem
tudta kihasználni az adódó lehetõséget. 34.
perc: végre elsült Bor bal lába, Hegedüs
maga után nyúlhatott, 6:0. „A fater megje-
gyezte: Végre!” 35. perc: Simon T. rosszul
ért a labdához, lábáról a saját kapujában
kötött ki, 7:0. 38. perc: László lövését He-
gedüs kiütötte a mezõnybe, Ellenbruck is-
mételt, de azt védte.
Sok helyzetet hagytak ki a játékosok!
Sárga lap: Farkas J.
Góllövõk: Ellenbruck, Farkas J., László,
Lakatos Gy. 2, Bor, Simon T. ög.

Spuri–Extrém 1:5 (1:0)

Spuri: Huszár – Kacz, Imre, Zámbó, Szabó
F.
Csere: Banda, Bereczki, Fésû, Kiszl.
Extrém: Németh – Nedoba, Dévényi, Hor-
váth T., Horváth D.
Csere: Huszár Cs., Szabó A.
1. perc: Horváth T. lövése Kacz lábáról per-
dült fel a magasba. 2. perc: Horváth D.
emelt kapu fölé. 3. perc: Zámbó lövése
szállt fölé. 5. perc: Horváth T. szöglete a já-
tékostársak mögé ment. 6. perc: Horváth
T. lövését Huszár a mezõnybe öklözte. 7.
perc: Dévényi lövése a kapufán csattant. 8.
perc: Szabó lövésébe beleléptek, majd a
kapufát találta el. 10. perc: Horváth D.
hosszan szöktette magát, Huszár felvette
elõle a labdát. 12. perc: Horváth T. lövése
kerülte el a kaput. 16. perc: szabadrúgás-
hoz jutott az Extrém. Horváth T. lövése a
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kapufát súrolva hagyta el a játékteret. 16.
perc: Fésû lövése szintén a kapufáról ment
ki. 18. perc: Kacz lövését Németh kiütötte a
mezõnybe. 19. perc: Dévényi cselezni pró-
bált a kapuja elõtt? Szabó csapott rá a lab-
dára, mely a lábáról a hosszúban kötött ki,
0:1. 21. perc: Horváth T. lövése Huszár ke-
zérõl szállt szögletre. 22. perc: Dévényi lö-
vését Huszár L. Horváth T. elé ütötte, aki
szerencsés góllal egyenlített, 1:1. 23. perc:
Huszár Cs. lövése a kapufát érintve alapvo-
nalon kívülre került. 24. perc: Dévényi át-
adásából Huszár Cs. szerezte meg a veze-
tést, 1:2. 25. perc: Spuri-szabadrúgás. Imre
kapu fölé lõtt. 26. perc: Dévényi gólhely-
zetben Huszár L. fejét találta meg. 27. perc:
Fésû lövése Némethrõl pattant ki. 28. perc:
Horváth T. lövése ment kapu fölé. 29. perc:
Dévényi hadilábon állt a szerencsével, lö-
vése a kapufáról ment ki. 30. perc: egy elõre
ívelt labdát Fésû fejjel megcsúsztatott, Né-
meth védett. 31. perc: Spuri-szöglet egy-
más után kétszer is, de semmi. 32. perc:
Huszár Cs. lövését védte Huszár L. 33.
perc: Bereczki került helyzetbe, de lábáról
lecsúszott a labda. 34. perc: Szabó az oldal-
hálóba rúgta a labdát. 35. perc: Kiszl lövé-
sét Németh lábbal a mezõnybe rúgta. 36.
perc: Huszár Cs. lõtt kapu fölé. 37. perc:
Horváth T. találatával 1:3. 38. perc: Nedo-
ba próbálkozott lövéssel. 39. perc: Nem fi-
gyeltek Horváth T.-re, aki gólt szerzett, 1:4.
40. perc: Huszár L. feleslegesen futott ki a
kapujából, Horváth T. elõnyösebb helyzet-
ben volt és nem hibázott, 1:5.
Ha csak a kapufás találatokat nézem, akkor
3:9 is lehetett volna az eredmény!
Sárga lap: Dévényi, Horváth T.
Góllövõk: Szabó, illetve Horváth T. 4, Hu-
szár Cs.

Tabella

1. LSC Sárbogárd 13 9 1 3 62:24 28
2. Légió 2000,

Agro Natur 13 8 3 2 73:27 27
3. Extrém 13 8 2 3 77:33 26
4. Sárkeresztúr Kike 13 8 - 5 60:33 24
5. Spuri 13 6 1 6 48:55 19
6. Twister Galaxy 13 5 2 6 17
7. Bogárd Junior 13 2 1 10 29:89 7
8. Dream Team 13 1 - 12 20:116 3

Góllövõlista

1. Virág Zsolt (Légió 2000, Agro Natur) 24
gól
2. Horváth Tamás (Extrém) 20 gól
3. Bor József (LSC Sárbogárd) 19 gól

Gróf Ferenc

SÍC – hírek, eredmények

Vége a teremszezonnak,
készülhetünk a tavaszra

Az elmúlt vasárnap – február 12-én – ren-
dezett 2017. évi Teremíjász Országos Baj-
noksággal zárult a téli teremszezon. Egye-
sületünket 3 fõ felnõtt és ugyancsak 3 fõ
utánpótláskorú olimpiai versenyzõ képvi-
selte (Szénási Benedek serdülõ fiú beteg-
ség miatt maradt távol a versenytõl). Az
egy nap alatt lebonyolított versenyen a me-
zõnyben indult olimpiai=reflex, csigás,
barebow=csupasz, vadász és történelmi
íjászok, felnõttek, ifjúságiak, kadetok, ser-
dülõk és gyermekek, férfiak és nõk nevezé-
sét fogadta a versenyiroda, szám szerint
233 fõét.
A versenyrõl válogatás nélküli bacilusok-
kal megpakolva, két bronzéremmel és az
alábbi helyezésekkel tértünk haza:

OB eredményeink
Gyermekek: Jászter Botond 3. hely, Csik
Levente 7. hely.
Serdülõ lányversenyzõnk, Csik Nikoletta
5. hely.
A felnõttek mezõnyében versenyzõ Kato-
na Alex 9. hely.
Senior korú versenyzõink: Gilicze Ferenc
3. hely, Gilicze László 7. hely.
A versennyel kapcsolatos megállapítá-
sunk, hogy izmosodik a mezõny. Ez pedig

azt jelenti, hogy a jövõben a dobogóért
még keményebben meg kell dolgozni, mint
eddig.
Elõttünk álló teendõk: felszereléseink ja-
vítása és elõkészítése a pályaszezonra. Fel-
készülés a tavaszra, a sportlétesítményben
lévõ helyzetre testileg és lelkileg. A „gán-
csoskodókkal” elfogadtatni az íjászatot és
az ottlétünket, hogy igenis továbbra is van
keresnivalónk és helyünk a város sportte-
lepén!
Sárbogárd város „asztalára” eddig mind-
összesen 256 db I. helyet, 242 db II. helyet,
163 db III. helyet tettünk le, amelybõl az
országos bajnoki címek száma 98 db, az or-
szágos csúcsok száma 20 db.
Ezután is szeretettel várjuk egyesületünk-
be az íjászat iránt érdeklõdõ „öregeket” és
ifjakat, valamint azokat, akik versenysze-
rûen, vagy csak hobbiszinten akarják elsa-
játítani és ûzni az íjászatot. Március 25-én,
szombaton már pályán vagyunk.
Felszerelést biztosítunk.
Kérjük, hogy az idei évben is legyenek
egyesületünk támogatói személyi jövede-
lemadójuk 1 %-ával!
Adószámunk: 18491074-1-07

Sárréti Íjász Club Sárbogárd, Gilicze László
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Folytatódik a szezon!
Két hónap szünet után hétvégén újra útjának indul a labda a
Veszprém–Tolna–Fejér megyei Férfi Kézilabda-bajnokságban.
A tavaszi szezont csapatunk a 6. helyrõl várhatja, mindössze 2
pont lemaradással a 3. helyen álló Rácalmás csapatától.

ELFOGADHATÓ ÕSZI SZEZON,
DE VOLT MÉG BENNE

Elmondhatjuk, hogy nem kezdtük jól a bajnokságot. Rögtön az
elsõ fordulóban 5 gólos elõnyt sikerült elherdálnunk a Telekom
Veszprém fiataljai ellen, majd Ercsiben hagytuk ott a két pontot.
Két forduló után 0 ponttal álltunk, innen kellett megkezdenünk a
felzárkózást. Következett két papírforma szerinti gyõzelem a ta-
bella hátsó felében található csapatok ellen. Majd következett a
Rácalmás elleni megyei derbi, ahol egy kiváló elsõ félidõ után is-
mét saját magunkat vertük meg. Két hétre rá ismét ugyanebbe a
hibába estünk, jó elsõ félidõ után leolvadás és vereség Õsi ellen. A
listavezetõ Veszprémi Egyetem otthonában bekalkulálható vere-
séget szenvedtünk. Az utolsó 3 fordulóban azonban összekapta
magát a csapat és 3 jó mérkõzéssel a hátunk mögött mehettünk a
téli pihenõre. Ezek közül is kiemelkedõ volt a Nemesvámos 9 gó-
los legyõzése idegenben, ahol a játék minden elemében felülmúl-
tuk ellenfelünket. A 12 mérkõzésbõl szerzett 7 gyõzelem és 5 ve-
reség elfogadhatónak mondható. Azonban ha azt nézzük, hogy
akadt több olyan meccs is, ahol kiengedtük a kezünkbõl a gyõzel-
met, akkor már rögtön árnyaltabb a kép. Viszont ennek ellenére
is csak egy meccs távolságra vagyunk a 3. helytõl.

FONTOS TÁVOZÓ

A tavaszi felkészülést egy váratlan esemény zavarta meg. Csapa-
tunk balszélsõje, az elõzõ szezon házi gólkirálya, Goldberger
Marcell elhagyta a csapatot és az elõrelépés reményében az NB
II-es sereghajtó Baja csapatába igazolt. Az õ pótlása komoly
problémát okozhat, hiszen nagyon gólerõs és több poszton is be-
vethetõ játékosról van szó. Rajta kívül akadt még egy távozó,
Tutuc Eric Joel személyében, a jövõben õ is a Baja csapatát erõsíti
majd. A balkezes szélsõ pótlása sem lesz egyszerû feladat, de
bízunk benne, hogy Kaló Péter megbirkózik a feladattal.
Az érkezõk oldalán jelenleg nincs még pontos név. A vezetõség
próbál játékost találni, de nagyon nehéz lesz.

Bravúrok kellenek

Évrõl évre kevesebb játékossal vágunk neki a bajnokságnak, je-
lenleg mindössze 10 bevethetõ mezõnyjátékos van a keretben.
Mindenkitõl extra teljesítmény és hatalmas szív kell, hogy tartani
tudjuk a lépést a riválisainkkal. Két átlövõnk, Bodoki György és
Horváth István is egyedül maradt a saját posztján. Utóbbi kiváló
õszt produkált és a csapat vezérévé lépett elõ, tõle továbbra is ezt

várjuk. A széleken Szabó József Zsoltra, Aranyos Attilára és Kaló
Péterre maradt a feladat, hogy szállítsák a gólokat. A kapuban
Németh Tamás mellé, reméljük, nemsokára visszatérhet sérülé-
sébõl Schvarcz Márk. Nagyon nehéz feladat vár tehát a csapatra,
bízunk benne, hogy sikerül vele megbirkózni.

A TAVASZI SZEZON SORSOLÁSA:

2017. február 19. (vasárnap) 15.00 óra
Telekom Veszprém IV.–VAX KE Sárbogárd
2017. február 25. (szombat) 18.00 óra
VAX KE Sárbogárd–Ercsi SE
2017. március 11. (szombat) 18.00 óra
VAX KE Sárbogárd–Somló Hús KK Pápa
2017. március 25. (szombat) 18.00 óra
VAX KE Sárbogárd–Rácalmás SE
2017. április 8. (szombat) 18.00 óra
VAX KE Sárbogárd–Õsi Andreotti SE
2017. április 23. (vasárnap) 17.00 óra
Bicskei TC–VAX KE Sárbogárd
2017. április 29. (szombat) 18.00 óra
VAX KE Sárbogárd–Veszprémi Egyetemi SC
2017. május 20. (szombat) 18.00 óra
VAX KE Sárbogárd–Bajnok DSE Nemesvámos
(Jövõ héten részletes tavaszi beharangozó sorsolással.)

A bajnokság állása:

1. Veszprémi Egyetemi SC 12 12 0 0 396 291 105 24
2. Telekom Veszprém IV. 12 10 0 2 340 269 71 20
3. Rácalmás SE 12 8 0 4 350 332 18 16
4. Bajnok DSE Nemesvámos 12 7 1 4 331 301 30 15
5. Ercsi SE 12 7 0 5 364 328 36 14
6. VAX KE Sárbogárd 12 7 0 5 357 322 35 14
7. KK Ajka II. 12 5 1 6 302 304 -2 11
8. Õsi Andreotti SE 11 5 0 6 322 325 -3 10
9. Bicskei TC 12 4 1 7 319 343 -24 9
10. Simontornyai KK 12 4 1 7 358 402 -44 9
11. Alsóörsi SE 12 3 0 9 299 348 -49 6
12. Martonvásári KSE 11 3 0 8 250 304 -54 6
13. Somló Hús KK Pápa 12 0 0 12 292 411 -119 0

Rehák Tamás

A SÁRBOGÁRDI KÉZILABDÁÉRT
Tisztelt Szurkolóink! Ismét közeledik az adóbevallás. Az elmúlt
években jelentõs anyagi támogatást jelentett számunkra az Önök
adójának 1 %-a, amit nagyon köszönünk!
Kérjük Önöket, hogy ha tehetik, az idén is támogassák az egyesü-
letünket.

Adószámunk: 18502710-2-07
(Jövõ héten részletes tavaszi szezon-beharangozó sorsolással.)

VAX KE Sárbogárd
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GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA
06 30 440 5790

SÁRBOGÁRDON, ASZTALOS UTCÁBAN
CSALÁDI HÁZ ELADÓ 06 30 347 3767

CSALÁDI HÁZAK, INTÉZMÉNYEK TAKARÍTÁSA!
06 20 567 6678

Az M6-os autópályán Dunaújvárosnál
OMV-TÖLTÕÁLLOMÁS FÉRFI MUNKATÁRSAKAT KERES.

Jelentkezni: sztrada6kft@gmail.com

KERTÉPÍTÕ CÉG keres
ÉPÍTÉSVEZETÕT és KERTÉSZETI SEGÉDMUNKÁST

B-kategóriás jogosítvánnyal.
06 20 411 6895

GRÁNIT SÍREMLÉK-AKCIÓ!
Rendeljen TAVALYI ÁRAKON, áremelés elõtt február 28-ig

jelentõs kedvezménnyel és ingyenes betûvéséssel!
SÍRKÕGARNITÚRÁK már 249.000 Ft-tól.

www.ameltoemlekezes.hu.
Hívjon: 06 30 986 1365

SAROKTELEK ELADÓ SÁRSZENTMIKLÓSON.
06 30 378 2736

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható! Kereskedelmi tapasztalattal eladókat keresünk

négy vagy nyolc órában. Érdeklõdni: 06 (20) 229
1159
Ady-lakóteleppel szemben lévõ kert ingyenes
használatra kiadó. 06 (30) 648 8824
Barátságon lakás, ugyanitt bútorok eladók.
Iparban szõlõ eladó vagy kiadó. 06 (30) 534
0007
63-as út mellett 1 hektár területen szõlõ, illetve
szántó, szoba-konyhás, pincés házikóval eladó.
06 (70) 626 1555. (1548090)

Szobabútor, négy szekrény, két heverõ, két fo-
tel, asztal, jó állapotban lévõ gáztûzhely eladó 06
(30) 608 5023, 06 (30) 342 8281 (15488994)

Családi ház eladó. Nagylók, Rákóczi u. 29., 06
(20) 515 9570. (1548104)

Hízó eladó Sárszentmiklóson. 06 (30) 658 4996.
Hantoson felújított, összkomfortos, nagy csalá-
di ház, fiatal gyümölcsössel, melléképületekkel,
garázzsal sürgõsen eladó. 06 (70) 626 1555.

APRÓHIRDETÉSEK

Heti idõjárás
Az idõszak elején még anticiklonáris hatások uralkodnak száraz, többé-kevésbé na-
pos idõt okozva. Éjszaka és reggel sokfelé képzõdik köd, ami – fõként a keleti ország-
részben – nehezen oszlik fel. A legmagasabb hõmérséklet ilyenkor éjszaka kevéssel
fagypont alatt, -5 és 0 fok között alakul. Nappal már többnyire 5 fok fölé, akár 10 fok
fölé is emelkedik a hõmérséklet, a tartósan ködös, párás területeken lehet fagypont
körül, de ezek kiterjedése fokozatosan csökken, visszaszorul. Említést érdemlõ
csapadék nem várható. A szél lassan nyugatiba fordul, hétfõtõl megélénkül.
Hétfõn este megnövekszik a felhõzet és kedden már sokfelé számíthatunk kisebb esõ-
re, fokozatosan megerõsödõ nyugati széllel.

www.metnet.hu

Egy modern, családi fuvarozócég,
németországi (Bajorország) székhellyel keres
csapata megerõsítésére, azonnali kezdéssel:

nemzetközi távfuvarozásban
tapasztalattal rendelkezõ

TEHERGÉPKOCSI-VEZETÕT
CE-jogosítvánnyal

TEHERGÉPKOCSI-
SZERELÕT

CE-jogosítvánnyal.
Modern autóparkunkkal (és Walking floor vala-
mint ponyvás pótkocsikkal) szolgáltató vállal-
kozóként tevékenykedünk a nemzetközi távfu-
varozásban, a papíriparban.
Amit cégünk kínál Önnek:
– tarifa feletti bérezés
– havi két és négy hét közötti munkaidõ
– magyarul beszélõ munkatársak (speditõrök,
gépkocsivezetõk)
Érdeklõdni a következõ telefonszámon lehet:

00/36/70/314-6424 (Molnár Andrea)

1 %
KEDVES KARATE SPORTBARÁT!

Kérem, hogy személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlásával támogassa a

NIHON KARATE KYOKAI Sportegyesületet.

Adószámunk: 19025513-2-07

Köszönettel: Németh Attila elnök

KÖSZÖNET
Köszönetet mondunk a borbarátkör támogatói-
nak: KITE Zrt., Kissné Nagy Erika virágüzlet,
Kadlecsik és Társa, Gázmodul, Irka papírbolt,
ZSEB-KARV Kft., FAIR Bútorbolt, Orova Kft.,
Delta Testépítõ Klub, Vecsési savanyúság, Fõ-
téri cukrászda.
Külön köszönet Iker Jánosnak és párjának,
Krisztinek, valamint Vörös József zenésznek.
Köszönet a részvételért a borbarátkör megjelent
tagjainak, a meghívott vendégeknek, akik vala-
milyen formában hozzájárultak, hogy ez a bál
családias hangulatban zajlódjon le.
Jövõre veletek ismét ugyanitt!

A borbarátkör vezetõsége
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Cecei sulibörze
„ZÖLDJÁRAT”

Az en-Home Zöldjárat program keretében február 8-án megér-
kezett iskolánkba Tóth Pál matematika–fizika szakos tanár, aki
színes, érzékletes formában és kísérletekkel gazdagítva közel 2
órában a megújuló energiaforrásokkal, az energiatakarékosság
mindennapi megvalósításával ismertette meg 6-7-8. osztályos ta-
nulóinkat.

A pályázatot kiíró en-Home az ELMÛ-ÉMÁSZ Társaságcsoport
új üzletága, amely felelõs szerepet vállalva a környezettudatos
energiafelhasználás hazai népszerûsítésében indította útjára a
„Zöldjáratot” a hazai iskolákba. Céljuk, hogy ezeket a technoló-
giákat minél szélesebb körben elérhetõvé tegyék, és a környezet-
tudatos energiafelhasználást népszerûsítsék.
Az elõadás jól illeszkedett iskolánk ökotudatos szemléletéhez, re-
méljük, egy diákunk sem bánta meg a pályázat keretében megva-
lósult érdekes elõadáson való részvételt.
Külön köszönjük Balázsné Aranyos Judit tanárnõnek, hogy meg-
szervezte a látványos és izgalmas elõadást iskolánkban!

FARSANGI MULATSÁG

Az idei évben február 10-én, pénteken rendezték meg a farsangi
ünnepet a cecei iskolában. A diákok, szülõk és pedagógusok nagy
izgalommal készültek a jelmezekkel és a produkciókkal, hogy a
közönséget és a zsûrit elkápráztassák. Ez sikerült is, hiszen el-
mondásuk alapján a Borostyán Istvánnéból, Jákobné Szász Eri-
kából, Somogyi Tibornéból, Lehota Eszterbõl és Király Lászlóból
álló zsûrinek nagy fejtörést okozott a jelmezek sorrendbe állítása.
A végeredmény a következõ lett: egyéni jelmezesek 5. helyezés –
Járóbaba és Fele fiú–Fele lány; 4. helyezés – Pattogatott kukorica,
Ragasztó és Muffin; 3. helyezés – Hirdetõoszlop és Sajtba szorult

kisegér; 2. helyezés – Dzsinn,
Minecraft és Csillagcsavar-
húzó; 1. helyezés – Szõlõfürt.
A csoportos jelmezesek ver-
senyének eredménye: 5. he-
lyezés – Artisták, 4. helyezés
– Rocksztárok, 3. helyezés –
Harry Potter, 2. helyezés –
Trójai faló, 1. helyezés – Mig-
nonok.
Szeretnénk megköszönni
mindazoknak a munkáját,
akik a jelmezek, a sütemé-
nyek és szendvicsek elkészí-
tésében segítségünkre vol-
tak, hogy ilyen szépen meg-
ünnepelhessük a farsangot a
Cecei Általános Iskolában!
Iskolánk honlapján minden
jelmezes megkeresheti ma-
gát a fotók között!

Cecei iskola


