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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Ahonnan
minden jó fakad

Kicsiny gyerekként a sárbogárdi kultúrház
nézõterének leghátsó széksoráról hallgat-
tam, ahogy édesanyám és édesapám a kó-
rusban énekeltek. A „Van három jó bará-
tom”, a „Balatoni legények” és más fülbe-
mászó dallamok egyszerûen csak belém
ivódtak. Erre akkor jöttem rá, amikor más-
fél évtizednyivel késõbb én is ott álltam a
karban édesanyám mellett, és a mélybõl
elõjött a dal, anélkül, hogy kinyitottam vol-
na a kottát. Szenzációs érzés volt!
2017. március 12-én itt állok a többiekkel a
sárbogárdi színpadon a reflektorfényben,
tõlem egy karnyújtásnyira Várdai István, a
mi Istink – aki egykor ugyanúgy a hátsó sor-
ból figyelte a színpadon vezénylõ nagyszü-
leit –, ma a világ legkeresettebb csellistája
húzza a vonót a leghíresebb, 1673-ban ké-
szült Stradivari-csellón. A hangszer látszó-
lag élettelen anyagokból alkotott tárgy, ám
ahogy a hangok parázslani kezdenek, és
mint füstcsík, vagy lángnyelv, jelként az ég
felé törnek, abban föltámad több mint há-
romszáz év lenyomata: a fáé, a mesteré,
ahogy keze végigsiklott a megmunkált fán,
a zenészeké, akik belejátszották a dallamo-
kat és magukat, a közönség tapsa.
Isti és a cselló játszanak – együtt, összeol-
vadva. Párosuk varázslatos derûvel tölti
meg a teret. És ez a világklasszis büszke
ránk, az 50 éves, „fává” cseperedett kóru-
sunkra! Mert mindegy, mekkorák a világot
jelentõ deszkák, hogy Sárbogárdon van-
nak-e, vagy felhõkarcolók közt, a közös át-
lényegülés bárhol megélhetõ. „Ahol ugyan-
is ketten vagy hárman összegyûlnek a ne-
vemben, ott vagyok közöttük.”
Ha egy „élettelen” tárgyból elõidézetõ az
õsök szelleme, akkor élõ lelkünk húrjai va-
jon mire képesek?
A Karénekes Kiskáté – amely mindenféle
közösségre egyetemesen igaz szabályokat
tartalmaz – mottója így szól: „Az énekesek
háza forrás, ahonnan béke, szeretet és min-
den jó fakad.”

Hargitai–Kiss Virág

50 ÉV DALOLVA

Beszámoló a következõ számban.
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NAPLÓ
Március 10-én foglalták el szokott helyüket
a városatyák a díszteremben, hogy megbir-
kózzanak a napirenden lévõ témákkal. Ez-
úttal teljes létszámban voltak jelen.

Dr. Sükösd Tamás polgármester foglalta
össze az elmúlt hónap történéseit. Több-
ször is egyeztettek különbözõ – csak ko-
moly referenciával rendelkezõ – cégekkel a
közvilágítás korszerûsítésével kapcsolat-
ban, mivel keresik a megfelelõ kivitelezõt.
A járási hivatallal egy EFOP-pályázat okán
ültek egy asztalhoz, mely a roma nõi mun-
kaerõ munkaerõ-piaci integrálását hivatott
elérni. Február 16-án megyei rendõrségi
beszámolón vett részt a polgármester; a
sárbogárdi kapitányság továbbra is elõkelõ
helyet foglal el a megyei kapitányságok so-
rában, egyébiránt – rendõri életkor tekin-
tetében – az egyik legfiatalabb a sárbogárdi
állomány. Február 17-én áttekintették a
közétkeztetéssel kapcsolatos problémákat
a jelenlegi szolgáltatóval; sikerült néhány
kérdést tisztázni. Február 21-én naperõ-
mû-egyeztetés volt és földtulajdonosi gyû-
lésen vett részt a polgármester – a vadászati
jog tekintetében sikerült megállapodni az
érintetteknek. Február 22-én rendõrségi
állománygyûlés volt, amin a megyei kapi-
tány is részt vett. Dr. Sükösd rendszeres
idõközönként a Vörösmarty rádió vendé-
ge, és hírt ad városunk aktualitásairól. Leg-
utóbbi szereplésének pozitív hozadéka,
hogy egy fehérvári cég kereste meg, mert a
rádióban hallották, hogy szabad vállalkozá-
si zóna Sárbogárd, és iparterületet szeret-
nének fejleszteni. Tárgyaltak az érintettek-
kel a zsinagóga lehetséges hasznosítási al-
ternatíváiról is. A PET-palack válogatásá-
val foglalkozó sárbogárdi cég új vezetõjével
találkozott a polgármester; a vállalkozás
szeretne egy harmadik mûszakot, amit nem
tudtak még feltölteni. Március 3-án dr.
Rácz Lajos fõorvossal egyeztettek a Kos-
suth Zsuzsanna-emlékév miatt. A Sárbo-
gárdi Napok elõzménye lenne a szervezés
alatt lévõ esemény. Március 4-én Novák
Kovács Zsolt alpolgármester vett részt a
polgárõrség rendszeres közgyûlésén. Meg-
történt az íjászkerekasztal is, ahol meg-
nyugtatóan tisztázták a létesítmény-hasz-
nálatának részleteit.

VIZES TÉMÁK

Elfogadták Killer Mihály vállalkozó és a
Fejérvíz beszámolóját a nem közmûvel
gyûjtött szennyvíz begyûjtésérõl, elszállítá-
sáról, elhelyezésérõl, mely zökkenõmente-
sen zajlik.

Megtörtént a víziközmûvek bérleti díjának
elszámolása. Az üzemeltetõ nettó 16 millió
900 ezer Ft bérleti díjat fizet az önkormány-
zatnak, oly módon, hogy a meghatározott
teljes összeget a rendszer fenntartására
fordítja, illetve ha van, akkor az ehhez kap-

csolódó esetleges hitel törlesztésére. Ilyen
hitel azonban nincs.
Szilveszterné Nyuli Ilona érdeklõdött,
hogy ki ellenõrzi a megadott számok való-
diságát.
Dr. Sükösd: Közbeszerzésre vagyunk köte-
lesek. A Fejérvíznek 78 önkormányzat a tu-
lajdonosa, tehát szoros keretek között fo-
lyik az árajánlatok bekérése, a kiválasztás,
beruházás. Felügyelõbizottság is van, ami-
ben erõs túlsúlya van Fehérvárnak. A gör-
dülõ fejlesztési tervet elfogadta a sárbogár-
di testület is. A munkákat folyamatosan el-
lenõrzi a mûszaki osztály, és van mûszaki
ellenõr is. A Fejérvíznek meg kell verse-
nyeztetni a munkákat, aminek összetett a
kontrollja. A fogyott vizet mérik, a szenny-
vízre pedig szigorú képlet van.

GYORS FOKOZATBAN

Gyors ütemben döntött a testület több na-
pirendi pont esetében.
Jóváhagyták a Sárbogárdi Zengõ Óvoda
felvételi körzethatárait, melyek nem vál-
toztak. Az óvodába való jelentkezés idõ-
pontját április 24-25-26-áre tûzték ki.
A Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal tevé-
kenységérõl szóló beszámolót elfogadták.
Elhangzott, hogy az intézmény-korszerûsí-
tésekkel 40 % fölötti energia-megtakarí-
tást értek el a pusztaegresi óvodában és a
többi helyszínen is. A sportöltözõnél a
megtakarítás 85 %. Dr. Sükösd megkö-
szönte a jegyzõ és a hivatali dolgozók mun-
káját, mivel a számokból is látszik, hogy
számos feladata van a járási hivatalnak is,
de számos itt maradt: még mindig tízezres
az ügyszám.
A polgármester illetményét és költségtérí-
tését ugyan korábban – változatlan összeg-
ben – elfogadták, azonban fenti utasításra
ezt most külön határozatba kellett foglalni.
A házasságkötésekrõl, bejegyezett élettársi
kapcsolatokról szóló rendeletet jogszabályi
kötelezettség folytán hatályon kívül helyez-
ték és újat alkottak.
Lejáró szerzõdés miatt közbeszerzési eljá-
rást írnak ki a helyi közétkeztetés ellátásá-
ra, melyet jelenleg az Eurest végez az intéz-
ményekben. A bizottságba független die-
tetikus szakértõt is meghívnak. Az újabb
szerzõdés nem 10, hanem 5 évre szól majd,
a változó igények, jogszabályok és egyéb
körülmények miatt.
A helyi buszokat üzemeltetõ Régió 2007
Kft. szerzõdése is lejár, ezért pályázatot ír-
nak ki a helyi személyszállításra.
Szilveszterné: A hétvégi próbajárat illesz-
kedik-e valamelyik vonathoz?
Dr. Sükösd: Azt szerettük volna megolda-
ni, hogy a hétvégi bevásárlás, posta, gyógy-
szertár elintézhetõ legyen – a lakossági fó-
rumokon ez az igény hangzott el. Próbáltuk

elérni, hogy a Tesco-busz menjen a telepü-
lésrészekre, de nem sikerült.
Alsószentiván – pályázat révén – becsatla-
kozna a sárbogárdi szennyvíztelepre, amit
jóváhagytak a városatyák, tekintve, hogy ez
a szennyvíztisztító vonatkozásában semmi-
lyen kapacitásbõvítést nem jelent, és Sár-
bogárd számára nincs se költség-, se techni-
kai hozadéka.

VEVÕ A VOLT
GYERMEKORVOSI

RENDELÕRE

Vevõ akadt a József Attila utcai volt gyer-
mekorvosi rendelõre. Sudár Gábor kereste
meg az önkormányzatot, hogy az édesapja
vásárolná meg azt lakás céljára.
Dr. Sükösd: A lakásnak rendszeres szenny-
vízelvezetési problémái vannak, a pince fö-
démszigetelése kimaradt régen, ami érez-
hetõ. Nem vagyok híve az önkormányzati
ingatlanok értékesítésének, de felmértük,
mennyibõl lehet kielégítõ állapotra hozni a
lakást, és nem úgy tûnt, hogy ezt belátható
idõn belül megtehetjük. 5 millió Ft körüli
összeget becsült a szakértõ, ennyiért ad-
nánk el. A szemben lévõ teljesen felújított
lakást (volt fogorvosi rendelõt) 7 millióért
árulják már két éve, sikertelenül.
Nedoba Károly: Honnét tudta Gábor, hogy
ez eladó?
Dr. Sükösd: Nem árultuk, egy mûszaki be-
járás során látta.
Nedoba kevesellte az 5 millió Ft eladási
árat, ettõl függetlenül megszavazta.

VESEKÕKEZELÉS

Meghatározták az útfelújítási és -karban-
tartási munkák ütemtervét.
Dr. Sükösd: Van olyan utca, ahová ha egy
vesekövest beküldenének, a végére bizto-
san kirázódna a kõ. Van olyan utca is, ahol
azért nincs baleset, mert az egész egy merõ
gödör. A VP-s pályázatokon, amikrõl a hí-
rekben hallani, nem tud indulni Sárbogárd,
mert nincs a város a VP-s jegyzéken (ahogy
Fejérbõl megyébõl senki). Az utak legna-
gyobb baja, hogy a padkanyesési feladat-
nak nem nagyon sikerült eleget tenni glo-
bálisan (évtizedeken át) senkinek, ezért
gondoltuk úgy, hogy az 5 millió forintból,
amit a közmunka elismerésére kaptunk,
olyan erõgépbe tesszük bele, amivel meg
lehet kezdeni ezt a feladatot. Ez fizikailag is
nehéz beavatkozás, mert sok helyen „be-
állt” a padka.
Nedoba: A homlokrakodóra nagy szükség
van. 8 millió Ft az utakra kevés. Gondolom,
nem véletlen, hogy kimaradt az elõterjesz-
tésbõl, hogy gyenge az útalap. Az a baj,
hogy bejönnek a gyenge utakra 40 tonnával
a parasztok – és ezt nem gyûjtõfogalom-
ként, nem pejoratív értelemben mondom.
Úgy közlekedjenek, ahogy a KRESZ enge-
di! Amit õk tönkretesznek, azt közösségi
pénzbõl kell megcsinálni.
Orvosi fogalommal élve (ha már a vesekõ-
bõl indultak ki): a megelõzés a lényeg – erre
jutott a testület.
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Pályázatok

Az Esély Otthon címû EFOP-pályázat ál-
tal a fiatal szakemberek, orvosok helyben
tartására, ide vonzására remél lehetõséget
az önkormányzat. Egy ösztöndíjrendszert
lehet kialakítani ebbõl a nem kis forrásból.
Ennek révén itt tarthatja akármelyik vál-
lalkozás a munkatársait. Ez kifejezetten
munkás pályázat, ahogy a polgármester fo-
galmazott, amire valószínûleg nem sok je-
lentkezõ lesz.

Ugyancsak az EFOP keretében humán
szolgáltatások fejlesztését is megcélozzák
járási szinten.

Mindkét fenti pályázat 100 %-os támoga-
tási intenzitású.

Mint minden évben, idén is pályázatot ír ki
a testület helyi alapítványok részére tábo-
rozásokra. Vannak olyan, már beadott pá-
lyázatai az önkormányzatnak, amiken ha
nyernek, ettõl eltérõen is tudják e célt
markánsan támogatni.

Bejelentések

Szilveszterné: A Vasút utca elején jó lenne
parkoló, de ez sajnos nem a városé. Azt lát-
tam, hogy méteres táblák vannak a göd-
rökbe állítva, alig látszanak, balesetveszé-
lyesek. Ez már szinte szándékos veszély-
okozás. Ismét föl kellene szólítani a Ma-
gyar Közútkezelõt.

Tóth Béla: A Vágóhíd utcában „Sárbogárd
ring” van, úgy mennek ott autóval egyesek,
hogy a házakba is bemennek. 26 ember
aláírását hoztam, hogy fekvõrendõrt, vagy
valamit helyezzenek ki a száguldozók el-
len. Legyen a Vágóhíd utca egyik oldalán
járda is.

Dr. Sükösd: Felvettük a kapcsolatot Haj-
nal János forgalomtechnikai szakember-
rel, aki azt mondta: nem biztos, hogy a fek-
võrendõr lesz a megoldás, hanem nagy
fényvisszaverõ tábla és a ház elé szalagkor-
lát. A következõ ülésre hozzuk a megoldá-
sokat.

Gerlai Zsolt: A Dészolggal kellene egyez-
tetni, mert a PET-palackos gyûjtõ az Ady
Endre úti lakótelepnél tele van. Vannak,
akik úgy dobják be a palackot, hogy nem
nyomják össze.

Dr. Sükösd: Szívesen veszik a palackokat
az intézmények, mert kapnak érte némi
pénzt.

Hargitai–Kiss Virág

Tisztelt Lakosság!

Értesítjük Önöket, hogy a Sárbogárdi
Egyesített Szociális Intézmény székhe-
lye 2017. március 1-jétõl megváltozott
az alábbi címre:

7000 Sárbogárd,
Ady Endre út 164.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Sárbogárd város közigazgatási területén végzendõ,
helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történõ

személyszállítási tevékenység ellátására
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-
testülete a személyszállítási szolgáltatásokról
szóló 2012. évi XLI. törvény alapján pályázatot ír
ki Sárbogárd város közigazgatási területén vég-
zendõ, helyi, menetrend szerinti, autóbusszal tör-
ténõ személyszállítási tevékenység ellátására.
1. A kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma:
Sárbogárd Város Önkormányzata, 7000 Sárbo-
gárd, Hõsök tere 2., tel.: 06 (25) 520-260, fax: 06
(25) 520-280, kapcsolattartó: dr. Sükösd Tamás
polgármester.
2. Az eljárás tárgya
Autóbusszal végzett helyi, menetrend szerinti
személyszállítási feladatok ellátása, a hozzá kap-
csolódó bérlet- és menetjegy gyártásának meg-
szervezése, jegy- és bérletértékesítési, jegyellen-
õrzési tevékenység ellátása. A részletes követel-
ményrendszert, az alkalmassági feltételrend-
szert, valamint a pályázat benyújtásához szüksé-
ges információkat a pályázati kiírás tartalmazza.
3. A pályázati kiírás beszerzésének határideje
A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hi-
vatalos Értesítõben való közzétételtõl számított
30 napon belül.
4. A pályázati dokumentáció értéke: 100.000 Ft.
A dokumentáció ellenértékét a pályázó átutalás-
sal teljesítheti a kiíró önkormányzat Magyar Ta-
karékszövetkezeti Bank Rt.-nél vezetett,
11500092-11100001 számú bankszámlájára. A
dokumentáció az átutalási bizonylat másolatával
vehetõ át hétfõtõl péntekig 8.00 és 11.30 óra kö-
zött a következõ címen: Sárbogárd város polgár-
mesteri hivatalának titkársága (7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 2.). A pályázati dokumentáció kérésre
postai úton is megküldésre kerülhet, amennyiben
az ellenérték megtérítését a pályázó igazolta. A
megvásárolt pályázati kiírás másra át nem ruház-

ható. A pályázati dokumentáció megvétele elõfel-
tétele az eljárásban való részvételnek.
5. Részvételi feltételek
A pályázat nyílt, egyfordulós, nyelve magyar. A
pályázaton pályázóként részt vehetnek azon szol-
gáltatók, akik a személyszállítási szolgáltatások-
ról szóló 2012. évi XLI. törvényben és a vonatkozó
jogszabályokban foglalt autóbuszos személyszál-
lító engedéllyel rendelkeznek. Az Európai Gazda-
sági Térségen kívüli székhelyû szolgáltató a pá-
lyázaton abban az esetben vehet részt, ha orszá-
gában is biztosított a menetrend szerinti autó-
busz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldi-
ek számára. Konzorcium esetén a társulás min-
den tagjának meg kell felelnie a kiírás alkalmas-
sági feltételeinek.
6. Elbírálás módja és szempontja
A kiíró az összességében legelõnyösebb ajánla-
tot benyújtó pályázóval köt szerzõdést.
7. A közszolgáltatási szerzõdés idõtartama: 5 év.
8. A pályázat benyújtásának határideje
A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hi-
vatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ
61. nap 10.00 óra.
9. Az eredményhirdetés tervezett idõpontja: az
ajánlattételi határidõ lejártát követõ 30 napon be-
lül.
10. Közszolgáltatási szerzõdéskötés tervezett
idõpontja: az eredményhirdetés napját követõ
15. nap.
11. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2017.
október 1.
12. A teljesítés helye: Sárbogárd város közigaz-
gatási területe.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

FELHÍVÁS
Sárbogárd város Sárbogárdi Zengõ Óvoda – vala-
mint telephely és tagóvoda – nevelési intézmény-
ben beiratkozásra.

Értesítjük az érintett szülõket, hogy a 2017/
2018-as évre a város nevelési intézményében a
beíratásokra az alábbi idõpontokban kerül sor:

2017. április 24-25-26.

A pontos idõpontokról az intézmények adnak tá-
jékoztatást.

Óvodai beíratás

A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. tör-
vény rendelkezése szerint a gyermeknek abban
az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a har-
madik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjá-
tól legalább napi négy órában óvodai foglalkozá-
son kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon
gyermekekre vonatkozik, akik 2014. szeptember
1. elõtt születtek és még nem járnak óvodába.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

A megyében élõknek állít ki
hatósági bizonyítványt a járási hivatal

A korábbi gyakorlattól eltérõen megváltoztak a TAJ-kártya, EU-kártya, valamint a családok otthonte-
remtési kedvezményének, illetve otthonteremtési kamattámogatás (CSOK) igénybevételéhez szüksé-
ges hatósági bizonyítvány kiállítására vonatkozó illetékességi szabályok.
2017. január 1-jétõl kizárólag Fejér megye területén lakóhellyel rendelkezõk kérhetik a fenti dokumen-
tumok kiállítását a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatalának Családtámogatá-
si és Társadalombiztosítási Fõosztály Egészségbiztosítási Osztályától személyesen, postai úton, vagy
a kormányablakokon keresztül.

Fejér Megyei Kormányhivatal



4 BESZÁMOLÓ 2017. március 16. Bogárd és Vidéke

NEGYVEN SZÁZALÉK
Kiemelkedõen jó évet zárt 2016 végén a Sárbogárdi Rendõrkapitányság, megyei szinten is. Hogy ez
minek köszönhetõ és mi szükséges ahhoz, hogy lehetõleg megtartsák ezt a viszonylagos nyugalmi
állapotot, errõl beszélgettünk BUDAVÁRI ÁRPÁD rendõrkapitánnyal.

– Mik voltak 2016 tapasztalatai, hogyan
alakultak az adatok?
– Az adatok jól alakultak, de az adatok mö-
götti érzésekrõl is szeretnék beszélni. 2015
volt az az év, amikor félévkor nagyon sok
változással szembesült a rendõrség. A
szolgálati törvény új helyzetet eredménye-
zett. Életbe lépett az életpálya, ami pozitív
hatású változás; megváltozott az illetékes-
ségi területünk, Káloz, Sárosd és Szabad-
egyháza elkerült tõlünk; a migrációs hely-
zet olyanná vált, hogy a kollégák azóta is
rendszeresen segítenek a határ menti fel-
adatok ellátásában. 2016-ban jottányival
nem lett kevesebb a dolgunk. Amik 2015-
ben új feladatok voltak, azok 2016-ra az
üzemszerû mûködés részévé váltak. A
megnövekedett feladatmennyiséghez kel-
lett megtalálnunk a megoldást. Egy pozitív
eredményekkel záruló, kiegyensúlyozott
mûködést biztosító éven vagyunk túl, és az
új negyedévet is ezek között a körülmé-
nyek között fejezzük be.
– Az állomány hogyan alakult? Láttam,
hogy volt egy-két fiatal az utcán. Õk gya-
kornokként voltak itt, vagy várhatóan
csatlakoznak a csapathoz?
– A rendészeti iskolákból a kapitánysá-
gunkra gyakorlati szolgálatra irányított
rendõrök korábban csak gyakorlaton vol-
tak itt, azonban most már részei a rendõr-
kapitányság állományának. Tanulmányaik
nagy részét gyakorlatban töltik itt, az elmé-
leti részt az iskolákban kapják meg. Sokat
találkozhatunk velük. Õk jórészt sárbogár-
di, illetve környékbeli fiatalok, tehát nem
fenyeget az a veszély, hogy idõvel odébb-
állnak. Lelkes, szorgalmas fiatalokról van
szó. Nagyon kell a bogárdi rendõr Bo-
gárdra. Az állomány egyébként nagyrészt
nem változott.
– Létszámban elégedett a munkához mér-
ten az állománnyal?
– Az ember fantáziája végtelen, hogy mi-
lyen feladatra hány embert tudnék beállí-
tani, de a kiegyensúlyozott mûködéshez
elegendõ létszám áll rendelkezésünkre.
Mindamellett, hogy a határon rendszeres
segítséget adtunk, a háttérben itt is tudtuk
úgy alakítani a szolgálatot, hogy az ne
okozzon közbiztonsági deficitet. Létszám-
mal és túlszolgálattal tudtunk operálni, és
minden támogatást megkaptunk a Belügy-
minisztériumtól, országos és megyei rend-
õr-fõkapitányságtól.
– Tavaly beszélgettünk arról, hogy egyfaj-
ta kegyelmi állapotban volt a területünk.
Így volt ez egész évben?
– Az egész évet ez szõtte át. Azért nevez-
zük kegyelmi állapotnak, mert a bûnözés

dinamikája olyan mélyponton van, amit
nagyon jó megbecsülni és így tartani.
– De ébernek kell lenni.

– Nem dõlhetünk hátra. 2012-ben 1370,
2013-ban 1183, 2014-ben 1220, 2015-ben
1163, 2016-ban 692 bûncselekmény vált is-
mertté a rendõrkapitányság illetékességi
területén. Ez jelzi, hogy komoly, 40 %-os
zuhanás van. Ez nem az említett három te-
lepülés miatti csökkenés – a három telepü-
lésen átlagosan 200 bûncselekmény kelet-
kezett évente. Van egy olyan kiegyensú-
lyozott, viszonylagos csönd, ami nagy öröm
és nagy felelõsség is. Közlekedési balese-
tek terén ugyanezt a 40 %-os csökkenést
tudom elmondani, hiszen amíg 2015-ben
47 baleset történt, addig 2016-ban 31. Azt
látom, hogy megtanult a rendõrség és a la-
kosság úgy együttmûködni a közlekedési
kultúra kialakításában, hogy az egy valós
fegyelmezettebb helyzetet eredményez.
De nincs biztosíték arra, hogy például nem
lesz nagyobb a halálos balesetek száma
idén. Tavaly összesen egy volt, december-
ben. Kérik a települések, hogy hol és mikor
mérjünk, hol látják õk a bajos helyeket. Mi
igyekszünk ezt teljesíteni. Igyekszünk úgy
választani, hogy valósan veszélyes helye-
ken mérjünk. Elmúlt az az idõ, amikor
nem ez volt a szempont az ellenõrzési
helyek megválasztásában. Amíg van bal-
eset, bûncselekmény, addig mindig van mit
tenni. Ennek a nívónak a megõrzése ko-
moly feladat, kihívás 2017-re.
– Mik voltak a jellemzõ bûncselekmények,
amikre érdemes odafigyelni?

– Nincsenek csodák, továbbra is a kisebb
súlyú lopások, vagyon elleni bûncselekmé-
nyek a meghatározók.

– Ezek azért következtek be jórészt, mert
nem annyira volt védett az ingatlan,
vagy…?
– Vannak olyan települések, ahol nagyon
sok az elhagyott ingatlan, amelybõl kihal-
tak az idõsek, a fiatalabbak máshol élnek,
vagy éppen valamelyik bank kezeli a
visszavett házakat. Ezeket dézsmálják. A
települések megtesznek sok mindent tér-
figyelõrendszer kialakításával, polgárõr-
ség mûködtetésével, de a helyzet nem egy-
szerû egy olyan ingatlan tekintetében, ami-
ben nem lakik senki. Fokozottan próbá-
lunk mi is figyelni, nagyjából föl is mértük,
hol vannak ilyenek. Nemrég az alapi pol-
gármester asszonnyal jártuk be az érintett
területeket. Összefogunk: polgárõrség,
rendõrség, önkormányzat. Jellemzõ még a
viszonylag nagyszámú terménylopás vagy
jószáglopás; mivel ez idényjellegû, erre kü-
lön készülünk.
– Az elkövetõk helyiek, környékbeliek,
vagy vannak köztük utazók is?
– Leginkább helyiek. A településeket há-
rom kategóriába soroljuk. Veszélyezte-
tettnek tekintjük Sárbogárdot és Sárke-
resztúrt. Ezeknek a településeknek a bû-
nözõ-kibocsátó hatása is nagyobb a többi-
eknél.
– Közlekedésben milyen típusú szabály-
sértések, balesetek voltak jellemzõen?
– A csökkenés az év nagy részben 60-70
%-ot jelentett. Télen csukódott az olló
2015-höz képest. Hosszú, zord télen va-
gyunk túl sok faggyal, a közlekedés szem-
pontjából nehéz körülményeket kiváltó
idõjárási tényezõkkel. A közlekedõkön
látszott, hogy nehezen alkalmazkodnak a
megváltozott útviszonyokhoz. Remélem,
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ez az év sem hoz majd kirívó káros jelensé-
geket a közlekedés terén. Élt meg nehéz
idõket ez a város is néhány éve, nagy súlyú,
nagy port felkavaró balesetekkel. Azóta
konszolidálódott a helyzet. Több órás traf-
fipaxmûködéseknél is egy-két mérés szo-
kott realizálódni, ami persze nem kevés.
Az emberek megtanulták, hogy ha nyu-
godt tempóban haladnak, csak pár másod-
percet veszítenek idõben ahhoz képest, ha
száguldoznak. Az élet meg az egészség
sokkal nagyobb kincs ahhoz, hogy kockáz-
tassuk.
– Volt-e olyan eset vagy nagy fogás, amit
érdemesnek tartana kiemelni?

– Kell, hogy beszéljünk annak a kábító-
szerdílernek a rács mögé juttatásáról, aki
az egész várost foglalkoztatta. Tavaly nyá-
ron tettünk pontot ennek a dolognak a vé-
gére, amikor elõzetes letartóztatásba ke-
rült. A megyei fõkapitányságon folyik vele
szemben a nyomozás. Lett aztán több díler
is, akiket kézre tudtunk keríteni. Ez egy fo-
lyamatosan megújuló, felszínen lévõ küz-
delem a részünkrõl, nem fogunk megállni
ebben. Tavaly év elején volt egy víkend-
ház-, présházfeltörés-sorozat Sárbogár-
don, amelynek nyomozása tavaszra hozott
eredményt. Fontos, hogy még csírájában
fojtsuk el azokat a tevékenységeket, amik
károsak lehetnek a környék közbiztonság-
ára nézve.
– A felderítés sikeressége hogyan alakult?

– Ismét 60 % fölötti nyomozási eredmé-
nyességgel zárt a kapitányság. A megye
egyik legeredményesebb, az átlagot meg-
haladó mértékû kapitánysága lettünk a fel-
sorolt körülményeknek, valamint a jól fel-
készült, lojálisan mûködõ, a helyhez kötõ-
dõ és a hely rendjét szeretõ és ezért tenni
képes rendõri állománynak, a szisztemati-
kus munkának köszönhetõen. Azon va-
gyunk, hogy a továbbiakban is így legyen.
– A polgárõrségekkel továbbra is jó kap-
csolatot ápolnak?

– Legfõbb stratégiai partnere a rendõrség-
nek a polgárõrség. Nagyon jó, hogy helyi,
közbiztonságért tenni képes emberek vé-
dik a települést mellettünk, akiknek van
helyismerete, ismerik a gondokat, a zeb-
ráknál ott vannak iskolakezdéskor. Ez so-
kat jelent a közbiztonságban, rendezvé-
nyek biztosításában és a hétköznapi jár-
õrözésben.
– Gondolom, a polgárõrök, függetlenül at-
tól, hogy járõröznek-e épp, vagy sem, nyi-
tott szemmel járnak, és ez nagy segítség.

– A munkájuk legnagyobb haszna, hogy
belsõ motivációjú tevékenység. Õk igazi
lokálpatrióták, akik szeretnének tenni a
saját környezetük biztonságáért.
– Sikeres munkát kívánok, fegyelmet, mi-
nél kevesebb bûncselekményt és közleke-
dési malõrt.

– Kialakult egy olyan együttmûködés a te-
lepülésekkel, amit ha ugyanígy folytatunk
tovább együtt, akkor valószínûleg ugyan-
ilyen jó eredmények lesznek.

Hargitai–Kiss Virág

KÉK HÍREK
PÉNZBÍRSÁG

ELMULASZTÁSA MIATT

Az alapi körzeti megbízott 2017. március
6-án a kora reggeli órákban lakcímén iga-
zoltatott egy alapi hölgyet, akirõl megálla-
pította, hogy a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányság körözését rendelte el, mivel nem
fizette be a részére kiszabott pénzbírságot.
A 29 éves nõt a rendõr elõállította a rend-
õrkapitányságra, majd a székesfehérvári
BV-intézetbe szállította az elzárás bünte-
tés végrehajtására.

ELTÛNT FIÚK

A sáregresi körzeti megbízott 2017. márci-
us 6-án délután Cecén, a Vörösmarty utcá-
ban igazoltatott egy 17 éves fiút, akinek a
Gárdonyi Rendõrkapitányság eltûnés mi-
att körözését rendelte el. A fiatalkorút az
egyenruhás elõállította a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra, majd meghallgatá-
sát követõen az illetékes gyermekotthon
képviselõjének átadta.
A körzeti megbízottak egy 17 éves alapi la-
kossal szemben intézkedtek 2016. március
12-én délután. A fiatalkorú igazoltatása
során kiderült, hogy a Székesfehérvári
Rendõrkapitányság eltûnés miatt körözi.
A fiút a rendõrök elõállították a Rendõr-
kapitányságra, majd egy sárbogárdi gyer-
mekotthonban helyezték el.

KÁBÍTÓSZERT
TALÁLTAK

Az egyenruhások 2017. március 8-án egy
30 éves pécsváradi lakost és az általa veze-
tett személyautót ellenõrizték Rétszila-
son. Az intézkedés során a sofõrnél ruhá-
zat-, csomag- és jármûátvizsgálást hajtot-
tak végre, melynek során kábítószergya-
nús anyagok kerültek elõ a férfitõl. A so-
fõrt a rendõrök elõállították a Sárbogárdi

Rendõrkapitányságra, ahol vele szemben
kábítószer-gyorstesztet alkalmaztak, mely
pozitív eredményt mutatott. A férfi veze-
tõi engedélyét elvették, a nála talált anya-
gokat lefoglalták, majd a nyomozók gya-
núsítottként hallgatták ki kábítószer bir-
toklása vétség elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt.

BANDA

A járõrök 2017. március 10-én este Sárbo-
gárdon, az Ady Endre úton igazoltattak
négy helyi fiatalt, akik a meglévõ informá-
ciók szerint az intézkedést megelõzõen az
egyik sárbogárdi hipermarketbõl eltulaj-
donítottak egy üveg alkoholt. Az elkövetõ-
ket a rendõrök elõállították a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra, ahol a nyomozók
lefoglalták tõlük az eltulajdonított szeszes
italt, majd közülük a két fiatalkorút gyanú-
sítottként, a két felnõttet pedig tanúként
hallgatták ki lopás vétségének elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt indított
eljárásban.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

LOPÁSI KÍSÉRLET MIATT
KÖRÖZTÉK

A járõrök 2017. március 11-én délután
Sárkeresztúron, a Dózsa György utcában
fogtak el egy 31 éves helyi asszonyt, akirõl
megállapították, hogy a Székesfehérvári
Rendõrkapitányság lopás vétség kísérlet
elkövetése miatt elrendelte a körözését. A
megalapozott gyanú szerint a nõ társával
2016 áprilisában egy székesfehérvári bevá-
sárlóközpontból próbált meg vegyi árut és
háztartási terméket lopni. Az asszonyt a
rendõrök a Sárbogárdi Rendõrkapitány-
ságra elõállították, ahol a folyamatban lé-
võ büntetõügyében gyanúsítottként hall-
gatták ki a nyomozók.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Heti idõjárás
Jövõ héten alapvetõen anticiklonális hatások
alakítják idõjárásunkat, csupán egy érintõ hi-
degfront okozhat átmeneti felhõzetnövekedést,
elszórt kisebb csapadékot. Nemzeti ünnepün-
kön egy hidegfront közelíti meg hazánkat, hatá-
sára erõteljesebben megnövekszik a felhõzet,
és elszórtan kisebb esõ, zápor is kialakulhat. A
meg-megélénkülõ szélben 10 és 15 fok közé
melegszik a levegõ. Hétvégéig aztán fokozato-
san erõsödik a nappali felmelegedés, pénteken
már megélénkülõ nyugati, délnyugati áramlás-
sal 15 fok fölé emelkedhet a hõmérõ higanyszá-
la, miközben többórás napsütés és csapadék-
mentes idõ valószínû. A hétvégére szeles, zápo-
rokkal kísért, változékony idõ ígérkezik.

www.metnet.hu

ADÓ 1 %

Köszönjük Önnek, hogy a múlt évben
végzett 1 %-os adománygyûjtési mun-
kájával hozzájárult egyesületünk mû-
ködéséhez. Kérjük, hogy az idén is le-
gyen segítségünkre. Fáradozását na-
gyon köszönjük!

Adószámunk: 18491074-1-07

Tisztelettel és köszönettel:

SÁRRÉTI ÍJÁSZ CLUB
EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
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IRÁNYTÛ
A mikrofontól a keresztig

I. rész

Vannak manapság a GPS-alapú navigációs rendszerek, amik kiváltják a
térképlapozgatást, tétova eltévedéseket. Javarészt legalábbis. Utasításaik
alapján tartunk kijelölt célunk felé. BOKÁNYI ZSOLT másféle iránytût követ
élete bakelitlemezén: a hangot – zenei pályáján, a rádió mikrofonja mögött
ülve, és egy ideje egy égi irányítóközponthoz kapcsolódva. Úti élménybeszá-
molóját most adta ki könyv formájában, CD-melléklettel, A mikrofontól a ke-
resztig címmel.

– Amikor elkezdtem zenélni, és 1997-ben
megalapítottuk a Sárga taxit, végig a pályá-
mon belsõ tudatossággal, célirányossággal
gyûjtögettem magamról dolgokat, ha egy-
szer majd oda kerül a sor, akkor ezt az egé-
szet kibontsam. Akkor nem tudtam még,
hogy az Úristen kegyelmesen belép az éle-
tembe 2008 környékén, és aztán másról fo-
gok bizonyságot tenni, mint amirõl az éle-
tem folyamán gyûjtögettem. A könyv be-
mutatja a zenei utamat, a megtérésem
elõtti és utáni idõket. Vannak világos út-
mutatások, amik egyértelmûen arról szól-
nak, hogy Isten ott is velem volt, amikor én
õt még nem ismertem, amikor nem is
tudtam, õ már akkor vezette az utamat.
– Tehát voltak jelek az életedben, amik
irányítottak téged.
– Voltak jelek, szerintem mindannyiunk
életében vannak. A kérdés az, hogy ezeket
felismerjük-e. Én rengeteg jelet nem is-
mertem fel, vagy teljesen másképp értel-
meztem. Kellett a megtérés, életváltás,
életnívóváltás, egy odaszánó élet.
– Igen, mert tetted, ahogy tudtad, az akko-
ri tudásod és tapasztalataid szerint. Kí-
váncsi lennék a fiatal Bokányi Zsoltra.
Milyen volt a gyerekkorod, honnan indul-
tál? Mi az eredeti hivatásod? Itt csak úgy
ismerünk, hogy a Sárga taxis, a zenész
Zsolti, aki fel-feltûnik a református temp-
lom rendezvényein.
– A fiatal Bokányi Zsoltra én is kíváncsi
lennék. Egy teljesen átlagos székesfehér-
vári család gyerekeként születtem.
– Kertes házban, vagy lakótelepen nõttél
fel kulcsos gyerekként?
– Lakótelepi gyerek voltam. Bár mi már
nem hordtuk a nyakunkban a kulcsot, a
mai Palotaváros, akkor Lenin-lakótelep
volt az én „területem”, ott garázdálkod-
tunk a barátaimmal, a grundon nõttem fel.
Csibészkedtünk, csajoztunk, éltük a fiatal
kamaszok életét.
– A fiataloknál divat nemcsak a zenehall-
gatás, de az is, hogy „alakítsunk együt-
test”. Ez benned is ott volt?
– Akkor a foci volt a lényeg. Rúgtuk a bõrt
reggeltõl estig. A 80-as évek második felé-
ben jött egy ilyen elképzelés, csak akkor
nem volt könnyû. Volt egy zeneiskola a vá-
rosban, ahol elsõsorban klasszikus zenét
akartak oktatni, könnyûzenei oktatás még

nem nagyon volt. Ha könnyûzenét akartál
játszani, tanulni, akkor komolyzenei ala-
pokon kellett elkezdeni a zenét tanulni.
Autodidakta módon kezdtem el lejegyze-
telgetni dalszövegeket. A történet egy
Elvis-bakelitlemezzel kezdõdött. Apukám
– akivel rövid ideig éltünk együtt – egyszer
elvitt egy lemezboltba, és fölmerült a kér-
dés, hogy Michael Jackson, vagy Elvis
Presley bakelitlemez érdekel-e engem.
Egyikrõl sem tudtam, hogy kicsoda, de
Elvisnek jobb volt a haja. Ez megpecsétel-
te a sorsomat. A lemez az 1956-ig megje-
lent Elvis-dalokat tartalmazta, rengeteg jó
dallal. Rongyosra hallgattam. Nem is tu-
dom, hogy a rock and roll döntött-e mellet-
tem, vagy én a rock and roll mellett, de El-
vis meghatározó volt.
– Akkor hány éves voltál?
– 14-15. Palotaváros Jancsár utcája több
körzetesítésen ment keresztül, ezért nagy-
jából kétévente másik iskolába jártam. Ép-
pen a Vasvári Pál Általános Iskolába jár-
tam, amikor Fodor Zsigmond Szilárd az is-
kola éttermében fellépett egy szál gitárral,
és én remegõ lábakkal odamentem, hogy
elénekelhetnék-e Elvistõl egy számot. Ezt
meghallgatta Horváth Zsuzsa énektanár-
nõnk, aki benevezett engem a központi Ki
mit tud?-ra. Az elõdöntõben tovább is ju-
tottam, de annyira izgultam, hogy nem
mertem elmenni a középdöntõre. De Szi-
lárddal úgy döntöttünk, hogy csinálunk
egy zenekart. Ez volt a Koktél, ami vi-
szonylag rövid életû volt. Úgy döntöttem,
nem adom fel ilyen egyszerûen, és megala-
pítottam a Rövidzárlat zenekart Kiss Ba-
lázs barátommal, ami egy számunkra is
meglepõ sikersztori volt. 1992-1993 kör-
nyékén jártunk akkor. Székesfehérváron a
felsõvárosi közösségi házban a rockyklub
házigazda zenekara voltunk. 300-400 fiatal
volt hetente, ami ma elképzelhetetlen.
Zseniális érzés volt. Az Alba Regia tánc-
kar teljes legénysége oda járt szórakozni a
mi bulijainkra. Aztán elhívtak bennünket
Budapestre, fölléphettünk a Petõfi Csar-
nokban egy nagy fesztiválon. Aztán elvit-
tek katonának.
– Énekkarban énekeltél-e?
– Nem. Az énektechnikát viszonylag késõn
kezdtem el tanulni. Elõször Tóth Hedvig-
hez mentem. Az összes tízóraipénzemet,

amit anyukámtól kaptam, arra költöttem,
hogy a tanárnõt ki tudjam fizetni. Egy hé-
tig nem ettem, hogy tanulhassak énekelni.
A Rövidzárlat legnagyobb sikerének ide-
jén vittek el katonának másfél évre, de ak-
kor volt egy váltás, így csak egy évet szol-
gáltam. A leszerelésem után nélkülem
ment tovább a Rövidzárlat.
– Miért?

– Én sokkal merevebben a rock and roll fe-
lé húztam volna, õk meg inkább parti retro
zenekarban gondolkodtak. Nem találtunk
közös nevezõt. Elkezdtem dolgozni. Víz-
vezeték-szerelõ a szakmám, de elvégeztem
egy számítástechnikai iskolát is, dolgoz-
tam vendéglátásban, gipszkartonosként,
árokásó kubikusként. Ezek a munkák ar-
ról szóltak elsõsorban, hogy megtámogas-
sák az én zenei dolgaimat. Mindenképpen
zenélni szerettem volna, de az elején még a
zene nem tartott el. Akkor úgy döntöttem,
hogy elvállalok minden munkát, a zenei
karrieremet egyengetni tudjam, hogy meg
tudjunk venni felszereléseket, ki tudjam
fizetni a telefonszámláimat, amivel a kon-
certeket szerveztem.
– Hangszeren nem akartál megtanulni
játszani?

– Hetedikes koromban jártam dobolni. Az
elsõ fellépésünk a Videoton Arénában
volt, a Videoton egyik mérkõzésére kihaj-
tottak bennünket, hogy egy szál dobbal do-
boljunk, majd attól jobban fog játszani a
csapat. A csapat kikapott, én meg abba-
hagytam a dobolást. Egy picit tudok dobol-
ni, egy picit basszusgitározni, gitáron szer-
zem az összes dalomat. A másik nagy sze-
relem a zenélés mellett a rádiózás. 1996-
tól ülök mikrofon mögött.
– Tehát a hangod az, amiben megtaláltad
a saját hivatásodat, akár éneklés, akár be-
széd formájában.

– Érdekes párhuzam, de tulajdonképpen
igen, azt hiszem. Nem áll messze a kettõ
egymástól.
Folytatjuk.

Hargitai–Kiss Virág
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5 0 É V D A L O L V A
Ha most az érzelmeimre hagyatkoznék,
akkor nagyon hosszú örvendezéssel és
méltatással tudósítanék a Huszics Vendel
Kórus fennállásának 50. évfordulójáról. S
elfogultságomat sem tudnám, nem tudom
palástolni, hiszen magam is a kórus tagja
vagyok.

A szavak nem adják vissza kellõképpen az
ünnep hangulatát, fényét, lelkületét, de
még talán a március 12-én, vasárnap este
készült, közel háromórás felvétel sem.
Mindenesetre megkísérlem viszonylag tár-
gyilagosan és frappánsan összefoglalni az
eseményeket.

A jubileumi koncert elõtt kiállítás nyílt a
próbateremben az énekkar hihetetlenül
gazdag kincseibõl: fotókból, elismerések-
bõl, plakátokból, karikatúrákból, emlék-
lapokból, ajándéktárgyakból, öltözetek-
bõl. Térképen tekinthetõ meg, mennyi
magyarországi és külhoni helyszínen kép-
viselték Sárbogárdot. A kiállítást az Ün-
nepre jöttünk címû kórusmûvel a kórus
nyitotta meg, majd Szabados Tamás szólt a
folyamatosan érkezõ vendégekhez.

A közönség soraiban alapító tagok, régi
kórustagok, a kóruszene kedvelõi foglal-
tak helyet a színházteremben. A szünet-
ben nagy találkozásoknak lehettünk része-
sei és tanúi, régi ismerõsök ölelkeztek
össze és örültek egymásnak. A beszélgeté-
seknek, érthetõ módon, nehezen akart vé-
ge szakadni.

A koncert 17 órakor vette kezdetét dr.
Sükösd Tamás köszöntõjével, majd a
Huszics Vendel Kórus mûsorával. A gon-
dosan összeválogatott repertoár változa-
tos szeletét adta az 50 év alatt megtanult,
megszeretett mûveknek. Népdal, megze-
nésített vers, egyházi muzsika, könnyed és
nehezebb darab egyaránt felcsendült. Ifj.
Leszkovszki Albin két mûve is megszólalt,
amit maga a szerzõ kísért zongorán.

A mûsor közben Leszkovszki Albin (ma is
a kórusban éneklõ alapítótag!) humoros
emlékidézését hallgathattuk meg, aki
egyúttal méltatta Huszics Vendelt és
Huszics Vendelnét, a két alapító karna-
gyot. Vendel bácsi már nem érte meg ve-
lünk ezt a jeles napot, 2010-ben veszítettük
el Õt, végig – kimondottan és kimondatla-
nul is – ott volt velünk. Mindig ott van…
minden mûben, amit régen õ csiszolt és
vezényelt, és sok-sok közös élményben.
Zsike néni is megosztotta a jelenlévõkkel
az évforduló kapcsán lejegyzett gondolata-
it. Bizony, az este folyamán többször is
könny szökött a szemünkbe hol ezért, hol
azért. Egy fél évszázad együttlélegzés,
együtténeklés, együttlét meghatározó, no,
mindenki számára, aki bármilyen módon
kapcsolódik, kötõdik a kórushoz.
Elmaradhatatlan része volt a koncertnek a
Huszics unokák fellépése. Meghatóan
szép volt a három testvér: Bali Gabriella,
Bali Dávid és Várdai István triója, s fel-
emelõ Várdai István játéka édesanyja,

Huszics Ibolya kíséretével. Ibolya a kórus
rendszeres zongorakísérõje. Huszics Ani-
kó és lánya, Thompson Lara sem hiányoz-
tak a sorból, õk az énekkar hûséges tagjai a
szopránban. S még valami: éreztem, hogy
ezen a különleges estén Várdai Isti azon a
Stradivari-csellón lep meg minket egy-egy
darabbal, amit nemrég kapott egy mecé-
nástól. És így is lett! Megtiszteltetés, hogy
Sárbogárdon is hallhattuk és láthattuk ezt
az értékes hangszert!
A két felvonásból álló est végén együtt
énekelt a kórus a közönséggel, és a szín-
padra szólított régi tagokkal, Endl László
és Kemény Judit egykori zongorakísérõk
közremûködésével.
Végül, a virágátadásokat követõen egy ha-
talmas tortát gurítottak a színpadra, amit a
hangversenyt követõ állófogadáson Zsike
néni szegett meg.
A Huszics Vendel Kórus hölgyei számára
az új blúzokat a Bogárd és Vidéke Hírház
készíttette.

Hargitai–Kiss Virág
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Kolbásztöltõ fesztivál virágos hangulatban
A Mozdulj a Városért Egyesület második alkalommal rendezte
Rétimajorban VII. Kolbásztöltõ Fesztiválját. Az idén tizenhárom
csapat nevezett a nemes küzdelemre.

A versenyzõk az asztalaikat földíszítették hidegtálakkal, italok-
kal, a kolbásztöltés kellékeivel. A kolbásztöltéshez a nyersanya-
got, a darált kolbászhúst a Fömo-Hús Kft. biztosította. A zsûri el-
nöke Födelevics Tibor, tagjai: Straub Dezsõ színmûvész, Szénássy
Ferenc, Hegedûs János voltak. Õk folyamatosan jártak az aszta-
lok között, és figyelték, hogy hol hogyan készítik a kolbászt.
Fodor János, a Mozdulj a Városért Egyesület elnöke köszöntötte
a vendégeket.
A megnyitón a pusztaegresi óvoda gyermekcsoportja adott mû-
sort, majd Lindinger Nóra énekelt.
A vendéglátó házigazda, Lévai Ferenc nyitotta meg a barátságos,
színvonalas gasztronómiai megmérettetést.
Az iskolák, óvodák gyermekei hagyományosan rajzaikkal színesí-
tették a rendezvényt. A beérkezett 165 rajzból kiállítás volt látha-
tó a verseny helyszínén. A legjobban sikerült rajzokat díjazták,
amit a helyszínen adtak át a gyerekeknek. A díjazottak az alábbi-
ak:
4–6 éves óvodások
1. Sárbogárdi Zengõ Óvoda – Csip-Csup Csodák kézmûvescso-
port
2. Sárbogárdi Zengõ Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodája – Katica
csoport
3. Sárbogárdi Zengõ Óvoda Pusztaegresi Tagóvoda – Horváth
Róbert
Különdíj: Bényi Izabella: Színpaletta
7–10 éves alsósok
1. Mészöly Géza Általános Iskola – 3. a osztály
2. Mészöly Géza Általános Iskola – 3. b, Bugyik Dominik
3. Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Tagiskola – Mezei
Sándor 4. osztályos tanuló
Különdíj: Deres Dávid Gergõ; Takács Orsolya 1. b, Mészöly Géza
Általános Iskola
11–15 éves felsõsök
1. Petõfi Sándor Gimnázium – Oszlánczi Bálint, 5. c osztály
2. Sárszentmiklósi Általános Iskola – Tatai Sándor, 5. c osztály
3. Petõfi Sándor Gimnázium – Hegedûs Bence, 8. c osztály
Különdíj: Krencz Ábel; Németh Vanda 7. a, Mészöly Géza Álta-
lános Iskola
A különdíjakat az Öntök-töltök csoport adta.
A rajzokat értékelték: Huszár Károly, Ambróziné Mikuli Margit,
Kovács Zoltán rajztanárok.
A helyszínen elöl, mint mindig, a lajoskomáromiak asztalánál
Wanderer Géza fogadta az érkezõket. Az asztalon, mint máskor
is, ott díszlett a Wanderer pékség malacfej-kalácsa, mely fõ dísze
volt szép asztaluknak. Kolbászból volt itt minden, még a kerítés is!
Az asztaltól asztalig járó zsûrinél is nagy sikert arattak szép
asztalukkal.
Az alábbi csapatok vettek részt még a fesztiválon:
Öntök-töltök, Székesfehérvár; Baracs Vezér, Baracs; Borbarát-
kör, Sárbogárd; Sárhatvani asszonyklub; Fröccsöntõk – Fekete

Köszönetnyilvánítás
A sikeresen megrendezett VII. Sárbogárdi Kolbásztöltõ Fesztivál elõkészítésében és lebonyolításában végzett munkájukért köszö-
netet mondunk az alábbi szervezeteknek és magánszemélyeknek:
Fejér Megyei Közgyûlés, Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., Aranyponty Zrt., KITE Zrt., Pentagri Kft., Wanderer Pékség
Lajoskomárom, Sütõipari Kft. Dombóvár, Gázmodul – Weisz Kft., FÖMO-HÚS Kft., Borbarátok Köre, Dr. Szabadkai Ügyvédi
Iroda, Bogárd és Vidéke, Sárréti Híd, Fejér Megyei Hírlap, Fodor és Molnár Kft., Motor – Mechanic Kft. Székesfehérvár, Straub
Dezsõ Jászai Mari-díjas színmûvész, Lévai Ferenc, Fent Gyõzõ, Sitkei Judit, Huszár Károly, Kovács Zoltán, Ambróziné Mikuli
Margit, Pusztaegresi Óvoda tánccsoportja, Lindinger Nóra, Black Horse Country Klub, Kelemen Béla, Kelemen Béláné, Oláh Gi-
zella, Tengler Mariann, Baumgartnerné Molnár Mária, Kõvágó Dezsõ, Kõvágóné Kõkúti Eszter, Streng Ferenc, Márkovics Lajos,
Szilveszter János, Szilveszterné Nyuli Ilona, Rigó József, Czeinerné Takács Tünde, Mile Sándor, Hegedüsné Bereczk Erzsébet, dr.
Szabadkai Tamás, Horváth Ferenc, Födelevics Tibor, Hegedüs János, Szénássy Ferencné, Szénássy Ferenc, Fodor János.

Tisztelettel: a Mozdulj a Városért Egyesület elnöksége
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Laci és Nagy Dezsõ csapata; Csípõs Banda asszonycsapat; Tinód
Gyöngyei; Rendõrkapitányság, Sárbogárd; Nyugdíjas rendõrök
csapata; Polgárõrök csapata; Sárbogárd Roma Kisebbségi Ön-
kormányzat csapata; Bakterok – rétszilasi vasutasok csapata.
A zsûri legjobbnak ítélte a lajoskomáromiak által készített kol-
bászt. Második lett a Fröccsöntõk csapata, harmadik a Sárhatvani
asszonyklub csapata. A legszebb asztal díját a Rendõrkapitányság
csapata kapta, a Veterán Kolbásztöltõ díját Nagy Dezsõnek ítél-
ték oda. A Legfiatalabb Kolbásztöltõ díját Sipos Máté kapta.
Minden versenyzõ csapat és a verseny rendezésében közremûkö-
dõ kapott egy üveg bort, melynek palackján a rendezvény emléké-
re készült címke volt. A bor a KITE vezetõségének ajándéka.

Hangulatos zárásként (vagy inkább a hangulat tetõfokán) Straub
Dezsõ, Köllõ Babett és Kovács Szilárd adott vidám mûsort, s be-
mutatkozott még a sárbogárdi Black Horse tánccsoport.
A rendezvényen tiszteletét tette dr. Molnár Krisztián, a Fejér Me-
gyei Közgyûlés elnöke, Jobbágy Krisztina, a KH Bank vezetõje,
Bognár Szilveszter (Tamási) és Budavári Árpád, Sárbogárd rend-
õrkapitánya.
Az eredményhirdetés után késõ délutánig mulatott a közönség, s
közben kóstolták a sült kolbászt, a csapatok ételkülönlegességeit
és természetesen a kínált italokat is.

Hargitai Lajos

Bál a töbörzsöki
óvodáért

Az immáron hagyományossá vált nõnapi bálunkat tartottuk már-
cius 11-én a Patkó csárdában. A bál az SZMK-s szülõk szervezésé-
nek köszönhetõen valósulhatott meg.

A rendezvény a Pillangó csoport középsõs és nagycsoportos gyer-
mekeinek népi dalosjáték-fûzésével vette kezdetét. Ezután az
SZMK és a vezetõ óvónõ, Huszárné Kovács Márta köszöntõjével
nyitották meg a bált. A hölgyeket virággal köszöntötték. Majd a
meglepetés következett, amire lelkesen, izgatottan készültünk
egy hónapon át. Az apa–lánya tánc nagy sikert aratott a közönség
körében, megható élményt nyújtott. Köszönjük a szülõknek, hogy
bevállalták a fellépést, a próbákat, és Gál Klaudiának a koreográ-
fiát, a türelmes gyakorlást, a tánc betanítását.
Az ízletes vacsora elfogyasztása után kezdetét vette az önfeledt,
jó hangulatú mulatozás. A talpalávalót Szabó Gergõ és Ricsli Dá-
vid biztosította Nagykarácsonyból. Pihenni csak a tombolahúzás
ideje alatt lehetett. Mindenki feszülten figyelte számait, nagy
örömujjongások voltak egy-egy asztaltársaságnál, ha nyertek. A
sok felajánlásnak köszönhetõen mindenki nyert valamilyen „ap-
róságot”, vagy értékes ajándékot.
A bál bevételét a gyermekekre fordítjuk (pl. játékvásárlás, ren-
dezvények támogatása, családi nap).
Mindenkinek köszönjük a segítséget (süteménysütés, szerepelés,
tombolatárgy felajánlása), amely lehetõvé tette a rendezvény si-
keres lebonyolítását, ezzel is támogatva gyermekeinket.
Külön köszönet az SZMK-s szülõknek a szervezésért.
Gyermekeink köszönetét tolmácsolva:

Pál Ildikó óvodapedagógus

Helyesbítés
A múlt heti számban az angol nyelvi verseny eredményeinek
közlésébe hiba csúszott. Elnézést kérünk az érintettektõl. A
helyes sorrend:
I. hely – Mezõszilas (Jencski Gergõ, Szilágyi Bálint és Tóth
Bence)
II. hely – Cece (Markó Viktor, Nagy Nándor, Salamon Ri-
chárd)
III. hely – Alap (Vargyas Zsófia, Vargyas Milán, Echmes Zoé
Nina, Tóth Vivien)

PSG
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Mészöly-hírek
Díjátadón jártunk

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
2016 novemberében pályázatot hirdetett a menzán étkezõ tanu-
lóknak és az iskolákat ellátó közétkeztetõknek „Keressük Ma-
gyarország TOP50 legfinomabb menzaételét!” címmel.
A pályázat célja az volt, hogy a menzán étkezõ diákok értékelhes-
sék mindennapi ételeiket, és szavazataik alapján kiválasszák
„2016 közétkeztetõjét”.

A Mészöly Géza Általános Iskola valamennyi osztálya részt vett a
pályázaton. Feladatunk volt, hogy iskolánk közétkeztetõje, az
Eurest Kft. által feltöltött étlapon 2 héten keresztül adjuk le vok-
sunkat a gyerekek által legjobbnak ítélt hat fogásra: 2 levesre, 2
fõételre és 2 desszertre. A gyerekek nagy örömmel figyelték az
ételeket, választották ki közülük a legfinomabbakat december
utolsó heteiben.
2017. február 1-jén érkezett az örömhír, a 13 szerencsés nyertes
közül iskolánkból HÁROM OSZTÁLYUNK (1. b, 2. b, 5. a) ve-
heti át a 100.000 Ft értékû Erzsébet-utalványt, melyet az ez évi
osztálykirándulásokhoz használhatunk fel.
A díjátadót március 9-én, Budapesten tartották. Nagy izgalom-
mal érkeztünk meg e jeles esemény helyszínére. Az ünnepségen
megismerhettük 2016 TOP 50 menzaételét, amelyeket a kis- és

középiskolások legjobban kedveltek, valamint 2016 nyertes köz-
étkeztetõjét. Megtudtuk, hogy a pályázatnak sikerült az egész or-
szágot behálóznia: összesen 44 különbözõ városból 298 osztály és
a közétkeztetõik indultak a pályázaton. A gyerekek által legked-
veltebb levesek a gyümölcslevesek, gulyás jellegû levesek és para-
dicsomleves voltak. A fõételek közül legtöbben a rántott jellegû
ételeket kedvelték, ezt követte a bolognai spagetti és a brassói ap-
rópecsenye. Az édes jellegû ételek között a tejbegríz nyerte el
leggyakrabban a gyermekek tetszését, majd a túrógombóc és a
piskóta alapú sütemények.
A prezentációk, bemutatók és beszédek után következett a díj-
átadó, melyen dr. Rétvári Bence államtitkártól és Kovács Lázár
séftõl átvehettük a stilizált, nagyméretû Erzsébet-utalványokat.
Az év közétkeztetõje címet a jelenleg hat fõvel mûködõ marton-
vásári HPM Plusz Kft. nyerte el.
A fotók és nyilatkozatok után Kovács Lázár séf kínálásával meg-
kóstolhattuk a legérdekesebb menzaételeket: rántott halfilé sütõ-
ben sütve zöldséges kölessel, halpogácsa sütõben sütve párolt
bulgurral, zabpelyhes sertésvagdalt paradicsomos káposztával.
A gyerekek szavazatai alapján összeállt TOP 50 menzaétel listája
megtekinthetõ a merokanal.hu oldalon.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Toldi Tündi néninek,
hogy segített a pályázatban, valamint az Eurest Kft. sárbogárdi
konyhájának a finom ételekért, kedvességükért, áldozatos mun-
kájukért, mellyel nap mint nap találkozhatunk iskolánk étkezdé-
jében.

Kovács Józsefné 2. b, Szabóné Berki Judit 1. b, Szénási Csaba 5. a

A PénzOkos Kupa döntõjén

A pénzügyi kultúra fejlesztése és a pénzügyi tudatosság kialakítá-
sa céljából iskolánk már évek óta részt vesz egy közgazdasági ve-
télkedõn. Ebben a tanévben az országos döntõig jutottunk.
A BankVelem PénzOkos Kupa minden tanévben megrendezésre
kerül. Három fordulója van; az elsõ két forduló online felületen
zajlik, majd az ezekrõl továbbjutó legeredményesebb csapatok
kerülnek be a döntõbe, vagyis a harmadik fordulóba. Iskolánk 3
fõs csapata is részt vehetett e rangos eseményen: 366 csapat közül
a 7. helyen végeztünk. A döntõ 2017. március 8-án a Budapesti
Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban került meg-
rendezésre. A zsûri fõvédnöke Sipos Imre az Emberi Erõforrások
Minisztériuma Miniszteri Biztosa, a zsûri elnöke Czapák Dóra a
Pénziránytû Alapítvány ügyvezetõ igazgatója volt. A zsûri tagja-
ként találkozhattunk Matolcsy Miklóssal, a Pontvelem Nonprofit
Kft. ügyvezetõ igazgatójával. A neves eseményre elkísért bennün-
ket igazgatónõnk, Fülöpné Nemes Ildikó is.
Az online fordulókban egy-egy elõre magadott idõpontban kel-
lett megválaszolni a pénzügyi ismeretekkel kapcsolatos kérdése-
ket. A tudáspróbában volt egy alapismereti kérdéssor az Európai
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Néptáncostoborzó
Gyermekcsoportokat indít három korosztályban Iker Jó-
zsefné Györgyi néptáncpedagógus március végétõl a sár-
bogárdi József Attila Mûvelõdési Központban.

– Már ismertségre tett szert a Sárréti Csókavirág Népi Együt-
tes, illetve 10 éve tanítok a Sárszentmiklósi Általános Iskolá-
ban és Nagylókon is. Úgy gondoltuk, mindenkit megszólíta-
nánk, hogy legyen a városnak egy együttese. Az elsõ találkozás
március 24-én 14.30-kor lesz a sárbogárdi mûvelõdési házban
(ahol majd a próbák is zajlanak). Várjuk mindazokat az általá-
nos iskolás gyermekeket, akiket érdekel a népzene, néptánc,
népi énekek, hagyományok, szûkebb környezetünk kultúrája,
néprajza, akiknek van efelé affinitásuk, jó hangjuk, szeretnék
magukat kipróbálni, egy jó közösséghez tartozni. Kérjük a szü-
lõket, hogy motiválják a gyerekeket erre! Ez nem egy órai fog-
lalkozás, hanem a gyerekek egész életére fantasztikus hatással
lehet. Kirándulunk, utazunk, fellépésekre megyünk, más
együttesekkel ismerkedünk, Erdélybe járunk gyûjteni, tábo-
rokba megyünk. Nehéz munka, sok feladat, de hatalmas él-
mény, más életforma.
– Pontosan milyen korcsoportokban vártok érdeklõdõket?

– 1-2-3. osztályosok lesznek az egyik csoportban, 4-5. osztálytól
8. osztályig a másik csoportban. Az ifjúságiakat is várjuk majd,
de õket külön szólítjuk meg. Most egyelõre az általános iskolá-
sokat várjuk.
– Gondolom, nem titkolt szándéka a toborzásnak, hogy után-
pótlást biztosítsatok a különbözõ együtteseknek.

– Azért is lesz jó ez a munka, mert már most körvonalazódni
látszik, hogy egy ifi csapathoz lesz elég érdeklõdõ, akikkel kü-
lön közösséget lehet majd alkotni.
– Említetted, hogy a próbák a mûvházban lesznek. Ez min-
denképp így lesz, vagy attól is függ, hogy mely területekrõl
mennyien jelentkeznek?

– A kis településekrõl bejönnek a gyerekek. Az idei év végéig
azt tervezem, hogy nem rendszeresen lesz találkozó, hanem
2-3-4 alkalommal, illetve lesz egy egyhetes táncos napközis tá-
bor június 26-ától, ahol népi mesterségekkel, néptánccal, ha-
gyományokkal foglalkozunk majd. Lesz gyöngyfûzés, fafara-
gás, hímzés, néptánc, népi ének, minden, ami a magyar népi
kultúrával kapcsolatos.
Tehát néptáncostoborzó március 24-én a sárbogárdi mûve-
lõdési házban

14.30 órától 1-2-3. osztályosok részére,

16.00 órától 4–8. osztályosok részére.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk!

Hargitai–Kiss Virág

Unióról, az energiatermelésrõl, a magyar autógyártásról és az ár-
színvonalról. Tanulóinknak sok idõt és energiát kellett a felkészü-
lésre fordítani, hiszen ezen ismeretek nem képezik részét az isko-
lai tananyagnak. A döntõben három órás kemény küzdelem várt
csapatunk tagjaira, akik becsülettel helytálltak: szituációs feladat-
ban bizonygatták a csoportos megbízás elõnyeit, befektették és
kockáztatták szerzett pontjaikat, kamatos kamatot számoltak,
pihenésképpen pedig matematikai szöveges feladatokkal birkóz-
tak meg.
Csapattagok: Pszota Csenge, Németh Vanda Petra, Puha Erik.
Felkészítõ tanáruk: Dicsérdi Józsefné és Toldi Lászlóné.
Gratulálunk!

MGÁI

Mirõl, kirõl híres Sárbogárd?

Hetedik alkalommal rendezték meg a Kolbásztöltõ Fesztivált,
melynek helyszíne Rétimajor volt. A megnyitónak része a rajzver-
seny eredményhirdetése is, ahol a környékbeli óvodák és iskolák
megmutathatják magukat. Szülõ és gyermek egyaránt örül a si-
kernek, amit városunkban érnek el alkotásaikkal. Nagyon találó
feladatot kaptak: kit és mit tartanak híresnek, ismertnek Sárbo-
gárdon? Nagyon sok gondos, szép megoldás született. Minden
munkát kiállítottak, oklevéllel jutalmaztak.

A Mészöly Géza Általános Iskola tanulói közül az alsósok kategó-
riájában elsõ helyezést ért el a 3. a osztály, felkészítõ tanáruk osz-
tályfõnökük, Nagy Orsolya. Impozáns összefoglaló tablót készí-
tettek, virágfejekbe helyezve a nevezetes épületeket, embereket,
eseményeket. Második lett Bugyik Dominik 3. b osztályos tanuló,
õ a szántóversenyrõl rajzolt. A Szent István Általános Iskola 4.
osztályos tanulója, Mezei Sándor harmadik lett a 7–10 évesek kö-
zött. Különdíjat kapott Takács Orsolya 1. b, Deres Dávid 3. b és
Németh Vanda Petra 7. a osztályos tanuló, aki iskolánk névadó-
ját, Mészöly Gézát rajzolta meg.
Gratulálunk nekik!

Ambróziné Mikuli Margit rajztanár

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A sárbogárdi református egyház által alapított Árva Bethlen
Kata Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak,
akik elmúlt évi jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták tevé-
kenységét. A 2015. rendelkezõ évre vonatkozóan 254.000 Ft
gyûlt össze, melyet a 2016-os évben a gyermekek nyári hittan-
táborára fordítottunk. További célunk a Sárbogárdi Reformá-
tus Idõsek Otthonának támogatása.

Adószámunk: 18483118-1-07

Megnevezés: Árva Bethlen Kata Alapítvány Sárbogárd

Munkájukra áldást kérve felajánlásukat köszönjük!
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Emlékezés Tompa Mihályra
Tompa Mihály Sárbogárdon tanítóskodott, a református gyülekezetben. A költõ, lelkész születésének 200. évfordulóját ebben az eszten-
dõben ünnepeljük. Az alábbi levél, mely a Bogárd és Vidéke 1998. március 5-ei számában jelent meg, álljon itt tisztelgésként személye,
emléke elõtt, visszaidézve Õt és a korabeli Sárbogárdot.

Tompa Mihály – Sallay Pálnak
(Hanva, 1859. február 18.)
Tisztelt hazafi!
Szívesen teljesítem – amennyire tõlem te-
lik – Ön kívánatát, annál is inkább, mivel
sorai csakugyan sárbogárdi életem képeit
elevenítik fel, melyekre az elmúlt 20 év
után is oly édes emlékeznem. Nem fele-
dem ugyan én el Sárbogárdot, de egy rémí-
tõ szerencsétlenség a közelmúltban –
egyetlen gyermekem elvesztése – setét ho-
mályba burkolta s még most is abban tartja
lelkemet, némileg érzéktelenné tévén,
nemcsak a múltak emlékezéseire, de a je-
len benyomásaira, sõt a jövõ reményeire
nézve is. Valóban Victor Hugo szerint: az
eget sem látom, mert szemeim tele vannak
könnyekkel. Ön levele mégis tett annyit,
hogy a benne felelevenített képek s emlé-
kezések által ösztönöztetve, édes vágyat
érzek közlekedésbe lépni Önnel s mintegy
látogatást tenni Ön karjain sárbogárdi régi
jó embereimnél. Engedje meg tehát Ön,
hogy – mintegy magammal beszélve – ap-
róságokra is kiterjeszkedjem. Emlékezem:
minõ fatális hidegben utaztam Sárospa-
takról Sárbogárdra, kezeimben vivén egy
jó rakás szõlõvesszõt, antecessor praecep-
tor társaim küldeményét valamelyik Mé-
szöly úrnak, kísérlet végett: lehetne-e Fe-
hérmegyében hegyaljai bort produkálni
hegyaljai venyigébõl? De szenvedésimet
hamar elfeledtem Sárbogárdon, hol annyi
õszinte derék emberre találtam. Gondo-
lom, ott is megváltoztatta már az idõ a régi,
víg bizalmas, barátságos életet! Legkedve-
sebb házam volt idõsebb Mészöly Gábor

urék háza, s mily nagy örömmel olvasom
Ön levelébõl: hogy a derék családfõ él és
víg kedélyét mai napig megtartá. Ohajtom,
hogy ez még sokáig így legyen! Hát a derék
házi asszony? a hozzájuk méltó számos fi-
ak? akkor még növendék szép leánykájok
Klárika? daliás katona fiok Farkas?
Mennyit mesélgettem én ott a kályha mel-
lett esténkint! amint jól esik ezekre emlé-
keznem: ugy fáj is egyszersmind annak ér-
zése: hogy minden megváltozik, minden
elmúlik a világon. Két Mészöly Gábor volt,
egyik az ifjabb. Kegyed tisztelt családjára is
hogyne emlékezném?! Ott laktam a ker-
tökben huzamos ideig, míg az iskolát épi-
ték, szivességökre igen élénken emléke-
zem, s a legõszintébben üdvözlöm mind-
nyájokat! Velök átellenben lakott özv.
Zsigrayné asszonyság, Antal, János már
nagy fiaival, ugyancsak onnan járt hozzánk
iskolába abai származásu unokája Hajós
Gusztáv. Tanitványom volt. Mészöly N.
mérnök két fia, egyik Victor, – két szép kis
kedves leányka: Mészöly Eszter és Laura.
Közel az iskolához a pesti utról szóba ho-
zott M. Dienes szinte Huszár családok,
köztök két nõtlen testvér, az idõsb nagy va-
dász, az ifjabb exgárdista magas, barna
szép ember. A kávéház felé: akkori idõs
Lelkészünk mérnök fia; Kenessey család.
Horváth Náci nevü fiatal ember. Minden-
re igen jól emlékezem! Két chirurgus is la-
kott a helységben, iszonyuan rivalisáltak,
egyre szidták egymást, sokszor mutogatta
nekem egyik a másik recipé-jét, meggyõzni
akarván: hogy az iszonyu ostobaság! Nézze
praeceptor uram! hogyan irja ezt a szót:
pulveri sandus! csak copirozza másról a re-
cepteket! igaz-e: hogy deákul se tud? per-
sze, hogy nem tud! Mennyi bucsuztatót
irtam ott laktomban! Egyszer a tinordi em-
ber hármoniczióval akarta halottját temet-
ni; nyár volt az idõ, iskola nem volt; mégis
megtörtént a temetés: magam solo képez-

tem az egész éneklõkart. Látja Ön!
megvénitett az idõ és az élet, mégis jól esik
e nekem kedves részletekre visszaemlé-
keznem! Ha kedélyemmel a humorizálás
megférne: mennyit nem mondhatnék a
tinordi coquiáról, a gombócokról, az egész
tyukokról! Bisitz zsidóról, kinek legyen
csendes nyugalma az Ábrahám kebelében
azon sok jó puskaporért, melyet nekem
sokszor utolsó garasomért oly szívesen
adott. Sokat vadásztam, nagyon jól lõttem,
s azóta puska sem volt a kezemben. Mé-
szöly Klárika nagyon örült egykor általam
lõtt madár szárnyának. Ez a madár az
ugynevezett vas-madár, szári csóka volt
Magyarországban minden szárnyasok közt
legcifrább tollazattal. – Káplán volt akkor
Kaszás Benjámin cecei születésû. Rector:
Horváth Dániel pápai deák. Hová lettek
ezek? Volt egy lutheránus pap ösmerü-
sünk is, latin beszéde most is igen jól jut
eszembe: Tegat Capitem dominatio Vest-
ra! Szentmiklóson nagy vadász plébánus
lakott; nevessen ki Ön! vizsláját ángolosan
King-nek hivta, Mintha most is látnám a
gyönyörû Sárrétet, sürü káka és sás bokrai-
val, ezer meg ezer vizi vadaival, melyek
után hónaljig érõ vizben, sárban: gyakran
reggeltõl estig a legnagyobb élvezettel
jártam. Minõ szép az az ifjúság! és minõ
kár: hogy olyan rövid ideig tart! Akkor 20
éves voltam, most két annyi idõre, s hat
annyi érzelem- és életkedve nézve!
De most veszem észre, hogy én az untatá-
sig fecsegek Önnek, mi még kellemetle-
nebbé válik azon nyilatkozat által: misze-
rint felette óhajtanék ezekrõl néhány sor
választ nyerni. Ön maga az oka, hogy fel-
költvén lelkemben az emlékezéseket: is-
mét irni lesz kénytelen s válaszolni kérdé-
seimre, melyek levele következtében tá-
madtak.
Ha nekem a jó sors és kegyes istenek alkal-
mat adnának teljesíteni abbeli vágyamat,
miszerint még egyszer lássam Sárbogár-
dot: minö uton s közlekedési eszközök ál-
tal lehetne Önökhöz jutnom? Hogyan jár-
nak Önök Pestre? a Dunán-e vagy tenge-
lyen?
Küldök pár darab könyvet. Fájdalom, hogy
többet nem küldhetek! Hogy Verseim öt
kötetét a könyvtár birtokába juttattam, er-
re nézve igen kérem Önt: ne hozza nyilvá-
nosság elé! Nem tul szerénységbõl kérem
ezt, de bizonyos fontos okból rám nézve.
Végül Ön törekvéseinek sükert ohajtva, s
minden rólam emlékezõ sárbogárdit iga-
zán tisztelve vagyok Hanván febr. 18,.
1859.
Önnek tisztelõ honfitársa
Tompa Mihály s.k.

(szó szerinti idézet – megjelent
a Tompa Mihály levelezései c. kötetben)

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
meghívja Önt

„Füstölgõ romok
közt” címmel

a Magyar Nemzeti Levéltár
Fejér Megyei Levéltárának
gondozásában megjelent,

a második világháború utáni
Fejér megyei helyzetjelentéseket

feldolgozó könyvet ismertetõ
beszélgetésre.

A kötetet bemutatják a szerzõk:
Czetz Balázs és Bödõ István,

a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér
Megyei Levéltárának vezetõi.

Mindenkit szeretettel várunk

2017. április 10-én (hétfõn) 17 órakor
a könyvtárban (Hõsök tere 16.)!
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MÁRCIUS 15.

A naptár bizonyos napjain az emberek ünnepelnek. Tömeggyûlé-
sek, zenekarok, beszédek. Vagy ivászatok, táncok, maskarák.
Vagy körmenetek templomi zászlók alatt. Sokféle ünnep van. Né-
mely esetben tilos ünnepelni, lovas rendõröket vezényelnek ki,
gumibottal agyalják az ünnepre gyülekezõket. Ferenc József ide-
jében (1849–1916) március tizenötödikét súlyos bûn volt megün-
nepelni. Még várbörtönbe is hurcolhatták, aki ki merte tûzni a ko-
kárdát. Aztán a Horthy-korszakban (1920–1944) állami ünnep,
munkaszüneti nap lett március 15., kivezényelték az iskolásokat
meghallgatni a rezesbandát, a szavalatokat. Koromnál fogva van
emlékem ezekrõl az ünneplõruhás, napsütéses délelõttökrõl, ott
énekelte a fél falu a Himnuszt, hallgatta a Petõfirõl, Kossuthról
szóló beszédet. Na de aztán Rákosi megálljt parancsolt ám ennek
a „nacionalizmusnak”. Munkanap lett március idusa, helyette áp-
rilis 4., országunk állítólagos „felszabadulásának” évfordulója lett
a nagy ünnep, amikor már kora reggel zenés ébresztõvel járta az
utcákat egy zenész banda, zeneszerzõkkel, költõkkel tömegdalo-
kat készíttettek, és minden járni képes embernek meg kellett je-
lennie a díszmenetes ünnepségen..

„Április négyrõl szóljon az ének ,
felszabadulva zengje a nép!
Érctorkok harsogva zúgják a szélnek
felszabadítónk hõsi nevét!”

Itt nem Petõfiékrõl szóltak a beszédek, hanem a nagy Sztálinról,
és gondolni sem volt szabad a nõk megerõszakolására és a rablá-
sokra.
Aztán Kádár elvtárs országlása idején az iskolákban nem voltak
tanítási órák március tizenötödikén. De micsoda ravaszság! A
tanintézetekben egész délelõtt programok, vetélkedõk, sportver-
senyek zajlottak, nehogy már valamelyik diákcsoportnak eszébe
jusson felvonulni, koszorúzni. Miért volt ez? Ma nem nagyon le-
het érteni. A nemzeti érzéstõl akkoriban úgy félt a hatalom, mint
ördög a tömjénfüsttõl. Sok mai ember úgy nõtt fel, hogy nem is
tudta, hogy létezik március 15. Majd a diktatúra puhulása idején
új jelenség honosodott meg: Forradalmi Ifjúsági Napok. Egybe
csaptak három évfordulót, március 15-ét, március 21-ét (a Ta-
nácsköztársaság ünnepe) és április 4-ét. Ekkorra idõzítették az
országos diáknapokat, ezt a felejthetetlen kulturális kavalkádot,
amikor énekkarok, táncosok, versmondók, színjátszók, zenészek
mérték össze tudásukat olyan izzó légkörben, hogy aki benne volt,
az talán haláláig õrzi az emlékét. Simon István verssora juthat az
eszünkbe: „A fényt az égrõl nem lehet lemarni.” A magyar értelmi-
ségnek az a része, amelyik valóban megérdemelte az „értelmiség”
nevet, élt a lehetõséggel, és megajándékozta az ifjúságot ezzel az
ünneppel.
Persze a felnõtt lakosság részére nem volt ám munkaszünet már-
cius 15.! Sok ember számára szinte feledésbe merültek a kokár-
dák.
Elérkeztünk az 1990-es rendszerváltozásig. Az országra erõsza-
kolt április 4. feledésbe merült, és március 15. elfoglalta méltó he-
lyét. Szép ünnep ez! Büszkeség van bennünk, és restelkedés. Ba-
bits Mihály kérdezi Petõfi kapcsán: „Ki mer a szemével farkassze-
met nézni?” Hát igen!

L. A.

„Aki a múltat nem ismeri, az a jövõt nem érdemli!”

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület tisztelettel meghívja Önt

A SÁRBOGÁRDI ZSIDÓ TEMETÕT
BEMUTATÓ SÉTÁRA.

Gyülekezés március 24-én (pénteken) 15 órakor
a temetõ Radnóti utca felõli bejáratánál.

Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ CSALÁDI NAPRA

Merjünk küzdeni kapcsolatainkért!

2017. március 26. (vasárnap)
10.00–15.30 óra

Evangélikus Gyülekezeti Központ
(7000 Sárbogárd, Baross u. 2.)

– A hûség természetrajza

– Életünk lenyomata gyermekeink lelkén

– Kikészít, vagy kiegészít? – konfliktuskezelés

Gyermekfoglalkozást, ebédet biztosítunk.

Bõvebb információ:
Váraljainé Melis Orsolya lelkésznél,

mobil: +36 (20) 824 6763

A programot a Bibliai Házassággondozó Szolgálat
és a Nemzeti Együttmûködési Alap támogatja.

Könyvajánló

Saroo Brierley: Oroszlán
Mi történik akkor, ha egyszer csak egy zakatoló vonaton találjuk
magunkat, és azt sem tudjuk, merre robogunk? Ha nem emlék-
szünk a kisváros nevére, ahonnan elindultunk? Mi lesz velünk, ha
Kalkuttába keveredünk, és a múltunkról semmiféle információnk
nincs? Szárú, az ötéves indiai kisfiú egy szerencsétlen véletlen
folytán India egyik legveszélyesebb városába kerül. Volt otthona,
most nincs semmije. Mit várhat az emberektõl, az érzéketlen tö-
megtõl? Vajon túl lehet élni
azokat a megpróbáltatásokat,
amelyek elé az élet állítja õt?
Hogy juthat el egy kisfiú Indi-
ából Ausztráliába? Képes lesz
új életet kezdeni? Találkoz-
hat még valaha az édesanyjá-
val? Megtudhatja egyáltalán,
hol élte le élete elsõ öt évét?
Vajon ki lehet az igazi orosz-
lán? Az Oroszlán Saroo Bri-
erley valós története a kitar-
tásról, az önfeláldozásról és a
hitrõl. A könyv alapján ké-
szült a többszörös díjnyertes
film Nicole Kidman, Rooney
Mara és Dev Patel fõszereplé-
sével.

A kép illusztráció
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Lelki táplálék a határon szolgálóknak
A „Reformáció 500” emlékév alkalmából a Gedeon Társaság –
amelynek szívügye a Szentírás terjesztése – 25 ezer darab, kifeje-
zetten a katonák számára készített, tereptarka kötéssel nyomott
Újszövetséggel ajándékozta meg a HM Tábori Lelkészi Szolgálat
Protestáns Tábori Püspökségét.
Jákob János dandártábornok, tábori püspök elmondta: a tábori
lelkészek az év folyamán minden katonához eljuttatják a zsebben
is könnyen elférõ Szentírásokat, akik így mindenkor maguknál
hordhatják az Újszövetséget.
Szabó György alezredes, tábori lelkész a napokban száz darab Új-
szövetséget adott át a határon szolgálatot teljesítõ katonáknak a
hódmezõvásárhelyi törzsben, a kelebiai határvédelmi bázison, va-
lamint az ideiglenes biztonsági határzár menti szektorokban. A
tábori lelkész elmondta: a katonák nagyon örültek az Újszövet-
ségnek, melynek sajátossága az elsõ oldalakon található: az élet
problémáinak megoldására összpontosító címszavak felsorolása,

így téve lehetõvé az igehelyek gyors keresését. Az újszövetségi
könyvek mellé bekerült a Zsoltárok és a Példabeszédek Könyve
is, míg az egyik dicsõítés és imádságok füzére, addig a másik útmu-
tatás a mindennapokhoz.

„Egymás terhét hordozzátok, így töltitek be a Krisztus törvényét”
– ez, a Pál apostol Galatákhoz írt levelébõl származó igerészlet
vezérli nap mint nap az ötödik külföldi missziójára készülõ Szabó
György alezredest, aki a kezdetek óta részt vesz az ideiglenes biz-
tonsági határzár mentén szolgálatot teljesítõ katonák életében,
támogatva õket lelki igényeikben.

A „Reformáció 500” emlékév során 1517. október 31-ére emléke-
zünk, amikor is Wittenberg híres lelkésze, Luther Márton kitûzte
95 pontból álló téziseit a helyi vártemplom kapujára, útjára
indítva ezzel a reformációt.

Forrás: www.honvedelem.hu

António Guterres, ENSZ-fõtitkár
üzenete nõnap alkalmából

A nõk jogai emberi jogok. Mégis, az olyan nehéz idõkben, amikor
a világunk egyre kiszámíthatatlanabb és zûrzavarosabb, a nõk és
lányok jogai csökkennek, korlátozottabbá válnak és akár meg is
szûnhetnek.
A nõk és lányok helyzetének javítása az egyetlen módja annak,
hogy megvédjük jogaikat és biztosítsuk számukra, hogy a legtöb-
bet hozzák ki magukból.
A nõkkel és lányokkal szemben mutatott még nagyobb megkü-
lönböztetéshez vezet, hogy a férfiak és nõk közötti, a történelem
során kialakult hatalmi egyenlõtlenségeket súlyosbítják a társa-
dalmak és országok közötti növekvõ egyenlõtlenségek. A hagyo-
mányokkal, a kulturális értékekkel és a vallással való visszaélés
pedig világszerte csorbítja a nõk jogait, megalapozza a szexizmust
és védelmezi a nõgyûlölõ szokásokat.
Tovább csökkennek a nõk jogai, amelyek eddig sem voltak egyen-
lõk soha, egy földrészen sem a férfiak jogaival. Megkérdõjelezõ-
dött a nõk joga a saját testük felett is. A nõk rendszeres megfélem-
lítésnek és zaklatásnak vannak kitéve mind az online felületeken,
mind a való életben. A legroszszabb eset az, amikor a szélsõsége-
sek és a terroristák a nõk és lányok alávetésére építik fel ideológi-
ájukat, továbbá szexuális és nemi alapú erõszaknak teszik ki õket,
valamint kényszerházasságra, vagy rabszolgaságba kényszerítik
õket.
A vezetõ beosztásokat illetõ néhány elõrelépés ellenére a legtöbb
vezetõ beosztást még mindig férfiak töltik be, a nemek közötti
gazdasági egyenlõtlenség pedig a régimódi felfogásoknak és a
hímsovinizmusnak köszönhetõen tovább szélesedik. Ezen az élet
minden területén a nõk helyzetének javításával kell változtat-
nunk, hogy vegyék figyelembe véleményüket és irányíthassák sa-
ját életüket, valamint közös világunk jövõjét is.
A nõk és lányok jogainak megtagadása nemcsak önmagában hely-
telen, hanem annak komoly társadalmi és gazdasági következmé-
nyei vannak, amelyek mindannyiunkat hátráltatnak. A nemek kö-
zötti egyenlõségnek olyan fontos hatása van, amely nélkülözhe-
tetlen a megfelelõen mûködõ közösségekben, társadalmakban és
gazdaságokban.
A nõk oktatáshoz és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése jó-
tékony hatással van a családjaik és közösségeik számára, amely a
jövõ nemzedékeire is kihatással lesz. Minden iskolában töltött év,
akár 25 százalékkal is növelheti egy lány jövõbeli keresetét.
A nõk teljes részvétele a munkaerõpiacon nem csak lehetõsége-
ket teremt, hanem növekedést is generál. A munkavállalás terén
is létezõ nemek közötti szakadék megszüntetésével 12 billió

USD-vel növekedhetne a világ GDP-je 2025-ig. A közintézmé-
nyekben pedig a nõk magasabb aránya hozzájárul a megfelelõbb
képviseletükhöz, növeli a fejlesztéseket, javítja a döntéshozatalt
és jótékony hatással van az egész társadalomra.
A 2030-as fenntartható fejlõdési keretrendszernek központi célja
a nemek közötti egyenlõség elérése. Ezt a globális tervet a világ
összes országának vezetõje fogadta el, hogy megoldják az elõt-
tünk álló kihívásokat. Az ötödik fenntartható fejlõdési cél külön
felhív a nemek közötti egyenlõség megvalósítására, valamint a
nõk és lányok helyzetének elõmozdítására, amely nélkül a 17
fenntartható fejlõdési cél sem érhetõ el.
Elkötelezett vagyok az iránt, hogy növeljük a nõk részvételét a bé-
kével és biztonsággal kapcsolatos munkánkban. A nõi tárgyalók
nagyobb eséllyel érik el a fenntartható békét, a nõi békefenntar-
tók pedig csökkentik a szexuális visszaélés és kizsákmányolás
kockázatát.
Az ENSZ-en belül elkészítek egy olyan munkatervet, amely egy-
értelmû, határozott célokkal segíti, hogy az egész rendszeren be-
lül elérjük a nemek egyenlõségét, így a szervezetünk igazán azo-
kat az embereket képviselheti, akiket szolgálunk. Mivel az eddigi
célok nem valósultak meg, ezért most el kell mozdulnunk az
ambíciótól a cselekvés irányába.
Az idei nemzetközi nõnapon kötelezzük el magunkat amellett,
hogy mindent megteszünk a berögzõdött elõítéletek felszámolá-
sáért, az elkötelezettség és fellépés támogatásáért, a nemek kö-
zötti egyenlõség elõsegítéséért, valamint a nõk helyzetének javí-
tásáért.

ENSZ Információs Szolgálat http://www.menszt.hu/
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Tojásfasírt

Hozzávalók: 7 db fõtt tojás, 1 db tojás, 1 db
újhagyma, 1 tk bazsalikom, fokhagyma, 2
ek zsemlemorzsa (vagy amennyi szüksé-
ges), só ízlés szerint, bors ízlés szerint, 5
dkg zsemlemorzsa a forgatáshoz.

A fõtt tojásokat lereszeljük, majd enyhén
sózzuk, borsozzuk, fûszerezzük a fokhagy-
mával, bazsalikommal és az apróra vágott
újhagymával. Beleütjük a tojást, és annyi
zsemlemorzsát adunk hozzá, hogy formáz-
ható állagot kapjunk. A masszából diónyi
gombócokat formázunk, amit tálra téve 15
percig pihentetünk a hûtõben. Egy lábosba
olajat hevítünk, amibe a zsemleformába
forgatott golyókat kisütjük. Ízesített tejföl-
lel, vagy joghurttal tálalhatjuk.

Rakott hagyma

Hozzávalók: 50 dkg darált sertéshús, 20
dkg kenyér (2 nagy szelet), 2 gerezd fok-
hagyma, 1 kk kakukkfû, 3 nagy db vö-
röshagyma, 2 db tojás, 6 ek tejföl, 1 tk nap-
raforgóolaj, só ízlés szerint, 1 kk fekete
bors, snidling ízlés szerint (aprítva).

A kenyérszeletekrõl levágjuk a héjat. A ke-
nyérbelet apró kockákra vágjuk és egy tál-
kában összekeverjük két evõkanál tejföl-

lel. A hagymákat pucolás után félbevágjuk,
majd vékonyan felszeleteljük. A darált
húst összedolgozzuk a zúzott fokhagymá-
val, sóval, borssal és a kakukkfûvel. Egy ki-
sebb tepsit, vagy jénait megkenünk olajjal.
Ebbe egyenletesen elterítjük az éppen
csak tejfölös kenyérkockákat. Erre egyen-
letesen elosztjuk a fûszeres darált húst.
Egy mély tálban elkeverjük a tojásokat és a
négy kanál tejfölt. Sózzuk, borsozzuk,
majd beleforgatjuk a szeletelt hagymát. A
tejfölös hagymával beborítjuk a tepsiben
várakozó húst. Elõmelegített sütõbe tesz-
szük. Amikor szép aranysárgára sült, ki-
vesszük a sütõbõl és langyosra hûtjük. Tá-
lalás elõtt megszórjuk aprított snidlinggel.

Póréfõzelék

Hozzávalók: 800 g póréhagyma, 50 g vaj,
30 g finomliszt, 125 ml tej, 200 ml szár-
nyasalaplé, só, bors, köménymag, szere-
csendió ízlés szerint, 2 ek apróra vágott
petrezselyem.

A pórét karikákra vágjuk. A forró vajban
megdinszteljük, majd felöntjük a levessel,
és lassú tûzön kb. 20 percig fõzzük. Sóval,
borssal, köménnyel és szerecsendióval íze-
sítjük. A pórét a tejjel simára kevert liszttel
besûrítjük. Felfõzzük, sóval ízesítjük. Tá-
lalás elõtt megszórjuk a petrezselyemzöld-
del.

Tejszínkrémes-narancsos
csokikocka

Hozzávalók a tésztához: 6 db tojás, 6 ek cu-
kor, 6 ek finomliszt, 6 ek víz, 3 ek cukrozat-
lan kakaópor, 1 cs sütõpor, 1 narancsból
nyert narancshéj, 1 ek narancslé; a tej-
színkrémhez: 5 dl habtejszín, 1 cs zselatin-
fix, 1 ek porcukor, 1 narancsból nyert na-

rancshéj; a csokikrémhez: 15 dkg étcso-
koládé, 10 dkg margarin, 1 dl habtejszín; a
bevonathoz: 10 dkg étcsokoládé, 2 ek nap-
raforgóolaj.

A tésztához a tojások sárgáját fehéredésig
keverjük a cukorral, aztán apránként hoz-
záadjuk a vizet és a narancs héját és levét.
A tojások fehérjét keményre felverjük. A
liszthez keverjük a sütõport és a kakaó-
port. A sárgájához adagoljuk a fehérjét, és
folyamatosan szitáljuk hozzá a kakaós lisz-
tet. Mindezt óvatosan keverjük, ne törjük
össze a tésztát. Ha egyenletesen elkever-
tük, akkor egy sütõlemezt kibélelünk pa-
pírral, vagy szilikonlappal, és elkenjük raj-
ta a piskótának való masszát. 200 fokon
elõmelegített sütõben 10 perc alatt készre
sütjük, kb. 30x23 cm-es legyen a lap. Ha ki-
hûlt, kettévágjuk. Az egyik lapot egy akko-
ra tepsibe helyezzük, mint a mérete. A cso-
koládét gõz felett felolvasztjuk, az 1 dl tej-
színt hozzáöntjük és elkeverjük. Ha felol-
vadt az egész, a margarint belerakjuk. A
hûtõbe tesszük. Amikor megköt, akkor
egy robotgéppel kihabosítjuk. Az 5 dl tej-
színt a cukorral felverjük és a zselatin-
fixszel és narancshéjjal elkeverjük. A pis-
kótalapra kenjük a tejszínkrém felét, majd
erre kerül a kihabosított csokikrém. Egy-
szerûbben úgy készül, hogy dresszingzsák-
ba szedjük a krémet és rányomkodjuk,
pöttyözzük a krémet a tejszínkrémre. Erre
kerül a másik adag tejszínkrém, és befed-
jük a másik piskótalappal. Lenyomkodjuk
és hûtõbe tesszük dermedni. Gõz felett az
étcsokit megolvasztjuk a kevés olajjal. A
lap tetejére elkenjük és visszatesszük a hû-
tõbe. Vízbe mártott késsel szeleteljük a
megfelelõ dermedés után kockákra. Hagy-
junk maradéknak csokikrémet, és akkor
egy csillagcsöves zsákból díszíthetjük fel
kockák tetejét. Narancshéjjal díszíthetjük,
ha maradt.

NAGYMAMA RECEPTJEI
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Focibörze – Egy kis öröm az ürömben
Megérdemelt vendégsiker

Mezõfalva–Sárbogárd 1-3 (0-1)

Mezõfalva: Orosz G., Balázs S., Móricz
Cs., Csuka Á., Szabó K., Benczik Zs., Sági
R., Balogh I., Bartus K., Bozóki D., Márok
B.
Csere: Balogh D., Suplicz L., Papp M.
Sárbogárd: Simon Cs., Gráczer Bence,
Nagy Á., Kõkuti T., Hegedûs Gy., Gráczer
Bálint, Boros B., Bezerédi Á., Gráczer G.,
Laták B., Horváth Á.
Csere: Szabó Z., Lakatos Á., Németh K.,
Nagy K., Brúzsa S. P.
Edzõ: Gracza Tibor.
Az elsõ negyedóra tapogatózó játékát
Horváth Á. lövése zárta. A hazai kapus
bravúrral hárított szögletre. A következõ
tizenöt perc a két tizenhatos között folyó
játékkal telt. A 28. percben Bezerédi Á. ve-
zette a védelemre a labdát. A kaputól 18
méterre lövésre szánta el magát, és a labda
a bal alsó sarokban kötött ki, 0-1. A fölény-
ben játszó vendégek több veszélyes táma-
dást vezettek, az eredmény a szünetig nem
változott.
A szünet után is a Sárbogárd játéka érvé-
nyesült, a hazaiak veszélytelen kísérleteit a
védelem magabiztosan hárította. Bezerédi
Á. éles szögbõl leadott lövése kerülte el a
jobb alsó sarkot, Gráczer Bence 8 méterrõl
a Horváth Á. balról beadott labdáját fölé
vágta. A 86. percig sikerült gól nélkül meg-
úszni a hazaiaknak. Gráczer G. elhúzott a
jobb szélen a Lakatos Á.-tól kapott labdá-
val. Középre adására Horváth Á. érkezett,
és 6 méterrõl a kapuba helyezte a labdát,
2-0. A kezdés után Benczik Zs. jobb oldal-
ról beadott labdáját Balogh D. a kapura
emelte. A labda felsõ kapufáról a menteni
akaró Simon Cs. mögé, a gólvonalon belül-
re került, 1-2. A bekapott gól nem zavarta
meg a vendégek támadási kedvét, és a
hosszabbítás elsõ percében Gráczer G.
nagyszerûen tálalt Bezerédi Á. elé, aki a
kimozduló kapus mellett a kapuba helyez-
te a labdát, 1-3.
A Sárbogárd magabiztos játékkal, megér-
demelten aratott gyõzelmet a szebb napo-
kat is megélt Mezõfalva csapata felett.
Jók: Orosz G., illetve Gráczer G., Horváth
Á., Bezerédi Á.

Ismét pont nélkül

Mezõfalva U19–Sárbogárd U19
3-1 (1-1)

Mezõfalva U19: Papp M., Horváth P.,
Mekota B., Sági R., Szabó K., Szalai B.,
Márok B., Csuka M., Hegedûs B. J., Ba-
logh I., Suplicz L.
Csere: Takács B., Antal Á.
Sárbogárd U19: Simon Cs., Vagyóczki P.,
Horváth Zs., Demeter D., Sükösd G., Gyö-

kér K., Molnár M., Horváth I., Ambrózi
M., Bögyös B. G., Brúzsa S. P.
Csere: Pajor T., Nagy F.
Az elsõ félidõben a fiatalok jó játékkal az
ellenfél fölé kerekedtek. Ennek eredmé-
nyeként a 30. percben Molnár M. góljával
megszerezte a vezetést a vendégcsapat,
0-1. A félidõ befejezése elõtt a 42. percben
Sági R. góljával a hazaiak egyenlítettek,
1-1. A második félidõben a hazaiak fölény-
be kerültek, és Márok B. góljával a 77.
percbe megszerezték a vezetést, 2-1. Kitá-
madott a vendégcsapat, és a fellazult véde-
lem között a 82. percben Mekota B. góljá-
val kétgólos elõnyt szerzett a Mezõfalva,
3-1.
A sárbogárdi fiatalok nem bírtak a fizikai-
lag jobb erõket felvonultató Mezõfalva ifjú
focistáival.

Gyenge kezdés után
erõs visszaesés

Sárbogárd Öregfiúk–Kisláng
Öregfiúk 0-3 (0-1)

Sárbogárd Öf.: Sipõcz A., Palotás P., Csen-
des I., Kelemen B., Tóth A., Tóth I.,

Nedoba M., Kassai N., Vereczkei J., Csuti
Z., Horváth I.
Csere: Derecskei J., Szikszai L., Bognár J.,
Takács K. A., Németh F. Zs., Berta J., Simon
K.
Kisláng Öf.: Magyar L., Szabó Gy., Hegyi
M., Juhász J. I., Tury-Nagy G., Jánosi L.,
Katona Gy. Zs., Durányik Z., Szabó J.,
Duljánszki L., Horváth J. J.
Csere: Molnár J., Erdei I. Gy., Sallai T., Ba-
logh L. J., Hambalgó L.
Mindkét csapat óvatosan kezdett, és a biz-
tos védekezést tartotta szem elõtt. Az elsõ
harminc percben említésre méltó momen-
tum, hogy a Csendes I. buktatásáért meg-
ítélt szabadrúgást Magyar L. bravúrral
védte. A 30. percben Katona Gy. Zs. kilé-
pett a jobb oldalon, a labdát átemelte a ka-
puson és a felsõ lécrõl kipattanó labdát
Durányik Z. a hosszú sarokba lõtte, 0-1. A
62. percben súlyos védelmi hiba után a ha-
zaiak kapusa lerántotta a kislángi csatárt.
Szabó J. a büntetõt a kapu jobb alsó sarká-
ba helyezte, 0-2. A 76. percben Durányik
Z.-hez került a bedobás után a labda. El-
húzott a bal oldalon. A védõt és a kapust
kicselezve a hálóba gurított, 0-3.
Helyzeteit jobban kihasználó vendégek
megérdemelt sikert arattak.

A hétvége sportmûsora

2017. március 18. (szombat)

10.00 óra: Sárbogárd U19–Lajoskomárom
U19 (Sárszentmiklós)
15.00 óra: Lajoskomárom Öf.–Sárbogárd
Öf. (Lajoskomárom)

2017. március 19. (vasárnap)

15.00 óra: Sárbogárd–Lajoskomárom
(Sárszentmiklós)
15.00 óra: Ikarus-Maroshegy–Sárbogárd
II. (Székesfehérvár)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

Fotók: Boros Zoltán
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

Fölényes gyõzelemmel már a 4. helyen
VAX KE Sárbogárd–Somló Hús KK Pápa 49-27 (27-12)

Vezette: Dobovai Z.–Tari T. Nézõszám: 50 fõ.

Veszprém–Fejér–Tolna Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 17.
forduló

Sárbogárd: Németh I. – Szabó J. Zs. 10, ifj. Bodoki 7, Pluhár 3,
Rehák 6, Horváth 8, Aranyos 6

Cserék: Sohár – Várady–Szabó, Suplicz 7, Botka 2

Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos

Somló Hús KK Pápa: Horváth – Vasváry 1, Kozma M. 1, Kozma
S. 5, Kapcsándi 12, Tóth 2, Sarus 6

Cserék: –

Edzõ: –

Hétméteresek: 0/0, illetve 7/6. Kiállítások: 2, illetve 0 perc.

Az elmúlt hétvégén csapatunk a sereghajtó Pápa csapatát fogadta
itthon. Egy esetleges gyõzelemmel jó eséllyel az elõkelõ 4. pozíci-
óba kerülhettünk. Már az elsõ 5 percben kiderült, hogy nincs egy
súlycsoportban a két csapat. A vendégek eleve csere és edzõ nél-
kül érkeztek a találkozóra, ami tovább nehezítette a helyzetüket.
Folyamatosan lõttük a könnyû gólokat, míg a vendégek nehezen
jutottak el lövõhelyzetekig. A szünetre már 15 volt a különbség. A
fordulás után is hasonló volt a játék képe. Az utolsó percekre csak
a különbség volt a kérdés, és az, hogy sikerül-e elérni az 50 lõtt
gólt. A végére ettõl 1-el elmaradtunk, de így is 22 gól lett a különb-
ség.

Egy ilyen találkozót mindig nehéz értékelni. A pápaiak jóformán
csak asszisztáltak az elejétõl fogva, edzõmeccs-hangulata volt vé-
gig a találkozónak. Pozitívumként ki lehet emelni, hogy több játé-
kosunk önbizalmának jót tett, hogy lõhette a gólokat. A követke-
zõ hétvégén szabadnaposak leszünk, utána viszont egy igazi me-
gyei rangadó fog ránk várni Rácalmás ellen. Ellenfelünk tavasszal
fájó vereséget mért ránk, most lesz miért visszavágni. Ha sikerül-
ne gyõzni, akár a tabella 3. helyén is találhatnánk magunkat.

Március 25., szombat, 18 óra:
VAX KE Sárbogárd–Rácalmás SE

Tabella:

1. Veszprémi Egyetemi SC 15 15 0 0 501 359 142 30
2. Telekom Veszprém IV. 16 14 0 2 474 384 90 28
3. Rácalmás SE 16 11 0 5 472 441 31 22
4. VAX KE Sárbogárd 16 10 0 6 486 431 55 20
5. Ercsi SE 16 9 0 7 487 446 41 18
6. Bajnok DSE Nemesvámos 16 8 1 7 453 422 31 17
7. Õsi Andreotti SE 15 8 0 7 444 442 2 16
8. KK Ajka II. 14 6 1 7 336 337 -1 13
9. Bicskei TC 15 5 2 8 398 419 -21 12
10. Simontornyai KK 16 4 1 11 472 532 -60 9
11. Alsóörsi SE 16 4 1 11 399 465 -66 9
12. Martonvásári KSE 15 4 0 11 348 415 -67 8
13. Somló Hús KK Pápa 16 0 0 16 363 540 -177 0

A 17. forduló további eredményei:

Martonvásár–Nemesvámos 21-20 (10-7)
Simontornya–Õsi 29-32 (11-17)
Veszprém Egyetem–Rácalmás 30-22 (16-13)
Telekom Veszprém–Ercsi 37-33 (15-13)
Bicske–Alsóörs 21-21 (9-9)

Rehák Tamás

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

Adószámunk: 18502710-2-07

VAX KE Sárbogárd

1 %
KEDVES KARATE SPORTBARÁT!

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

NIHON KARATE KYOKAI Sportegyesületet.

Adószámunk: 19025513-1-07
Köszönettel: Németh Attila elnök
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Filmajánló
T2 TRAINSPOTTING

Angol filmdráma

Négy edinborough-i srác meg a heroin története húsz évvel ez-
elõtt felforgatta a mozis világot. A durva valóság és az õrült hu-
mor nagy találkozásából kultikussá váló film valamint négy feled-
hetetlen – bár kissé veszélyes – figura született. Most mind a né-
gyen visszatérnek: az évek õket sem kímélték, és õk továbbra sem
kímélnek senkit.

Renton, Spud, Begbie és Beteg Srác: a négy régi barát, akit jó vi-
szontlátni (de lehetõleg nem egy sötét sikátorban), újra akcióba
lendül.

SZÓLÍT A SZÖRNY

Feliratos, amerikai–spanyol fantasy

A 12 éves Conor (Lewis MacDougall) csodálatos fantáziával és
rajztehetséggel megáldott kisfiú. Amikor élete legnagyobb meg-
próbáltatásával kell szembenéznie, nem akármilyen segítõt kap:
egy hatalmas szörny (Liam Neeson) látogat el hozzá éjszakán-
ként, aki fantasztikus történetekkel ébreszti fel a fiúban szunnya-
dó erõt és bátorságot. Conor végül a mesék és a szörny segítségé-
vel nemcsak édesanyja súlyos betegségével és iskolatársai zaklatá-
sával küzd meg, de a saját félelmeivel, dühével és bûntudatával is.

KINCSEM

Magyar történelmi kalandfilm

Kincsem egy híres, XIX. századi, többszörösen nyert magyar ver-
senyló. Gazdája Blaskovich Ernõ, aki céltalan, kicsapongó életet
él, de amikor megpillantja a vad angol telivért, akkor elhatározza,
hogy versenylovat csinál belõle és vele gyõzi le riválisát, Von
Oettingen bárót.

A SZÉPSÉG ÉS A SZÖRNYETEG

Amerikai romantikus mesefilm

A XVIII. századi népmese már többször is feldolgozásra került
többféle verzióban, de az utóbbi évek legismertebb változata a
Disney 1991-es mesefilmje, ami a nézõi sikerek mellett sok elis-
merést és díjat is begyûjtött. Egy generációval késõbb, 2017-re a
stúdió élõ szereplõkkel készíti el a történetet, amiben a címsze-
replõ szépséget Emma Watson testesíti meg.
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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

KERTÉPÍTÕ CÉG keres ÉPÍTÉSVEZETÕT és
KERTÉSZETI SEGÉDMUNKÁST

B-kategóriás jogosítvánnyal
06 20 411 6895

LAKÁST BÉRELNÉK.
06 20 4377 036

SZABOLCSI ALMAVÁSÁR
MÁRCIUS 18-ÁN

A SÁRBOGÁRDI VÁSÁRBAN.

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Barátságon lakás, ugyanitt bútorok eladók. 06 (30) 534 0007

Szivárvány Stúdióba (Kossuth u. 9.) kozmetikust keresünk. 06 (30)
3808 330

Antik (Barrató) nagy villanymotoros varrógép Sárbogárdon eladó. 06
(25) 465 414

APRÓHIRDETÉSEK

Tájékoztatjuk érintett fogyasztóinkat, hogy az alábbi napokon és települé-
seken a megadott idõpontokban munkatársaink elõretervezett karbantar-
tási munkákat végeznek. Ezeken a napokon az adott településen meg-
szokottnál kisebb víznyomás, idõszakos vízhiány várható, ezért kérjük,
hogy a kellemetlenségekre készüljenek fel, gondoskodjanak háztartá-
sukhoz elegendõ vízmennyiség vételérõl.
A munkálatok miatt a szolgáltatott ivóvíz kissé opálossá válhat, mely
az egészségre nem ártalmas.
Az ezt okozó anyagok kiülepítése után a víz fogyasztható.
További információ a kihelyezett plakátokon, vagy helyi munkatársaink-
tól.
Az okozott kényelmetlenség miatt kérjük felhasználóink türelmét és meg-
értését.

Fejérvíz Zrt.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

MASSZÕRKÉPZÉSEK
INDULNAK ÁPRILIS 22-TÕL SÁRBOGÁRDON, HÉTVÉGEKEN.

MUNKAVÁLLALÁSRA alkalmas itthon és az uniós országokban is.
(Több nyelvû oklevelet adunk.) GYAKORLATI KÖZPONTÚ KÉPZÉSEK!

ÁRAK: SVÉD FRISSÍTÕ TESTMASSZÁZS: 35.000 Ft
TALPREFLEX-MASSZÁZS: 38.000 Ft
NYIROKMASSZÁZS: 38.000 Ft

Mindháromra részletfizetés és kedvezmények!
Bõvebb tájékoztatás: 06 30 3021 487 (N
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SPORTSIKEREK A GIMIBEN
A sok rendezvény és verseny mellett a sport sem maradhat ki a di-
ákok életébõl. 2016 decemberében megyei asztalitenisz-diák-
olimpiai bajnok lett a V-VI. korcsoportban Buzás Ádám 9. a osz-
tályos tanuló, aki február 18-án Karcagon az országos döntõben a
9. helyen végzett.

A VI. korcsoportos fiúcsapatunk kosárlabda „B” kategóriában
országos döntõbe jutott. Ugyancsak szép eredménnyel szerepel-
tek röplabdásaink. Az amatõr röplabda-diákolimpia körzeti for-
dulóján a III. korcsoportos lányok I. helyezést értek el, a fiúk pe-
dig a második helyen végeztek. A megyei verseny idõpontja már-
cius 21.
Az amatõr röplabda-diákolimpia dunaújvárosi megyei döntõjén
az V-VI. korcsoportos gimis fiúk a hat csapat részvételével szerve-

zett versenyen a második helyen végeztek. A lánycsapatunk pedig
elsõ helyezést ért el, és így megyei bajnokként kivívta magának a
részvételt a diákolimpia országos döntõjében, melyre Kecskemé-
ten kerül majd sor április végén.

Március 24-én a III. korcsoportos fiú kosárlabdacsapat megyei
döntõt játszik Székesfehérváron. Már nagy izgalommal készülnek
a megmérettetésre. Természetesen a labdarúgás hívei is örülhet-
nek, hiszen április 7-én a IV. korcsoportos fiúk megkezdhetik a di-
ákolimpia körzeti fordulójával a küzdelmet a továbbjutásért. Pár
nappal késõbb a III. korcsoport fiúcsapata is bizonyíthat.
Emellett az atlétikai versenyek is hamarosan megkezdõdnek a
kisgimis korosztály számára. Reméljük, hamarosan újabb sportsi-
kerekrõl számolhatunk be.

PSG


