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A Sárbogárdi Nyugdíjas Rendõr Egyesületnek
csapatzászlót adományoztak

Írás a 6. oldalon.

Három a magyar igazság
Vasárnap. Forog az „Anyám és más futóbolondok a családból”
címû magyar film. Egy asszony és családja életútja Trianontól a
XXI. századig. Az asszony nem akar semmi mást, csak békében,
nyugalomban élni a szeretteivel, de az egymást váltó ideológiák
és rendszerek következményei õket is elérik (nem kap munkát a
férj, mert Horthy idején volt katona, belekötnek abba is, hogy
milyen cipõt hord). Ilyenkor pakol a család és költözik, országon
belül, egy eldugottnak hitt helyre. De ott sincs nyugvásuk. Elköltöznek egy eldugottabbnál is eldugottabb bányászfaluba. Onnan aztán megint tovább. Az asszony 56-ban Amerikába menne,
de akkor a férj finoman, de határozottan megálljt parancsol az
„ámokfutásnak”: a hazából nincs tovább.
Hétfõ. Nyáry Krisztián könyvében olvasom, hogy az erdélyi fejedelmek leszármazottja, Kemény János író és skót–görög származású felesége, Augusta minden erejüket és vagyonukat a magyar kultúra felvirágoztatására fordították, a politika viszont
nem volt hálás, életük egy részét szükséglakásban töltötték, miközben Kemény mészégetõként dolgozott. Az író halála után
Augustát megkérdezték, miért nem költözik haza Skóciába.
„Hogy képzeled?! Itt soha nem lehet unatkozni!” – hangzott a
válasz.
Kedd. Tompa Mihály-idézet a paravánon a gimnáziumban berendezett vándorkiállításon: „Szívet cseréljen az, aki hazát cserél!”
No, hát valahogy én is így vagyok ezzel.

Tompa
Mihályra
emlékeztünk

Írás a 4-5. oldalon.
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NAPLÓ
A sárbogárdi képviselõ-testület 8 fõvel,
több vendég jelenlétében kezdte meg soros ülését április 21-én, pénteken.

Határidõnapló
Dr. Sükösd Tamás polgármester elmúlt
havi határidõnaplójában számos pályázati
egyeztetés mellett többek között a következõk szerepeltek:
A napelempark vonatkozásában megváltoztattak néhány helyrajzi számot, és megkötötték a szükséges szerzõdéseket az Albacomppal.
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás ülésén elfogadták a szervezet költségvetését és közbeszerzési tervét. Lassan talán eljutnak addig, hogy a több ciklus óta cél, amiért a társulás létrejött, végre lehívható lesz a forrás
és minõségi javulást érhet el hulladékkezelésben a térség.
Megvásárolja az önkormányzat dr. Szász
Zsuzsa volt fogorvosi rendelõjét a József
Attila utcában, már a szerzõdéskötésre is
sor került. A teljesen felújított ingatlanba
szeretnék átvinni a három védõnõi körzetet, így egyidejûleg megoldható lesz a bölcsõde bõvítése is, és praktikusan nõ az önkormányzat vagyonának értéke. Az ingatlanvásárláshoz találtak olyan forrást,
amely nem terheli a költségvetést. A változásnak a vezetõ védõnõ és a bölcsõde is
örül.
Április 3-án a MÁV tervezõcsoportjával
folyt egyeztetés a Katona utcai átjáró (sajnos nem felüljárós) átépítése vonatkozásban. A beruházás hónapokon belül elindul
a vasúttársaság részérõl.
Sárbogárd már beadott pályázatai mind
megfelelõnek találtattak szakmailag és
pénzügyileg; várják a támogatási szerzõdéseket.
A Sárbogárdi Napok szervezése nagy sebességgel folyik. A rendezvénysorozat nyitánya lesz a Kossuth Zsuzsanna-évforduló
méltó megünneplése, melyre a szobor területét rendezni kívánják.
Minden adandó alkalommal és fórumon
felajánlotta az önkormányzat ingyen és

bérmentve az úgynevezett volt kijevi ház
területét (az Árpád utca és Túry Miklós utca sarkán) a rendõrség, valamint a mentõk
leendõ új épületei számára. Most az
Országos Rendõr-fõkapitányság szakemberei egy tervezõcsoporttal látogattak Sárbogárdra, és rendkívül tetszett nekik a terület. A tervezõ és a rendõr szakember
egyetértettek abban, hogy inkább a Túry
Miklós utca felõli oldalt szeretnék. A téglalap alakú ingatlan bárhogyan megosztható. Az önkormányzat szakemberei minden dokumentációt és információt a rendõrség rendelkezésére bocsátottak, amit
kértek. Az ülésen pedig a képviselõk egy
határozattal erõsítették meg az ingatlan
ingyenes felajánlását. Remélhetõleg hamarosan konkrétumokról folynak majd
egyeztetések.
A Tarr Kft. szakembereivel is egyeztettek
az önkormányzati kábelrendszer megvásárlása kapcsán, mert zajlik a szupergyors
internetprogram. Ha tesz ajánlatot a cég
az önkormányzat felé, akkor a testület
dönt majd a kérdésben.

Tûzoltósági beszámoló
A tûzoltóparancsnok, Kõvágó Dezsõ hivatalos elfoglaltsága okán Fodor Zoltán tûzoltóparancsnok-helyettes egészítette ki
szóban a sárbogárdi tûzoltóság 2016. évi
tevékenységérõl szóló írásos beszámolót: –
Nagy létszámhiánnyal kezdtük meg az idei
évet, de ez szerencsére módosult, 9 helyett
már csak 7 fõ hiányunk van. Egy tûzoltó
visszavétele van folyamatban, aki elment
korábban a pályáról, illetve egy újonc kiképzésen van Budapesten. Új gépjármûfecskendõ állt szolgálatba tavaly õsszel.
Vannak gyerekbetegségei, de elõrelépés a
mentésben és tûzvédelemben. A munkánkat önkéntes egyesületek segítik, 4 egyesülettel van megállapodásunk: Lajoskomárom, Sárosd, Simontornya és Dég. Lajoskomárom már önálló beavatkozó; kisebb
eseteknél, amikor nem kell hivatásos egységnek vonulni, addig se foglalja le a mi
szerünket 30 kilométerre innen például
egy oltás.

2017. április 27. Bogárd és Vidéke
Az elmúlt évben átlagos volt a vonulások
száma; kiemelkedõ hónapok voltak: március, július, december. Júliusban a mûszaki
mentések, viharkár, szél voltak jellemzõek. A 314-bõl Sárbogárdon 66 vonulás volt,
ennek fele tûzeset, másik fele mûszaki
mentés, és akadt köztük néhány téves jelzés is. A Gilice közben 3-4 villanyoszlop kiborítása és a vasúti átjárónál egy buszos ütközés számított rendkívüli eseménynek. A
szabadtéri tûzgyújtással kapcsolatos tilalmat április 20-án feloldották. Az országos
szabályzat minden szabadtéri tüzelést tilt,
de irányított égetési engedéllyel lehet külterületen tüzelni, a belterületen pedig az
önkormányzat szabályozza az égetést.
Azért vezettek be tilalmat, mert megemelkedett a külterületi esetek száma. Sajnos
nem mindenütt szerepel az a mondat a helyi rendeletben, hogy az országos tilalom
felülírja a helyi szabályozást. Emiatt sok
bírság született.

Partnerség és körzetek
A partnerségi egyezetés szabályai egyszer
már rendeletbe voltak foglalva, ám egy törvényességi észrevétel folytán határozattá
avanzsáltak. Most kiderült, hogy a régi forma a megfelelõ, ezért újra rendelet lett a
határozatból.
Jóváhagyták az egészségügyi alapellátás
körzeteit, melyek nem változnak, ám idõközönként szükséges megerõsíteni õket
egy testületi döntéssel.
Szilveszterné Nyuli Ilona: – A tervezetbõl
nem tûnik ki a szabad orvosválasztás joga
és lehetõsége.
Dr. Sükösd: – Az alapjogként szerepel a
jogszabályban. A határszabás nem sérti ezt
a jogot.

Közös teherviselés
Az adóztatási tevékenységrõl szóló 2016os beszámoló kapcsán dr. Sükösd megjegyezte: – Lehet látni, hogy nem vegzálni kívánjuk az állampolgárokat, csak szeretnénk, ha a közös teherviselés valóban közös lenne. Következetes, jogkövetõ magatartást szeretnénk elérni, emiatt rengeteg
határozat születik. A kolléganõk következetesen végzik a munkájukat. Az adóhátraléknak van egy olyan eleme, amit addig
húzunk magunk után, amíg pénzügyileg
nem selejtezhetõ – még akkor is, ha olyan a
szervezet, amelyik már rég nincs sehol. A
2016. évi magasabb összeg egy, a területen
mûködõ, elõzõ ciklusban érkezett társaságnak köszönhetõ, akik jelezték, hogy
minden második évben lesz magas az iparûzési adójuk a tevékenységük jellege
miatt. Így az önkormányzat is pontosabban tud tervezni.

Fekvõrendõr, vagy
szalagkorlát?
Forgalomtechnikai beavatkozások váltak
szükségessé a Vágóhíd utcán, mivel az elmúlt idõszakban két alkalommal is sze-
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mélyautó hajtott nagy sebességgel a Vágóhíd utca és Tinódy út találkozásánál álló lakóházba, illetve annak kerítésébe. Az ingatlantulajdonosok és az utca lakói fekvõrendõr telepítését látnák hasznosnak,
hogy elejét vegyék az ilyen és hasonló eseteknek. Két fekvõrendõr ára nettó 631.316
Ft. Az önkormányzat szakemberei 10 fm
szalagkorlát és elé két iránytábla elhelyezését javasolták megoldásként, mely nettõ
423.153 Ft. Ez utóbbit szavazta meg a városatyák többsége. Nedoba Károly nemmel szavazott, Szilveszterné Nyuli Ilona
tartózkodott.
Nedoba Károly: – Az összegben „jelentõs”
különbség van: 200 ezer Ft. Megkérdõjelezhetõ, hogy ha ki van téve egy tábla, akkor annak megfelelõen közlekednek. Tábla nem fogja megállítani a gyorshajtást.
Nem tartják be a Petõfi utcai táblákat sem.
Szalagkorláttal meg lehet védeni az ingatlant a becsapódástól, de a sofõr meghalhat. A lakosság érdeke és igénye a fekvõrendõr lenne.
Dr. Sükösd: – Folyamatos közlekedõként
nem vagyok híve annak, amiben egy gépjármûoktatóval is egyetértettünk, hogy
minden utcából akadálypályát csináljunk,
mert minden utcában van, aki nem tartja
be a sebességet. Szakmai vélemény alapján
döntöttünk.
Szilveszterné: – El tudod fogadni, hogy
30-as tábla kerüljön kihelyezésre?
Dr. Sükösd: – Már kint van. Vegyük figyelembe, hogy ez egy gyûjtõút, amit sokan
használnak.
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elõre a szakhatóságok engedik mûködni.
Tárgyalásokat lenne érdemes folytatni e
témában. Az összenyitás nem jó út, mert a
volt nevelési tanácsadó konkrétan rohad.
Ez nem viszi elõre a Kossuth dolgát.

Bejelentések
Szilveszterné: – A Boross Mihály-parkban
kint van a Behajtani tilos tábla, ennek ellenére a térkövön és a füvön is az „árut szállítják”, ami nem szép látvány.
Dr. Sükösd: – Ráadásul a térkõ sem alkalmas arra ekkora forgalomra. Fölvetette a
kenyérszállító is, hogy nem egyszerû ott
kerülgetni bármit. Lesz egyeztetés a rendõrkapitánnyal. Ha valaki annyira tapló
(már bocsánat a kifejezésért), hogy a térkõrõl a fûre is lemegy, az minõsíthetetlen.

Nádas eladva
A Gergely közben lévõ nádassal borított
területre egy szomszéd nyújtott be vásárlási kérelmet saját gazdálkodása, lovainak
nagyobb területen való mozgatása miatt.
A terület beépítésre nem alkalmas, mivel
mocsár, nagy értéket nem képvisel. Az értékbecslõ bruttó 510 ezer Ft-os értékben
határozta meg az ingatlan árát. Az árok
nem része az ingatlannak, önálló helyrajzi
számmal bír.
A testület úgy döntött, értékesíti a kérelmezõ számára a területet.

Új Szent István-futam
Már nem elõször fut neki a Szent István út
déli szakasza felújításának a testület. Sajnos útépítésre kevés a forrás. Ezúttal egy
belügyminisztériumi pályázaton próbálnak hazai támogatáshoz jutni, melyre jelentõs, 50-70-szeres túligény szokott mutatkozni. Bátraké a szerencse!

Kossuth – összenyitás?
A tankerületi központ azzal kereste meg a
testületet, hogy foglaljanak állást a Kossuth iskola és a volt nevelési tanácsadó
esetleges összenyitásával kapcsolatban. A
polgármester kifejtette: a Kossuth iskola
mûszaki állapota elfogadhatatlan, de egy-

Szilveszterné: – Az albán pékségnél való
parkolás is gond, most már nyerges vontató is megáll ott.
Dr. Sükösd: – Ez a Magyar Közút kompetenciája. Egyébként nem albánok, hanem
szerbek. Kijárták az utat, ahogy kell, elvégeztették a forgalomtechnikai tervezést,
tehát szerzett joguk van. Ezt visszavonni
nem lehet. A szomszédok is megkerestek
és virágtartót kértek.
Nedoba: – A lakosság a fizikai akadályokat
akarja.
Szilveszterné: – A honvédségi lakótelepen
lakók szóltak a játszótérré nyilvánítás
ügyében.
Dr. Sükösd: – A honvédségi lakótelep a vagyonkezelõé, csak honvédségi jog van rajta, és egy cégnek van kiadva. Mikor már
nem bírtuk elnézni a dzsungelt, levágtuk
mi a gazt, most meg már igényként támasztják ezt velünk szemben, pedig nem a
mi területünk, nem a mi dolgunk. Sokat
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költ Bogárd a köztéri játszótereinek éves
felülvizsgálatára, ami milliós tétel.
Szilveszterné hangsúlyozta, hogy a játszótérré nyilvánítás azért fontos a honvédségi
lakótelepen, mert anélkül oda viszik a kutyájukat az ebtartók.
Dr. Sükösd: – Mi írhatunk levelet, de a lakók állnak jogviszonyban az üzemeltetõvel, felnõttek, el tudják intézni.
Szilveszterné: – Korábban kértem a Vasút
utca elején tátongó veszély felszámolását.
Dr. Sükösd: – A Magyar Közút válasza az,
hogy fölszámolják. Minden alkalommal jelezzük a problémákat, de látod, mit csinálnak.
Szilveszterné: – Ha a közlekedés biztonságát veszélyeztetik, és nem tesznek semmit,
mit lehet velük szemben tenni?
Dr. Sükösd: – A testületnek nem dolga a
rendõrség és Közút helyett dolgozni.
Szilveszterné: – Március végén tájékoztattalak, hogy az orvosi ügyeleten este 10 után
nincs nõvér. Nem jutott be az ügyeletre az
egyik beteg, ki volt téve egy telefonszám,
hogy kit kell hívni. Törvény, hogy egy gépkocsivezetõnek, egy orvosnak és egy ápolónak kellene ott lenni. Az oda érkezõ beteget mégsem fogadja senki.
Dr. Sükösd: – Megkérdeztem a felelõs vezetõt, Kiss doktor válasza az volt, hogy az
engedély szerint járnak el, a jogszabályokat betartják.
Szilveszterné: – Megkérdeztem az
ÁNTSZ-t, nincs engedélyük erre.
Dr. Sükösd: – Májusban jönnek, lehet hozzájuk fordulni.
Szilveszterné: – Mi lesz, ha addig meghal
valaki? Ki lesz a felelõs? Mi is azok leszünk
jogilag?
Dr. Sükösd: – Nem. 112 – ha azonnali beavatkozás szükséges, megy a mentõ. Arról
számolt be Kiss doktor, hogy fölemelték az
óradíjat, ennek megfelelõen javult az orvosok színvonala, csökkent az átlagéletkor.
Tóth Béla: – A Vágóhíd utcába szeretnék
járdát. Úgy tudom, jönnek aknatetõk a
63-asra.
Dr. Sükösd: – Velem üzentek, hogy minden eddiginél jobbat találtak és rendeltek.
Ébl Zoltán: – A Kereszt utcából kerestek
vízelvezetési problémával, hogy hogyan lehet megoldani szabályosan. A polgármesterhez irányítottam a lakót.
Hargitai–Kiss Virág
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Tompa Mihály:

A madár, fiaihoz
Száraz ágon, hallgató ajakkal

2017. április 27. Bogárd és Vidéke

„Nincs talán még
elfeledve a dal”

Meddig ültök, csüggedt madarak?
Nincs talán még elfeledve a dal,
Melyre egykor tanítottalak?!
Vagy ha elmúlt s többé vissza nem jõ
A víg ének s régi kedvetek:
Legyen a dal fájdalmas, merengõ,
Fiaim, csak énekeljetek!

A XIX. század kiemelkedõ költõi triászának egyik tagja Tompa Mihály, Petõfi
Sándor és Arany János mellett, mégis kevesebbet tudunk róla. Hogy méltó helyére kerüljön, abban nagy jelentõséggel bír a születésének 200. évfordulója alkalmából a COMP-REND Kft. (Tóth Mária és lánya, Tóth Ágnes) és az Országos
Széchenyi Könyvtár együttmûködésével szervezett országos rendezvénysorozat, mely egyik versének sorát, a „Nincs talán még elfeledve a dal” címet viseli.
A költemény nagyszerûen érzékelteti Tompának a természethez, a hazához és
a nemzethez való szoros kötõdését, viszonyát.
Azért is különleges ez a jubileum, mert ugyancsak idén ünnepeljük a reformáció
megjelenésének 500. és Arany János születésének (szintén) 200. évfordulóját. A
reformációét, mely nagy szerepet játszott Tompa életében, református lelkész
lévén, és Arany Jánosét, akivel poétaként egy újfajta, népi hangot hoztak a magyar költészetbe.

Nagy vihar volt. Feldúlt berkeinken
Enyhe, árnyas rejtek nem fogad:
S ti hallgattok? elkészültök innen?
Itt hagynátok bús anyátokat?!
Más berekben máskép szól az ének,
Ott nem értik a ti nyelvetek...
Puszta bár, az otthonos vidéknek,
Fiaim, csak énekeljetek!

Hozzatok dalt emlékül, a hajdan
Lomb- s virággal gazdag tájirul;
Zengjétek meg a jövõt, ha majdan
E kopár föld újra felvirul.
Dalotokra könnyebben derül fény,
Hamarabb kihajt a holt berek;
A jelennek búját édesítvén:
Fiaim, csak énekeljetek!

A bokorban itt az õsi fészek,
Mely növelte könnyû szárnyatok;
Megpihenni most is abba tértek,
Bár a fellegek közt járjatok!
S most, hogy a szél összevissza tépte:
Úgy tennétek, mint az emberek?
Itt hagynátok, idegent cserélve...?
– Fiaim, csak énekeljetek!

Sárbogárd fontos állomása volt a rendezvénysorozatnak, hiszen itt élt, tanított és
alkotott egykor Tompa. Április 25-én, kedden délután került sor az emlékidézésre a
Petõfi Sándor Gimnáziumban, majd a
Tompa-házban.
A gimnázium második emeleti aulájában a
Violin mûvészeti iskola sárszentmiklósi
hangszeres tagozatának kamaraegyüttese
nyitotta meg az eseményt Jákob Zoltán tanár vezetésével, zongorakíséretével, a
Tompa Mihály által gyûjtött dalfüzérbõl
válogatva.

Bogárd és Vidéke 2017. április 27.
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Novák Kovács Zsolt, a gimnázium igazgatóhelyettese, Sárbogárd alpolgármestere,
a Sárbogárdi Múzeum Egyesület elnöke
köszöntötte az egybegyûlteket, õt követve
dr. Sükösd Tamás polgármester nyitotta
meg az emléknapot és vándorkiállítást, s
röviden ismertette Tompa életútját. A lelkész és költõ 1838 márciusától egy évig tevékenykedett Sárbogárdon: segédtanítóként az iskolában oktatott, illetve jómódú
családoknál; énekelt a templomban, temetéseken, mellette pedig írogatott. Magányos, elmélkedõ sétái a szabadba, a természetbe vezették. Nagyon megszerették az
itt élõk, mert szépen bánt a gyermekekkel,

Himnusz, a Szózat, a Bánk Bán, Erkel operái, akkor épült a Nemzeti Múzeum, jött
létre a Nemzeti Színház és még sorolhatnánk. Irigykedünk, ha visszanézünk. Elõtte volt másfél évszázad, amikor Magyarország szellemileg szinte nem létezett, valami átok ült az országra, nem volt költészet,
Csipkerózsika-álmát aludta a magyar szellem. Csodás ébredés történt a XIX. században, ekkor röpült az égre Petõfi mint
üstökös, született meg a Toldi, ami egy remekmû. A költõi triász, Arany, Petõfi és
Tompa költészetében a nép jelent meg,
ami újdonság volt. Tompát a két költõtárs
magával egyenrangúnak tekintette.” Albin tanár úr A gólyához címû versen keresztül mutatta meg, milyen költõ is volt
Tompa. „Büszke vagyok, hogy ezeket az
utcákat taposta Tompa Mihály” – mondta.
Kovácsné Pázmándi Ágnes, a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday
Könyvtárának könyvtárosa, református
lelkész diákon keresztül, levéltári emlékek
segítségével, Nedelkó Szilárdné Éva néni
pedig két Tompa-verssel tette színesebbé a
költõ portréját.
szívesen mesélt nekik; ilyenkor a felnõttek
is mellé húzódtak. Pompásan tudott beszélni. Büszkén mondhatjuk, hogy ez a
vidék is hatással volt a pályájára, és e vidék
is õrzi Tompa nyomát.
Horváth Ferencné tanítványai – a Sárszentmiklósi Általános Iskola Csülleng
Népdaléneklõ Csoportja – gömöri népdalokkal idézték meg Tompa szülõföldjét.
Kovács Kinga Melitta, a Petõfi Sándor
Gimnázium 11. osztályos tanulója Gyóni
Géza Tompát méltató versét szavalta el.
Huszár Anna pedig Tompa Mihálytól A
pitypang meséje címû mûvet adta elõ, mely
nagy tetszést aratott.
A vándorkiállítás megtekintése után a
Tompa-háznál folytatódott az emlékidézés. Két trombitás legényke, Csõgör László és Ádám ünnepi fanfárja csendült fel az
épület falán elhelyezett emléktábla elõtt,
majd miután helyet foglaltunk a gyülekezeti teremben, megtöltve a sorokat, Zádori József egyházközségi gondnok szólt a
jelenlévõkhöz.
Leszkovszki Albin rendhagyó irodalomóráján érdekes részleteket, körülményeket tudhattunk meg Tompa világáról, sze-

mélyérõl. „A XIX. század olyan csoda,
melynek nagyságával nem vagyunk tisztában” – fogalmazott. – „Akkor született a

Jákob Zoltán a költõ–lelkész helyi kötõdésérõl szólt, amit jól tükrözött Tompa Sallay Pálnak írt levele is, melyet Sükösd Gergõ olvasott föl.
A jeles alkalom végül egy Tompa-dal közös eléneklésével zárult, melyet kevés helyen õriznek, de a sárbogárdi gyülekezet
megtartotta emlékezetében és elõ-elõveszi. Az ünnepi fanfárban ennek dallama
hangzott el, amire Tompa írta a szöveget.
Úgy gondolom, sokak lelkében visszhangot vetett és pezsdítõen hatott ez az esemény, s visszautalva a címre: nincs elfeledve a dal. Bennünk él.
Hargitai–Kiss Virág
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A Sárbogárdi Nyugdíjas Rendõr Egyesületnek
csapatzászlót adományoztak
Emlékezetes ünnepség helyszíne
volt április 21-én délután Sárbogárdon a Hõsök tere. A Sárbogárdi
Nyugdíjas Rendõr Egyesület részére, megalakulásának 10. évfordulója
alkalmából, ünnepélyes keretek között adománylevelet és csapatzászlót adott át dr. Havasi Zoltán rendõr
dandártábornok, a Rendõr és Határõr Nyugdíjas Egyesületek Országos
Szövetségének elnöke. Az egyesület
nevében Horváth Ferenc nyugállományú rendõrkapitány, rendõr alezredes, egyesületi elnök vette át a
csapatzászlót és adománylevelet.
Az egyesületi zászlót Streng Ferenc
nyugállományú rendõr alezredes,
háromszoros békefenntartó ENSZveterán õrizte az ünnepségen.
Hét szervezet, intézmény, egyesület képviselõje hozott szalagot, melyeket az adományozók nevében Siák Zsuzsanna nyugállományú rendõr õrnagy, zászlóanya kötött
fel a lobogóra. A felszalagozott egyesületi
zászlót Mészáros János katolikus plébános, címzetes apát áldotta meg és szentelte
fel.
Az ünnepélyes zászlóátadást követõ állófogadáson pohárköszöntõt mondott Varga Péter rendõr dandártábornok, a Fejér
Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje.
Az ünnepség díszvendégei voltak: dr. Varga Péter rendõr dandártábornok, a Fejér
Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje,

Az országban elsõként került sor arra,
hogy a Rendõr és Határõr Nyugdíjas Egyesületek Országos Szövetsége egyesületi
zászlót adományozzon. Az ünnepélyes átadás rendõrségi díszõrséggel történt. Az
országos szövetség elnöke ünnepi beszédében méltatta az egyesület tízéves, töretlen munkáját, célkitûzéseit és eredményeit. Kiemelte a nyugdíjas rendõrök és aktív
állomány közötti kapcsolat ápolásában, a
testületi hagyományok, a tisztesség és becsület õrzésében kifejtett tevékenységüket.
dr. Kovács Zoltán rendõr ezredes, a Tolna
megyei rendõrfõkapitány helyettese, rendészeti igazgató, dr. Bognár Szilveszter
rendõr ezredes a Tamási Rendõrkapitányság vezetõje, Nagy István nyugállományú
rendõr ezredes, a Tamási Nyugdíjas Rendõr Egyesület elnöke. A házigazdák képviseletében Budavári Árpád, Sárbogárd
rendõrkapitánya, dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármestere és Demeterné dr.
Venicz Anita jegyzõ vett részt az eseményen.
Hargitai Lajos
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
Véget ért a
tûzgyújtási tilalom
A Földmûvelésügyi Minisztérium kedden
este azonnali hatállyal feloldotta a Magyarország teljes területére március 3-án
elrendelt általános tûzgyújtási tilalmat.
Az erdõterületeket érintõ tûzesetek kialakulását és terjedését befolyásoló környezeti tényezõk megváltozása miatt kedden
este a Földmûvelésügyi Minisztérium
azonnali hatállyal feloldotta az ország teljes területén lévõ erdõkre és fásításokra,
valamint az erdõk és fásítások határától
számított kétszáz méteren belüli területekre március 3-án kiadott általános tûzgyújtási tilalmat.
Az általános tûzgyújtási tilalom feloldása
ellenére az erdõkben továbbra is csak a kijelölt és kiépített tûzrakó helyeken, szélcsendes idõszakban lehet tüzet gyújtani
úgy, hogy az a környezetre ne jelentsen veszélyt. A tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, távozás után pedig gondoskodni kell a lángok és a parázs biztonságos eloltásáról.
Az erdõkön kívüli, illetve lakott területeken gyújtott tüzek esetében továbbra is fokozott figyelemmel kell eljárni, mert a felügyelet nélkül hagyott tûz könnyen továbbterjedhet, és életveszéllyel, vagy súlyos kárral fenyegetõ, közvetlen tûz forrása lehet.
Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó alezredes,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Kitüntetett tûzoltó

A Belügyminisztériumban, a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságon és a
Dunaújvárosban megrendezett Fejér Megyei Rendõr- és Tûzoltónapon is elismeréseket
adtak át Fejér megyei tûzoltóknak április 21-én.
Magosi Lajos tûzoltó ezredes kiemelkedõ munkájáért igazgatói dicséretben és ajándéktárgy-elismerésben részesítette Imre Antal c. tûzoltó fõtörzsõrmestert, a Sárbogárdi
Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság gépjármûvezetõjét.
http://fejer.katasztrofavedelem.hu/hirek/3232-fejer-megyei-tuzoltok-elismeresei-tuzolt
onap-alkalmabol
Gratulálunk!
Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó alezredes, Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Kézben tartott mobiltelefon robbant fel Dunaújvárosban
A dunaújvárosi Frangepán utcai családi házában tartózkodott az a férfi, akinek használat közben felrobbant a kezében tartott mobiltelefon április 19-én.
Az eset következtében a helyiségben lévõ szõnyeg is kigyulladt, amelyet a lakók a dunaújvárosi hivatásos tûzoltók kiérkezése elõtt eloltottak. A telefont még idõben eldobta a használója, ezért csak könnyû sérülést szenvedett.
***
Napjainkban számtalan, elektromos energiát használó mobilkészülék van, amelyekben lítium-ion akkumulátorok szolgáltatják a villamos energiát; ezek többek között mobiltelefonokban, táblagépekben, laptopokban is megtalálhatók. Az akkumulátor a nevét arról kapta, hogy a töltést lítium-ionok tárolják. Mûszaki hiba, vagy mechanikai sérülés esetén az akkumulátor cellájából felszabaduló energia nagyon rövid idõ alatt felszabadul, amely jelentõs hõfejlõdéssel jár. Minél magasabb az akkumulátor töltöttségi szintje, annál több energia, ezen belül hõenergia szabadul fel, a hõmérséklet a több száz Celsius-fokot is elérheti.
Ez a hõmérséklet pedig alkalmas a környezetében lévõ éghetõ anyagokat meggyújtani. A
hõmérséklet miatt megnövekedett nyomás pedig szétfeszíti az akkumulátorházat.
A folyamat öngerjesztõ és rendkívül gyorsan lezajlik, tehát amikor elindul a reakció, már
kevés az esély az akkumulátor lehûtésére. Okozhatja gyártásból eredõ mûszaki hiba, illetve
külsõ mechanikai hatás miatt kialakuló rövidzárlat, valamint helytelen töltés, túltöltés is.
A tûzesetek és sérülések elkerülése érdekében fontos, hogy a készüléket mindig a saját töltõjével töltsük, válasszuk le a töltõrõl, a töltõt
pedig az elektromos hálózatról miután az eszköz feltöltõdött. Ne hagyjuk a feltöltõdött készüléket hosszú órákon keresztül a töltõhöz
csatlakoztatva. Töltés alatt lévõ készüléket ne helyezzük olyan felületre, például: párnára, takaróra, bútorszövetre, ahol a megemelkedett hõmérséklet feltorlódhat, a készülék hûtése a környezõ levegõ által nem lehetséges.
Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó alezredes, Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Tavaszi Kippkopp Napok 2017
A Sárszentmiklósi Óvodában 2017. április 5-én, szerdán délután
volt a megnyitója a Tavaszi Kippkopp Napoknak. Az évek óta hagyományként élõ rendezvénysorozat a tavaszi megújulás és a húsvét jegyében zajlik.
Feldíszítettük a megnyitóra óvodánk udvarát, tojásfákat készítettünk azzal a sok-sok hímes tojással, melyeket a szülõk segítségével
gyûjtöttünk.
Ebben az évben is az „Eszterlánc” népi játékok tehetségfejlesztõ
foglalkozáson részt vevõ gyermekek mûsora nyitotta az ünnepet.
Az idõjárás sajnos nem kedvezett nekünk, így Visi Mihályné és
Varga-Sepsi Ágnes színvonalas játékfûzését nem tudta megtekinteni mindenki, hiszen a tornaszobába szorultunk be.
Csütörtökön a zeneiskolások tavaszi hangversenyére mentünk.
Jákob Zoltán és a gyermekek lelkesen készültek erre a napra, az
ovisok pedig elvarázsoltan hallgatták a szebbnél szebb dallamokat. Közös éneklésünk is csodásan zengett.
A sportnapot a hideg idõ miatt hétfõn tudtuk megtartani. Ezen a
napon mentünk ki a kispályára, ahol közös bemelegítés után
együtt futottak a kicsik és a nagyobbak. A futás után az Örkényi
Zoltánné által felajánlott zöldségféléket, gyümölcsöket rágcsálhatták a gyermekek.
Kedden nyílt délelõttre vártuk a szülõket óvodánk nagyobb csoportjaiba. Mindenhol a húsvét jegyében folyt a tevékenység, tojást festhettek, asztali díszeket készítettek a gyermekek és szülõk
közösen. Igyekeztek az óvó nénik, hogy új tojásdíszítési technikákat mutassanak be. Emellett bepillantást kaptak a szülõk az óvodai életbe, megfigyelhették, hogyan vesznek részt gyermekeik a
különbözõ tevékenységekben. A nagycsoportosokkal bemutattuk az új mozgáskotta-eszközkészlet használatát. Nagyon örülünk, és köszönettel tartozunk a szülõknek, hogy az õsszel szervezett bál bevételébõl meg tudtuk vásárolni, és a mindennapok
során ezekkel az eszközökkel fejleszthetjük gyermekeink képességeit, készségeit.
Délután az iskolába menõ gyermekek és szüleik „Iskolatárogató” során játékos tevékenységek
által ismerhették meg a Sárszentmiklósi Általános Iskolát.
Szerdán mesedélelõttöt tartottunk, a Vajaspánkó címû mesét
bábozták az óvó nénik gyermekek nagy örömére. Ezek a délelõttök a közösen átélt irodalmi
élmény erejével hatnak gyermekeinkre. Miközben belefeledkeztek a mesébe, megérkezett a nyulacska is. Izgatottan keresték fel a
fészkeket, vagy kutattak a bokrok közt a gyermekek az ajándékot keresve.
A Sárszentmiklósi Óvoda gyermekei és dolgozói nevében köszönet a szülõknek és mindazoknak, akik hozzájárultak a Tavaszi
Kippkopp Napok sikeréhez! Köszönet Plézer Jánosnak és Király
Miklósnak, akik nagy gépekkel
segítettek nekünk a föld szállításában és a régi sziklakert szétbontásában, mert Zöld Óvodaként áprilisban a Föld napjához
kapcsolódóan a szülõkkel közösen szeretnénk óvodánk udvarát
szépíteni, virágokkal beültetni.
Csuti Mária
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Tavaszi hangulatban
A tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódóan a
Sárbogárdi Zengõ Óvodában ismét felelevenítettük hagyományainkat.
Nyílt napokon látogathattak be csoportfoglalkozásainkra az érdeklõdõ szülõk,
nagyszülõk, akik ez alkalommal a gyermekek tevékenykedése közben is megtapasztalhatták, mennyire színes óvodai életünk.
Ovi-suli programunk keretében iskolába
készülõ nagycsoportosaink órát látogattak
az óvó nénijükkel a Sárbogárdi Mészöly
Géza Általános Iskolában. Köszönjük a lehetõséget és a tanító nénik kedvességét!
A húsvéti ünnepekhez kapcsolódóan megrendeztük hagyományos tavaszi hangversenyünket. Örömmel vártuk volt óvodásainkat, akik ma már a Violin Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékei. Jákob Zoltán
tanár úrnak és a zeneiskola tanulóinak köszönhetõen tavaszi dallamok csendültek
fel. A fellépõk között ez alkalommal egy
tehetséges nagycsoportosunk is furulyázott, óvó nénije oboán kísérte.
Gratulálunk minden fellépõnek, és köszönjük közremûködésüket! Tanár úrnak
köszönjük a lehetõséget és a szervezést!

A közönség soraiban helyet foglaló gyermekek csodálattal hallgatták a vidám tavaszi hangokat felidézõ zeneszámokat, és
együtt énekelve a gyermekdalokat kellõképpen ráhangolódtunk az ünnepekre.

A hangverseny után óvodásaink izgatottan
keresték a fûben a hímes tojásokat, amiket
a szorgos nyuszik rejtettek el. Természetesen a locsolkodás sem maradt el, a fiúk mosolyogva mondták el a népi mondókákat és
locsolták meg a kislányokat, szerencsére
fõképp csak kölnivel, így a lányok örültek,
hogy utána illatoztak, mint a virágok a tavaszi mezõn.
Huszárné Kovács Márta intézményvezetõ

Adó 1 %

ADÓ 1 %

A „TEMPLOMUNK” Alapítvány mindenkinek köszönetet mond, aki a 2016. évben a személyi jövedelemadójának 1 %-át felajánlotta az alapítvány számára.
Az alapítvány célja a megalakulás óta a sárbogárdi római katolikus templom és plébánia épületének
tatarozása és a szükséges részek felújítása, állagmegóvása.
Kérjük, hogy továbbra is támogassák a fenti célok megvalósítását adójuk 1 %-ának felajánlásával.

Amennyiben egyetért egyesületünk kultúrapártoló
és -ápoló tevékenységével, s szeretné, hogy Sárbogárd emlékeit méltó helyen õrizzük és mutassuk
be, támogasson bennünket adója 1 százalékával!

Név: TEMPLOMUNK Alapítvány Adószám: 18490499-1-07
Isten fizesse meg!
Tisztelettel: a kuratórium

A SÁRBOGÁRDI MÚZEUM
EGYESÜLET ADÓSZÁMA:
18003644-1-07

ADÓ 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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ISKOLA

Mészöly-hírek
Ovi-Suli Tavasztündér
birodalmában
Április 19-én tartottuk már hagyománnyá
vált Ovi-Suli rendezvényünket. Az iskolába készülõ nagycsoportos ovisokat igazgatóhelyettesünk köszöntötte. Az idei tanévben Tavasztündér birodalmába vittük el
õket. Felolvastuk Tavasztündér levelét,
akit elrabolt a gonosz Északi Boszorkány.
Arra kérte a gyerekeket, hogy szabadítsák
ki a fogságból. 4. osztályos tanulók segítségével felkerekedtek, hogy bebarangolják
az iskolát és teljesítsék a próbákat. Öt próba várt rájuk. Leküzdötték az akadálypálya nehézségeit, kipróbálhatták a mászófalat. A három pillangó meséje elrepítette õket a számok birodalmába. Játszhattak az interaktív táblán, énekeltek, kipróbálhatták a hangszereket, versikét tanulhattak.
Elérkeztek a boszorkány házához, ahol a
versike segítségével kiszabadították Tavasztündért és táncra perdültek. A kalandok végén boldogan vitték haza bátorságukkal és ügyességükkel kiérdemelt ajándékukat. Vidám, élménydús délutánt töltöttünk leendõ kis tanítványainkkal, akiket szeptemberben nagy szeretettel várunk a Tudás Szigetén!
Benedekné Bereczk Gabriella

Kerékpáros Iskola Kupa
a Mészölyben
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya iskolánkban rendezte meg a Kerékpáros Iskola Kupa országos versenysorozatának területi versenyét. A verseny célja a kerékpáros közlekedési szabályok elmélyítése, a gyermekek
biztonságos közlekedésre nevelése volt.
A megnyitón Fekti Csaba r. százados felhívta a tanulók figyelmét a kerékpáros
közlekedés veszélyeire, a szabályok ismeretének, betartásának fontosságára.
A versenyen 38 tanuló vett részt, ahol
KRESZ-s kerékpáros ügyességi feladatokban mérhették össze tudásukat. Az
ügyességi pályán a korántsem könnyû pályaelemeket
nagy
összpontosítással,
ügyességgel oldották meg a versenyzõk.
Az értékes díjak és oklevelek átvétele mellett a verseny valamennyi résztvevõje láthatósági ajándékkal tért haza. A leggyorsabb és legügyesebb versenyzõk nyerték el
a jogot, hogy ott legyenek május 9-én Székesfehérváron a megyei döntõben. Iskolánkat Molnár Martin (8. b), Móré Zita (3.
b), Zsebõk Laura (4. b), Gereny Marcell
(4. b) és Csepregi Szabolcs (4. a) képviseli.
Toldi Lászlóné
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KULTÚRA / A MI VILÁGUNK

Saitos Lajos
gyûjteménye
Saitos Lajos költõ–szerkesztõ szerzõi estjére gyülekeztünk hétfõn kora este a Madarász József Városi
Könyvtárban. A kötetlen hangvételû találkozás betekintést nyújtott a
Soponyáról útnak indult alkotó
életpályájába, Túl a fényeken címû
új kötetének verseibe, és korábbi
könyveinek lapjaiba is. Ebben jó
kalauznak bizonyult F. Dõry Magdolna Radnóti-díjas versmondó,
akivel már 30 közös esten vettek
részt. Az elhangzó gondolatokat és
sorokat zenés csendben ízlelgettük
magunkban.

A 70. születésnapját ünneplõ Saitos Lajos
– akit mivel mással is köszönthetett volna
F. Dõry Magdolna, mint verssel, könyvekkel (és egy kis csokoládéval) – több mint
tíz kötettel büszkélkedhet már. 17 éves
korától kezdve szerepelt napi-, heti- és ifjúsági lapokban, folyóiratokban, antológiákban, más kiadványokban. Újságíróként
fõként a Fejér Megyei Hírlapból ismerhetjük.
Az aforizma és a haiku mint kifejezési formák különösen közel állnak a szívéhez.
A költõ elárulta hallgatóságának azt is,
hogy unokája már a nyomdokaiba lépett, s
rímet farag, a büszke nagypapa örömére.
Hargitai–Kiss Virág

1%
Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak, akik a korábbi években személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták tevékenységünket. Egyúttal kérjük, hogy ebben az esztendõben is segítsék felajánlásukkal az 50 éves Huszics
Vendel Kórus további mûködését. Köszönjük!

Adószámunk: 18497575-1-07
„Bogárd-Dal” Egyesület
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A TISZA-SZTORI
– Miattad rohadtam négy évig a lövészárkokban –
mondta az egyik fegyveres, és durr.
Tisza Istvánt, Magyarország kétszeri miniszterelnökét két lövés érte. Az egyik a hasüreget, a másik
a mellboltozatot sebezte meg. Percek múlva meghalt.
Forradalmi népítélet. Tudni való, hogy forradalomban ölnek. Mégpedig törvényszéki eljárás nélkül. Nagy ritkán igazságosan. Tisza megölése fogas kérdés. Horthy idejében szobra volt a Parlament mellett. A háború után, a Rákosi-korszakban eltüntették. Most megint visszahelyezték. Mi
van e mögött?
Gróf volt, arisztokrata, kastély és nagy földbirtokok ura, kemény konzervatív, nyakas kálvinista.
1912-ben mint házelnök erõszakkal fogadtatta el
a haderõtörvényt. Sokan gyûlölték, az ülésteremben rálõttek, durva tüntetés robbant ki a rendszere ellen („vérvörös csütörtök”). Két újabb merényletet is megkíséreltek vele szemben. Viszont
1914-ben már mint miniszterelnök a koronatanácson szembehelyezkedett a Monarchia háborút
akaró nagypolitikusaival, mert a magyaroknak az
sem jó, ha gyõzünk (a Monarchiában túlsúlyra jutnak a szlávok), és az sem jó, ha vesztünk (mindaz,
ami meg is történt: Trianon, összeomlás). Végül a
német császár nógatására, ígéretei hatására mégis
beadta a derekát, megszavazta az ultimátumot.
Tehát ne köntörfalazzunk, végül is õ volt az egyik
oka a világháborúnak. Megszavazta, nem? Nálunk bizonyos néprétegek õt tekintették a háború
fõ okozójának, ezért lõtték agyon.
Ma délelõtt a tévében részletesen ismertették a
gyilkosság lefolyását, részleteit. 1918. október
31-én történt, csütörtöki napon. Mindeddig a történészek valami oknál fogva homályban tartották
a tettesek kilétét. „Szélsõséges baloldali csoport”-ról beszéltek, nevek nélkül. Most megismertük a teljes névsort. Kiderült, hogy puskával a
kezében ott volt a villában Pogány József, a pár
hónap múlva hatalomra jutott Kun Béla-féle
Tanácsköztársaság népbiztosa, tehát minisztere.
Tisza hozzátartozói és hívei valószínûnek tartották, hogy merénylet készül, ostromolták a miniszterelnököt, hogy meneküljön, rejtõzzön el vidéki
kastélyukban, Geszten, vagy másutt.
– Én nem bujkálok senki elõl – vetette oda.
– Így kellett történnie – valami ilyesmit mondott a
halála napján.
Valóban! De a világháború legfõbb felelõse, Vilmos császár még 23 évig élt hollandiai emigrációban, és a haja szála sem görbült. A másik ludast, II.
Miklós cárt ugyan agyonlõtték a bolsevikok, de a
Szovjetunió összeomlása után szentté avatták.
Furcsát fogok most mondani. Akik valamiképpen
közremûködtek embertársaik millióinak halálában, mind karóba húzást, felnégyeltetést érdemelnének. Tudom, mit éltem át mint kisgyerek a háború alatt. Az apám a fronton, az anyám beteg…
Ezért a hitlerek felelõsséggel tartoznak nekem.
Sok az elmebeteg és gonosztevõ a nagypolitikában. Érdekes, hogy szentek is vannak. És közönséges bürokraták. Nem tudunk változtatni.
L. A.
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HIRDETMÉNY
Dr. Pátzay József, dr. Szénási Károly a 164/2008. (XII. 20.) FVM-elõírás alapján az ebek veszettség elleni védõoltását és féregtelenítését végzik az alábbi idõpontokban és helyeken:

2017. május 9. (kedd)
Pusztaegres (sportpálya)
Örspuszta
Nagyhörcsök
Sárhatvan, a Csendes kocsma elõtt

8–9.45-ig
10–10.15-ig
10.30–11-ig
16–17-ig

2017. május 10. (szerda)

PÓTOLTÁS
2017. május 13. (szombat)
Pusztaegres

8–8.30-ig

Sárszentmiklós (Gabona elõtt)

9–9.45-ig

Sárbogárd (Ifjúsági park)

10–10.45-ig

Töbörzsök (Gulyarét)

11–11.45-ig

Az eboltás költségét az eb tulajdonosa viseli.
Sárbogárd (Ifjúsági park)
Sárbogárd (Dínom-Dánom, Kossuth u.)
Töbörzsök (Gulyarét)
Töbörzsök (Esze Tamás u. vége) 14–15.30-ig
Sárbogárd (Dínom-Dánom, Kossuth u.)
Sárbogárd (Endre kocsmája, Köztársaság út)

8–9.45-ig
10–11-ig
13–13.45-ig
15.45–16.45-ig
17–17.30-ig

2017. május 11. (csütörtök)
Sárszentmiklós (MOL-kúttal szemben)
8–8.45-ig
Sárszentmiklós (Mini presszó, Semmelweis u.)
9–10-ig
Sárszentmiklós (László u.–Jókai u. sarkán)
10.15–11-ig
Rétszilas
11.15–12-ig
Sárszentmiklós (temetõ parkolója)
15–16-ig
Sárszentmiklós (Gabona elõtt)
16.30–17.30-ig

A veszettség elleni oltás a kötelezõ féregtelenítéssel együtt:
4.500 Ft + a kötelezõen elõírt eboltási könyv: 500 Ft.
Háznál történõ oltás esetén kiszállási díjat kell fizetni.
A veszettség elleni védõoltás valamennyi 3 hónapnál idõsebb
ebnél kötelezõ!
Veszettség elleni vakcinázásra a jogszabály értelmében csak
mikrocsippel ellátott ebek kerülhetnek.
Az oltás megtörténtét a minden ebre kiadott „Kisállat Egészségügyi Könyv”-be kell bejegyeztetni a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM-rendelet elõírásainak és a Magyar Állatorvosi Kamara ajánlásainak
megfelelõen.
Elmaradt eboltás esetén 30.000 Ft bírság róható ki.

Dr. Pátzay József – 06 (30) 639 3977
Dr. Szénási Károly – 06 (30) 816 1376

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI
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A Sárbogárdi
Járási Hivatal
elérhetõségei és
ügyfélfogadási rendje:
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

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK
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Április 24-étõl emlõszûrés Sárszentmiklóson
A mobil szûrõkamion április 24-e és 28-a között Sárszentmiklóson várja a meghívóval rendelkezõ hölgyeket.
Az állomáson a rendelési idõ hétfõtõl péntekig 9.00 és 15.30 óra között van. Az emlõszûrõ-kamion telefonszáma: 06 (20) 456 4256.
A mammográfiás szûrõállomás továbbra is a Fejér Megyei Szent György Egyetemi
Oktató Kórház radiológiai szakrendelésén, a Hunyadi utcában mûködik. Rendelési
idõ: hétfõ, péntek 7.30–13.00 óráig; kedd, szerda és csütörtök 7.30–17.00 óráig. A
meghívólevélen szereplõ idõpont a következõ telefonszámon módosítható: 06 (20)
387 7996.
Fejér Megyei Kormányhivatal

ORVOSI ÜGYELET MÛKÖDÉSI RENDJE ÉS HÍVÓSZÁMA:
HÉTKÖZNAP hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00 óráig, pénteken 12.00 órától másnap 7.00
óráig, hétvégén és ünnepnapokon 7.00 órától másnap 7.00 óráig.

ÚJ HÍVÓSZÁM: 06 (70) 3703 104
Hétfõtõl csütörtökig a rendelési idõ után, az ügyelet megkezdéséig, 16.30 órától 17.00 óráig az
alábbi telefonszámon hívható háziorvosok:
HÉTFÕ, DR. SOMOGYVÁRI KATALIN, 06 (20) 555 3369;
KEDD, DR. CSANÁDI JÓZSEF, 06 (30) 540 3598;
SZERDA, DR. FARKAS JÁNOS, 06 (20) 927 9213;
CSÜTÖRTÖK, DR. JARABIN JÁNOS, 06 (30) 928 5500.
Hétfõtõl péntekig, 7.00 órától a rendelés megkezdéséig a Sárbogárd város területén mûködõ háziorvosok orvosi körzetenként sürgõsségi esetekben rendelkezésre állnak.

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

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK

Foglalkoztatási Osztály
ügyfélfogadása

Dr. Csanádi József háziorvos

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

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.: 06 (25) 462 641. H: 8-12,
K: 13-16.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12. Nagyhörcsök: Sze: 11.00-13.00.

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

Dr. Práger Péter háziorvos
Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007 H: 10-13, K: 13-16, Sze: 10-12 (13 óráig csecsemõ- és gyermektanácsadás), Cs: 10-13, P: 9-12.

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

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

Dr. Oroszlány László háziorvos
a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.: 06 (25) 460 165. H-K-Sze:
8-12, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13, P: 8-11.

Ügysegédek ügyfélfogadása

Dr. Somogyvári Katalin háziorvos

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.; Sárkeresztúr – szerda 8.00–12.00, Fõ u. 34.;
Sárszentágota – csütörtök 8.00–10.00, Május 1. u. 1.; Vajta – hétfõ 15.00–16.00, Szabadság tér 1.

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06 (25) 460 013. H: 13.30-16.30,
K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári u. 95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P:
7.30-15.30

Simon János hivatalvezetõ

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489; Töbörzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96.; szerda:
8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek:
8.00–10.00, Tompa M. u. 2.; 11.00– 12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96. Tanácsadás: kedd:
11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda: 13.00–14.00, Ady E. út 126.

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14, Sze: 8-11, Cs: 10-12, P:
8-11, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573 4908. Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H:
11-12, K: 9.30-10.30, tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.
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HIRDETMÉNY
A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs (7623
Pécs, Szabadság u. 39.) Területi Ingatlankezelési és Zöldterület-karbantartási
Osztálya elektronikus úton 2017. év április 20-án érkezett levelével ismét megkereste hivatalomat, mely levélben foglaltak alapján a növényvédelmi tevékenységrõl szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM-rendelet 6. § (5) bekezdésében elõírtaknak
megfelelõen az alábbiakban tájékoztatom a tisztelt Lakosságot és az ügyben
érintetteket:
A MÁV Zrt. Pécsi Területi Igazgatóságához tartozó állomásokon, megállóhelyeken és vonalszakaszokon a pályatesteken és környékükön (állomásokon, állomási vágányokon, állomások területén,
rakterületeken, peronokon, iparvágányokon, vasútvonalakon és mindezek környékén) a kezelési feladatokkal megbízott megkezdi a nem kézi erõvel hajtott
géppel történõ kijuttatás technológia
alkalmazásával a vegyszeres gyomirtást.
A MÁV-tól érkezett levél tartalmának
megfelelõen közzéteszem, hogy Sárbogárd közigazgatási területén a Pusztaszabolcs–Dombóvár vasútállomások közötti vonalszakaszon 2017. május 3-án
végzik a vegyszeres gyomirtást.
A korábbi hirdetményünkben, e tárgyban egyéb területeket érintõen megjelent lakossági tájékoztatás, felhívás
továbbra is érvényes.
A vonat tervezett indulása 5 óra 30 perc,
a feladat befejezése a napi program teljesítésekor esedékes.
A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimog (vasúton
is, kötött pályán is alkalmazható, a gyomirtásra átalakított tehergépkocsi) útvo-

nalterve az idõjárási viszonyok miatt,
vagy forgalmi okokból módosulhat (1–4
nap eltolódás lehet).
Amennyiben napközben az idõjárás
(szél, esõ) nem engedi a munkavégzést,
úgy a gyomirtást éjszaka is végzik.
A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek a vegyszerek különbözõ összeállításával készülnek, ezért felhívom a méhészek és az állattartók figyelmét, hogy a
kaptárok, a méhcsaládok kihelyezésénél,
„kitelepítésénél”, az állatok legeltetésénél vegyék figyelembe a vegyszeres
gyomirtással járó veszélyeket, korlátozásokat.
A kijuttatásra kerülõ vegyszerek neveirõl és hatóanyagairól a MÁV Zrt. által
rendelkezésre bocsátott leírás munkaidõ
alatt megtekinthetõ a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal (7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 2.) mûszaki osztályán, az
emelet 7. számú irodahelyiségben.
Felhívom a figyelmet, hogy a fentiekben
részletesen ismertetett, kezelt területeken legeltetni, illetve azokról a területekrõl származó takarmánnyal a megjelölt
idõponttól (1–4 nap eltolódással) számított 14 napon belül etetni tilos!
A munkavégzés egyéb részleteirõl a 06
(30) 497 5628-as telefonszámon lehet tájékoztatást kérni.
Kérem, és elõre is megköszönöm a lakosság és az érintettek megértését, a vegyszeres gyomirtás káros hatásainak elkerülése érdekében teendõ szíves együttmûködését.

KÉK HÍREK
Bûnözõk rendõrkézen
A járõrök Sárbogárdon az Ady Endre úton ellenõriztek 2017. április 20-án reggel két férfit,
akik ellen a Székesfehérvári Járásbíróság
bûncselekmény elkövetése miatt elfogatóparancsot bocsátott ki. A rendõrök a 21 és 27
éves sárkeresztúri lakosokat elfogták, a rendõrkapitányságra elõállították, majd onnan a
Székesfehérvári Járásbíróságra átkísérték.
Sárszentágotán az Ady Endre utcában intézkedtek a rendõrök egy helyi nõvel szemben
2017. április 25-én délután. Az ellenõrzés során a járõrök megállapították, hogy a 69 éves
nõ elfogását elrendelte az illetékes törvényszék, mert nem kezdte meg a jogerõs ítéletében foglalt szabadságvesztésének letöltését.
A rendõrök a nõt elfogták és a Fejér Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézetbe szállították.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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HIRDETMÉNY
Ezúton tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a 2017. évi ütemezés szerint a
Fejér Megyei Kéményseprõ és Tüzeléstechnikai Zrt. (8000 Székesfehérvár,
Kertalja u. 11.) munkatársai a kéményseprõ-ipari közszolgáltatási tevékenységet a kémények ellenõrzése/tisztítása
céljából Sárbogárdon 2017. május 5.
napján megkezdik, azt követõen folyamatosan végzik.
A közszolgáltatás során a kémények
rendszeres felülvizsgálata, tisztítása, illetve minden egyéb szükséges beavatkozás az élet- és vagyonvédelem érdekében történik.
Az elmúlt években a nem megfelelõ állapotú tüzelõberendezések és kémények miatt az anyagi károk mellett sajnos több esetben következett be halállal
végzõdõ tragédia.
A kéményseprõ-ipari tevékenységrõl
szóló 2015. évi CCXI. törvényben, valamint a kéményseprõ-ipari tevékenység
ellátásának szakmai szabályairól szóló
21/2016. (VI. 9.) BM-rendeletben elõírtak alapján a közszolgáltatás igénybevétele kötelezõ.
Fentiekre tekintettel kéri a szolgáltató a
lakóházas ingatlanok tulajdonosait,
használóit és kezelõit, hogy a KÉMÉNY Zrt. munkatársaiként megjelenõ személyek – személyazonosságuk hiteles és meggyõzõ igazolását követõen –
zökkenõmentes feladatellátását szíveskedjenek biztosítani.

Tisztelt
Szõlõsgazda!

A munkavégzés során a kéményseprõ
minden használatban lévõ eszközt tüzetesen megvizsgál. A vizsgálat során ellenõrzi a kémények állapotát, a szükséges tartozékok meglétét és azok megfelelõsségét. Amennyiben a kéményben a
megfelelõ mûködést korlátozó anyag
található, azt a kéményseprõ a rendelkezésére álló eszközökkel megkísérli eltávolítani.

A Suszterhegybe autóval lassan nem
lehet kimenni a nagy gödrök miatt.
Úgy gondoltuk, hogy az utat ki kellene javítani.

A munkavégzés során tapasztaltakról,
illetve a legfontosabb tudnivalókról a
kéményseprõ a helyszínen írásban és
szóban köteles tájékoztatja az ingatlantulajdonosokat.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

A bogárdi kõbányában 1 tonna kõ
2.000 Ft-ba kerül. A fuvardíj 6 tonnánként 5.000 Ft, így egy kocsi kõ ára
17.000 Ft. Becslésünk szerint 6-7 kocsi kõ elég lenne a kátyúk kijavításához.
Kérem, ha anyagilag is hozzá tud járulni a kõ és a fuvar árához, hívja
Etelvári Zoltánt, vissza fogom hívni.
Az útjavítást szervezõk nevében:

Etelvári Zoltán –
Telefon:
06 (70) 334 9149

A közszolgáltatással kapcsolatban felmerülõ esetleges észrevételeket a már
jelzett címen és a következõ elérhetõségeken lehet megtenni a Kémény Zrt.
felé:
Telefon: 06 (22) 550 100,
telefax: 06 (22) 550 162
E-mail: kemenyzrt@kemenyzrt.hu
Ügyfélfogadás ideje: hétfõ-kedd
8.00–12.00, szerda 7.00–19.00,
csütörtök–péntek 8.00–12.00 óráig
A közszolgáltatóval történõ szíves
együttmûködésüket elõre is köszönöm.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Bogárd és Vidéke 2017. április 27.
A tökéletes spárga
A fehér és zöld spárgából egyaránt készülhet krémleves, köret, egytálétel, saláta, de akár szuflét is varázsolhatunk belõle, sõt a zöld spárga nyersen is fogyasztható.
Elkészíthetjük a spárgát alufóliába csomagolva –
tegyünk mellé ízlés szerint vajat, ami nagyon jól illik
hozzá, vagy olívaolajat, egy kis fehérbort, lilahagymát, sajtot, sonkát, fokhagymát, citromot, frissen
õrölt borsot, vagy kaprot. Jól csomagoljuk be, és
tegyük be 15-20 percre a forró sütõbe, vagy akár
grillrácsra, ha a jó idõben a szabadban fõzõcskézünk. A kis batyukban az ízek, aromaanyagok
összeérnek, és kiváló elõételt, vagy könnyû vacsorát készíthetünk belõle.
A spárga nagyszerû köret lehet halakhoz, szárnyasokhoz is. Nem kell mást tenni, csak feldarabolni
3-4 cm-es darabokra és wokban felmelegített vajba dobni. Csak pár percig forgassuk, rázzuk, hogy
ropogós maradjon.
A spárga ízéhez a nagyon erõs fûszerek nem illenek, de a petrezselyem, a kapor, a metélõhagyma
kiválóan harmonizál vele. A frissen préselt spárgalé
kiváló vértisztító és bõrszépítõ hatású.
A spárgát nemcsak finom íze miatt érdemes fogyasztani. Folsavban, ásványi anyagokban és vitaminokban rendkívül gazdag. Erõs vízhajtó és méregtelenítõ, akár a vesekövet is képes kihajtani.
Lúgtartalma helyreállítja a vér sav-bázis egyensúlyát. Kúraszerû fogyasztása csökkentheti, de még
meg is szüntetheti a reumatikus és köszvényes fájdalmakat. Elpusztítja a vírusokat és a rákkeltõ
anyagokat, serkenti a máj- és a vesemûködést. A
spárgában található bõséges rosttartalom kitisztítja a bélrendszert. Serkenti a vérképzõdést, növeli a
jótékony HDL-koleszterinszintet, így a szív- és keringési rendszerre is jótékony hatással bír.

CSALÁDI KÖR
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Egzotikus spárgakrémleves
50 dkg zöldspárga, 3 dl kókusztej, 4 dl
zöldségleves, 1 nagyobb fej édes hagyma
apróra vágva, 1-2 gerezd fokhagyma, 1 dkg
friss gyömbér apróra reszelve, 1 tk olívaolaj, 1 citrom reszelt héja, só, bors, szerecsendió.

A spárgát mossuk meg, fás végeit távolítsuk el. A spárga csúcsait vágjuk le és tegyük
félre, a szárait hámozzuk meg és szeleteljük kisebb darabokra. A felforrósított olajba dobjuk a spárgadarabokat és a többi
hozzávalót, az összetört fokhagymát, apróra vágott édes hagymát, gyömbért. Enyhén
megpirítjuk, majd hozzáöntjük a kókusztejet és a zöldséglevest. Forraljuk fel, aztán
lassú tûzön fedõ alatt fõzzük további 15
percig. A levest botmixerrel pürésítsük, fûszerezzük. A spárgafejeket ekkor dobjuk
bele, további 4-5 percig fõzzük. Tálaláskor
olívaolajjal (vagy szójaolajjal, esetleg szezámolajjal) csepegtetve díszítjük.

Tippek és fortélyok

Spárgával tûzött csirkemell
sajtmártásban

– A fehér spárga fás alját elkészítés elõtt vágjuk le,
és a rügyet kihagyva vékonyan hámozzuk meg, különben kesernyés lehet a kész étel íze. A fehér spárga íze enyhébb a zöld spárgáénál.
– A zöld spárga zsengébb, így nem kell meghámozni, elég csak az alsó, esetenként csak az alsó harmad fásabb részét levágni, meghámozni.
– Ha spárgát fõzünk, ajánlatos csokorba kötve, álló
helyzetben beállítani a forrásban lévõ vízbe úgy,
hogy a csúcsát ne érje a víz. A rügyek nagyon zsengék, akkor a legízletesebbek, ha a gõzben megpárolódnak. A vízbe tegyünk sót és pár csepp citromlevet, így a zöld spárga garantáltan megtartja a színét.
– A fehér spárga fõzési ideje 15-20 perc, a zöld
spárgáé 10-15 perc. Az idõ a szálak vastagságától
függ.
– Alumíniumedényt nem szabad használni, mert elszínezi a zöldséget.
– A finom spárgás fogás elengedhetetlen feltétele
a friss alapanyag. Ezért ne röstelljük vásárláskor
megvizsgálni, hogy friss-e. Azt figyeljük, hogy szép
fényes, egyenletes legyen, ne legyenek rajta barnás foltok, és ha körmünket belenyomjuk, érezzük
ropogósságát. Ha gumis érzetet ad, nyomásra behorpad, akkor a spárga már napokkal elõbb leszedésre került.
– Egy másik biztos módja, hogy megtudjuk, friss-e
a spárga, ha a zacskóból kiemeljük és a spárgasípok alja kicsit nedves.
– Ugyancsak figyeljünk arra, hogy a spárga feje,
csúcsa ne legyen elszínezõdve, berepedezve.
– A friss spárgát enyhén nedves konyharuhába
csavarva is legfeljebb 2-3 napig érdemes tárolni a
hûtõben.

Hozzávalók: 4 db fél csirkemell, 12 db
zöldspárga, 8 kis gerezd fokhagyma, 5-6
szelet bacon, 10 dkg márványsajt, 3 dl tejszín, 1 ek parmezán, só, bors, olívaolaj,
vaj.

A csirkemelleket hegyes, éles késsel felszúrjuk, majd megtöltjük a megtisztított
spárgákkal. Sózzuk, borsozzuk. Néhány
perc alatt elõsütjük olívaolaj és vaj keverékén. Ezután tûzálló tál aljára fektetjük a
baconszeleteket, rátesszük a megsütött
húsokat. A sajtmártáshoz a tejszínt fazékba öntjük, beletördeljük a márványsajtot
és a parmezánt. Kis lángon addig fõzzük,
míg a sajtok elolvadnak. A mártást a húsokra öntjük, a tetejére 1-1 paradicsomkarikát is tehetünk. 15-20 percig lefedve sütjük, majd megpirítjuk.

Kapros–tejfölös spárgatorta
Hozzávalók: 50 dkg spárga, 40 dkg leveles
tészta, 2-3 dl tejföl, 3 egész tojás, reszelt
sajt (ementáli, füstölt, trappista, vagy
más), kapor, só, bors.

A spárgát megpucoljuk, megfõzzük, majd
a szûrõben hagyjuk kihûlni, jól lecsepegtetjük. A leveles tésztát kinyújtjuk, sütõpapírral bélelt tortaformába tesszük, villával
megszurkáljuk, elõmelegített sütõben picit elõsütjük. Egy tálkában jól összekeverjük a tejfölt a tojásokkal, sózzuk, borsozzuk. A tésztát körbepakoljuk a lecsurgatott spárgával, majd ráöntjük a tojásos tejfölt, megszórjuk a felaprított friss kaporral
(ha nincs, jó a szárított is, azt már elõtte belekeverjük a tejfölbe) és a reszelt sajttal.
Kb. 180 fokon sütjük, míg szép piros lesz,
és a tejfölös massza is teljesen megsül. Salátával tálaljuk.

Almás habos kocka
Hozzávalók a tésztához: 3 db tojás, 80 g cukor, 60 ml napraforgóolaj, 60 ml hideg víz,
150 g finomliszt, 1 kk sütõpor, 1 ek vaj, 1 ek
finomliszt a tepsi kikenéséhez; az almás
réteghez: 2 tasak vaníliás pudingpor, 50 g
cukor, 500 ml almalé, 3 közepes, savanykás alma; a tetejére: 500 ml habtejszín,
õrölt fahéj ízlés szerint, 1 cs habfixáló.

A tésztához a tojásokat kettéválasztjuk és
a sárgákat nagyon habosra, fehérre keverjük a cukorral. A liszthez hozzáadjuk a sütõport. A tojások fehérjét keményre felverjük. A cukros krémhez hozzáadjuk az
olajat és a vizet, alaposan elkeverjük, majd
a sütõporos liszttel folytatva tovább keverjük. A keményre vert habból egy-két evõkanálnyival tovább lazítjuk, majd hozzáadjuk az összes habot, és óvatosan beledolgozzuk. Kivajazott, lisztezett tepsibe öntjük, és elõmelegített sütõben, lehetõleg a
sütõ alsó rácsán világosra sütjük. Míg sül a
tészta, elkészítjük az almás zselét. A 2 csomag pudingport elkeverjük pár kanál
almalével és a cukorral. A többi almalevet
felforraljuk, majd ha forr, beleöntjük a pudingporos levet, és besûrítjük, míg egy zselészerû állagot kapunk. Az almákat meghámozzuk, és nagy lyukú reszelõn lereszeljük. Hozzáadjuk az almazseléhez, és elkeverjük benne. A hûlõben lévõ tésztát egy
tálcára helyezzük, rátesszük az almakrémet, egyenletesre elsimítjuk. Felverjük a
tejszínt, amit a kihûlt almazselére kenünk,
ezt is elsimítjuk, és megszórjuk nagyon vékonyan õrölt fahéjjal.
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15 pontos hétvége

MPF Ráckeresztúr: Csapó Csaba – Szilukács Krisztián, Bendák László, Horváth
Ákos Patrik, Czakó Gergõ, Borsos László,
Horváth Balázs, Mayer Martin, Takács
Márk, Cseprekál Gábor, Kóti Ádám.

Gyõzelem Bezerédi Ádám
vezérletével

Demeter Dávid –
ismét ötös

Cserék: Mészáros Dominik, Váradi Péter,
Ábrahám Dávid.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ–
Sárbogárd 1-3 (0-2)

Pusztavám-Jüllich–Sárbogárd
4-5 (3-3)

Gárdony–Agárdi Gyógyfürdõ: Heim Attila – Balogh Botond, Kocsis Dominik, Ihász
Patrik, Kuti András, Balogh Ádám Márk,
Bernáth Gyula Bence, Klauz Máté, Hanák
Attila, Sowunmi Attila, Katóka Richárd.

Pusztavám–Jüllich U19: Cristea Gabriel
Nicolas – Máhr Lajos Ákos, Deme János,
Schandl Attila, Csordás Tamás, Merkatz
Dávid, Bedõ Mózes Norbert, Czéh Dáriusz, Molnár Antal Richárd, Szehoffner
Zsolt, Szücs Bence.
Cserék: Gubás Mihály, Kovács András.
Sárbogárd U19: Brúzsa Sándor Patrik –
Demeter Dávid, Fekete András, Horváth
Zsombor, Petõ András, Márkovics Dániel,
Sükösd Gergõ, Molnár Márk, Nagy Ferenc, Horváth István, Bögyös Bendegúz
Géza.
Cserék: –
Edzõ: Pajor László.
Gólokban gazdag mérkõzést játszott a két
csapat. A hazaiak a 6. percbe Molnár A. R.
góljával szereztek vezetést, 1-0. A 15. percig kellett várni, hogy beinduljon a Sárbogárd részérõl a gólgyártás. Demeter D. talált a hálóba, 1-1. A pusztavámi csapat továbbra is kitûnõ játékkal veszélyeztetett.
Az eredmény nem is maradt el, mert a 20.
percben Schandl A. góljával ismét elõnyhöz jutottak, 2-1. A 25. percben Demeter
D. góljával egyenlítettek a vendégek, 2-2.
Változatos játék alakult ki a két csapat között. A 36. percben ismét Demeter D.
használta ki a hazai védelem hibáját, és vezetéshez juttatta csapatát, 2-3. A 41. percben Schandl A. egalizálta a mérkõzés
eredményét, góljával 3-3.
A második félidõben folytatódott a pusztavámi fiatalok támadási kedve, és az 57.
percben Molnár A. R. góljának köszönhetõen megszerezték a vezetést, 4-3. Rákapcsoltak a sárbogárdi fiúk, és a 66. percben
Demeter D. lõtt a kapuba, 4-4. A 83. percben megszületett a csapat és Demeter D.
ötödik gólja, amellyel a vendégek kerültek
elõnyhöz, 4-5.
Gólgazdag mérkõzésen sikerült a három
pontot begyûjteni a Sárbogárd U19-es csapatának.

Cserék: Molnár Bence Tibor, Oláh Dániel,
Tóth Barnabás, Balogh Bence, Ambrus Hunor, Bogács Zsombor.
Vezetõedzõ: Balogh Zsolt.
Sárbogárd: Deák Miklós – Gráczer Bence,
Kõkuti Tamás, Gráczer Bálint, Tóth Zsolt,
Bezerédi Ádám, Gráczer Gergõ, Laták
Bertold, Horváth Ádám, Németh Kristóf,
Nagy Krisztián.
Cserék: Lajtos András, Tóth Tamás, Krajcsovics Péter.
Vezetõedzõ: Gracza Tibor.
Nehéz mérkõzés várt a vendégcsapatra az
agárdi parkerdõben. Hazai támadásokkal
indult a játék. A 15. percben a jobb oldali
támadás végén Sowunmi A. lövése kerülte
el a kaput. A Sárbogárd masszív védekezésre és kontratámadásokra építette taktikáját. A 17. percben Gráczer Bence lõtt
közelrõl a kapu fölé. A 22. percben Németh K. bedobását Bezerédi Á. átvette, és
a bal oldali védõket átjátszva az alapvonalról beemelt labdájára Gráczer B. érkezett
és 6 méterrõl védhetetlenül fejelt a hálóba,
0-1. A gól után a hazaiak igyekezete egy 18
méterrõl eleresztett lövés, amit Deák M. a
cél alól szögletre ütött. A 44. percben a
gyors ellentámadás újabb vendéggólt
eredményezett. Horváth Á. saját térfélrõl
indulva középen kapta a labdát. A védõket
maga mögött hagyva elhúzta a kapus mellett a labdát és a hálóba gurított, 0-2.
A második félidõben továbbra is a hazaiak
birtokolták többet a labdát, helyzetet kialakítani a szervezetten védekezõ vendégek ellen nem sikerült. A 76. percben ismét
egy klasszikus kontratámadás a Sárbogárd
részérõl. Bezerédi Á. a jobb oldalon megkapott labdát átlõtte a bal oldalon felfutó
Krajcsovics P. elé, aki a kifutó kapus mellett a bal alsó sarokba helyezett, 0-3. A 81.
percben sikerült a hazaiaknak a szépítés.
Az elõreívelt labdát Tóth Zs. kifejelte, és
Ambrus H. 18 méterrõl a kapu bal oldalába lõtte, 1-3.
Jó iramú mérkõzésen nagyszerû vendéggyõzelem.
Jók: Sárbogárd csapata.

Kihagyhatatlan helyzetek
– kihagyva
Sárbogárd II.–MPF Ráckeresztúr
1-0 (1-0)
Sárbogárd II.: Szopori Gábor – Kacz Sándor, Nagy Tamás, Gráczer Bálint, Szabó
Zoltán, Halasi Gábor, Vámosi Dávid, Berta János, Krajcsovics Péter, Vámosi Gábor, Hegedûs György.
Cserék: Juhász Gábor, Rigó László, Pajor
László, Lakatos Áron.
Edzõ: Pajor László.

Az alsóházi „rangadón” az elsõ félidõben
mindkét csapat játékát a sok hiba és az alacsony színvonal jellemezte. A 42. percben
váratlanul gólt ért el a hazai csapat. Egy
elõre passzolt labda Krajcsovics Péterhez
került, és szorongatott helyzetbõl talált a
kapuba, 1-0.
A második játékrészben a hazaiak birtokolták többet a játékszert, a vendégek
szórványos ellentámadásai nem jelentettek veszélyt Szopori G. kapujára. A sárbogárdiak többször kerültek kihagyhatatlannak látszó helyzetbe, ezek értékesítése
azonban elmaradt. Csapó Cs. bravúrjainak
köszönhetõen az eredmény már nem változott.
Jók: Krajcsovics P., illetve Csapó Cs.

A gyõzelem dobogót ért
Sárbogárd Öregfiúk–
Tác-Csõsz Öregfiúk 3-2 (2-0)
Sárbogárd Öregfiúk: Tóth Attila –
Derecskei József, Kiss János, Fekete János, Csendes István, Killer Gábor, Kelemen Béla, Németh Ferenc Zsolt, Nedoba
Milán, Hegedûs János, Németh Attila.
Cserék: Szikszai László, Palotás Péter, Lakatos György, Deák Géza, Bognár József,
Horváth István.
Tác–Csõsz Öregfiúk: Bodó Tamás – Porvázsnyik Sándor József, Kovács József,
Lédeczi István, Balog Tibor, Forgács László, Pajor József, Kovács Attila, Almási
Csaba, Borbás László, Pajor Gábor Zsolt.
Cserék: Rózsa István, Sárdi Csaba, Borbás
László, Nádas Tibor, Ferencz Viktor, Horváth János, Balázs Péter.
Magabiztosan kezdett a hazai csapat, és
már a 4. percben Deák G. góljával vezetéshez jutott, 1-0. A gól után a vendégek birtokolták többet a labdát, de az eredményen nem sikerült változtatniuk. A 19.
percben Kelemen B. talált a kapuba, és ezzel a 2-0-s vezetéssel vonultak pihenõre a
csapatok.
A második játékrész 57. percében Porvázsnyik S. J. megszerezte a Tác–Csõsz szépítõ
gólját, 2-1. Támadtak a vendégek az egyenlítésért, a hazai védelem magabiztosan hárította a gólszerzési kísérleteket. A 67.
percben Fekete J. újból kétgólosra növelte
az elõnyt, 3-1. A befejezés elõtt a sorozatos
vendégtámadások a 75. percben góllá értek. Balázs P.-nek sikerült szorossá tenni a
mérkõzést, 3-2.
A hazaiak gyõzelmével végzõdött mérkõzés a tabellán a dobogó harmadik helyére
„repítette” a csapatot.
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A sorozat folytatódott
Sárbogárd U16–Mezõfalva U16
5-2 (2-1)
Sárbogárd U16: Deák Zala – Suhajda
Martin, Horváth Zsombor, Gábris Róbert, Ambrózi Miklós, Lengyel Szabolcs,
Pap Dániel, Sohonyai Gyula, Bruzsa Tamás, Biró Bence, Horváth Bálint.
Cserék: Nagy Csaba, Nagy Ferenc.
Mezõfalva U16: Kovács Kristóf – Takács
Bence, Németh Norbert, Antal Dénes,
Papp Zsolt, Danczi Bence István, Németh
László, Kovács Olivér Imre, Sudár Dániel
Mihály, Hegedûs Bence József, Kertész
Dániel.
Cserék: Simon Ármin József , Németh Adolf.
Kissé bágyadtan kezdett a hazai csapat, és
a vendégek a 17. percben Takács B. góljával vezetéshez jutottak, 0-1. A 33. percben
Pap D. góljával egyenlített a Sárbogárd,
1-1. Mezõnyfölénybe kerültek a bogárdi fiúk, és a 43. percben Horváth Zs. góljával
fordítottak az eredményen, 2-1.
A második félidõben a hazaiak szinte a kapujukhoz szögezték a Mezõfalvát. Suhajda
M. a 61. percben kétgólosra növelte az
elõnyt, 3-1. A 69. percben jött Gábris R. és
betalált a hálóba, 4-1. A mérkõzés 74. percében a hetek óta kitûnõ teljesítményt és
gólerõs játékot mutató Horváth Zs. megszerezte csapata ötödik gólját, 5-1. A 88.
percben Németh L. használta ki a védelem
megingását, és 5-2-re módosította az eredményt.
Ismét kitûnõ játékkal és többgólos gyõzelemmel gyûjtötte be a három pontot a sárbogárdi legénység.

SPORT

17

Utánpótlás-fesztivál

2017. április 22-én volt Enyingen a második U7-U9 összevont fesztivál. Az új rendszer
szerint kettõ fesztivált összevontan kell megszervezni a körzeteknek.
A Sárbogárd SE U7-ben 5 csapattal, 14 játékossal indult. A névsor: Pálinkás Patrik, Horváth Kornélia, Biró Kata, Szántó Zalán, Õsz Vilmos, Tóth Erik, Darvas Csaba Árpád,
Kovács Áron, Tóth Dávid Zoltán, Szalai Noé, Hegedüs Ármin Tibor, Fekete Zétény Gábor, Gémes Csanád, Pach János Áron. Felkészítõ edzõk: HUSVÉTH ZSOLT, SZABÓ
ATTILA. A kiemeltek: Szántó Zalán, Tóth Dávid Zoltán, Szalai Noé, Gábor, Gémes.

A hétvége sportmûsora
2017. április 29. (szombat)
10.00 óra: Sárbogárd U19–Felcsút U19
(Sárbogárdon)
17.00 óra: Soponya Öregfiúk–Sárbogárd
Öregfiúk (Soponyán)
2017. április 30. (vasárnap)
10.00 óra: Elõszállás U16–Sárbogárd U16
(Elõszálláson)
17.00 óra: Sárbogárd–Aba (Sárbogárdon)
17.00 óra: Rácalmás–Sárbogárd II. (Rácalmáson)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Az U9 résztevõi: Nagy Kristóf, Viczina Máté, Mészáros Dániel, Szakács Máté Roland,
Nemes Alex, Bór Dávid, Németh Levente, Hollósi István, Kun Levente, Ihász Benedek,
Vinczellér Levente, Papp Zoltán, Kiss Milán, Mohai Zsolt, Horváth Ádám. Felkészítõ
edzõk: SALLAI ATTILA, BÓR JÓZSEF. A kiemeltek: Hollósi István, Mohai Zsolt,
Nemes Alex.
A következõ fesztivál 2017. május 6-án 9.30-tól lesz.

Szántó Gáspár
Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320. Szerkesztõség,
kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Nyitva tartás: H-P: 8-17 óráig. Telefon: 06 (25) 508-900.
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szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját
terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken.
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Magabiztos siker Bicskén
Bicske TC–VAX KE Sárbogárd 23-33 (10-15)
Veszprém–Fejér–Tolna Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 22.
forduló
Vezette: Kurkó Gy.–Nerhaft B., nézõszám: 40 fõ.
Bicske: Molnár – Balla 3, Hímer 9, Kutrik 1, Kende 2, Havas 4,
Nánássy 1.
Cserék: Ádám 1, Ollé, Kutrik, Szabó.
Sárbogárd: Németh I. – Szabó J. Zs. 2, ifj. Bodoki 4, Rehák 4,
Pluhár 5, Horváth 8, Kaló 6.
Cserék: Schvarcz – Aranyos 3, Suplicz, Várady–Szabó 1.
Edzõ: Bodoki György.
Hétméteresek: 1/1, illetve -/-, kiállítások: 2, illetve 0 perc.
Az elmúlt hétvégén csapatunk Bicske otthonában lépett pályára.
A hazaiak a forduló elõtt a tabella 10. pozícióját foglalták el. Mi
pedig az elõkelõ 4. helyen álltunk és továbbra is üldözzük a 3.
Rácalmást.
Fegyelmezetten és eredményesen indítottuk a mérkõzést, az 5.
perc végéig gólt sem kapva vezettünk 4-0-ra. A hazaiak hosszú lefolyású támadásai ellen jól álltuk a sarat. Támadójátékunk lendületes volt és gyors, aminek köszönhetõen több könnyû gólt sikerült lõnünk. Az egész játékrész során a 4-5 gólos elõnyünket komolyabb megerõltetés nélkül sikerült tartanunk. A félidõ végén
voltak pontatlanságok, amik miatt nem sikerült tovább növelnünk az elõnyünket.
A fordulás után viszont gyorsan megléptünk 8 góllal. Az eredmény alakulásában hasonló volt a forgatókönyv, mint az elsõ félidõben. A lerohanásaink végén Horváth István kulcspasszaiból
többen is eredményesek tudtak lenni. Az utolsó 10 percre már állandósult a magabiztos, kétszámjegyû elõnyünk. Rajt–cél gyõzelmet aratva gyakorlatilag egy percig sem volt kérdés a sikerünk.

Magabiztos, könnyed sikert arattunk, ami mindig jól jön. Most viszont extrán jól jött, hiszen az elõttünk álló hétvégén a listavezetõ
Veszprém Egyetemet fogadjuk. Tavaly sikerült a bajnok orra alá
borsot törni, most is kellene a bravúr a dobogó eléréséhez. Jó elõjelekkel várhatjuk találkozót, de szükség lesz a közönség biztatására is, hiszen csak így sikerülhet! Várunk mindenkit szombat este
a Mészöly-csarnokba!

2017. április 29. (szombat) 18 óra:
VAX KE Sárbogárd–Veszprémi Egyetemi SC
Tabella
1. Veszprémi Egyetemi SC
2. Telekom Veszprém IV.
3. Rácalmás SE
4. VAX KE Sárbogárd
5. Ercsi SE
6. Õsi Andreotti SE
7. KK Ajka II.
8. Bajnok DSE Nemesvámos
9. Simontornyai KK
10. Bicskei TC
11. Alsóörsi SE
12. Martonvásári KSE
13. Somló Hús KK Pápa

20
19
21
20
20
20
20
20
21
20
20
20
21

19
17
14
13
12
10
9
8
6
6
5
5
1

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

0
2
7
6
8
10
10
11
12
12
13
14
20

650
589
605
603
614
583
489
557
637
529
498
479
500

A 22. forduló további eredményei:
Ajka II.–Veszprémi Egyetem 25-27 (12-13), Pápa–Simontornya 30-33 (14-15), Rácalmás–Ercsi
29-28 (14-15), Õsi–Nemesvámos 32-28 (13-11).
Rehák Tamás

488
443
577
528
567
584
479
548
693
573
576
555
722

162
146
28
75
47
-1
10
9
-56
-44
-78
-76
-222

39
34
28
27
24
20
19
17
15
14
12
11
2
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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA.
06 30 440 5790
KASZÁLÁST, KERTI MUNKÁT VÁLLALUNK.
06 30 623 3681, 06 30 522 9504
SÁRBOGÁRDON, ASZTALOS UTCÁBAN
CSALÁDI HÁZ ELADÓ. 06 30 347 3767
CSALÁDI HÁZAK, INTÉZMÉNYEK TAKARÍTÁSA!
06 20 567 6678
SZÕNYEGÜZLETÜNK
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APRÓHIRDETÉSEK
Veszélyes fák kivágása 06 (20) 437 4869
Családi ház eladó Sárbogárd központjában,
csendes utcában, nyaraló illetve lakóingatlan
csere is érdekel. Érdeklõdni: 06 (30) 585 1494,
18 óra után.
Észak-Erdély vár! Augusztus 1-jén indulunk
Sárbogárdról a Neszebár Iroda szervezésében a
4 napos csodás útra. Jelentkezés: 06 (70) 364
3635

Heti idõjárás
A hét elsõ felében némileg megváltozik az
európai idõjárási helyzetkép. Az Atlanti-óceán feletti anticiklontól keletre ismételten alacsony nyomású teknõ képzõdik,
ezúttal azonban térségünktõl nyugatra
jön létre annak ciklonális mezõje. Ez az
alacsony nyomású teknõ fokozatosan keletre helyezõdik, így a hozzá tartozó frontrendszer várhatóan eléri térségünket a hét
második felében. Elsõsorban országunk
nyugati vidékein ismét csapadékosra, hûvösre fordul az idõ az idõszak vége felé.

Sárbogárd, Gilice köz 7. szám alatt
a GÉPKÖLCSÖNZÕBEN tart nyitva!
Naponta: 8–12, 13–17. Szombaton: 8–12.
Kibõvült árukészlettel várjuk tisztelt Vásárlóinkat!
Telefon: 06 25 460 528
PUCOLT DIÓ ELADÓ.
06 30 3483 320
DIÁKMUNKA!
Motoros, fagylaltos
TRICIKLIRE MUNKATÁRSAT keresek.
06 20 410 9736
A Szegletkõ General Kft.
MUNKATÁRSAKAT keres
MÛSZAKI ADMINISZTRÁTOR munkakörbe.
A jelentkezéseket
czeiner.erzsebet@szegletkogeneral.hu
e-mail-címre várjuk.
Telefon: 06 30 480 1108

Csütörtökön nyugat felõl elér minket az
említett frontálzóna. Nyugaton már a reggeli órákban lehet szórványos esõ, zápor.
Záporok napközben is elõfordulnak, délen és keleten zivatarok sem kizártak. A
szél a Dunántúlon északnyugatira fordul,
másutt még délnyugati, déli irányú lesz.
Elõreláthatólag igen éles hõkontraszt jön
létre országon belül. Míg nyugaton többfelé a 10 fokot sem éri el a nappali hõmérséklet, addig délkeleten, keleten 25 fokot
megközelítõ értékekkel számolhatunk.
Pénteken a fölénk került frontrendszer
határozza meg idõjárásunkat. Erõsen felhõs, vagy borult ég mellett az országban
sokfelé lesz esõ, zápor. A Dunától keletre
zivatarok is kialakulhatnak. A szél iránya
általában délnyugati, déli lesz a Dunántúl
északi része kivételével, ahol tartósan
északnyugatról, északról fúj majd a szél.
Marad a nagy idõjárási különbség az
északnyugati és a délkeleti tájak között.
Északnyugaton továbbra is lesznek helyek, ahol 10 fok körül marad a nappali
hõmérséklet. A keleti határszélen ezzel
szemben ismét 20 fok fölé szökhet fel a
hõmérõ higanyszála.
A hétvégén a jelenlegi számítások szerint
további záporok várhatók és hûvös marad
az idõ. A jövõ hét hozhat ismét melegedést.
www.metnet.hu
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