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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Becsapódás
Nyitott ablak mellett alszunk most,
hogy már kellemesebb a hõmérséklet.
Az éjszakai friss levegõtõl jobb az ál-
munk, fõleg úgy, hogy baglyok és ka-
kukk hangja altat el. Ébresztõórát szük-
ségtelen felhúzni, mert hajnalonta meg-
indul a nappali madárkolónia élete, és
csicsergésüktõl zsong a levegõ – a var-
jak, verebek, énekesmadarak piacoz-
nak Bogárd fõterén, a régi kofák he-
lyén.
Vajon a különbözõ madárfajták értik-e
egymás nyelvét? A verebek csivitelését
hogyan értelmezik a rigók? Az élelem
fölötti esetleges összetûzésben a testbe-
szédbõl, odacsippentésbõl, harcias kiál-
lásból azért mindegyik ért.
Az egy nyelvet beszélõ emberek is sokat
csacsognak, mégsem értik egymást oly-
kor. Mintha a fejükre hullana egy fá-
tyol, és se nem hallanának, se nem lát-
nának rendesen. Az indiai hitrendszer-
ben az úgynevezett harmadik, láthatat-
lan szemnek nagy jelentõsége van ab-
ban, hogy érzékszervi csalódásaink elle-
nére tisztán, nem fizikai perspektívából
lássunk egy helyzetet, magunkat, máso-
kat.

Néha azért a madarak is tévednek. Az
ablakon ott egy kitárt szárny nyoma.
Biztos becsapódott szegény az üveg csil-
logása miatt. Remélem, megtalálta az
ügyeletet, és ott nem koppant.

Hargitai–Kiss Virág

Írás a
8. oldalon.

Esküvõk, szárik és édességekEsküvõk, szárik és édességek

A reptetés elõtti pillanat...A reptetés elõtti pillanat...
Írás a 10. oldalon.
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N A P L Ó
Május 12-én a pályázatok, a rendõrség, valamint az egészségügy, központi ügyelet vol-
tak a fókuszban a sárbogárdi plénum ülésén. Éppen ezért számos vendég is érkezett:
Varga Gábor országgyûlési képviselõ, Vörös Ferenc megyei fõkapitány-helyettes,
Budavári Árpád, Sárbogárd rendõrkapitánya, valamint Májer László, Boros Zoltán és
Bognár Endre osztályvezetõk; az egészségügyi kérdések tárgyalásába dr. Jarabin János,
a háziorvosok kollegiális vezetõje, dr. Rácz Lajos, a rendelõintézet vezetõje és dr. Kiss
Zoltán, az ügyeletet mûködtetõ cég operatív igazgatója folyt bele aktívan.

A képviselõk közül tíz fõ jelent meg, Gerlai
Zsolt volt igazoltan távol.

Nyerõ széria

Varga Gábor napirend elõtt felszólalásá-
ban a Sárbogárd által elnyert pályázatok-
ról beszélt, illetve a leendõ biztos, illetve
esélyes forrásokról: – Az Önök által elsõ
helyre tett pályázatok szinte kivétel nélkül
nyertek. Amelyik pályázat nem nyert, az
második körben, a pénzügyi keret növelé-
se révén nyerhet. A szerzõdéskötések a kö-
zeljövõben várhatók. Lesznek még olyan
pályázatok, amelyeket a TOP-forráson be-
lül támogatásra érdemesnek találnak. A
sárszentmiklósi orvosi rendelõ energetikai
felújítására jó eséllyel pályázik Sárbogárd,
mert nem merítették ki a forrást a megyé-
ben, és méltányosságot élveznek a déli te-
rületek. Jó hír, hogy az EFOP-ban új hu-
mánkapacitás-fejlesztésre szintén nyert
Sárbogárd és térsége, melyben Sárbogárd
konzorciumi vezetõ. Örömmel mondom,
habár nem 100 %-ig publikus, hogy az is-
kolák infrastrukturális megújulásáról szó-
ló pályázat keretében a Mészöly Géza Ál-
talános Iskola 500 millió forintot fog kapni
a tankerület révén. A Sárszentmiklósi Ál-
talános Iskola esetében körülbelül 80 mil-
lió forint jöhet számításba. Májusban kell
erre pályázni, és a következõ évben indít-
ható a beruházás. A modern városok prog-
ram keretében a Dunaújváros és Sárbo-
gárd közötti út teljes felújítása várható.
Sárszentmiklóson a Vasút utcát a vasútig
teljesen felújítják. Nem holnap állnak neki
a gépek a munkának. Még csak döntések
születnek errõl, az elõkészítõ munka, a ter-
vezés most kezdõdik el, és 2018-2019-ben
várható a megvalósulás, mert szakaszosan
jön a pénz, ütemezetten építik az utat.
Mindent összevetve a 3 milliárd forintot
súrolják a sárbogárdi fejlesztések, nem be-
szélve a beadott vagy beadásra kerülõ és
még el nem bírált pályázatokról. Ennyit
még nem kapott Sárbogárd. Köszönöm,
hogy ennyire konstruktív volt az önkor-
mányzat minden dolgozója, a testület. Az a
munka, ami a két ciklusban jellemzi a tes-
tületet – a kevesebb politika és több munka
–, jó irány. Remélem, hogy a kampányban
felforrósodó hangulat nem befolyásolja az
Önök munkáját.
Szilveszterné Nyuli Ilona: – Ezek a pén-
zek, amiket felsorolt, virtuális pénzek? Mi-
kor lesznek a város számláján?
Varga: – Ha megírták a támogatói szerzõ-
dést, akkor az 50 %-ot át fogják utalni, még

az idén. A kihirdetést követõen 2-3 hét a
szerzõdéskötés, utána a közbeszerzés in-
dul.
Dr. Sükösd: – A foglalkoztatási paktum
esetében 100 %-ban a számlánkon volt az-
nap a pénz.
Varga: – Magyarország költségvetésében
megvan a fedezet.
Dr. Sükösd: – A támogatási szerzõdés alá-
írása után három pályázatot azonnal el tu-
dunk indítani a közbeszerzés megkezdésé-
vel.
Varga: – A segítségemet mindig felaján-
lom abban az esetben, ha bármilyen gond,
probléma adódik. Nem fog csúszni projekt
azért, mert nem adnak ki engedélyt határ-
idõre.

A zsinagóga ügye
Szilveszterné: – Azért vannak aggályaim,
mert a zsinagóga felújítását is ígérték két
éve, és nem történt semmi.
Varga: – Azt mondtuk korábban, hogy ha
sikerül rendezni a tulajdonviszonyokat.
Más tulajdonával nem tudok semmit csi-
nálni. Jelenleg a zsinagóga az ÁFÉSZ tu-
lajdona, Tóth József, az ÁFÉSZ elnöke pe-
dig magas összegeket kér az épületért és
kompromisszumképtelen. Sok embert
kértünk, hogy próbáljunk meg hatni Tóth
Józsefre, akitõl ezúton nyilvánosan is ké-
rem: ami eredendõen a zsidó hitközségé
volt, de a magyar állam elvette és az
ÁFÉSZ-nek átadta, jó szívvel venném, ha
ingyen átadná a városnak, vagy a Sárbo-
gárdi Múzeum Egyesületnek, és akkor
gondoskodok róla, hogy a felújítása méltó-
képpen megtörténjen.

Unió és ATV
Nedoba Károly: – Örülök, hogy ennyit kap
a város. Ezeket a támogatásokat a térség
kitõl kapja?

Varga: – Ez a Települési Operatív Prog-
ram, melynek van egy uniós része és egy
magyar állam által hozzáadott része. Az
uniós pénzek nem ingyen pénzek, nem
adományok, hanem jogosan járó pénz.
Számos jogunkról le kell mondanunk cse-
rébe. Egyébként az unió és Brüsszel külön-
választandó.
Nedoba: – Jó tanácsként mondom, az Ön
elõnyére, remélem, nem érti félre. Ma lát-
tam Németh Szilárdot az ATV-ben. Az a
mellébeszélés! Kérem, ne menjen le arra a
szintre.
Varga: – Hogy Németh Szilárd mit mond,
azt ne hozzuk ide. Én a TOP-forrásokat
hoztam ide. Egyre több lehetõség van,
amiket hazai forrásból valósítunk meg,
amiket az unió nem támogat. A sportléte-
sítmények fejlesztése ilyen például, mely
az egészségügyi kasszában mínusz 2 %-ot
jelent, mert egészségesebbek lesznek az
emberek, kevesebb gyógyszert fogyaszta-
nak, késõbb kerülnek kórházba. Ez egy
hosszú távú futás.

Rendõrség –
zökkenõmentes folytatás

Dr. Sükösd Tamás polgármester megkö-
szönte a rendõrség munkáját, hogy a ha-
tárbiztonság szolgálat, valamint a 63-ason
átmenõ jelentõs forgalom mellett is jók a
mutatók és az együttmûködés.
Budavári Árpád: – Zökkenõmentes foly-
tatása az idei év a tavalyinak. A rendõreink
rendszeresen szolgálnak a határon; ott
minden adott, ahogy itt is, hogy megfelelõ-
en lássuk el a szolgálatunkat. Emiatt nem
keletkezett közbiztonsági deficit. Jelentõ-
sen csökkent a bûncselekmények és a bal-
esetek száma. Nyilván hasonlót vár tõlünk
mindenki idén is. Szeretnénk a közlekedé-
si balesetek számát alacsonyan tartani, ha-
bár a tavalyi kiugróan alacsony volt. Ko-
moly eredmény Sárbogárdon, hogy sike-
rült rendõrkézre keríteni, eljárás alá vonni
szabadságelvonással több dílert, akik mé-
telyezték a fiatalok és szülõk életét. A me-
gyei kapitánysággal karöltve újabb terjesz-
tõ elfogásával gyarapodott a szám. Ez egy
örök harc marad, amíg igény van a drogra.
Azt tudjuk ígérni, hogy a lehetõ leggyor-
sabban, azonnal reagálunk azokra a tren-
dekre, amik jelentkeznek a területünkön.
Ez nem menne a polgárõrség és az intéz-
mények segítsége nélkül, melyekkel napi
szintû a kapcsolat.
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Kérem, hogy maradjon is így, mert ez ne-
kem is visszajelzés, hogy bizalom van irán-
tunk. Köszönöm a konstruktivitást, vala-
mint a felajánlott telket, mely olyan gesz-
tus, ami most már az ORFK asztalán van.
A területet alkalmasnak találták, remény-
kedve várom a folytatást. Egy felvetésem is
lenne: minden körülményt ismerve és elfo-
gadva biztatom Önöket a térfigyelõ rend-
szer telepítésére, mert sok környékbeli te-
lepülésen már van, és onnan kiszorul a bû-
nözés. Kis kameraszámmal, de komoly
szerverrel nagy elõrelépés lenne a megelõ-
zésben, bûnüldözésben.

A számok mögött

Dr. Sükösd: – Két pályázatunk van, ame-
lyek érintik a közbiztonságot, tehát a ka-
merarendszer napirenden van.
Szilveszterné: – Olvastam, hogy 42 %-kal
csökkent a bûncselekmények elkövetése.
Ehhez milyen mértékben járul hozzá a te-
rületcsökkentés, illetve az, hogy megválto-
zott a bûncselekmények fogalma?
Budavári: – A bûncselekmény fogalma
nem változott, csak az értékhatár. A tava-
lyi, tavaly elõtti csökkenés nem ennek tud-
ható be. Az elcsatolt településeken átlago-
san 200 bûncselekmény volt. A mutató ezt
jóval meghaladó mértékben csökkent. A
számok bûvöletébe nem szabad esni, fon-
tos, hogy a lakosság mit érez és tapasztal. A
számokat sok tényezõ befolyásolja, példá-
ul a sorozatcselekmények is.
Nedoba: – Nagyon örülök annak, hogy a
traffipaxozás ma már nem bujdosással tör-
ténik, hanem kulturáltan, elõre meghir-
detve. Ez emberbarát és pozitív. A közúti
ellenõrzések alatt a rendõrök szakszerûek,
emberségesek, nem pökhendi, lekezelõ
módon intézkednek. Felújítunk utakat,
táblákat helyezünk ki, viszont a táblák be-
tartatásának nem tudunk érvényt szerezni.
Ebben kérnék tanácsot, segítséget. Egyéb-
ként gratulálok a munkájukhoz.
Budavári: – Az intézkedési kultúraváltás
fõ elve, hogy a rendõr szolgáltassa a biz-
tonságot. Örömmel veszem tudomásul,
amiket mondott. A megfelelõ helyen és
idõben végzett mérések hozzájárulnak a
balesetek csökkenéséhez. A táblák betar-
tásához van eszköz a kezükben.
Vörös Ferenc: – A méltatott eredmények-
kel a megyében az eredményesebb kapi-
tányságok közé tartozik Sárbogárd. A kol-

légák a megyében máshol is be-besegíte-
nek, és a jó a visszajelzések alapján azt lát-
ni, hogy ennek ellenére szervezett és jó
munka folyik. A közlekedési kérdések
nem csak lokális problémák, ezért na-
gyobb körben lehet fellépni hatékonyan. A
megyei kapitányság rendelkezik olyan esz-
közzel is, mellyel a súly mérhetõ, és itt is
tudjuk alkalmazni. Rengeteget figyelmez-
tetünk, enyhe bírságokat szabunk ki, mert
sokszor ennyi is elegendõ. Már a jövõ hé-
ten tudunk idõpontot egyeztetni és súlyt
mérni.

Az egészségügy nyavalyái

Dr. Sükösd: – A kórház kihelyezett tagoza-
ta a sárbogárdi rendelõ, melynek egyetlen
baja az, ha nincs doktor. Köszönöm dr.
Rácz Lajos és az orvosok munkáját, a jó
együttmûködést. Feltétlenül szüksége van
a rendelõre a déli térségnek.
Dr. Rácz Lajos: – A humán erõforrás hely-
zete olyan, amilyen. A 21-bõl 4 egység ki-
vételével 100 %-on dolgozik rendelõinté-
zet. Nincs fül-orr gégész. Lehet, hogy nem-
sokára lesz, de valószínûleg nem a megyé-
bõl, hanem kívülrõl, vállalkozóként. A re-
umatológiára egyre több beteg jön. Kinõt-
tük a parkolót, ezzel kapcsolatban valami
megoldást ki kellene találni. A sárbogárdi
kardiológián csak nem sürgõs ellátás fo-
lyik. Nagyon jól felszerelt egységünk van a
kórházban, de soká kapnak idõpontot a
páciensek. Az ultrahangvizsgálat lehetne
több is; az egy-két hó idõt 3-6 hét közé sike-
rült leszorítani. Hétfõn teljes munkaidõ-
ben tud dolgozni a kolléga. Egyre több
tematikus szûrõvizsgálat van nálunk, ami
nem jellemzõ a magyar egészségügyre.
Dr. Jarabin János: – Amit az alapellátás és
a rendelõ napi szinten elvégez, az kielégí-
tõnek mondható az adottságokhoz képest.
Jó a kapcsolat az alap- és szakellátás kö-
zött. Hogy mit végzünk el, az sokszor nem
a szándékainkon múlik, hanem a kerete-
ken, amiken belül végezzük a tevékenysé-
güket. Amit itt mi nem tudunk, az országos
szinten is így van. Anyagi erõforrások kér-
dése is a dolog, szakember tekintetében
sem állunk a legjobban. Teljes a gárda, a
létszámmal is elégedettek lehetnénk, de
elöregszik a körzeti orvosok egy része. A
jövõben ez feladatokat fog jelenteni. Mi
próbálunk helytállni. A vállalkozói szerzõ-

dések az orvosok és az önkormányzat kö-
zött néhány elemben felülvizsgálatra szo-
rulnak. Az elõjegyzési idõkkel továbbra is
gondok vannak, bizonyos esetekben a be-
tegség folyamatát nem fedi le a határidõ.
Ez országos probléma. A megelõzés a
munkánk fontos része, ezért különféle
programokhoz csatlakozunk, melyeknek
pozitív eredményeirõl tudunk beszámolni.

Mi van a nappali kórházzal?
Szilveszterné: – Amikor a rendelõ felújí-
tásra került, elhangzott, hogy a felsõ szin-
ten egy nappali kórház kerül kialakításra.
Ez megvalósul, vagy nem? Mikor? Sárbo-
gárdon 3 hét, 1 hó a határidõ, de Abán 1
nap alatt le tudják rendezni a vizsgálatot.
Ezen lehet változtatni?
Dr. Rácz: – Aba elindulásával nem csök-
kent a betegbeáramlás. Ott azért tudnak
gyorsabban elvégezni vizsgálatokat, mert
nincs annyi ember, mint itt.
Dr. Sükösd: – És ott sokkal nagyobb a hi-
ány.
Dr. Rácz: – A nappali kórház kész, bármi-
kor el tudjuk indítani, ha engedélyt ka-
punk. Szinte állandóan változik, ki a kór-
ház felett álló fõnök. Nekünk uniós pénz
miatt kötelezõ volt megcsinálni a kórházi
részleget, melyet a fõigazgató szívügyének
tekint, de a finanszírozón múlik. A reuma-
tológián „sajnos” fiatalok, csinosak a dok-
tornõk, és babát vállalnak, azért vannak
fennakadások.

Örök sláger: ügyelet

Dr. Sükösd: – Ez már a második etap, amit
együtt töltünk a három települési központ-
tal rendelkezõ, országos szervezettel, mely
mûködteti az orvosi ügyeletet. A szakem-
berhiány megoldása kis cégeknél nem mû-
ködik. Ha lehetne még növelni a lakosság-
számot, akkor nem kellene hozzájárulást
fizetniük a településeknek.
Dr. Kiss Zoltán: – A humán erõforrás
helyzetének leküzdése számunkra is ne-
héz. Az ellátást a fiatalokra kéne építeni,
de õket nehezen engedik be a jogszabályok
az ügyeleti rendszerbe. A területi elhelyez-
kedés is fontos. Minél távolabb kell ügyele-
tet ellátni, annál nehezebb megoldani egy
rendszerszerû mûködést. Az ügyeletes or-
vosok nem fõállásban végzik ezt a tevé-
kenységet, hanem pluszmunkaként. A he-
lyi háziorvosok közremûködése nélkül
nem tudtuk volna megoldani a szervezést.
A fül-orr-gégészet és más szakterület ese-
tében tudunk segíteni a rendelõnek. Krea-
tívnak kell lennünk, hogy ide csábítsuk a
kollégákat. Sikerült elérnünk, hogy renge-
teg fiatal kolléga jön ide dolgozni. Ha meg-
tetszik nekik a település, akkor van rá
esély, hogy praxist vállalnak. Nagy küzdel-
mek árán tudtuk biztosítani, hogy szakmai,
idõbeli probléma ne legyen. Az elmúlt idõ-
szakban nem jelentkezett olyan panasz,
ami arra vonatkozna, hogy nem jól kom-
munikálnak, vagy nem történik megfelelõ
szintû tovább küldés.

Folytatás a következõ oldalon.
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„Üres” ügyelet
Szilveszterné: – Nincs az ügyeleten ápoló,
és olyan kiírás fogadja a pácienseket, hogy
„betegnél vagyunk”, illetve egy telefon-
szám, amit hívni lehet. Ez komoly problé-
ma. Sok esetben emberélet múlhat azon,
hogy fogadja-e szakápoló az ügyeletre ér-
kezõket. Amikor a korábbi jelzésem meg-
jelent a médiában, utána érdekes módon
lett megfelelõ személyzet.
Dr. Kiss: – ÁNTSZ-szel megnéztük, mi-
lyen ellátásbeli tendenciák vannak az ellá-
tásban. Hétköznap éjszaka döntõ mérték-
ben csökkent az ellátások száma, hétvégén
van a csúcs. Áprilisban éjszaka 6 eset volt,
ebbõl 2 húsvétkor. A jogszabály a létszá-
mot írja elõ. Az orvosnak joga van igénybe
venni a szakképzett ápolót, nincs tiltva,
magával viheti. Újraélesztéshez 3 fõ kell.
Az orvosok esetében 1.600-1.700 Ft-os
óradíjak helyett 3.000 Ft körüli óradíjak-
nál tartunk; a szakdolgozói óradíj 700-800
forintról 1.000 Ft-ra emelkedett. Deficites
lett az ügyelet, hogy a stabilitást elérjük.
Hogy ebbõl egy szervezeti jellegû problé-
ma adódik, nem lett ellátási probléma.
Nedoba: – Ez szerencse is.

Financiális kérdés
Dr. Kiss: – Az ÁNTSZ ezt tudomásul vette.
Szolgáltatók vagyunk, amit teszünk, azért
vállaljuk a felelõsséget. Ha azt mondják,
ne csináljuk, akkor nem csináljuk. Komoly
munka volt elérni, hogy Szegedrõl, Buda-
pestrõl ide jöjjön valaki dolgozni. Ha nincs
szolgáltató, a területi ellátást a háziorvos-
okkal kell elvégeztetni. Ilyen táblát akkor
is láthatnak, ha 4 fõs a személyzet, ha az or-
vos úgy dönt, hogy szüksége van mindenki-
re. A megrendelõ dönti el, hogy a jogsza-
bályi minimumot, vagy kevesebbet, többet
kér. Ha Önök plusz embereket kérnek,
biztosítjuk, de annak költségvonzata van.
Nem kockáztatjuk senkinek az egészségét.
Szilveszterné: – A kormányrendelet ma-
gasabb szintû, mint az ÁNTSZ.
Dr. Sükösd: – A kormányrendelet nem
törvény, az ÁNTSZ alá van rendelve a jog-
szabályoknak.
Szilveszterné: – Ha csak egy ember élete is
megmenthetõ, mert ott egy ápoló, az már
sokat jelent.
Dr. Kiss: – Bárhol rosszul lehet egy ember.
Az ügyeletben való részvétel az is, ha terü-
letre megy az orvos. Nem a helyiség az
ügyelet.
Szilveszterné: – Kiterjed-e arra az önkor-
mányzat határozata, hogy hány fõnek kell
lennie az ügyeletben?
Dr. Sükösd: – A jogszabálynak felel meg a
szerzõdés.

Öröm az ürömben
Szilveszterné: – Mondták a betegek, hogy
jobb orvosok vannak a tavalyihoz képest,
akik életkoruknál fogva is jobban képesek
ellátni a feladatot. Szíveskedjenek ápolót
biztosítani továbbra is az ügyeletre.
Nedoba: – Örülök, hogy a kutya már nem
ügyel. Amíg a mi orvosaink ügyeltek, nem

fordult elõ, hogy nem volt szakápoló. Vá-
ratlan, furcsa megoldás volt ez, a lakosság
nincs ehhez hozzászokva, ezért váltott ki
felháborodást.
Dr. Kiss: – 300 önkormányzattal állunk
szerzõdésben, 1990 óta, amióta mûkö-
dünk, egy orvosi ügyeletet sem adtunk fel.
Nem szeretném elveszteni a két kollégát,
aki azt mondták, hogy õk így fogják ellátni
az ügyeletet. Az az elõírás, hogy 3 fõ legyen
az ügyeletben, de az nem elõírás, hogy egy
a rendelõben legyen. Akceptáljuk a kérést,
meg fogunk tenni mindent, hogy elégedet-
tek legyenek.
Dr. Jarabin: – Több mint 30 évvel ezelõtt
kezdtük az ügyeletet, és annak volt egy
rendje. Az orvos mindig egyedül ment a sa-
ját kocsijával. 100 kg alatt nem volt orvos,
mert nem tudtuk volna másképp megvéde-
ni magunkat. Aztán lett idõ, hogy a gyógy-
szertár este 10-ig volt csak nyitva, és most
jött egy új idõ, hogy a kolléga dönthet úgy,
hogy kell több ember. Tény, hogy fizikailag
rettenetesen megterhelõ az újraélesztés
eszköz nélkül, közben várni a mentõket,
szervezési feladatokat végezni. Hál’ isten-
nek szélsõséges eset, hogy valaki bekúszik
a rendelõbe. Az ügyelet financiális kérdés
is, ezt tudomásul kell venni. Meg lehet fo-
galmazni azt a kérést, hogy csak akkor
menjen az ápolóval az orvos, ha ez elkerül-
hetetlen. Ha azt mondjuk, hogy ez nem
történhet meg, azt ki kell fizetni.

Megyei kitüntetettek
A polgármester havi beszámolójában ki-
emelte, hogy a Móron rendezett megyena-
pon kitüntetésben részesült a sárbogárdi
mentõállomás kollektívája a megye lakos-
sága érdekében a sürgõsségi betegellátás-
ban nyújtott kiemelkedõ munkája elisme-
réseként; a sárbogárdi származású dr.
Csernavölgyi István, a Fejér Megyei Szent
György Kórház fõigazgatója a megyei
egészségügyi ellátás szervezésében vállalt
kiemelkedõ, áldozatos vezetõi munkája el-
ismeréseként; valamint Bogárdi Szabó
István református püspök, akit Fejér me-
gye díszpolgárává választottak a megyében
élõk érdekében végzett áldozatos lelki-
pásztori munkája, példamutató emberi
magatartása elismeréseként.

Bevált a szombati busz
A helyi autóbusz-szolgáltatásról szóló be-
számoló kapcsán elhangzott, hogy a cég
vezetõje mindig elérhetõ, és minden föl-
merülõ problémát hamar megold. Úgy tû-
nik, a szombati járat beváltja a hozzá fûzõ-
dõ reményeket. A Tesco ráadásul meg-
szünteti az ingyenes járatait mindenütt.
Egy állami pályázatnak köszönhetõen a
helyi járattal kapcsolatos önkormányzati
költségek csökkentésére már tavaly is
nyertek támogatást. Úgy döntött a testü-
let, hogy idén is megpályázzák ezt a forrást.

Bejelentések
Juhász János: – Köszönöm Töbörzsökön,
a Szent István úton a buszmegálló áthelye-
zését. Többen szóltak, hogy a töbörzsöki

temetõhöz vezetõ köz kerékpárral, gyalo-
gosan járható, de nem minden idõjárási
körülmény között. Járhatóvá kéne tenni.
Dr. Sükösd: – A lakossági fórum után más-
nap megrendeltük. Várjuk a kivitelezést.
Nedoba: – A Kossuth és Kisfaludy utca kö-
zött gödrök vannak, megint törések lesz-
nek.
Dr. Sükösd: – Az anyag megvan, három-
szor indultak neki, de mindig elkezdett es-
ni az esõ.
Szilveszterné: – A fogathajtóval kapcsolat-
ban köszönet a szervezõknek, hogy színvo-
nalas rendezvényt szerveztek, ami a város
nevét öregbíti. Az Ady Endre úti lakóte-
lepnél ki van téve a Behajtani tilos tábla,
Kivéve lakók kiegészítõvel. Többen szeret-
nék, ha Kivéve áruszállítás tábla helyette-
sítené ezt. A Boross-emlékparkban tör-
tént intézkedés?
Dr. Sükösd: – Történt, de még nincs ered-
ménye. A lakótelepnél nem vagyok benne
biztos, hogy a lakókat lehet-e korlátozni a
behajtásban.
Szilveszterné: – Kérdezzük meg a tûzoltó-
ságot.
Dr. Varnyu Péter: – A lebetonozott hely a
konténerek helye, nem parkoló. Bogárdon
egyébként elharapózott a zöld területeken
való parkolás.

Hargitai–Kiss Virág

Hirdetmény
Ezúton teszem közzé, hogy a Sárbogárd, külte-
rületi 0522/187 hrsz-ú ingatlanon lévõ nem ve-
szélyeshulladék-lerakót (térségi kommunális
hulladéklerakót) érintõen a VERTIKÁL Közszol-
gáltató Nonprofit Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai
u. 39.) kérelmére, a többször módosított alap-
határozattal kiadott, a hulladéklerakóra vonat-
kozó egységes környezethasználati engedély
ismételt módosítása tárgyában, a KTF-16923/
2016. ügyszámon a Fejér Megyei Kormányhiva-
tal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fõ-
osztálya (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér
1.) által indított közigazgatási hatósági eljárás-
ban a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfe-
hérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és Ter-
mészetvédelmi Fõosztály Környezetvédelmi
Osztálya (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér
1.), mint a korábban eljáró hatóság jogutódja
FE-08/KTF/451-20/2017. iktatószámú határo-
zatával meghozta döntését.
A fentiekben részletezett hulladéklerakóra vo-
natkozó egységes környezethasználati enge-
délyt módosító, hivatkozott határozat másolati
példánya a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) földszinti hir-
detõtábláján 2017. május 15-én kifüggesztés-
re került, mely okirat a hivatal nyitvatartási ide-
je alatt a hirdetõtáblán és a polgármesteri hiva-
tal mûszaki osztályán (emelet, 7. számú iroda-
helyiség) az alábbiak szerint megtekinthetõ:
hétfõtõl csütörtökig 7.30–16.00 óráig, pén-
teken 7.30–13.30 óráig.
A határozat hirdetõtábláról történõ levételére
2017. május 31-én kerül sor.
A határozat elleni jogorvoslati kérelem benyúj-
tásának lehetõségérõl és módjáról a HATÁRO-
ZAT 16.0 pontjában foglaltak adnak tájékozta-
tást.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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Válaszlevél az íjászoknak
A legutóbbi számban megjelent, íjászokat
érintõ sérelmekre a Sárbogárd SE hivata-
los közleményben szeretne választ adni.
Elõször is az íjászok sérelmezik a labdarú-
gók alkalmazkodásának hiányát, valamint
a pályahasználat körüli súrlódásokat elle-
hetetlenítésként, kiszorításként élik meg.
Ezek méltánytalanul erõs szavak a kiala-
kult helyzetre, hiszen csupán arról van szó,
hogy a felújítás során figyelembe kellett
venni azt, hogy a több mint 200 labdarúgó-
nak megfelelõ minõségû és nagyságú tér
legyen kialakítva a felkészüléshez. Termé-
szetes, hogy a két helyi labdarúgóklub
egyesülésével megnövekedett a labdarú-
gók száma is. Ez Sárbogárd városának fej-
lõdésében óriási lépés, ami magával hozza
a város futballpályájának fejlesztését, és az
annak elsõdleges, vagyis labdarúgás céljá-
ra való hasznosításában történõ változáso-
kat.
Amint a városban szinte mindenütt köztu-
dott, a sárszentmiklósi pálya felújítás miatt
nem használható, ezért az összes játékos-
nak, versenyszerûen futballozni vágyó fia-
talnak a bogárdi pályán kell készülni heti
rendszerességgel a mérkõzésekre.
Ahogy a sportklub elnöke, Nagy László ezt
jelezte Gilicze Lászlónak is: amint a felújí-
tás a végéhez ér, a sárbogárdi létesítmény
tehermentesítõdik, a mostani terheléshez
képest, több idõpontban is használható
lesz a labdarúgást nem érintõ, más célokra,
vagyis az íjászatra is.
A dr. Sükösd Tamás, Nagy László és Gi-
licze László között történt megbeszélésen
elhangzott, hogy a sportpálya területén lé-
võ, csillag alakú épületben azt a szárnyat,
amelyet az íjászok „belaktak” az elmúlt
években, és amelyre eddig is csak a mini-
mális kihasználtság miatt volt lehetõségük,
sajnos a megnövekedett igény miatt a jövõ-
ben nem tudják a korábbi módon használ-
ni, hanem kompromisszumokat kell kötni
a békés együttélés érdekében. Ez röviden
azt jelenti, hogy az íjászok a korábbiakhoz
képest ugyan kisebb, de teljesen felújított
részt továbbra is igénybe vehetnek, tárolás
céljából pedig plusz konténereket is kap-
nának, hogy a korábbi raktárak helyett öl-
tözõket és vizeshelyiségeket lehessen ki-
alakítani.
A külsõ terület használata is megbeszélés-
re került, de nyilván némi rugalmasság és
személyes egyeztetés is szükséges a napi
problémák felmerülésekor, hiszen nem
könnyû a korosztályok aktuális edzéseit,
bajnoki és edzõmeccseit összehangolni az
íjászok edzésével, amit az is nehezít, hogy
az íjászattal együtt nem igazán lehet pár-
huzamosan fociedzést tartani, hiszen bal-
esetveszélyes.
Szeretnénk továbbá azt is jelezni, hogy a
létesítmény mûködéséhez, pályakarban-
tartáshoz kapcsolódó feladatok elvégzésé-
hez, társadalmi munkákhoz örülnénk, ha
az íjászklub is hozzájárulna, mert a létesít-

mény használata nem jár alanyi jogon sen-
kinek. Valóban helye van az íjászatnak a
futballpálya területén, de nem úgy, hogy
ehhez nekik semmit nem kell tenni, még a
fûnyírást is a Sárbogárd SE oldja meg he-
lyettük.
Az önkormányzat ilyen ígéreteket bizto-
san nem tett, hiszen a sportegyesület fej-
lesztéseihez, mûködtetéséhez szükséges
anyagi forrásoknak is csak a töredékét tud-
ja biztosítani.
A munka és az anyagi források oroszlán-
részét a Szegletkõ Generál Kft. és ifj. Nagy
László biztosítja, a TAO-pénzeket pedig a
Szegletkõ Generál Kft.-vel üzleti kapcso-
latban álló cégek. A pályázatírásokat, az
elnyert pályázatokhoz az önrész biztosítá-
sát, a pályázatok monitorozását, hatósági
ellenõrzésének való megfeleltetését, a gé-
pek, eszközök karbantartását, szervizelé-
sét, javítását, a TAO-s pénzek összegyûjté-
sét, az ezzel járó rengeteg adminisztrációt,
ellenõrzéseket, nevezéseket, licenckérése-
ket, versenyengedély-kérelmeket, idõ-
pont-módosításokat, foglalkoztatási pá-
lyázatok beadását, azok hatósági vizsgála-
tainak megfeleltetését mind-mind a Szeg-
letkõ Generál Kft. végzi társadalmi mun-
kában. Mindezek szükségesek ahhoz, hogy
a létesítmény színvonalasan tudjon mû-
ködni, a színvonalhoz viszont eredmények
kellenek, különben TAO sincs, az eredmé-
nyekhez pedig játékosok kellenek, a játé-
kosokhoz pedig jól mûködõ létesítmény,
amihez viszont anyagi és társadalmi fele-
lõsségvállalás, valamint összefogás.
Mi is szeretnénk, ha az önkormányzat na-
gyobb részt tudna vállalni, ha több helyi
vállalkozó be tudna kapcsolódni a munká-
ba, ha a fenti feladatokat átvállalná valaki
a Szegletkõ Generál Kft.-tõl, ha jelentkez-
ne valaki, aki a különbözõ médiafelülete-
ken folyamatosan közvetít a mérkõzések-
rõl, tájékoztat, riportokat készít a focisták-
kal, hogy jobban megismerje õket a város,
mindezt ingyen, bérmentve, társadalmi
munkában, továbbá azt, hogy az egyesület
eljutna végre arra a szintre, hogy önfenn-
tartó legyen, ami a célunk is.
Tehát ahhoz, hogy az íjászklub a sportpá-
lyán felújított épületet, karbantartott lõ-
pályát igénybe vehesse, ahhoz sajnos elke-
rülhetetlen Nagy Lászlóval, mint a sport-

pályát üzemeltetõ Sárbogárd SE elnöké-
vel, valamint az egész létesítmény motorja-
ként mûködõ Szegletkõ Generál Kft.-vel
való jó kapcsolat.
Nagy László az íjászklub elnökeként is el-
érhetõ volt Gilicze László számára, hiszen
számtalanszor kisegítette az egyesületet
azzal, hogy kisbuszt biztosított számukra
az utazáshoz, valamint számos alkalom-
mal adta a nevét és aláírását a klub mûkö-
déséhez szükséges ügyekben. Néhány év-
vel ezelõtti lemondását az tette indokolttá,
hogy mind az általa vezetett cégben, mind
pedig a város sportéletében végzett felada-
tai, felelõssége a sokszorosára növekedett.
Sajnálatos, ha ezt az íjászegyesület elnöke
sérelemként éli meg, és emiatt ellenséges
szándékot feltételez a két egyesületet érin-
tõ dolgok mögött.
Nagy László, mint az íjászegyesület hajda-
ni elnöke ma is szívén viseli az íjászok sor-
sát, igyekszik a legjobb megoldást megta-
lálni mindenki számára. Bármilyen kér-
désben megkereshetõ, a telefonszáma
nem változott 25 éve. Szükségtelen a saj-
tón keresztül sértegetni, üzengetni neki.
Egyesületünk álláspontja az, hogy a sajtó
inkább az eredmények, elõbbre jutások, és
más közérdekû információk közzétételére
való.
Sem az egyesület, sem az egyesületet fenn-
tartó cég, és magánszemély nem osztja
meg a mindennapos sérelmeit, problémá-
it, nehézségeit, gondjait, pedig számtalan-
nal küzd, és óriási a teher is, amit visel, és
amibõl csak néhányat említettünk a fenti-
ekben.
A Sárbogárd SE és ifj. Nagy László tovább-
ra is fenntartja a közös együttmûködésre
az igényt. A fejlesztésekben és jövõbeni
terveiben számol a Sárbogárd SE az íjász-
klubbal való közös együttéléssel, de a haté-
kony együttmûködéshez megfelelõ kom-
munikációra és alkalmazkodásra van szük-
ség, valamint a létesítmény fenntartásá-
ban, fejlesztésében, karbantartásában te-
vékeny részvétel is szükséges.
További sikeres szereplést kívánunk a SÍC
versenyzõinek a jövõben is.
Tisztelettel:

A Sárbogárd SE vezetõsége

MEGHÍVÓ
Az Álljunk ki Magyarországért! programsorozat keretében

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS, SZÉKESFEHÉRVÁR POLGÁRMESTERE

lesz a vendégünk Sárbogárdon 2017. május 19-én, pénteken, 17.30-kor

a városháza dísztermében (Hõsök tere 2.).

Sok szeretettel várjuk!

Varga Gábor országgyûlési képviselõ
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Harangozó Sárbogárdon
DR. HARANGOZÓ TAMÁS MSZP-s politikus, országgyûlési képviselõ, a párt Tol-
na megyei elnöke kampányolt Sárbogárd központjában május 4-én délután.

– Mi az apropója annak, hogy megtisztelte
jelenlétével Sárbogárd lakosait egy frek-
ventált helyen, a Hõsök terén?
– Az MSZP egy hónappal ezelõtt intenzív
kampányba kezdett elsõsorban a minisz-
terelnök-jelöltünk, Botka László vezetésé-
vel. Igyekszünk több helyre eljutni mi, or-
szággyûlési képviselõk is. A helyi kollégák,
az MSZP-sek és DK-sok meghívására jöt-
tem ide ismertetni azt a programot, amivel
szeretnénk a választókat meggyõzni, hogy
érdemes lesz 2018-ban elmenni választani,
hogy végre változás legyen Magyarorszá-
gon. Ez a „Tegyünk igazságot! Fizessenek
a gazdagok!” szlogennel futó kampá-
nyunk, amely arról szól, ami az utcán való
beszélgetésekben is az elsõ pillanattól elõ-
jött a helyi ügyek, személyes tapasztaltok,
szakmai problémák kapcsán. Óriási igaz-
ságtalanságok vannak ebben az országban.
Nem csak arról van szó, amit a tévében lá-
tunk, hogy egyesek, például a miniszterel-
nök gázszerelõje 100 milliárd forintos va-
gyont tudott egy év alatt összeharácsolni,
miközben millióknak a napi betevõre nem
jut. Ma az egyszerû kisember szava mit
sem ér, és kezd teljesen élhetetlenné válni
ez az ország azoknak, akik nem a jelenlegi
kormányzó párt kegyeltjei, vagy éppen a
bûvkörükben élnek. Mi ezt a sok-sok mil-
lió embert szeretnénk meggyõzni arról,
hogy tudnak változtatni a sorsukon, és
hogy van egy olyan miniszterelnök-jelöl-
tünk, aki akar változtatni az õ sorsukon, és
lesz is hozzá ereje.
– Az MSZP-n belüli vitákról, személyekkel
kapcsolatos különbségekrõl sokat hallani.
Mi az, amihez tarthatnak az emberek,
amivel határozottan tudják megszólítani
õket, hogy itt nem egy belharcokkal teli
párt az, aki próbál érvényesülni?
– Az MSZP életében január közepén az-
zal, hogy Botka László bejelentkezett és el-
vállalta, hogy vezessen minket, egy új idõ-
szak kezdõdött el, ami belsõ átrendezõdé-
sekkel és súrlódásokkal is jár. Minden
pártban így lenne és így van, amikor ez tör-
ténik. A jó hírem az, hogy május 27-én az
MSZP megtartja kongresszusát, amikor

hivatalosan is miniszterelnök-jelöltet fo-
gunk választani. Én annak szurkolok, hogy
ez minél nagyobb és egyértelmûbb több-
séggel történjen. A német testvérpártunk-
nak, az SPD-nek – mely Martin Schulzot
választotta jelöltjének, Botka Lászlóhoz
hasonlóan – néhány hét leforgása alatt 8-9
%-ot hozott, hogy világos, egyértelmû, ka-
rakteres programot hirdetett. A kicsit za-
josabb, átmeneti idõszak nálunk május
27-ével lezárul, és utána kizárólag a kam-
pánnyal és az emberek problémáival kívá-
nunk foglalkozni.
– Az a tapasztalat nálunk, Sárbogárdon és
környékén, hogy a helyiek számára nem
annyira a nagypolitika a fontos, hanem
hogy mi az, amit itt helyben meg tud való-
sítani egy párt. Ehhez fontosak a helyi em-
berek is. Ilyen tekintetben milyen kam-
pány várható az Önök részérõl?
– Ez az egyik legfontosabb pontja, amit Ön
mond. Nem akarunk más típusú kampányt
folytatni, mint hogy itt legyünk az emberek
között. Ma is több olyan ügyet hallottam,
amiket a parlamentben fognak visszahal-
lani a helyiek, hogy érezzék: az õ ügyükkel
foglalkozik valaki. A mai médiaviszonyok
között, ami elsõsorban az országos médiá-
ra vonatkozik, nincs is más esélye egy el-
lenzéki pártnak, mint hogy házról házra,
emberrõl emberre járva, az emberek kö-
zött állítsa maga mellé a választókat.
– És hogy lehetõleg helyi embereket állít-
son ki.
– Minél nagyobb lesz a miniszterelnök-je-
löltünk által vezetett politika esélye, ereje,
annál nagyobb kedvvel tudunk helyben is
akár új embereket, akár a régieket aktivi-
zálva erõs kampánycsapatokat és jelölte-
ket állítani.
– Kérem, röviden foglalja össze, milyen sa-
rokpontjai vannak a programjuknak.
A programunk elsõ szakasza egy karakter-
építõ program. Világosan megüzenjük,
hogy kiket kívánunk képviselni: azokat az
egyszerû munkásokat, munkájukból élõ-
ket, akár munkanélkülieket, nyugdíjaso-
kat, akik dolgoztak, dolgozni akarnak, azo-
kat a kisembereket, akiknek a kezét nem

fogja senki. Azt mondjuk, hogy 1 millió
nettó fizetés fölött mindenkinek luxus-
adót, személyi jövedelemadót, 100 millió
Ft vagyon felett vagyoni jellegû luxusadót
fogunk bevezetni. 100 hektár fölötti egyéni
gazdálkodónak be kell majd szállniuk a kö-
zösbe, és mindez a pénz nem fog más célt
szolgálni, mint hogy újra teljesen adómen-
tessé tegyük a minimálbért, és az alacsony
jövedelmû embereknek érezhetõ javulást
adjunk. Ez nem populizmus. Ez volt már
így a szociális kormányzás alatt. A Fidesz
adóztatta meg az alacsonyabb jövedelmû-
eket. Az unió országai közül Magyarorszá-
gon a legnagyobb adóteher az egyszerû
kisemberekre, alacsony keresetûekre ra-
kódik. A miniszterelnök-jelöltünk sorra
fogja bejelenteni a következõ pontokat.
Szeretnénk elérni a közigazgatásban, hogy
senki ne keressen többet a köztársasági el-
nöknél. Nemcsak Matolcsy György keres
havonta 5 millió Ft-ot, hanem még körül-
belül 5-6 állami, a közösség pénzébõl fenn-
tartott cég vezérigazgatója, miközben a
szomszéd szobában a közalkalmazott a mi-
nimálbért nem tudja megkapni. Szeret-
nénk bevezetni, hogy a piaci viszonyok
közt is arra ösztönözzük a nagy és közepes
cégeket, hogy hétszeres különbségnél több
ne legyen az egyszerû alkalmazott és a ve-
zérigazgató fizetése között. Hogy egy
összetartó, normális életû Magyarorszá-
gon tudjunk élni.

Hargitai–Kiss Virág

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat ügyfélfogadási rendje:

Szerdai napokon 15-16 óra között.

Helye: a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
SRNÖ-tárgyalóterme

7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

KÖSZÖNET
Május 12-én Sárbogárdon intéztem az ügyeimet, és a Fõ-
téri cukrászda elõtt rosszul lettem, elestem. Két ismeret-
len hölgy segített föl. A cukrászdából a fiatalember is rög-
tön ott termett, bekísért, hogy üljek le, pihenjek, üdítõvel
kínált, amit nem engedett kifizetni, és megmutatta a mos-
dót, ahol lemoshattam a kezeimrõl a vért.
Ezúton is hálás köszönetet mondok a két ismeretlen
hölgynek és a fiatalembernek, hogy ilyen kedvesek voltak
és segítségemre siettek a bajban.

Fülöp Mária, Pusztaegres
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„A hajléktalanok jelenléte mára a városokban
teljesen megszokottá vált”

Otthontalanok a központban címû múlt
heti írásunkban utaltunk rá, hogy a Fejér
Megyei Kormányhivataltól várjuk még a
választ, hogy mit tehet az ÁNTSZ, mai ne-
vén Népegészségügyi Fõosztály a hajlékta-
lanok sárbogárdi városközponti jelenléte
által felmerülõ közegészségügyi problé-
mák megoldása érdekében.
A válasz 2017. május 15-én érkezett meg:
A hajléktalanok jelenléte mára a városok-
ban teljesen megszokottá vált.

Elsõsorban a megelõzés, valamint a reha-
bilitáció feltételrendszerének megterem-
tése lenne fontos, mellyel biztosítható vol-
na a visszailleszkedés a társadalom pe-
remvidékérõl mind országosan, mind az
egyes településeken.
A jelzett probléma megoldása, a hajlékta-
lanok ellátása elsõsorban a szociális ellá-
tórendszer feladata. A hajléktalan szemé-
lyek egészségügyi ellátásának biztosításá-
ra szolgál, hogy jogszabály alapján 2011.

január 1-tõl a hajléktalan személyekrõl az
egészségbiztosítási hatósághoz bejelen-
tést tesznek a velük kapcsolatban álló in-
tézmények vezetõi.

A felvetett probléma nem tartozik a kor-
mányhivatal hatáskörébe, bejelentés
alapján azonban a hatóság közegészség-
ügyi ellenõrzést végez.

Fejér Megyei Kormányhivatal

PONTOSÍTÁS
Az Otthontalanok a központban címû írásunk kapcsán pontosításra szorul a
hajléktalanszállóval kapcsolatos rész. A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intéz-
mény Hajléktalanok Átmeneti Szállásán intenzív szociális munkát folytatnak
az integráció és a reintegráció érdekében. Utcai szociális munkát nem végez-
nek, mert erre nincs se kapacitásuk, se lehetõségük, se engedélyük.

Szerkesztõség

REFLEKTOR
LOMOK A KOSZORÚK KÖZT

Fölháborító jelenség ütötte fel a fejét a temetõkben: vannak, akik a lomjaikat
(üveges ablakot, döglött csirkét, kibelezett tévét és számítógépet, sittet stb.) a
temetõi konténerekben helyezik el, ahol eredetileg a temetõi zöldhulladék-
nak, koszorúknak van a helye. A legszégyenletesebb az, hogy olyanok teszik
ezt, akikbõl több intelligenciát és igényességet nézne ki az ember.
Érthetetlen, hogy mi vesz rá valakit ilyen cselekedetre, amikor egyrészt van
szelektív hulladékszállítás, és kérhetõ házhoz menõ lomtalanítás a Dészolgtól
évente egyszer ingyen, meghatározott mennyiségig, meghatározott lomokra.
A mûszaki eszközök az oktatási intézményeknek adhatók, mert õk kapnak né-
mi pénzt az elektronikai hulladékért. Az üveg szelektív, a mûanyag ugyancsak.
A fa tüzelõanyagnak tökéletes. Sittnek, építési hulladéknak konténer rendel-
hetõ, de az már pénzbe kerül, és a veszélyes hulladék elhelyezése is fizetõs
szolgáltatás. Ennyit viszont megér a környezet, amiben élünk, nem?

FELEMÁS KASZÁLÁS

A Gilice köz valahogy kimaradt a kaszálásból – jelezte egy lakó. Szólt az ön-
kormányzatnak is, ahol azt mondták neki, hogy levágták a füvet, de hát nem!
Régebben a lakók kaszálták, de pár éve már a közmunkások rendezik az utca
menti árkot. Már tavaly is kevesebbszer vágták a füvet, mint korábban. Most
meg kimaradt az utca a sorból, és vidáman burjánzik a gaz, fel kerítésre, be a
telkekre. Ha ez így marad, a következõ aktuális nyári kaszálásig kinõhet még
az égig érõ paszuly is.

Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

TETTEN ÉRT TOLVAJ

Élelmiszert, szeszes italt és kozmetikai termékeket
tulajdonított el egy sárbogárdi áruházból egy 49 éves
nõ, akit a cselekmény elkövetése közben tetten értek.
Lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt indult ellene eljárás.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság lopás vétség elkö-
vetésének megalapozott gyanúja miatt indított bün-
tetõeljárást egy helyi asszony ellen, aki 2017. május
11-én este egy sárbogárdi áruházból élelmiszert, koz-
metikai termékeket és szeszes italt lopott el, de cse-
lekménye elkövetése közben a biztonsági szolgálat
munkatársai tetten érték.
Ugyancsak a megalapozott gyanú szerint az asszony
néhány nappal korábban, 2017. május 2-án szintén
egy helyi áruházból kísérelt meg kozmetikumokat és
élelmiszert eltulajdonítani, ezt megelõzõen, 2017.
április 30-án este pedig egy sárbogárdi szórakozó-
helyrõl a fogyasztást követõen szeretett volna fizetés
nélkül távozni, de a vendéglátóhely alkalmazottja
visszatartotta a rendõrök kiérkezéséig.

MACSKA A PADLÓN

Állampolgári bejelentés alapján intézkedtek a rend-
õrök Sárbogárdon a Bem utcában 2017. május 13-án
délben. A megalapozott gyanú szerint egy helyi 38
éves férfi egy családi házban a konyha padlójához
csapott egy egyhónapos macskát, ami belepusztult
sérüléseibe. A férfit a Sárbogárdi Rendõrkapitány-
ságra elõállították az egyenruhások, ahol állatkínzás
vétség elkövetése miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

CIPÕT VITT

A járõrök ellenõrzés alá vontak 2017. május 16-án
délután egy férfit az egyik sárbogárdi bevásárlóköz-
pontban. Az 54 éves mányi lakos egy üzletbõl 2 pár ci-
põt tulajdonított el. Az elkövetõt a rendõrök a hely-
színen elfogták, és a Sárbogárdi Rendõrkapitányság-
ra elõállították, majd a nyomozók lopás vétség elkö-
vetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsított-
ként hallgatták ki.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK HÍREK
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Esküvõk, szárik és édességek
– az indiai Rádzsasztán tartományban –

2. rész

Pár nap csavargás után beköltöztem a barátom nõvéréékhez, Ar-
tiékhoz. Az egész család már nagyon várt, roppantul örültek, hogy
ismét köztük vagyok, én pedig azonnal otthon éreztem magam.
Január 13-án tartják mindig a sárkányeregetõ versenyt. Azon a
hétvégén mindenki azzal foglalkozik, legyen gyerek, vagy felnõtt.
A háztetõkön állnak ilyenkor reggeltõl estig, és próbálják a szom-
széd papírsárkányát leszedni a magasban. A család gyerekeinek
az ujjai ilyenkor pár napig össze vannak szabdalva a zsinórok mi-
att, amit nem bánnak, büszkék rá, mint a harcban szerzett sebek-
re.

Két év alatt a család gyerekei so-
kat fejlõdtek, többek között a kis
Vidhi, aki kétévesként állandóan
kipakolta a hátizsákomat, és az
orrát piszkálta. El is neveztük ak-
kor Gunda Gandának, amit kö-
rülbelül Kis Taknyosnak lehetne
hindirõl magyarra fordítani. Õ
már erre nem emlékszik, de a csa-
lád nagyon is, és nevetve emlékez-
tünk vissza. Azóta Vidhi okos, érdeklõdõ kislány lett. Egyfolytá-
ban beszélt hozzám hindiül, kérdezgetett, türelmesen megismé-
telte, ha nem értettem. Jobbára semmit nem értettem, így én is
csak ismételgettem, amit mondott. Együtt nevettünk a helyzeten.
Meghi, a bátyja, már tizenegy éves, állandóan mellettem volt.

Mindenben részt kellett vennem, amit csinált. Barátom kisfia,
Yash most nyolcéves. Mindkettõ pirulva rohant el, amikor puszi-
val köszöntöttem õket. A nõk sem puszilkodnak, senki sem puszil-
kodik Indiában. Az idõsebbeket úgy köszöntik, hogy meghajolva
elõttük megérintik a lábfejüket, vagy a ruhájuk alját.
Rádzsasztán a rádzsputok földje, akik harcos nép voltak, és magu-
kat a Naptól, a Holdtól és a tûztõl származtatták. Ezer éve ellen-
õrizték azt a területet, ami Nyugat-, Észak- és Közép-Indiában te-
rül el, olyan fontos központokkal, mint Bikaner, Jaisalmer,
Udaipur, Jodhpur, Jaipur és Ajmer. Büszkeség és függetlenség
jellemezte ezt a népet. Elõre elrendezett házasságkötéseikkel és
idõnkénti szövetségi kapcsolatokkal biztosították a nemzetség
fennmaradását. Ebbe a maguk közötti civakodás is beletartozott.
A rádzsputok büszkesége és bátorsága példátlan volt. Harcosaik-
nál a reménytelenség fogalma nem létezett. Végsõ esetben lova-
giasságukat jelképezõ, közös öngyilkosságot követtek el: sáfrány
színû köpönyegben rohantak az ellenségre, míg feleségeik és gye-
rekeik élve, máglyán pusztultak el inkább, mintsem az ellenség
kezére kerüljenek. Nem meglepõ, hogy a területre kerülõ (perzsi-
ai eredetû) uralkodóknak annyi fejfájást okoztak a Mughal Biro-
dalomban. A hanyatló birodalomban kivívták függetlenségüket,
egészen az angol hódításig.
A rádzsput fejedelmek, a mahara-
dzsák, lányaikat sokszor házasítot-
ták a szultánokkal. A mahara-
dzsák mesés gazdagsága nem me-
se. Hatalmas, fényûzõen berende-
zett palotákban éltek, nagyvadak-
ra vadásztak elefántháton (is), fe-
leségeik szemkápráztató ékszere-
ket és finom szövésû, színes ruhá-
kat (szárikat) hordtak, hordanak
ma is. Fejüket áttetszõ, hosszan le-
lógó kendõvel takarják, a férfiak
színes turbánt viselnek a fejükön.
A turbánok alakjáról és színezeté-
rõl a törzsbe való hovatartozásu-
kat lehet leolvasni még most is.
A rádzsput férfiak fülükben gyémánt fülbevalót hordanak még
most is. Õk sem maradtak el sosem a nõk ékszerkedvelési szokása
mögött. Barátom karján súlyos, ezüstbõl készült, finomra csiszolt
sárkányok sorakoztak, ujjain különféle aranygyûrûk csillogtak,
fõleg lakodalmi látogatások idején. Szerintem jól áll nekik.
A maharadzsák nagyzási mániája sokba került. Az angolok végül
is könnyen vették át tõlük a hatalmat, mert a maharadzsák nem
értek rá uralkodni; az ipari forradalom vívmányaitól megszédülve
pénzüket nyugati utazásokra és az angolok ajándékozására ver-
ték el. Az egyik jaipuri maharadzsa, Madho Singh II. 1902-ben hat
hónapot töltött el Angliában, amikor VII. Edward koronázására
meghívták. Két, fejenként 345 kilós, 4000 literes ezüsturnát cipel-
tetett el magával, hogy a Gangesz vizét Angliában is tudja a szer-
tartási mosdásaihoz használni. Bigott hindu hírében állt, de a fej-
lõdés híve volt minden más téren. Iskolákat, kollégiumokat és
kórházakat építtetett, és egy múzeumot is. Alapítványából sok-
sok szegény embernek juttatott élelmiszert éhínségek idején.
Íme a jaipuri maharadzsa 1970-ig megõrzött kiváltságai: jövede-
lemadó-mentesség; születésnapja hivatalos ünnep volt Rád-
zsasztánban; Rádzsasztán területén a saját vonatán ingyen utaz-
hatott; ingyenes orvosi ellátás járt neki és egész családjának; in-
gyenes áram- és vízszolgáltatás, telefonhasználat; ingó és ingatlan
vagyona (készpénze, ékszerei, fegyvertára, a gépkocsik, hajók, lo-
vak, tevék, elefántok és a repülõgépek) szabad és zavartalan hasz-
nálatára jogosult, ezeket joga volt utódaira hagyni, értékesíteni.
Folytatom.

Gulyás Ibolya
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Tündérvilág

Képek váltják egymást a vásznon – mesebeli helyek: fonott gyökerû õsfák, a
Csillagok háborújának díszletébe illõ kunyhók, kõbe vájt vár. Rácsodálkozá-
somat növeli, amikor kiderül: mindez magyar földön leledzik. E tájékok va-
rázslatos titkait pedig kétféle módon fedezhetjük fel: térben, oda utazva, vagy
egy kalandos meseregény-trilógia, Helka, Ciprián és Kamor történeteibe be-
lefeledkezve, ahol a fizikai valóság életre kel egy fantasztikus tündérvilágként.
A könyvek alkotója, a sárbogárdi származású Nyulász Péter íróként talált iga-
zán magára. Ezt éreztem és láttam rajta, ahogy a Madarász József Könyvtár-
ban a Mészöly Géza Általános Iskola diákjainak mesélt az izgalmas trilógia
történetén kívül
magáról, pályafutá-
sáról, korábbi köte-
teirõl, magával ra-
gadva hallgatósá-
gát. De a Helka-
történet is mutatja,
hogy nem tudja
megtagadni (és per-
sze nem is akarja) a
történelem és föld-
rajz iránti szenve-
délyét, mely egykor
a debreceni egye-
temre vezette, s
diplomaként is for-
mát öltött.
Péter majd egy évti-
zeden át a Magyar Rádió riportereként dolgozott. Gyermekei inspirálták õt
írásra. Elsõ könyve, a mondókákkal teli Zsubatta! 2005-ben jelent meg, ezt kö-
vették késõbb a Miazami, a Miazmég kitalálós versikék, A baba bab, aztán pe-
dig a 2011-ben Az Év Gyermekkönyve díjat nyert Helka, és annak fent említett
folytatásai. Legújabb munkája a tavaly útjára indult BerGer Szimat Szolgálat
detektívsorozat, mely valós helyszíneken játszódik és a kilenc magyar kutya-
fajtát jeleníti meg.

Az író egy kis játékos verstanulással és közös felolvasással tette interaktívvá a
hétfõ délelõtti, rendhagyó irodalomórát, a humort sem nélkülözve.

Hargitai–Kiss Virág

Egy szemgolyó
viszontagságai

Kórház, szemészeti osztály. Gyülekeznek a vizsgálat-
ra, mûtétre várók. Próbálj keresni közöttük egy fiatal
arcot! Nem fog sikerülni. Ez a „leharcolt” nemzedék.
Görnyedt hátak, botok, járókeretek, remegõ kezek.
Itt mindenki órákig tudna mesélni a tragédiákról, ba-
jokról, amelyek õt és a családját érték. Száz évvel ez-
elõtt az ilyenek fele már vak lenne. Most nem! Pár
nap múlva a mûtétesek nagy részének a szeme olyan
lesz, mint egy sasé. Majdnem!
Az egyik széken ott ül egy remegõ térdû egyén. Be-
vallom, hogy én vagyok az. Szürke hályog a jobb sze-
memen: a világ helyett inkább egy tejfelmezõt látok.
A beszürkült, nyolcvanegy éves szemlencsét kidobják
és betesznek a helyébe egy újat. Igaz, hogy ez mû-
anyagból van, de állítólag ugyanolyan jó, mint az,
amely az anyám méhében termett, és sok évtizeden
át tisztán átengedte a fénysugarakat. Egyszer aztán
titokzatos okokból beszürkült, és ki kell dobni sze-
gényt. Kegyetlen az élet! Ámde a mai gyógyászati
technika csodákra képes, meg tudja oldani a lencse-
cserét. A régi lencsét ott helyben feldarabolják, egy
lukon keresztül kiszippantják onnan, és a nyíláson át
betuszkolják az újat, a mûanyagot. És ezt az én saját
szemgolyómban fogják végrehajtani. Ott benn! Bele-
gondolni is rémes!
Egy kellemesen telt hölgy fennhangon, sorban szólít-
ja az embereket. Aki meghallja a nevét, feláll, oda-
megy. A hölgy se szó, se beszéd, hátrahajtja az illetõ
fejét és valamit belecsöppent a szemébe. Elég hamar
sorra kerülök én is. A csepp egy kissé csíp.
Most várakozás következik. Az emberiség nagy része
ismeri a gyógyintézeti várakozásokat. Van feszültsé-
gük. A szívmûködés fokozódik. Azután egyszer jön
egy zöld ruhás, zöld sapkás mûtõs, felültet egy taligá-
ra, és jön a nagy futás. Folyosók, liftek, óriási távolsá-
gok, szinte kikerekezünk a világból. Egy fehér ajtón
felirat: „MÛTÕ”.
Oda betolnak. Ér-
zéstelenítés, pupilla-
tágítás. Majd föl-
tesznek egy zöld le-
pedõvel leterített
asztalra, leszíjaznak,
a fejem egy gödör-
ben. Nem mozdul-
hatok, olyan kiszolgáltatott vagyok, mint még soha.
És jön a doktor néni, következõ életszakaszom vitat-
hatatlan fõszereplõje. Fiatal, kedves. Valamilyen
eszközzel tágra feszíti a szememet, dolgozni kezd.
Ollóval? Szikével? Vagy inkább lézerrel? Koromsö-
tétben vagyok csak két izzó pontot látok. Vizek
loccsannak a szemembe, valamilyen darálás zümmö-
gése hallatszik. Egyszer az izzó pontok is elsötéted-
nek, vakság. Valamit gyömöszölnek a szemgolyóm-
ba, oldalról löködik. Elég sokáig eltart. Na, visszatért
a két fényes pont, úgy látszik, nem vakulok meg. Az
egész mûvelet harminc percig is eltartott, hosszú volt.
Keserves órák következnek. A mûtött szemembe
mintha egy szempilla pottyant volna. És sajnos alig
látok vele. Rossz érzés, de szigorú parancsom van:
nem nyúlhatok oda.
Mindez hat nappal ezelõtt történt. Azóta benn van a
mûanyag lencse, kiválóan mûködik, eltûnt a tejfehér
köd. Vannak csodák.

L. A.
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Madarak és fák
napja
Május 10.

A Sárbogárdi Zengõ Óvoda Mikes közi
épületének apraja-nagyja aktívan vett
részt ezen a jeles „zöld” napon szervezett
tevékenységekben.
Évek óta a postagalambok reptetése színe-
síti ezt a délelõttöt.
Idén Selmeczi-Kovács Istvánnak köszön-
jük, hogy elhozta óvodánkba galambjai
gyönyörû példányait. Lelkes elõadását a
postagalambokról szívesen és érdeklõdve
hallgatták a gyermekek.
A madarak hangjának a megfigyelése cso-
dálattal töltötte el a kicsiket. Óvatosan
meg is simogathatták a galambokat. A rep-
tetés pillanatát nagy lelkesedés kísérte.

Ezután közös játék vette kezdetét: külön-
féle madarak képeit kellett puzzleként
összerakni a gyermekcsoportoknak, miu-
tán megkeresték az elrejtett elemeket.
Hangyabolyként szorgoskodtak az óvoda
udvarán, nagyon élvezték ezt a játékos fel-
adatot.
Ezt követõen többféle növényt ültettünk
el közösen a gyermekekkel. Köszönjük a
szülõk hozzájárulását az óvodai környeze-
tünk széppé varázslásában.
Szemet, lelket gyönyörködtetõ az évrõl év-
re egyre nagyobbá cseperedõ facsemeték
látványa.
A maihoz hasonló tevékenységeken ke-
resztül és természetjáró kirándulásokkal
igyekszünk óvodás gyermekeinket a ter-
mészet szeretetére, védelmére, ápolására
nevelni az év valamennyi napján.

„Fa nélkül egy fillért sem ér a táj.
S üres a fa, ha nincs rajta madár.
Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,
Ha nem lennének fák és madarak.”

(Horváth Imre: Fák ás madarak)

Mészáros Márta óvodapedagógus,
Sárbogárdi Zengõ Óvoda

Köszönet

A Vajtai Óvoda sikeresen megpályázta a Generali a Biztonságért Alapítvány 2016. évi
Szimba intézményi pályázatát. A pályázat célja azon törekvések támogatása, amelyeket
az intézmények tesznek, vagy tenni kívánnak a gyermekek baleset-megelõzése, egész-
ségmegõrzése érdekében. A pályázati forrásból udvari játékot és tornatermi játékokat
vettünk. A gyermekek, a szülõk és az óvoda dolgozói nevében nagyon szépen köszönjük!

– v. ó. –

CSALÁDI NAP
a Sárbogárdi Zengõ Óvodában
Helyszín: 7000 Sárbogárd, Mikes köz 3.

2017. május 27.
Programajánló
9.00 köszöntõ – Huszárné Kovács Márta intézményvezetõ
9.10 a Varázsköpeny bábcsoport és a Csip-Csup Csodák kézmûvescsoport
közös mûsora
9.20 zenés ovi tornabemutató
9.30–12.00 óráig
– kézmûves-tevékenységek
– arcfestés
– ugrálóvár
– tûzoltóbemutató

Minden kedves jelenlegi és
leendõ óvodásunkat és szüleiket

szeretettel várjuk!

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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Cecei sulibörze
HAPPY VÍZ

Immár hetedik éve csatlakozott iskolánk az OÉTI által meghirde-
tett, vízivást népszerûsítõ programhoz az elmúlt héten. Diákjaink
már nagyon várták a népszerû „Vízbárt” az aulában, ahol a szüne-
tekben tisztított vizet ihattak. Plakátok készültek, tájékoztató
megbeszélések zajlottak a vízzel, a vízivással kapcsolatosan, ami
egy egész folyam részét képezte, hiszen nem olyan régen még a víz
világnapjára készültek, majd a fenntarthatósági témahét kereté-
ben összegezték ismereteiket a témával kapcsolatban. A Happy
Vízhez kapcsolódva ismét kihangsúlyoztuk a vizeink védelmének
fontosságát és a vízivás egészségre gyakorolt jótékony hatásait,
ami a sok vidám gyermekarcot látva, reméljük, befogadásra is
talált!

Szabóné Várady Katalin szervezõ

MADARAK, FÁK NAPJA

Május 10-én, szerdán ünne-
peltük iskolánkban a mada-
rak és fák napját. Madárbarát
iskolaként egész éven át szív-
ügyünk a madarakról való
gondoskodás, hiszen az iskola
közel egyhektáros területé-
nek madárvilága igazán vál-
tozatos és gazdag. Télen évrõl
évre meghirdetjük a madár-
etetõ-készítés lehetõségét,
amiket az iskola parkjában
helyezünk el, és a téli idõszak-
ban folyamatosan gondosko-
dunk az etetõk töltésérõl is.

Szerdán minden alsó tagoza-
tos diáknak meghirdettük,
hogy lehet madárról készült
fotót, vagy rajzot hozni, amik
segítségével elkészítettük kö-

zösen az iskola nagy „kollázs” madarát. A készítés közben elbe-
szélgettünk a madárvédelem fontosságáról, a védett madarakról
való tudnivalókról. Elemeztük a madarak sajátosságait, jellemzõ-
it. Voltak osztályok, ahol madárvédelemmel kapcsolatos plaká-
tok is születtek.
Reméljük, hogy ezzel a kezdeményezéssel is támogatni tudtuk di-
ákjaink környezetvédelmi nevelését!

Szabóné Várady Katalin

UDVARSZÉPÍTÉS

Az iskola diákjai és mun-
katársai nagy gondot fordí-
tanak a környezet szépíté-
sére. Ökoiskolaként a ter-
mészeti környezet védel-
me és gondozása szintén
kiemelt terület a nevelési
folyamatokban. A közel
egy hektáros terület rend-
ben tartása, parkosítása,
virágosítása nem kis fel-
adat és mellette meg kell
oldani 250 diák és szüleik,
illetve 30 pedagógus és
munkatárs közlekedését is.
Ezzel a kihívással már évek
óta küzdünk, és az elmúlt
idõben talán sikerült a
problémán enyhíteni.

A tavalyi év végén a tulajdonos önkormányzatnak köszönhetõen
megújult a csatorna-beruházás során tönkrement bejáró, amely
most aszfaltburkolattal ellátva bonyolítja a gépkocsik közlekedé-
sét. A gyalogosok részére járda épült, amelyet az út melletti virág-
ágyás díszít. Új borítást kapott a parkoló és új kerékpártárolók is
kialakításra kerültek. A folyamat nem fejezõdött be, a nyár folya-
mán is folytatódnak a munkálatok, hogy az iskola udvarára lépõk
olyan környezettel találkozhassanak, ami megerõsíti õket abban,
hogy ez a terület egy igazi ÖKOISKOLA.
Az intézmény vezetõsége köszönetét fejezi ki az iskola szülõi kö-
zösségének, akiknek anyagi támogatása nélkül nem tudtuk volna
a fejlesztéseket megvalósítani.

Cecei iskola

Tisztelettel meghívjuk a sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola felújított

KRESZ-parkjának ünnepélyes átadására
2017. május 25-én 14 órai kezdettel.

Helyszín: Sárbogárd, József A. u. 14.
Szervezõk
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Arany minõsítés és dicséret az alsószentiváni iskolásoknak
az V. Egyházmegyei Ki mit tud? döntõjében

Mint korábban hírt adtunk róla, az alsószentiváni fiúcsoport lel-
kesedése és Kovács Roland mesemondása is továbbjutást ért az
V. Egyházmegyei Ki mit tud? március 18-ai elõdöntõjében. Most
(egyben a Fatimai Szûzanya elsõ megjelenésének 100. évforduló-
ján, ami Alsószentiván kegyhelyének életében is különleges za-

rándoknap) a döntõben is megmutathattuk magunkat. 55 alkotás
között kellett minõsíteni a zsûrinek, és bizony annyi volt a
színvonalas elõadás, hogy nem volt könnyû dolguk!

Éppen emiatt esett jól, hogy produkciójukat követõen a fiú tánc-
csoportunkat megdicsérte a bemondó, külön kiemelték, mennyit
fejlõdtek két hónap alatt. Jutalmuk a közönségtõl nagy taps, az

eredményhirdetéskor pedig egy díszes emléklap és egy szép
könyv, valamint könyvjelzõ lett.
Kovács Roland is igyekezett csiszolni elõadói technikáján, ugyan-
úgy megfogadta a szakértõ ítészek jó szándékú tanácsait az elõ-
döntõ után, mint ahogy azt táncosaink tették. Mindez annyira jól
sikerült neki, hogy teljesítményét a közönség vastapssal, a zsûri a
legmagasabb arany minõsítéssel és ajándékkal jutalmazta, meg-
érdemelten.
Mondanom sem kell, hogy
mind a táncoslábúak, mind
Roland eredményére na-
gyon büszkék vagyunk! To-
vábbi díjként a szülõktõl ju-
talomfagyit kaptak, a tan-
évzárón pedig jár nekik az
igazgatói dicséret. A felké-
szítõ tanárok, Vágásiné
Madarasi Anett és Pirosné
Kocsis Anna számára is jó-
lesett, hogy a kísérõ szülõk
róluk sem feledkeztek
meg, munkájukat egy-egy
keretes fényképpel kö-
szönve meg.
Van tehát mire építkez-
nünk, jövõre természete-
sen ismét visszajövünk!

Kiss Attila

XXVI. SÁRBOGÁRDI NAPOK – CSALÁDI FÕZÕVERSENY
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a XXVI. Sárbogárdi Napok rendezvény idõpontját 2017. május 27-e és
2017. május 28-a között fogadta el.

Mezõföldi sertés húsából készült ételek versenye két kategóriában: fõtt és sült ételek

2017. május 27-én (szombaton) az Ifjúsági parkban 9 órától.

Nevezés díj: 3.000 Ft/3 kg lapocka, illetve 4.000 Ft/3 kg tarja, melyet a jelentkezéskor kell fizetni. Nevezni lehet: május 23-áig hétköz-
nap 13–21, szombaton 16–21 óráig a József Attila Mûvelõdési Házban.
A nevezõk tetszés szerinti hozzávalókkal készíthetik el ételeiket. A fõzéshez szükséges kellékeket (pavilon, asztal, szék, fõzõberen-
dezés, gázpalack stb.) maguknak kell biztosítaniuk. Várjuk családok, munkahelyi és egyéb közösségek, baráti társaságok jelentke-
zését!
A rendezvénnyel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06 (25) 520 260-as telefonszámon.

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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„MAGAMRA TALÁLÁS”

KIÁLLÍTÁS SZIRÁKI JUDIT
AKRIL KÉPEIBÕL

a Madarász József Városi Könyvtárban.

Megtekinthetõ: június 30-áig,
a könyvtár nyitvatartási idejében.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklõdõt

BÁBEL KLÁRA HÁRFAMÛVÉSZ
HANGVERSENYÉRE

Helyszín: Szent László-templom, Sárbogárd

Idõpont: 2017. május 21., vasárnap, 16.00 óra
Mûsor:
Bach: Grandjany Savalande
Bach: Solfeggio
Gliére: Impromty
Farkas Ferenc:
Régi magyar táncok
Smetana: Moldva
Átiratok

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület meghívja Önt

FERENCZY TAMÁS
sárbogárdi gyökerû festõmûvész kiállításának megnyitójára,

amely egyben a XXVI. Sárbogárdi Napok kezdete is,

2017. május 26-án (pénteken) 17 órára
a mûvelõdési ház kiállítótermébe.

Ferenczy Tamás 1950-ben született Kaposváron, de 17 éves koráig Sárbogárdon élt. Tanárai között
találjuk Tóth Gyulát, Francsics Józsefet, Fiál Józsefet, késõbb Szász Endrét. Francsics tanár úr volt az,
akinek útmutatásai alapján kezdett el komolyabban foglalkozni festészettel. Budapesten filmgyártást
tanult, a festészetben autodidakta módon képezte magát. Tanulmányútjai a világ számos országába
vezették. Gondolatait, érzéseit elsõsorban színekkel fejezi ki, alkotásain az impresszionizmus hatása
érzõdik.

„Rohanó világunkban szeretném megállítani embertársaimat a természet festõi szépségei elõtt.”

„KOR-HATÁRTALANUL”

Miért jó 50+-osnak lenni?

Vendégünk: Endrei Judit

Beszélgetõtársa: Kálnay Adél

A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és családját

a 2017. május 22-én, 17.00 órai kezdéssel
sorra kerülõ közönségtalálkozójára.

A belépés ingyenes.

A találkozó után lehetõség nyílik vendégünk könyveinek
megvásárlására és dedikálására.

Tisztelt könyv- és
könyvtárszeretõ Barátaink!

Adószámunk: 16696527-2-07.

Kérjük, hogy 2017-ben is támogassa könyvtárunkat személyi jövede-
lemadója 1 %-ával, amely összegbõl gyermekrészlegünket szeretnénk
továbbgyarapítani.
Köszönjük!

A Madarász József Városi Könyvtár munkatársai

1 %

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak, akik a korábbi évek-
ben személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták tevékenységün-
ket. Egyúttal kérjük, hogy ebben az esztendõben is segítsék felajánlá-
sukkal az 50 éves Huszics Vendel Kórus további mûködését. Köszön-
jük!

Adószámunk: 18497575-1-07
„Bogárd-Dal” Egyesület
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Feltöltõkártyás elõfizetések:
intenzívvé válik az adategyeztetési folyamat

A jogszabályi változások következtében a mobilszolgáltatóknak idén június 30-áig azonosítaniuk szükséges a feltöltõkártyás elõfizetõiket (elõre fize-
tett hang SIM-kártyákkal rendelkezõket). A több millió érintett kártyahasználónak kapcsolatba kell lépnie mobilszolgáltatójával a szolgáltató által
megjelölt módon és formában. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a hazai mobilszolgáltatókkal közösen május 2-ától kampányt indított,
hogy felhívja az elõfizetõk figyelmét a határidõre, illetve az ügymenet folyamatosságára. Fontos, hogy a hozzátartozók, közvetlen családtagok is
segítsék a gyerekek, idõsek által használt, hanghívásra alkalmas, illetve riasztókban és egyéb, nem hívásra szolgáló eszközökben található mobiltele-
fon SIM-kártyák adategyeztetését.

Ne hagyjuk az adategyeztetést az utolsó napok-
ra, lépjünk idõben!

Amennyiben az elõfizetõnek 2017. január 1-je elõtt
kötött feltöltõkártyás szolgáltatásra irányuló szer-
zõdése van bármelyik mobilszolgáltatóval, akkor
nem szabad elfelejtenie a június 30-ai dátumot.
A szolgáltatókat ugyanis törvény kötelezi arra,
hogy még ez év elsõ felében egyeztessék ügyfeleik
adatait. Több millió elõfizetõi szerzõdést érint a jog-
szabályi változás, ezért érdemes az ellenõrzés-
hez szükséges adatokat – a szolgáltató értesí-
tését követõen – minél hamarabb a szolgáltató
rendelkezésére bocsátani, mivel a jogszabály
alapján a szolgáltatóknak 2017. július 1-jével meg
kell szüntetniük azokat a feltöltõkártyás elõfizeté-
seket, amelyek esetében az adategyeztetés nem
történik meg határidõig. A 2017. január 1-je elõtt
vásárolt feltöltõkártyáknál kötelezõ az adategyez-
tetés, az ezt követõen vásároltaknál a szolgáltató
már a szerzõdés megkötése elõtt elvégzi a sze-
mélyazonosságot igazoló ellenõrzést az elõfizetõ
adatai alapján.
A szolgáltatók 2017. június 30-áig legalább kétszer
SMS-értesítést küldenek az elõfizetõknek a sze-
mélyazonosságot igazoló ellenõrzéshez szükséges
adatokról, az adategyeztetés módjáról (személye-
sen, telefonon, vagy online), az adatok megadásá-
hoz szükséges teendõkrõl, valamint az egyeztetés
elmulasztásának jogkövetkezményérõl, a feltöltõ-
kártyás elõfizetések megszûnésérõl.

Egységes nevû internetes információs alolda-
lak a szolgáltatóknál és a hatóságnál: /adat-
egyeztetes

A hatóság és a mobilszolgáltatók is „adategyezte-
tés” elnevezésû aloldalakat hoztak létre a web-
oldalaikon, ahol részletes információ található az
adategyeztetésrõl, a személyazonosságot igazoló
ellenõrzésrõl. Az azonosításról szolgáltatónként a
legfontosabb gyakorlati tudnivalók a szolgáltatók
adategyeztetõ oldalain olvashatók, az elõfizetõk to-
vábbi információkat itt kaphatnak:

Magyar Telekom:
https://www.telekom.hu/adategyeztetes;

Telenor:
https://www.telenor.hu/adategyeztetes;

Vodafone:
http://www.vodafone.hu/adategyeztetes;
NMHH: http://nmhh.hu/adategyeztetes.

Mik ezek az adatok? Hogyan zajlik az egyez-
tetés…

…a Telekomnál?
A Magyar Telekom SMS-ben keresi meg minden
érintett Domino-ügyfelét, hogy felhívja figyelmét
az adategyeztetésre. A blue mobile és MOL mobile
szolgáltatások esetében a szolgáltató a Magyar
Telekom, így a Telekom Domino, blue mobile és
MOL mobile elõfizetések együttesen számítanak
bele a jogszabály által elõírt korlátba. A személyes
adatok kényelmesen és gyorsan egyeztethetõk
online a www.telekom.hu/adategyeztetés oldalon.
Emellett az ügyfelek személyesen is egyeztethetik
adataikat a Telekom üzletekben nyitvatartási idõ-
ben, illetve az erre a célra létrehozott +36 80 630
045-ös telefonszámon minden nap 7 és 22 óra
között.

…a Telenornál?
A Telenor SMS-ben hívja fel minden érintett ügyfe-
le figyelmét a tennivalókra, valamint részletes in-
formációt ad a www.telenor.hu/adategyeztetes ol-
dalán az adategyeztetéshez szükséges iratokról,
ügyfélszolgálatainak elérhetõségérõl. Még van idõ
a június 30-ai határidõig, azonban nem érdemes az
utolsó napokra halasztani az ügyintézést. Már elér-
hetõ az online felület (www.telenor.hu/adat-
egyeztetes), ahol az adategyeztetés akár otthonról
is, 0–24 órában elvégezhetõ. Továbbá a Telenor üz-
leteiben is intézkedhetnek az ügyfelek nyitvatartási
idõben. A Telenor javasolja a legkevésbé forgal-
mas, hétköznap 11 és 15 óra közötti idõszakot,
hogy az érintettek elkerülhessék a sorban állást.

…a Vodafone-nál?
A Vodafone-nál is minden feltöltõkártyás elõfize-
tés, így a még 2017. január 1-je elõtt vásárolt Tuti
kártyák esetében is szükséges az adategyeztetés.
Ezt személyazonosító okmányokkal a telefonos
ügyfélszolgálaton a Vodafone hálózatából, belföld-
rõl díjmentesen hívható 1270-es számon, szemé-
lyesen a Vodafone üzletekben, valamint hamaro-
san online felületen is lehet intézni. Az adategyezte-

tésrõl minden információ megtalálható a
www.vodafone.hu/adategyeztetes oldalon.
A Vodafone az elõfizetõk kényelmét szem elõtt tart-
va mindent megtesz azért, hogy egyetlen olyan
ügyfelének se szûnjön meg a szerzõdése, aki önhi-
báján kívül nem tudta az adatait egyeztetni.
Amennyiben az adategyeztetés és az ellenõrzés si-
keres, akkor a feltöltõkártyás elõfizetõnek legköze-
lebb az elvégzett adategyeztetést követõ egy év
múlva kell ismét egyeztetnie adatait a szolgál-
tatóval. Errõl a szolgáltatók külön elõzetes értesí-
tést küldenek.
Egyéni elõfizetõknek a személyazonosító okmá-
nyok (magyar hatóság által kiállított személyi iga-
zolvány, jogosítvány, vagy útlevél) alapján kell azo-
nosítaniuk a SIM-kártya használóját, míg üzleti elõ-
fizetés esetén a személyes okmányokon túl az alá-
írási címpéldányra, ill. meghatalmazással eljáró
személy esetén meghatalmazásra is szükség lesz.
Fontos tudni, hogy a szolgáltató munkatársai az
adategyeztetés miatt SZEMÉLYESEN NEM kere-
sik fel az ügyfeleket a lakásukon, vagy a munka-
helyükön. Az ilyen személyes megkeresések való-
színûleg rossz szándékúak. Amennyiben bárki bi-
zonytalan lenne a megkeresés valódiságával kap-
csolatban, a hatóság ezúttal kéri, hogy személyes
adatait ne adja meg, és vegye fel a kapcsolatot
szolgáltatójával. A szolgáltató elõször SMS-ben ér-
tesíti érintett ügyfeleit, és az adategyeztetést,
majd az adatok ellenõrzését – szolgáltatótól függõ-
en – a szolgáltató üzleteiben, ügyfélpontjain, onli-
ne, vagy telefonon lehet elvégezni.
Mi történik, ha elmulasztjuk a szolgáltató figyel-
meztetése ellenére az adategyeztetést?
Ha az adott hívószámhoz tartozó elõfizetõ személy-
azonosságának ellenõrzése 2017. június 30-áig
nem történik meg, akkor az elõfizetõ adott szer-
zõdése 2017. július 1-jével megszûnik, tehát az
adott feltöltõkártyás SIM-kártyát nem használhatja
tovább. Szintén megszûnnek az elõfizetõi szerzõdé-
sei annak a személynek, akinek a megengedettnél
több elõre fizetõs mobiltelefon SIM-kártyája van,
és bár sikeresen egyeztette adatait, de arról nem
nyilatkozott június 30-áig, hogy azok közül melye-
ket kívánja megtartani a legfeljebb megengedett
darabszámban. A január 12-én hatályba lépett ren-
delet alapján ugyanis egy egyéni elõfizetõnek
legfeljebb tíz, egy üzleti elõfizetõnek pedig ma-
ximum ötven elõre fizetett mobilrádiótelefon
SIM-kártyája (feltöltõkártyás elõfizetése) lehet.
Fontos, hogy a családtagok számára vásárolt
SIM-kártyákról se feledkezzünk meg, tehát azokhoz
a hívószámokhoz tartozóan is figyeljük a szolgálta-
tói értesítéseket, amelyeket például a gyerekek
vagy a család idõsebb tagjai használnak. Az adat-
egyeztetési kötelezettség továbbá azokra a kár-
tyákra is vonatkozik, amelyeket – bár hangalapú
szolgáltatások –, nem hanghívásokra használunk,
mert pl. mérõórákban, kapunyitókban, riasztókban
biztosítanak kapcsolatot.

NMHH Kommunikációs Igazgatóság

Heti idõjárás
Egy hatalmas kiterjedésû anticiklon határozza meg Európa nagy részének idõjárását.
Ez Spanyolország legdélebbi partjaitól Közép- és Északkelet-Európán keresztül
Oroszországig húzódik. Hatására ezeken a területeken csendes, dél felé haladva me-
legebb idõ a jellemzõ. Hazánk eme magasnyomású képzõdmény keleti felén helyez-
kedik el és már csak igen kis eséllyel fordulhat elõ csapadék. Nyugat-Európa partvidé-
kén és a Brit-szigeteken tapasztalhatunk csak erõteljes ciklontevékenységet, így ott
csapadékos idõjárás a jellemzõ. A ciklon elõoldalán a következõ napokban Európa
belseje és ezzel a Kárpát-medence felé is erõteljes délies áramlással egyre szárazabb
és melegebb levegõ áramlik.

www.metnet.hu
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Epres csirkemellrolád
Hozzávalók: 4 db csirkemellfilé, 12 dkg
mozzarella (4 szelet pizzamozzarella), 30
dkg eper, 1 csokor bazsalikom, zöld karda-
mom, szegfûbors, chili, só, bors ízlés sze-
rint, 1 tk balzsamecet, 5 ek napraforgóolaj
a sütéshez szükség szerint.

A csirkemellszeleteket kiklopfoljuk, sóval,
borssal megszórjuk, kevés olajban páco-
lódni hagyjuk. 6-7 szép szem epret hosszá-
ban kettévágunk. A többit pürésítjük, tört
kardamomot, szegfûborsot, balzsamece-
tet, chilit adunk hozzá ízlés szerint. Átke-
verjük, hûtõbe tesszük. Két hússzeletet
megrakunk mozzarellaszeletekkel, bazsa-
likomlevelekkel és a felezett eperszemek-
kel. A másik két hússzelettel beborítjuk,
felgöngyöljük, vagy összetûzzük. Teflon-
serpenyõben a húsbatyuk mindkét oldalát
elõsütjük. Ezután alufóliába tekerjük

õket, és forró sütõben tovább pároljuk.
15-20 perc múlva kicsomagoljuk, és piros-
ra sütjük (a sütõ hõmérsékletét megemel-
ve, minél rövidebb idõ alatt). A sütõbõl
kivéve kicsit állni hagyjuk. Felszeleteljük, a
hideg gyümölcsmártással tálaljuk.

Zöldséges–sajtos túróroló
Hozzávalók: 70 dkg tehéntúró, 10 dkg töm-
lõs krémsajt, 2 közepes db lilahagyma, 10
dkg vaj, só, bors ízlés szerint, 1 közepes ká-
pia paprika.
A túrót, krémsajtot és a vajat egy tálba
tesszük, ízlés szerint fûszerezzük és jól
összedolgozzuk. A hagymát és a paprikát
apróra vágjuk és a túróhoz adjuk. A mun-
kafelületre egy nagy darab fóliát terítünk,
ráhalmozzuk a túrós masszát, rudat for-
málunk belõle. Feltekerjük, a fólia két vé-
gét megkötjük, hûtõbe tesszük 3 órára,
vagy akár egy éjszakára, és a fólia eltávolí-
tása után szeleteljük.

Tökös–újhagymás lepény
Hozzávalók a tésztához: 35 dkg finomliszt,
2 dkg friss élesztõ, 2 dl tej, 10 dkg vaj, 2 db
tojássárgája, 1 tk cukor, só ízlés szerint; a
töltelékhez: 1 közepes tök, 3 közepes új-
hagyma, 2 tojásfehérje, 1 kk só, 10 dkg
sajt.

Hagyományos kelt tésztát készítünk. Az
élesztõt cukros, langyos tejben felfuttat-
juk. Majd hozzáöntjük a többi alapanyag-
hoz és tésztát gyúrunk. Amíg megkel, ha
fagyasztott a tök, addig kiolvad és lecsepeg
a tök. A tésztát kinyújtjuk, és belesimítjuk
a kivajazott, kerek formába. A tököt össze-
keverjük a felaprított újhagymával, és fino-
man beleforgatjuk a sós, keményre felvert
tojásfehérjék habjába. A masszát ráöntjük
a tésztára. Megszórjuk reszelt füstölt sajt-
tal, majd 25 perc alatt megsütjük a gázsü-
tõben.

NAGYMAMA RECEPTJEI

JELENTÕS VÁLTOZÁSOK
A KELETI PÁLYAUDVART ÉRINTÕ

VONATOKNÁL
Május 17-étõl június elsejéig karbantartást végeznek a Keleti pályaudvaron, valamint
a Ferencvárost Kelenfölddel összekötõ szakaszon. Emiatt számos Keleti pályaudvart
érintõ vonat menetrendje, útvonala és végállomása módosul.

A karbantartás során a Keleti pályaudvaron több váltó esetében ágyazatot cserélnek.
Ezzel egy idõben vágánykarbantartásra, váltócserékre, illetve peronfelújításra is sor
kerül. A Ferencváros–Kelenföld szakaszon pedig a vasúti hídon végeznek karbantar-
tásokat.

Május 17-étõl június 1-jéig minden nap, a gyõri, a székesfehérvári és a pusztaszabolcsi
vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Fontos változás, hogy a pécsi, a
soproni, illetve a szombathelyi InterCity vonatoknak a Keleti helyett átmenetileg a
Déli pályaudvar lesz az indító- és a végállomása.

Munkanapokon a Budapest–Tatabánya–Oroszlány viszonylatú S12-es, a marton-
vásári S30-as, továbbá a székesfehérvári G43-as jelzésû, hétvégén pedig a tárnoki
S36-os elõvárosi vonatok a Déli helyett Kelenföldrõl fordulnak.

A vasúttársaság kéri utasait, hogy figyeljék az állomásokon kihelyezett hirdetménye-
ket és útbaigazító táblákat, térképeket, valamint a hangos utas-tájékoztatást. A mó-
dosított menetrend a MÁV-csoport (www.mavcsoport.hu) honlapján, a vágányzári
hírek között érhetõ el.

Az utasok tájékozódhatnak a Vonatinfó alkalmazásban és a MÁVDIREKT telefo-
nos ügyfélszolgálatánál is a +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámon. Telekom-hálózatból
hívhatják a +36 (30) 499 4999-es, Telenor-hálózatból a +36 (20) 499 4999-es, Voda-
fone-hálózatból a +36 (70) 499 4999-es számot.

MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság – MÁVINFORM

Tisztelt Címzettek!
Adójuk 1 %-ának felajánlását Kishan-
tos továbbra is köszönettel fogadja, az
eddigieket pedig hálásan köszöni!

Továbbra is azon dolgozunk, hogy Kis-
hantos folytatni tudja a gyakorlati be-
mutató- és oktatótevékenységét és to-
vábbadhassa a több mint 20 év alatt fel-
halmozott tudását és tapasztalatát a
vegyszermentes növénytermesztés és
ökológiai szemléletmód terén.

Ennek érdekében tett lépéseink többek
között: bio-bemutatókertek kialakítása
és gondozása, régi magyar gyümölcsfaj-
ták telepítése, õshonos rackajuhok és
régi magyar tyúkfajták tartása, az öko-
lógiai szemléletmód és biokertészet
oktatása.

A fennmaradáshoz szükséges új mûkö-
dési modell létrehozása és az új bevételi
források kialakítása folyamatban van-
nak, ezek azonban rengeteg kiadást,
idõt és energiát kívánnak, melyhez min-
den segítség jól jön!

Köszönjük, ha adója 1 %-ával támogat-
ja munkánkat!

Szeretettel várjuk rendezvényeinken is!

Ács Sándorné Éva – www.kishantos.hu
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Szomorú szombat, vidámabb vasárnap
Nem volt kérdéses

Sárbogárd–Pátka 3-1 (2-1)
Sárbogárd: Deák Miklós, Gráczer Bence,
Nagy Ármin, Hegedûs György, Gráczer
Bálint, Tóth Zsolt, Bezerédi Ádám, Grác-
zer Gergõ, Laták Bertold, Horváth Ádám,
Nagy Krisztián.
Cserék: Simon Csaba, Németh Kristóf, Bo-
ros Benjamin, Lajtos András.
Edzõ: Gracza Tibor.
Pátka: Csikesz Péter, Orosz Márkó, Füri
Endre, Farkas Gábor, Pusztay Márk,
Vincze Viktor, Varga Dávid, Kõvári Ba-
lázs, Nagy Ferenc, Rózsás Dániel, Csikesz
László.
Cserék: Polányi János, Rózsa Bálint, Sza-
kács Endre, Takács Viktor, Krell Tamás,
Prill Tamás.
A mérkõzés elõtt Oláh Gyula emlékének
adózva egyperces fõhajtással búcsúztak el
a csapatok és a nézõk a szombaton utolsó
útjára elkísért nagyszerû sportembertõl.
A mérkõzés megkezdése után a hazaiak
támadásai okoztak veszélyt a pátkai kapu-
ra nézve. A 9. percben megszerezte a veze-
tést a Sárbogárd. Horváth Á. bal oldalról
elvégzett szögletrúgását Gráczer Bence
felugorva, a kaputól 5 méterre, a bal alsó
sarokba fejelte, 1-0. A bekapott gól nem
törte meg a vendégeket, és a 10. percben
Csikesz L. lövése a jobb oldali kapufát
érintve hagyta el a játékteret. A 11. perc-
ben egyenlített a Pátka. A felezõvonaltól
elvégzett szabadrúgást a védõ röviden fe-
jelte ki, és Kõvári B. 6 méterrõl a kapuba
lõtt, 1-1. A hazaiak támadásait a vendégek
védelme visszaverte, és Csikesz P. védései-
vel sikerült megmenteni csapatát a góltól.
A 40. percig tudott precízen mûködni a
Pátka védekezése. Ebben a percben ismét
vezetéshez jutott a Sárbogárd. A kapuki-
rúgás után Gráczer Bencéhez került a
labda. Átadását Bezerédi Á. kapta, aki
megfutotta védõjét és 14 méterrõl laposan
a kapuba lõtt, 2-1.
A második játékrész hazai „rohamokkal”
kezdõdött, aminek eredménye a 61. perc-
ben gólt eredményezett. Horváth Á. a bal
oldalon kapott labdával elfutott, egy befe-
lé csellel tisztára játszotta magát, és jobbal
a bal sarokba helyezte a labdát, 3-1.
A mérkõzés további részében az eredmény
tartására törekedtek a hazaiak a fáradtság-
gal birkózó vendégekkel szemben és a ki-
hagyott helyzetek jellemezték a Sárbogárd
játékát.
Jók: Gráczer Bence, Gráczer Gergõ, illet-
ve Csikesz P.

Tabella
1. Iváncsa 27 24 3 0 125 15 110 75
2. Bicske 27 21 3 3 99 15 84 66
3. Mór 27 18 7 2 92 25 67 61
4. Martonvásár 27 16 6 5 56 32 24 54
5. Sárbogárd 27 14 3 10 53 53 0 45
6. Sárosd 27 13 5 9 45 41 4 44

7. Ercsi Kinizsi 27 13 4 10 55 46 9 43
8. Gárdony–Agárd27 12 6 9 56 41 15 42
9. Tordas 27 10 7 10 47 48 -1 37
10. Polgárdi 27 12 0 15 35 51 -16 36
11. Baracs 27 10 6 11 38 57 -19 36
12. L. komárom 27 5 3 19 45 73 -28 18
13. Velence 27 5 1 21 29 81 -52 16
14. Pátka 27 4 4 19 26 58 -32 16
15. Mezõfalva 27 4 4 19 27 87 -60 16
16. Aba–Sárvíz 27 3 2 22 25 130 -105 11

Elszalasztott
lehetõség

Sárbogárd U19–Nádasdladány „B”
1-2 (1-0)

Sárbogárd U19: Brúzsa Sándor Patrik –
Vagyóczki Patrik, Sükösd Gergõ, Molnár
Márk, Nagy Krisztián, Simon Csaba, Hor-
váth Zsombor, Demeter Dávid, Németh
Kristóf, Bögyös Bendegúz Géza, Gráczer
Bálint.
Cserék: Husvéth Tamás, Fekete András, Pe-
tõ András, Gyökér Kristóf.
Edzõ: Pajor László.
Nádasdladány „B”: Tóth Áron – Negyela
Dávid Sándor, Kabai Tamás, Kelemen Pé-
ter Barnabás, Demeter Zoltán, Farádi Ta-
más, Lukács Péter, Tóth Vince István, Ács
Krisztián, Lezsák Dominik, Vörös Viktor
Mihály.
Cserék: Tuboly Gergõ, Antal Kristóf, Szabó
Martin, Horváth Attila Rajmund.
A dobogós helyezés megtartása volt a mér-
kõzés tétje a bajnokesélyes vendégek el-
len. A 10. percben Horváth Zs. kiugrott a
védõk között, és a magkapott átadást a ka-
pu jobb sarkába helyezte, 1-0. Az idõjárás
nem fogadta kegyeibe a játékosokat, ami

mindkét csapat játékát erõsen befolyásol-
ta.
A második félidõben a vendégek kitámad-
tak, melynek eredménye a 68. percben
megszerzett egyenlítõ találat volt. A kapu
elé ívelt szabadrúgást Ács K. helyezte a ha-
zaiak hálójába, 1-1. A hajrában a Nádasd-
ladány csapata Ács K. révén újabb gólt
szerzett. A kapu elõtti kavarodás után
megszerezték a gyõzelmet, 1-2.

Tabella
1. Nádasdladány 27 20 4 3 99 30 69 64
2. Iváncsa 27 18 3 6 106 35 71 57
3. Velence 26 17 3 6 71 42 29 54
4. Sárbogárd 27 17 2 8 85 44 41 53
5. Kápolnásnyék 27 16 2 9 77 43 34 50
6. Felcsút 27 14 3 10 91 61 30 45
7. Bicske 26 13 3 10 85 75 10 42
8. Mór 26 11 8 7 73 56 17 41
9. Pusztaszabolcs 27 12 4 11 78 68 10 40
10. Mezõfalva 27 11 5 11 69 77 -8 38
11. Szár 26 11 3 12 92 72 20 36
12. Ercsi Kinizsi 27 8 4 15 63 81 -18 28
13. L. komárom 27 6 2 19 45 116 -71 20
14. Polgárdi 27 5 5 17 62 107 -45 20
15. Tordas 27 5 4 18 56 139 -83 19
16. Pusztavám 27 1 3 23 36 142 -106 2
Pusztavámtól -4 pont levonva.

Esély a jobb
helyezéshez

Nagylók–Sárbogárd II. 2-3 (1-3)
Nagylók: Bíró Marcell – Vörös Balázs,
Nagy Zoltán, Papp Károly, Fodor Sza-
bolcs, Erõs Zoltán, Molnár Tamás, Répási
Róbert, Szamler Adrián, Tórizs Attila,
Polacsek Krisztián.
Cserék: Farkas Zoltán, Lepsényi Roland,
Leszák Péter, Salga Géza.

Fotó: Boros Zoltán
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Sárbogárd II.: Brúzsa Sándor Patrik – Ber-
ta János, Vagyóczki Patrik, Juhász Gábor,
Kacz Sándor, Rigó László, Nagy Tamás,
Lakatos Áron, Szabó Zoltán, Pajor László,
Vámosi Dávid.
Cserék: Molnár Márk, Petõ András, Pajor
Tamás.
Edzõ: Pajor László.
A középmezõnyben elhelyezkedõ Nagy-
lók ellen idegenben tudott gyõzelmet sze-
rezni a Sárbogárd II. Berta J. 10. percben
lõtt góljával elõnyhöz jutott a vendégcsa-
pat, 0-1. Továbbra is a Sárbogárd II. irányí-
totta a mérkõzést, és a kihagyott helyzetek
után a 33. percben Lakatos Á. megszerezte
a második találatot, 0-2. A 36. percben Vá-
mosi D. is feliratkozott a góllövõk listájára,
és 0-3-ra módosította az eredményt. A fél-
idõ befejezése elõtt a 44. percben Tórizs
A.-nak sikerült a vendégek hálójába talál-
ni, 1-3.
A második félidõben is a Sárbogárd II. csa-
pata birtokolta többet a játékszert, és a
helyzetek kihagyásával jeleskedtek a tá-
madók. A 83. percben Tórizs A. újabb gól-
jával sikerült szorossá tenni a mérkõzést,
2-3.

Tabella
1. Ikarus–M. hegy25 21 1 3 100 21 79 64
2. Kisláng 25 18 3 4 99 30 69 57
3. Seregélyes 25 14 4 7 53 41 12 46
4. Enying 25 13 4 8 83 50 33 43
5. Szabadegyháza 25 13 4 8 71 51 20 43
6. Pusztaszabolcs 25 12 3 10 52 52 0 39
7. Káloz 25 11 6 8 47 41 6 39
8. Adony 25 10 5 10 52 54 -2 35
9. Nagylók 26 10 2 14 54 90 -36 32
10. LMSK 26 9 5 12 51 70 -19 32
11. Besnyõ–

Iváncsa II. 25 9 4 12 59 66 -7 31
12. Sárbogárd II. 25 8 4 13 42 62 -20 28
13. Ráckeresztúr 25 5 5 15 34 68 -34 19
14. N. karácsony 26 4 4 18 41 91 -50 16
15. Rácalmás 25 2 6 17 30 81 -51 12
16. Besnyõ (kizárva)
MPF Ráckeresztúrtól -1 pont levonva.

Egy gól és más
semmi

Polgárdi Öregfiúk–
Sárbogárd Öregfiúk 1-0 (0-0)

Polgárdi Ö. F.: Láng Péter – Kiss István,
Jankovics Tibor, Pusztai Péter, Szaniszló
Ferenc, Király Antal, Kovács Lajos, Király

Csaba, Galler Attila, Borostyán Csaba,
Mayer Róbert.
Cserék: Kurja Csaba, Király Zsolt, Kiss
Róbert.
Sárbogárd Ö. F.: Sipõcz Attila – Derecskei
József, Szikszai László, Kiss János, Fekete
János, Csendes István, Kelemen Béla,
Tóth István, Deák Géza, Lakatos György,
Németh Attila.
Cserék: Horváth István, Palotás Péter, Tóth
Attila, Killer Gábor, Kassai Norbert, Bognár
József.
A mindvégig egyenlõ erõk küzdelmét hozó
mérkõzésen a csapatok a helyzetek elpus-
kázásában jeleskedtek. Az 59. percben
Szaniszló F. szerencsés körülmények kö-
zött lõtt góljával a hazaiak otthon tartották
a három pontot, és felzárkóztak a Sárbo-
gárd mögé.

Tabella
1. Enying 21 15 3 3 100 38 62 48
2. Aba–Sárvíz 22 14 5 3 77 33 44 47
3. Tác–Csõsz 21 13 3 5 60 36 24 40
4. Sárbogárd 22 12 3 7 55 37 18 39
5. Polgárdi 21 11 4 6 47 23 24 37
6. Mezõszilas 21 11 2 8 46 36 10 35
7. Szabadbattyán 20 9 2 9 48 47 1 29
8. Lajoskomárom 20 8 3 9 48 52 -4 27
9. LMSK 22 8 3 11 41 48 -7 27
10. Kisláng 21 7 5 9 39 47 -8 26
11. Soponya 21 4 4 13 34 76 -42 16
12. Cece 21 4 2 15 33 76 -43 14
13. Sárszentágota 21 1 1 19 21 100 -79 4
Tác–Csõsz csapatától -2 pont levonva.

A mellényt
a Sárosd szabta

Sárosd Sport 36 U16–Sárbogárd U16
7-3 (3-2)

Sárosd Sport 36 U16: Árkus Patrik – Tóth
Dárius, Hallósi Gergõ Miklós, Kû Dániel,
Pribék Péter, Penzer Patrik, Kaltenekker
Kevin, Szekeres Szebasztián Zoltán, Pó-
der Olivér Máté, Kenyér Péter Balázs,
Molnár Zalán.
Sárbogárd U16: Deák Zala – Suhajda
Martin, Sohonyai Gyula, Ambrózi Miklós,
Horváth Áron Máté, Lengyel Szabolcs,
Pap Dániel, Bruzsa Tamás, Biró Bence,
Nagy Csaba, Horváth Bálint.
Csere: Nagy Ferenc.
Súlyos vereség az eredménye a nem meg-
felelõ hozzáállásnak és a taktikai fegyel-
mezetlenségnek. A 11. percben Brúzsa T.
góljával a Sárbogárd megszerezte a veze-

tést, 0-1. A gólörömre a 13. percben jött a
hidegzuhany. Szekeres Sz. Z. egalizálta az
eredményt, 1-1. A 18. percben Suhajda M.
ismét vezetéshez juttatta csapatát, 1-2. A
félidõ további részében a sárosdi fiatalok
támadásai jelentettek több veszélyt Deák
Z. kapujára. A 35. percben ismét Szekeres
Sz. Z. talált a vendégek kapujába, 2-2. A
félidõ 38. percében Kû D. góljával fordí-
tott az eredményen a Sárosd, 3-2.
A második félidõben továbbtartott a vesz-
szõfutás. Kû D. az 56. percben már 4-2-re
állította az eredményjelzõt. Ezzel még
nem ért véget Kû D. góllövési sorozata,
mert a 68. percben ismét betalált a vendé-
gek kapujába, 5-2. A kezdés után azonnal
megszerzett labdával indított támadás vé-
gén Tóth D. lõtte a hatodikat, 6-2. A
már-már megalázó vereséghez Kaltenek-
ker K. is hozzájárult, és a 77. percben lõtt
góljával 7-2.
A 82. percben Nagy Cs. kozmetikázott az
eredményen, és 7-3-as hazai gyõzelemmel
végzõdött a mérkõzés.

Tabella
1. Baracs 19 18 1 0 154 17 137 55
2. Aba–Sárvíz 18 14 1 3 134 39 95 43
3. Kisláng 18 12 3 3 83 31 52 39
4. Sárbogárd 18 10 1 7 66 57 9 31
5. Vajta 18 8 3 7 58 55 3 27
6. Mezõfalva 18 7 4 7 82 78 4 25
7. Sárosd 18 7 1 10 55 71 -16 22
8. Enying 19 6 3 10 52 100 -48 20
9. Cece 18 4 0 14 40 117 -77 11
10. L. komárom 18 3 0 15 45 132 -87 9
11. Elõszállás 18 2 1 15 42 114 -72 7
12. Szabadegyháza (kizárva)
Enying és Cece csapatától -1 pont levonva.

A hétvége sportmûsora

2017. május 20. (szombat)
10.00 óra: Polgárdi Vertikál U19–Sárbo-
gárd U19 (Polgárdiban)
15.00 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Mezõszi-
las Öregfiúk (Sárbogárdon)

2017. május 21. (vasárnap)
10.00 óra: Sárbogárd U16–Lajoskomárom
U16 (Sárbogárdon)
17.00 óra: Sárbogárd II.–Nagykarácsony
(Sárbogárdon)
17.00 óra: Polgárdi Vertikál–Sárbogárd
(Polgárdiban)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár
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Megérdemelt siker Ajkán
Ajka KK II.–VAX KE Sárbogárd 25-33 (11-16)

Veszprém–Fejér–Tolna Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság,
24. forduló
Vezette: Blaskó J.–Mándli B. Nézõszám: 80 fõ.
Sárbogárd: Németh I. – Szabó J. Zs. 4, ifj. Bodoki 10, Rehák 2,
Pluhár 5, Horváth 8, Kaló 3.
Cserék: Suplicz 1.
Edzõ: Bodoki György.
Hétméteresek: 4/1, ill. 5/4. Kiállítások: 12, ill. 6 perc.
A Veszprémi Egyetem elleni vereség után ismét jó formáját húzta
elõ csapatunk Ajkán. Igaz, nem kezdtük jól a mérkõzést, az elsõ 5
percben a hazaiak akarata érvényesült. Viszont gyorsan sikerült
rendezni a sorokat, és ritmust váltottunk. Bodoki, Horváth gól-
erõs játékának köszönhetõen megléptünk 7 góllal. Volt pár pon-
tatlanság a szünet elõtt, de így is magabiztos, 5 gólos elõnnyel me-
hettünk az öltözõbe pihenni.
A folytatásban sem bíztuk el magunkat. Támadójátékunk tovább-
ra is jól mûködött, könnyedén jutottunk el gólhelyzetekig, vala-
mint a falban Pluhárt is gyakran sikerült megtalálnunk labdákkal.
A kevés cserelehetõség ellenére mindenki kiválóan tette a dolgát
pályán. Ellenfelünk egyszer sem tudott 5 gólnál közelebb férkõz-
ni. Magabiztosan tartottuk elõnyünket, amit az utolsó pár perc-
ben még meg is toldottunk 3 találattal. Önbizalomnövelõ, jó já-
tékkal hoztuk el a pontokat Ajkáról.
Nem bírtuk erõvel, elúszott a 3. hely.
Veszprém–Fejér–Tolna Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság,
25. forduló

Simontornyai KK–VAX KE Sárbogárd
36-29 (15-16)

Vezette: Dravecz M.–Orbán R. Nézõszám: 70 fõ.
Simontornya: Somogyi – Kapoli 6, Csendes 5, Pásztor, Kiss 1,
Nacsa 4, Németh 12.
Cserék: Demeter, Erdélyi – Lampert 4, Pordán 1, Orosz 3, Tanki.
Sárbogárd: Németh I. – Szabó J. Zs. 2, ifj. Bodoki 6, Rehák 9,
Pluhár 3, Kaló 6, Aranyos 3.
Cserék: Schvarcz, Botka.
Edzõ: Bodoki György.
Hétméteresek: 9/4, ill. 1/1. Kiállítások: 0, ill. 8 perc.
A dobogós remények életben tartásáért utaztunk szombaton
Simontornyára. A hazaiak a szezon során több csapatnak is okoz-
tak meglepetést már saját közönségük elõtt.
Az elsõ percekben kiegyenlített csata folyt a pályán, felváltva es-
tek a gólok. Elõször a Tolna megyei csapatnak sikerült meglépni 2
góllal, majd ezután a mi perceink következtek. Egymás után lõt-
tünk 5 gólt, amivel már mi vezettünk 3 találattal. Szinte az egész

félidõben nálunk volt innentõl kezdve az elõny. Azonban a szünet
elõtt kiegyenlítettek Nacsáék, de erre volt válaszunk, és egy utolsó
pillanatokban szerzett góllal mi vonulhattunk elõnnyel a pihenõ-
re.
A folytatást nagy erõkkel kezdték Zámbó Tibor fiai, rögtön kijöt-
tek emberfogásra, ami megzavart minket, és át is vették a veze-
tést. Minden helyzetért nagyot kellett küzdenünk, ami a félidõ fe-
lére felõrölte a játékosainkat. A találkozó utolsó negyedében már
csak egy csapat volt a pályán. Védekezésben is rendre lemarad-
tunk, amit ellenfelünk meg is büntetett. A mérkõzés utolsó negye-
dét 5 góllal elbukva végül 7 gólos vereséget szenvedtünk.
Sajnos a második félidõ közepétõl teljesen elkészültünk az erõnk-
kel. Elõtte, amíg bírtuk szusszal, még jobban is játszottunk ellen-
felünknél és megérdemelten vezettünk. Ma sem bírtuk el Hor-
váth, Suplicz és Várady–Szabó hiányát. A vereség ellenére emelt
fõvel hagyhattuk el a pályát, hiszen mindenki az utolsó lélegzetéig
küzdött. Kár érte, hogy így úszik el a 3. helyünk, hiszen egy komp-
lettebb kerettel nyerhetõ meccs lett volna.
A hétvégén a bajnokság utolsó fordulójában a Nemesvámos csa-
patát fogadjuk. A szép szezonzárás mellett még van tétje a talál-
kozónak számunkra. A biztos 4. hely megszerzéséért pontokat
kell szereznünk, hiszen Ercsi is látótávolságon belül van.

Május 20. (szombat) 18 óra:
VAX KE Sárbogárd–Bajnok DSE Nemesvámos

Tabella:

1. Veszprémi Egyetemi SC 23 21 1 1 733 574 159 43
2. Telekom Veszprém IV. 22 20 0 2 690 511 179 40
3. Rácalmás SE 23 16 0 7 670 625 45 32
4. VAX KE Sárbogárd 23 14 1 8 689 618 71 29
5. Ercsi SE 23 14 0 9 706 648 58 28
6. Õsi Andreotti SE 23 11 1 11 669 665 4 23
7. Bajnok DSE Nemesvámos 23 10 1 12 646 635 11 21
8. KK Ajka II. 23 9 1 13 568 572 -4 19
9. Simontornyai KK 23 8 3 12 703 751 -48 19
10. Alsóörsi SE 23 6 2 15 591 667 -76 14
11. Martonvásári KSE 23 6 2 15 552 629 -77 14
12. Bicskei TC 23 6 2 15 595 675 -80 14
13. Somló Hús KK Pápa 23 1 0 22 559 801 -242 2

A 25. forduló további eredményei:

Telekom Veszprém–Veszprémi Egyetem 35-23 (15-12), Pá-
pa–Alsóörs 31-36 (11-16), Ercsi–Bicske 36-17 (14-8), Mar-
tonvásár–Õsi 25-25 (15-11), Ajka II.–Nemesvámos 25-30 (17-17).

Rehák Tamás

SÍC – hírek, eredmények
Két versenyzõnk már kvalifikálta magát a szeptemberi pályaíjász OB-ra. Nádasdon na-
gyon szeles idõben megrendezett versenyen bõven a kvalifikációs szint felett teljesített
mindkét felnõtt íjászunk.
Helyezéseik: Széplaki Zoltán 2., Katona Alex a 3. helyen végzett.
Egyesületünkbe 9 éves kortól várjuk az íjászat iránt érdeklõdõket, ahol versenyszerûen és
hobbiszinten is lehet íjászkodni, sportolni.
Jelentkezni a szombati edzésen 13.30 órától a legalkalmasabb, felszerelést biztosítunk.

Kérjük, hogy az idei évben is a személyi jövedelemadójuk 1 %-ával
legyenek egyesületünk támogatói!

Adószámunk: 18491074-1-07.

Sárréti Íjász Club Sárbogárd
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GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA
06 30 440 5790

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

SÁRBOGÁRDON, ASZTALOS UTCÁBAN
CSALÁDI HÁZ ELADÓ.

06 30 347 3767

CSALÁDI HÁZAK, INTÉZMÉNYEK TAKARÍTÁSA!
06 20 567 6678

PUCOLT DIÓ ELADÓ.
06 30 3483 320

TÁPKOCKÁS, SZÁLAS PAPRIKA-, PARADICSOM-,
PADLIZSÁNPALÁNTA!

Sohár, Cece Deák utca 81. 06 30 418 7854

SÁRBOGÁRD központjában
kétszintes CSALÁDI HÁZ ELADÓ.

06 30 752 6569

LUCERNA lábon ELADÓ!
Telefon: +36 30 938 1681, +36 30 340 0224

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Veszélyes fák kivágása 06 (20) 437 4869

Sárbogárd központjában 2500 m2-es építési te-
lek eladó 06 (30) 292 6940 (1548283)

Kenyérszállításra sofõrt felveszek 06 (70) 255
0088 (4276567)

Ülõgarnitúra, heverõ, hûtõszekrény, automata
mosógép, varrógép eladó 06 (30) 534 0007
(1548384)

Palánta, zöldségnövények és egynyári virágok
árusítása minden nap 14 órától Tósokiéknál
Nagyhörcsökön. Telefon: 06 (30) 4640 345

Tollpaplan-készítés Sárszentágota, Pákolicz
Árpádné 06 (25) 476 051 (4276665)

Redõnyös 06 (30) 966 8446

Eladó házat vásárolnék 7.000.000 Ft-ig Sárbo-
gárdon. 06 (70) 379 8293

Eladó Zanussi hûtõ 280 literes 25.000 Ft-ért,
Orion tévé 10.000 Ft-ért. 06 (70) 398 2307

Eladó kétéves szelíd barna kecske. Napi két liter
tejet ad. Telefon: 06 (30) 781 5181

Festeni tudó két fõt keresek németországi mun-
kára, nyelvtudás nem szükséges. Érdeklõdni: 06
(70) 398 1519

APRÓHIRDETÉSEK

ORSZÁGOS DÍJUGRATÓ LOVASVERSENY ALAPON

2017. május 20-án, szombaton, 9 órától
A verseny helye: Arany János MSZ Alap, Tavasz-major

VERSENYSZÁMOK

* B1a, B1b stílusverseny – kezdõ lovak és lovasok részére
* B1c, B2 kategória – nyitott ifjúsági verseny
* B3 kategória – Bálint László-emlékdíj, nyitott verseny
* B4 kategória – Alapi Nagydíj

KULTURÁLIS PROGRAM

13.00 óra: a Nemzeti Lovasszínház bemutatója
Pintér Tibor vezetésével

14.00 óra: Black Horse Country Club Sárbogárd
14.30 óra: Löfan Mazsorettcsoport

15.00 óra: Ten Dance Tánccsoport (Radnai Zoltán), Alap
15.30 óra: Mezõföldi Népi Együttes, Alap

A VERSENYSZÜNETEKBEN:

* négyesfogat- és népi fogathajtó-bemutató
* népmûvészeti játszóház és kirakodóvásár
* ugrálóvár

Egész nap pónilovaglási és fogatolási lehetõség.
A verseny fõvédnökei:

Varga Gábor országgyûlési képviselõ és Pintér Tibor színmûvész.
Mindenkit szeretettel várnak a rendezõk!

ADÓ 1 %

Amennyiben egyetért egyesületünk kultúra-
pártoló és -ápoló tevékenységével, s szeret-
né, hogy Sárbogárd emlékeit méltó helyen
õrizzük és mutassuk be, támogasson ben-
nünket adója 1 százalékával!

A SÁRBOGÁRDI MÚZEUM
EGYESÜLET ADÓSZÁMA:

18003644-1-07
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