
A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu

Fõszerkesztõ–kiadó: Hargitai Lajos
Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág - 06(30)3483 320

2017. június 1. - XXVIII. évf. 22. szám
20 oldal, 250 Ft

A magyar állam 2018-as költségvetésérõl 4

Ne szívd meg! .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 5

Sárbogárdi Napok – pillanatképek.   .   . 7

Olimpikon Sárbogárdon .   .   .   .   .   .   . 7

Hangverseny a templomtetõért .   .   . 10

Szabályos az „üres ügyelet”? .   .   .   . 15

„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Jelentés
„Az elmúlt napokban több kísértetiesen
hasonló esetrõl számoltak be szemtanúk.
Sárbogárd területén ismert elkövetõk
csoportosan ollót ragadtak és miszlikbe
vágtak két nemzeti szalagot, valamint fel-
daraboltak egy ismeretlen személyt nagy
nyilvánosság, köztük kiskorú személyek
elõtt.
Az elsõ eset a Sárbogárdi Mészöly Géza
Általános Iskola KRESZ-parkjánál tör-
tént. Csak a szerencsének és a rendõri je-
lenlétnek köszönhetõ, hogy a vagdalko-
zók nem okoztak személyi sérülést.
A második eset egy nappal késõbb a kora
délutáni órákban következett be a Sárbo-
gárdi Rendelõintézet elõtti parkban,
ahol az ollókon kívül kardok is elõkerül-
tek. Egy bajuszos bátor férfi egy huszár-
vágással véget vetett akciónak. A jól kép-
zett egészségügyi személyzet rendelke-
zésre állt egy esetleges vérontás esetén.
Az Ifjúsági parkban gyermekek szeme
láttára egy Vitéz László nevû illetõ öt fõt
végzett ki egy nagy méretû fémeszközzel.

Az ismeretlen személy feldarabolásának
körülményei további nyomozást kíván-
nak. Közszeméremsértés, kiskorúak ve-
szélyeztetése, ember- és szervkereskede-
lem, gyilkosság gyanúja is felmerül, mivel
az áldozat mezítelen testrészeinek fel-
mutatásával prezentálták a dohányzás
káros következményeit iskolásoknak.
Aláírás: Lütyõ felügyelõ”
Válasz a fõnökség részérõl: „Maga idió-
ta! Ki van rúgva!”

Hargitai–Kiss Virág

Méltó környezetbenMéltó környezetben Írás a 3.Írás a 3.
oldalon.oldalon.

„Repül a nehéz kõ...”„Repül a nehéz kõ...”

MegújultMegújult
a KRESZ-parka KRESZ-park

Írás az 5. oldalon.

Írás a 6.
oldalon.
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Méltó környezetben
Kossuth Zsuzsanna szobra
Kossuth Zsuzsanna születésének 200. évfordulója alkalmából emlékparkot avattak a sárbogárdi rendelõintézet elõtt
május 26-án, pénteken délután a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Fejér Megyei Szent György
Egyetemi Oktató Kórház Sárbogárdi Rendelõintézete és Sárbogárd Város Önkormányzata közös szervezésében.

Több évtizede áll már a rendelõ elõtt Kossuth Zsuzsanna szobra,
de a férje, Meszlényi Rudolf révén Sárbogárdhoz kötõdõ, egy ide-
ig itt élt asszonyról csak szûkebb körben szoktunk megemlékezni,
illetve vannak tanárok, akik minden diákjukat megismertetik
Kossuth Lajos testvérének önfeláldozó munkásságával, aki az
1848-as forradalom és szabadságharc idején hazáját tábori kórhá-
zi fõápolónõként szolgálta.
Dr. Rácz Lajos, a sárbogárdi rendelõintézet – szintén helyi kötõ-
désû – vezetõje élharcosa annak, hogy Kossuth Zsuzsanna jelen-
tõsége ne vesszen feledésbe. Pár éve így került egy Kossuth Zsu-
zsannát ábrázoló festmény a rendelõintézet aulájába.
Most Kossuth Zsuzsanna szobra körül Huszár Péter alakított ki
méltó környezetet, s immár nem zárja el bokorsor a külvilágtól és
nem olvad bele a környezetébe.
Az avatóünnepségen közremûködtek a Sárszentmiklósi Általá-
nos Iskola énekesei Horváth Ferencné vezetésével, valamint a
Violin Mûvészeti Iskola hangszeres növendékei Jákob Zoltán
vezetésével.

A sárbogárdi gyökerekkel rendelkezõ dr. Szilágyi Péter nemzet-
politikáért felelõs helyettes államtitkár lépett szónokként elsõ-
ként a pulpitusra, aki Sárbogárd elsõ polgármesterének, Németh
Rudolfnak az unokája, Szilágyiné Németh Sarolta fia. Dr. Szilágyi
Péter Kossuth Zsuzsanna szavait idézve úgy fogalmazott, hogy
ennek a nagyszerû asszonynak az egész élete elszántságra, hitre,
hazaszeretetre, mérhetetlen önzetlenségre épült, a megpróbálta-
tások közepette is. Példakép volt, és most is az az utókor számára
nõként és anyaként, szülõföldön és emigrációban, forradalomban
és békeidõben egyaránt. Harcolt a megszállók ellen, és azon volt,
hogy ember maradjon az embertelenségben.

Kossuth Zsuzsanna életmûvérõl dr. Hermann Róbert történész,
egyetemi tanár mesélt részletesen.
Varga Gábor országgyûlési képviselõ beszédét követõen dr. Cser-
navölgyi István, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató
Kórház fõigazgatója osztotta meg a jelenlévõkkel gondolatait: –
Ezer szállal kötõdöm Sárbogárdhoz és az intézményhez. Amikor
ide belépek, sok, a gyógyításhoz kapcsolódó emlékkép jön elõ. A
régi megtapasztalások nagyban befolyásoltak abban, hogy az or-
vosi pályát választottam. Tagadhatatlan, hogy rengeteg a teendõ,
de a kórház az országban az 5. legszínvonalasabb ellátást nyújtó
intézmény egy szakmai mutató alapján. Amit Kossuth Zsuzsanna
képvisel, azt a gyógyítói odafordulást viszik tovább az egészségügy
dolgozói. A hagyomány nem a hamu õrzése, hanem a láng tovább
adása – ezt a hitvallást kell tovább vinnünk – mondta.

Ezután felavatták az emlékparkot és megkoszorúzták a szobrot,
majd a Vértes Egyesület hagyományõrzõ huszárjai – akik egyen-
ruhájukban különleges színfoltjai voltak az eseménynek – egy kis
ízelítõt adtak nekünk a hajdani harcmodorról, és érdekességeket
tudhattunk meg az öltözetükrõl is.

Hargitai–Kiss Virág
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A magyar állam 2018-as költségvetésérõl
Varga Gábor országgyûlési képviselõ a magyar állam 2018. évi költség-
vetésérõl adott tájékoztatást szerkesztõségünknek pénteken négy fõ
terület – munka, család, biztonság, gazdaság – tekintetében:

– Immár harmadik éve fél évvel korábban
ismerheti meg minden érintett – a magyar
családok, vállalkozások, állami intézmé-
nyek – a következõ évre tervezett intézke-
déseket, azok hatásait és ezáltal saját moz-
gásterüket.
A 2018-as a munkából élõk költségvetése:
minden magyar ember számára megte-
remti a lehetõségét annak, hogy ismét lép-
hessen egyet elõre a saját életében. A
2018-as költségvetés a munkából élõkrõl, a
családokról, a biztonságról szól. Újabb lé-
péseket teszünk a teljes foglalkoztatottság
irányába, további támogatást adunk a csa-
ládoknak, és tovább erõsítjük az ország
biztonságát. Mindezt az teszi lehetõvé,
hogy Magyarország erõsödik.
Arra kérjük az ellenzéki pártokat, hogy
most az egyszer álljanak a magyar embe-
rek oldalára és támogassák a jövõ évi költ-
ségvetést!

MUNKA

A polgári kormány célja kezdettõl fogva
az, hogy a segélyt felváltsa a munka. A kö-
zös erõfeszítések meghozták az eredmé-
nyeket: 2010-hez képest ma több mint 700
ezerrel többen dolgoznak, ezek döntõ
többsége piaci álláshely. Szeretnénk elérni
a teljes foglalkoztatottságot, ezért tovább
csökkennek a munkát terhelõ adók. Az
idei évhez képest további 1 százalékpont-
tal, 13 %-ra csökken a KIVA (kisvállalati
adó); marad Európa legalacsonyabb, egy-
ségesen 9 %-os társasági adója; az EHO 2
százalékponttal 20 %-ra csökken; a
SZOCHO 22-rõl 20 %-ra csökken; a kis-
üzemi sörfõzdék esetében 8 ezer helyett
200 ezer hektoliter lesz az a határ, ami alatt
csak a jövedéki adó 50 %-át kell megfizet-
ni.
2018-ban a munkanélküliségi ráta 4 %-ra
csökkenhet. Jövõre is lesz közmunkaprog-
ram, amelybõl egyre többen kerülnek át a
munkaerõpiacra magasabb bérért. Foly-
tatjuk a munkahelyteremtõ intézkedése-
ket is.
A munkahelyteremtés mellett azt is fon-
tosnak tartjuk, hogy minden magyar em-
bernek megérje dolgozni. 2018-ban is foly-

tatódnak a béremelési programok a köz-
szférában. A piaci szférában a munkát ter-
helõ adók újabb csökkentése teszi lehetõ-
vé a bérek további növekedését. Folytató-
dik a minimálbér-emelés: az idei 15 %
után 2018-ban további 8 %-kal nõ a mini-
málbér. A szakmunkás minimálbér az idei
25 % után 2018-ban újabb 12 %-kal nõ. A
szakmunkás minimálbér 2010-hez képest
megduplázódhat.

CSALÁD

A kormány célja, hogy Magyarország csa-
ládbarát ország legyen, ezért döntött az
Európában is egyedülálló családi adózás
bevezetésérõl, ami már közel egymillió
családnak nyújt segítséget. Jövõre is marad
a 15 %-os SZJA, ami Európában az egyik
legalacsonyabb. 2018-ban tovább nõ a két-
gyermekesek családi adókedvezménye ha-
vi 35 ezer forintra, évi 420 ezer forintra. Jö-
võre is lesz elsõ házasok adókedvezménye.
Otthonteremtésre még több forrás, 226
milliárd forint áll majd rendelkezésre.
A családok gazdálkodását ezeken túl 2018-
ban újabb adócsökkentések is segítik, pél-
dául 5 %-ra csökken az éttermi étkezés, az
internet és a hal áfája.
2018-ban az ideinél nagyobb, 3 %-os lesz a
nyugdíjemelés, sõt a jó gazdasági növeke-
désnek köszönhetõen nyugdíjprémium ki-
fizetésével számolunk.
2018-ban minden eddiginél többet, 79 mil-
liárdot fordítunk ingyenes gyermekétkez-
tetésre, több forrás jut a rugalmasabb böl-
csõdei rendszerre.
2018-tól az állam biztosítja az elsõ sikeres
nyelvvizsga, valamint az elsõ emelt szintû –
most még térítésköteles – idegen nyelvbõl
tett érettségi ingyenes megszerzését, to-
vábbá a fiatalok elsõ vezetõi engedélyének
ingyenes megszerzését.

BIZTONSÁG

Európa biztonságát ma számos veszély fe-
nyegeti, és ez Magyarország számára is
többletfeladatokat jelent. A kockázatok
közül az ellenõrizetlen migráció a legje-
lentõsebb, amellyel tartósan kell számol-

nunk. Ezért a kormány a 2018-as költség-
vetésben is megfelelõ pénzügyi hátteret
biztosít a határok védelmére. Ez az illegá-
lis bevándorlás elleni fellépés leghatéko-
nyabb eszköze. Jövõre rendvédelemre és a
közbiztonság megerõsítésére 83 milliárd
forinttal több pénz jut, mint idén (19 %-kal
több, összesen 514 milliárd). Jövõre is foly-
tatódik a katonák és a rendvédelmi dolgo-
zók fizetése. A HM költségvetése a fenti
céloknak megfelelõen jövõre jelentõsen
bõvülni fog.

GAZDASÁG

A 2018-as költségvetéshez egy stabil gaz-
daság jelenti az erõs alapot. A magyar gaz-
daság 2018-ban már a hatodik éve nõ, a
gazdasági növekedés az uniós átlagot is
meghaladja. Emellett megõrizzük az ál-
lamháztartás stabilitását, folytatódik az ál-
lamadósság csökkentése. 2018-ban 4,3
%-os gazdasági növekedés valósulhat meg
2,4 %-os hiány és 3 %-os infláció mellett.

A 2018-as költségvetés egyik legfontosabb
erõssége, hogy 2017-hez viszonyítva 102
milliárddal több jut az egészségügyre, az
oktatásra 81 milliárd forinttal (5 %), az
otthonteremtési programra 15 milliárd fo-
rinttal több (+7 %, összesen 226 milliárd),
nyugdíjakra, családtámogatásra, szociális
területre 287 milliárddal, gazdaságfejlesz-
tésre 205 milliárddal, útfelújításokra 30
milliárddal több jut.

A jövõ évi költségvetést az elõzõ évekhez
hasonlóan a kiszámíthatóság, a biztonság
és a fejlõdés jellemzi. Az idei évhez hason-
lóan a 2018-as költségvetés is új szerkezet-
ben készült, ahol az állam mûködése tekin-
tetében megvalósul a nullás költségvetés.
Az elõre nem várt kockázatok kivédése, az
évközi kormányzati döntések fedezetének
biztosítása érdekében összesen több mint
200 milliárd forint tartalékkal lehet szá-
molni a következõ évre (ebbõl Országvé-
delmi Alap 60 milliárd, általános tartalék
110 milliárd, stabilitási tartalék 35 milli-
árd).

Hargitai–Kiss Virág

MEGHÍVÓ
„Élen állsz és messze látszol, sose feledd, példa vagy!” (Nagy László)

Ezúton meghívom Önt 2017. június 9-én 14.00 órakor
a József Attila Mûvelõdési Központ színháztermében tartandó

PEDAGÓGUSNAPI ÜNNEPSÉGRE.
Dr. Sükösd Tamás
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Megújult a KRESZ-park
Május 25-én délután ünnepélyesen átadták a Sárbogárdi
Mészöly Géza Általános Iskola udvarán lévõ, megújult
KRESZ-parkot, mely 1983-ban épült, de az évek során je-
lentõs mértékben leamortizálódott, amiben a vandálok-
nak nem kis szerepük volt.

A park több mint 1 millió forintból öltött új formát civil összefo-
gásból és támogatásokból, három szervezet, a Honvéd Bajtársi
Egyesület, a Sárbogárdi Nyugdíjas Rendõr Egyesület és a Moz-
dulj a Városért Egyesület kezdeményezésének köszönhetõen,
melyhez csatlakozott az iskola alapítványa is. Burkolati jeleket
festettek fel, új közlekedési táblákat és lámpákat helyeztek ki, az
aszfalthibákat kijavították, illetve a tér közepén egy oszlopról
majd egy kamera figyeli, hogy a pályán tartózkodók rendeltetés-
szerûen használják-e pályát.
Az eseményen méltatta a hasznos és önzetlen kezdeményezést
Fülöpné Nemes Ildikó, a Mészöly Géza Általános Iskola igazga-
tója, Varga Gábor országgyûlési képviselõ és Budavári Árpád,
Sárbogárd rendõrkapitánya. Mindhárman hangsúlyozták, hogy
az elméleti KRESZ-tudás mellett milyen fontos szerepe van a
gyakorlati tudás és közlekedési kultúra elsajátításában a megújult
pályának, ahol a gyermekek biztonságos körülmények között is-
merhetik meg a közlekedés szabályait, hogy felelõsen, megnyug-
tatóan és lehetõleg balesetmentesen vegyenek részt a közúti for-
galomban akár gyalog, akár kerékpárral, vagy majd felnõttként
motorral, gépjármûvel. A pályán lehetõségük van próbára tenni
magukat körforgalomban, 4 sávon, egyirányú úton, vasúti átjáró-
ban és útszûkületnél is többek között.
Varga Gábor hozzátette, hogy 2018-tól egy uniós program kereté-
ben 750 millió Ft-ból újulhat meg az iskola és környéke, valamint
a remények szerint a sportcsarnok is. Erre a pályázatot most nyúj-
totta be a tankerület.
Budavári Árpád megköszönte a három civil társulás munkáját,
akik véghez vitték ezt a kezdeményezést, melyet fölkarolt az Or-
szágos Baleset-megelõzési Bizottság és annak Fejér megyei szer-
vezete is.

Fülöpné Nemes Ildikó kiegészítésképpen elmondta, hogy a
KRESZ-park márciusban megkezdett felújítására 1 millió 55 ezer
forint gyûlt össze, az elvégzett munka értéke 1.167.312 Ft. Öröm
számukra, hogy az iskolához vezetõ járda is megújult. Jó érzés volt
megtapasztalni az összefogást. Köszönetüket emléktábla is kife-
jezi.
Az ünnepséget a furulyások mûsora színesítette Szénásiné Szabó
Marianna vezetésével, és Horváth Balázs 4. b osztályos tanuló al-
kalomhoz illõ szavalata.
A szalagot dr. Sükösd Tamás polgármester, Varga Gábor, Buda-
vári Árpád és a három kezdeményezõ szervezet képviselõi: Fodor
János, Horváth Ferenc és Gál Sándor vágták át.
A gyerekek azon nyomban birtokba is vették a pályát egy vetélke-
dõ keretében, melyen a Sárbogárdi Rendõrkapitányság munka-
társainak irányításával elméleti és gyakorlati (kerékpáros) fel-
adatokban mutathatta meg hat csapat, hogy mennyire jártasak a
KRESZ szabályaiban.
A megújult KRESZ-parkot nemcsak a Mészöly diákjai, hanem
más helyi és környékbeli iskolák tanulói is igénybe vehetik.

Hargitai-Kiss Virág

Ne szívd
meg!

A rászokás megelõzését, a leszokás segíté-
sét szolgálja a Népegészségügy kampánya,
melynek egyik eseménye Sárbogárdon ke-
rült megrendezésre pénteken délelõtt a
díszteremben, a dohányzásmentes világ-
naphoz kötõdõen. Az eseményre általános
iskolás diákok készülhettek filmmel, vagy
más mûsorszámmal, melyet háromtagú
zsûri véleményezett: a megyei Népegész-
ségügy képviselõje, valamint Sárbogárd
jegyzõje és polgármestere.

A Petõfi Sándor Gimnázium részérõl Vá-
mosiné Biber Mária vezetésével a 7. osz-
tály egy filmmel, az 5. osztály egy rap-
számmal készült, a Mészöly Géza Általá-
nos Iskolából Kovács Józsefné és 8. osztá-
lyos tanítványai zenés–táncos darabot ad-
tak elõ, az 5. a osztályosok Szénási Csaba
irányításával pedig egy híradót készítettek.

Minden csapat jutalomban részesült, de a
legjobbnak az 5. a filmjét szavazta meg a
zsûri.
Dr. Pásztor László – ugyancsak a Nép-
egészségügy képviseletében – munkatársa
segítségével nemcsak a szavak szintjén
mutatta be a dohányzás súlyos következ-
ményeit, hanem egy fekete nejlonnal leta-
kart test is a publikum elé gördült – persze
nem valódi emberé, hanem egy élethû bá-
bué, melyen elrettentõ példaként láthat-

tuk a különbözõ szerveken a dohányzás
okozta károkat. Megtudhattuk, hogy a do-
hányosok hamarabb öregszenek, nagyobb
eséllyel alakul ki náluk hályog, a fogak és
az íny sorvadása, impotencia, érrendszeri
és végtagproblémák – hogy csak néhányat
említsünk a sok rájuk váró betegség közül.

Szóval nem éri meg cigarettát szívni.

Hargitai–Kiss Virág
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Köszönet

Köszönet ezúton is a suszterhegyi út javításában résztvevõknek,
akik anyagilag és munkájukkal segítettek:

Berkei György, Simon Gyõzõ, He-
gedûs György, Kutassy József,
Huszár Károly, Reiter Lajos, Ko-
csis Attila, Huszár Zoltán, Csõgör
László, Arany Szabó József, Ju-
hász Imre, Kiss József, Gyõri De-
zsõ, Juhász László, Oláh Ferenc,
Szabó Gábor, Csõgör Lajos és Pa-
ula néni, Lakatos Gábor, Csóri
Antal, Takács István, Dancs Gyu-
la, Etelvári Zoltán, Kiss Sándor,
Bende János, Kukucska Sándor,
Gyõri József, Hortobágyi Lajos,
Hargitai Lajos és a Bogárd és Vi-
déke szerkesztõsége.
A suszterhegyi közösség nevében:

Etelvári Zoltán és
Huszár Károly szervezõk

Családi kötelék
A cecei Csilléry/Csilléri család leszármazottai az ország minden
táján megtalálhatók. Katona Gabriella Klára minden év nyárelõ-
jén találkozóra hívja a népes família tagjait, hogy ápolják és erõ-
sítsék a köteléket, mely összekapcsolja õket. Hiszen a család
összetartása olyan forrás, mely biztonságot ad a benne élõknek,
egyfajta mentsvárat, ahol fel lehet töltekezni a mindennapok kihí-
vásaira. Szokás mondani: a vér kötelez. S ez nagy igazság. Olyan
szál fûzi össze a családot, mely mindenfajta távolság, sõt, akár ta-
gadás ellenére el nem szakítható.

A V8 étteremben ebben az esztendõben egy osztálynyi családtag
gyûlt össze beszélgetni, emléket idézni. Katonáné Csilléry Erzsé-
bet, a család legidõsebb tagja most is készült két verssel, amiket
örömmel szavalt el a jelenlévõknek, tanúságot adva irigylésre
méltó, követendõ szellemi frissességérõl.

Hargitai–Kiss Virág

50 éves osztálytalálkozó
A pusztaegresi iskola 50 évvel ezelõtt végzett osztályának marok-
nyi diákja gyülekezett az elhagyatott iskolaépület elõtt szomba-
ton déltájt. A 13 fõbõl (4 fiú és 9 lány) hatan voltak jelen (Csendes
Irén, Gazdag Julianna, Grósz Magdolna, Kipilla Mária, Sztupa
Zoltán, Zsoldos Elvira). Három fiú sajnos már nincs az élõk sorá-
ban. A találkozóra eljött osztályfõnökük, a sokak által csak Babu
óvó néniként ismert Deák Réka, valamint az iskola egykori igaz-
gatója, Balhegy Ottó és felesége, a szintén itt tanító Etus néni is.

Az általános iskola elvégzése után az osztály egy része középisko-
lába ment, illetve munkába állt, legfõképpen a téesznél, vagy az
otthoni teendõket látta el mint háztartásbeli.
Az összevont iskolában 8 osztály mûködött, ahol a 13 fõ a legala-
csonyabb létszámnak számított. Nagy volt a fluktuáció a tantestü-
letben, de végül kialakult a rendes gárda. Az alapi származású Ot-
tó bácsi Sárbogárdon kezdte a tanítóképzõt; mielõtt igazgató lett,
pártvonalon dolgozott. Nagy kulturális szervezõ volt, zenélt és ta-
nította is a zenét, versenyekre vitte a tanítványokat. Késõbb La-
joskomáromba került, onnan ment nyugdíjba. Most Székesfehér-
váron lakik feleségével.
A csapat az iskola épületétõl Örspusztára ment át Sztupa Zol-
tánékhoz, ahol terített asztal mellett idézték fel a diákéveket.

Hargitai–Kiss Virág
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Sárbogárdi Napok – pillanatképek
Május 27-28-a a Sárbogárdi Napokról szólt. Rengeteg embert
mozdítottak ki otthonról a programok és a szép idõ. Mindenki ta-
lálhatott magának kedvére valót. Mivel a facebookon is sokan
megosztották fényképeiket, élményeiket, nincs értelme részletes
beszámolóba fogni.

A nagykoncerteken kívül az elsõ nap a helyi csoportoké, a családi,
baráti fõzésé volt, a második nap délelõttje pedig a gyermekeké.
Mindkét nap vásár és vidámpark, íjászkodási lehetõség kísérte a

rendezvényt, illetve említés-
re méltó a tengerek élõvilá-
gának egy szeletét bemutató
kamion, ahol szívélyes kala-
uzolásban lehetett része az
érdeklõdõknek.
Remek és rendkívül szóra-
koztató volt a vasárnap dél-
elõtti bábelõadás, valamint
az azt követõ lovagi torna és
a népi játékok. A vasárnap
délutáni repertoáron moto-
ros- és kempobemutató sze-
repelt.

Két panaszt olvashattunk a kö-
zösségi oldalon: hogy a kanga-
bemutató résztvevõi – köztük pici
gyerekek – jóval késõbb léphet-
tek csak színpadra az eredeti idõ-
pontnál (feltételezhetõen a hab-
parti miatt), illetve hogy a tûzijá-
ték korábban kezdõdött, így töb-
ben lemaradtak róla.
A koncertek közül Demjén Fe-
renc és a Kowalsy meg Vega elõ-
adását dicsérték többen. Ez utób-
biról az együttes is közzétett fo-
tót, amin láthatóan csordultig
volt az Ifjúsági park.

HKV

Olimpikon Sárbogárdon
Nem akárkit sikerült kis városunkba csábítani a Prémium Média
és Sport Management Zrt. támogatásával. Az Európa- és világ-
bajnok úszó, Cseh László volt Sárbogárd vendége szerdán dél-
után, a Sárbogárdi Napok nulladik napján. Szép számmal gyûlt

össze a közönség elõször egy moderált, majd egy kötetlen beszél-
getésre.
Az eseményt dr. Sükösd Tamás polgármester nyitotta meg, kö-
szöntve a sportolót és a megjelenteket, a beszélgetést dr. Varnyu
Péter vezette le. Megtudhattuk, hogyan telnek az Európa- és vi-
lágbajnok, négyszeres olimpiai ezüstérmes életének mindennap-
jai, valamint milyen számára egy kikapcsolódás, üdülés. Arra is
fény derült, hogy Laci épp mit csinál, amikor éppen nem edz,
úszik vagy versenyez. Mivel a közönség sem volt felkészületlen,
így nagyon jó kérdések hangzottak el, melyekre Laci frappáns és
meglehetõsen átgondolt válaszokat adott.
A jóízû beszélgetés végén közös fotó készítésére nyílt lehetõség
Cseh Lacival, melyet a megjelent fiatal sportkedvelõk nagy szám-
mal vettek igénybe. Elejtett szómorzsákból az is kiderült, hogy va-
lószínûleg nem utoljára láthattuk az úszót városunkban; várjuk az
uszoda megnyitójára, melyre várhatóan a közeljövõben kerül sor.

Hargitai Gergely
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Kossuth-morzsák
ATLÉTIKA

Iskolánk tanulói 2017. május 3-án Székesfehérváron a Bregyó kö-
zi atlétikai pályán megyei atlétikai diákolimpia keretében rende-
zett versenyen vettek részt. A versenyen a következõ eredmények
születtek.
Aranyérem: Horváth Erzsébet kislabdahajítás, távolugrás; Tóth
László 100 m síkfutás; Vinis Gergõ kislabdahajítás.
Ezüstérem: Horváth Erzsébet 100 m síkfutás, Vinis Gergõ távol-
ugrás.
Bronzérem: Boros Alexandra 100 m síkfutás, Horváth Klaudia
300 m síkfutás, Horváth Márk 100 m síkfutás, Singer Cintia kis-
labdahajítás, Tóth László magasugrás, Vinis Gergõ 100 m síkfu-
tás.
Gratulálunk az eredményekhez!

Vámosi János

MATEMATIKAVERSENY

A 2016-17-es tanévben is megrendezte a dunaújvárosi Móra Fe-
renc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény a levelezõs matematikaversenyét. A döntõ megméret-
tetésre május 11-én a délelõtti órákban került sor. Iskolánkból hét
tanuló utazott el a versenyre, hogy megmutathassa tudását. A ha-
todik évfolyamos Tóth László elsõ, a hetedik évfolyamos Tóth Jo-
hanna Mária elsõ és Horváth Márk második helyezést szerzett.
Gratulálunk a szép eredményekhez!

Wolf Judit

DIÁKOLIMPIA
A FODISZ szervezésében 2017. május 19-e és 21-e között került
megrendezésre az Országos Diákolimpia Nyíregyházán. A me-
gyei diákolimpián három diákunk jutott tovább, ezzel kvalifikáci-
ót szerezve az országos döntõbe. A péntek reggeli indulást köve-
tõen délben érkeztünk meg Nyíregyházára. A színvonalas meg-
nyitó után kezdõdtek a versenyek. Tóth László 100 m-es síkfutás-
ban, Vinis Gergõ kislabdahajításban versenyzett. A döntõig nem

sikerült menetelni, de telje-
sítményük így is kimagasló,
példaértékû eredményt mu-
tat. A „munka” után a városi
napok keretében a Kállay-
Saunders Band koncertjén
pihenhettük ki magunkat.
Másnap reggel egy közös 2,7
km-es futással kezdtük a na-
pot. A délelõtt folyamán, a
fõtéren tombola, cukorágyú,
fotózás várta a gyerekeket.
Ebéd után indultak ismét a
versenyek. Horváth Erzsébet
távolugrásban a döntõig ug-
rotta be magát, ahol gyönyö-
rû eredménnyel, 4 m-es ugrá-
sával a 4. helyezést érte el. Kislabdahajításban is egyéni csúcsot
döntött, de sajnos helyezést nem ért el. Zárásként a CLUB HO-
LLYWOOD biztosította a gyerekek felhõtlen szórakozását egy
közös diszkó keretében. A Vadasparkban tett vasárnapi látogatás
fantasztikus zárása volt ennek a három csodálatos napnak. A sok
gyönyörû és különleges állat, a zöld piramis esõerdõje különleges
élmény volt mindannyiunk számára. A hazaérkezés az esti órák-
ban történt, fáradtan, kimerülten, de annál több életre szóló él-
ménnyel és emlékkel.
Gratulálunk a teljesítményhez, elért eredményhez! Példaértékû
és követendõ ez a küzdeni és teljesíteni akarás, amit véghez vitt a
három gyermek.

Kolozsvári Tünde

GYERMEKNAP

Május utolsó vasárnapja gyermeknap. Iskolánkban május 25-én
ünnepeltük ezt a napot, és még színesebbé varázsoltuk tanulóink
hétköznapi életét. Játékos gyermeknapi délutánt szerveztünk,
melynek keretében forgószínpadszerûen, menetlevéllel ellátva
vándoroltak az osztályok egyik állomásról a másikra. Nagy szere-
tettel vártuk õket 6 tanteremben, 10 perces játékos foglalkozá-
sokkal. Felsorolásképpen szeretném bemutatni az állomásokat és
megköszönni az ott tevékenykedõ kollégáknak a színes program-
lehetõségeket, amiket a gyermekeknek biztosítottak ebben az egy
órában: kézmûves-tevékenység, játékkészítés, puzzle-verseny, di-
gitális táblán rajz készítése, színezése, várépítés stafétában, kincs-
keresõ, szkanderbajnokság, ügyességi játékok pingponglabdával,
IKT-eszközök használata régen és ma, szófelhõ készítése.
Olyan színes repertoár sorakozott fel, hogy mi is szívesen bújtunk
volna a gyerekek bõrébe erre a délutánra.
A hab a tortán a foglalkozások utáni palacsintaevés volt, melyet
több szorgos kéz egy délelõtt folyamán több palacsintasütõvel ké-
szített.
Emlékezetes gyermeknapi délután volt mindannyiunk számára.

Bodokiné Szakács Beáta



Bogárd és Vidéke 2017. június 1. KULTÚRA / ÓVODA 9

Zengõ-hírek
Kihívás napja a Sárbogárdi Zengõ Óvodában

Május 25-én (csütörtökön) a kihívás napja alkalmából örömmel
szerveztünk meg óvodásainknak egy mozgásos rendezvényt, mely
8 állomásos akadálypályából épült fel. Már néhány éve ezzel a
programmal népszerûsítjük az aktív életmódot, a mozgást.
Nevelési programunk tökéletesen harmonizál az esemény célki-
tûzéseivel. A sportjátékokat úgy állítottuk össze, hogy nemcsak
testileg, de szellemileg is megtornáztattuk a gyerekeket. A helyi
felszereltséghez igazodva állítottuk össze az akadálypályákat. A
szabadban, ülve, állva, fekve, négykézláb, izmokat kellemesen
megterhelve változatos testhelyzetekben mozgattuk meg õket. A
játéknapon minden csoport képviseltette magát, birtokba vehet-
ték a sporteszközöket, amiben átélhették a kollektív mozgásöröm
érzését. A játékos feladatok a koordinációs és kondicionális ké-
pességeket is mozgósították. Természetesen nemcsak az aprósá-
gok mozogtak, hanem velük tartottak az óvó nénik is.
A nap sikerét bizonyította a gyermekek és a felnõttek közös lelke-
sedése. Óvodásainknak nem is kihívást, hanem fergeteges szóra-
kozást és kikapcsolódást kínált ez a nap.

Szabó Zoltánné óvodapedagógus

Családi nap az óvodában

Május 20-án szombaton tartottuk az immáron hagyománnyá vált
családi napunkat a töbörzsöki óvodában. Folyamatosan érkeztek
a családok. A gyerekek hamar birtokba vették a két ugrálóvárat és
a trambulint, fáradhatatlanul ugráltak. Néhányan az arcfestésnél
várakoztak türelmesen, ahol a szülõk segítségével készültek a pil-
langók, katicák, lovak, pókemberek stb. Viki és Betti óvó néni lu-
fiból tekergetett különbözõ dolgokat – teknõst, virágot, katicát,
kutyát, oroszlánt, macit, zsiráfot, kardot stb. Két fodrász anyuka
különleges frizurákat, fonatokat készített a hosszú hajú lányok-
nak, anyukáknak. Az idén három különbözõ méretû pónin lova-
golhattunk. Aki megéhezett, lekváros és zsíros kenyérbõl választ-
hatott, süteményt ehetett, szörpöt ihatott. A jó idõben jólesett a
hideg jégkrém is. Izgatottan vásárolták, válogatták, bontogatták a
zsákbamacskákat. 11 órakor megérkeztek a tûzoltók. A gyerekek
felülhettek a nagy autóra, megnézhették a használt felszerelése-
ket. A legnagyobb sikert a fergeteges habparti aratta, amellyel a
napot zártuk.

Kellemes délelõttöt tölthettünk együtt a családokkal, leendõ óvo-
dásokkal.
Köszönjük a tûzoltók, az ugrálóváras, a pónilovasok, a szülõk,
SZMK-sok, kolléganõk segítségét a rendezvény sikeres lebonyo-
lításában.

Köszönettel: Pál Ildikó óvodapedagógus

SZENT ISTVÁN DALBAN
A székesfehérvári Ciszterci – volt József Attila, ma Szent István – Gimnázium díszterme adott helyet négy kórus koncertjének vasár-
nap délután. A találkozó a Szent István Városa címet viselte, s harmadik alkalommal rendezték meg, idén három székesfehérvári
énekkar: a Vox Mirabilis Kamarakórus (karnagy: Zemlényi Katica), a Ciszterci Vegyes Kar (karnagy: Radics Éva) és az Alba Regia
Vegyes Kar (karnagy: Kneifel Imre), valamint a sárbogárdi Huszics Vendel Kórus (karnagy: Huszics Vendelné) részvételével.
Az esemény házigazdája a Vox Mirabilis énekkar volt, melynek vezetõje annak a szoprán énekmûvésznek, Zemlényi Eszternek az
édesanyja, akivel a sárbogárdi kórus többször is énekelt már zenekarral kísért hangversenyein. Radics Évával szintén volt már
szerencsénk együtt fellépni.

Nagy élmény volt számunkra a többi
kórus produkcióit hallgatni. Különö-
sen a Vox Manusz férfikar elõadása és
a gimnázium diákjainak fiatalos re-
pertoárja nyerte el a tetszésünket.
A sárbogárdi kórus egy Szent Ist-
ván-énekkel és népdalfeldolgozások-
kal állt színpadra, melyek szintén elis-
merést arattak a hallgatóság körében.
Végül a négy kórus együtt zengte
Szent István dicséretét Kodály Zoltán
zenei megfogalmazásában.
Öröm volt együtt énekelni, egymást
hallgatni!

Hargitai–Kiss Virág
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Hangverseny a templomtetõért
„Eljönnek azok is, akik távol laknak, és építik az Úr templomát.” (Zakariás 6,15)

2017. május 25-én (csütörtökön) hármas ünnepre gyülekeztünk
Sárszentmiklóson az evangélikus templomkertben, kicsinyek és
nagyok – a mennybemenetel ünnepére, jótékonysági hangver-
senyre és a reformáció 500. évfordulója alkalmából emlékfa ülte-
tésére.

Hónapok, hetek, napok készülõdése volt a hátunk mögött, öröm
és hála van a szívünkben. Öröm, mert segítõkész szívek, kezek,
éneklõ és verselõ ajkak rezdültek, indultak Isten hívására. Felnõt-
tek és gyermekek, szülõk és tanítók, helybeliek és távolabbról ér-
kezõk töltötték meg Isten házát az oltártértõl egészen a karzatig,
és felcsendült a közös ének: „Szentelj meg, Úristen”.

A köszöntést követõen Szemerei János püspök úr imádsága, a Jé-
zus Krisztus mennybemenetelére vonatkozó igei üzenet adta meg
a hangverseny alaphangját: „Jézus Krisztus mondja: Ha felemel-
tetem a földrõl, magamhoz vonzok mindeneket.” (János ev.
12,32). A Sárszentmiklósi Általános Iskola kórusa, népdalköre,

kamaraegyüttese, zeneiskolás növendékei, alsó tagozatos osztá-
lyok tanulói Horváth Ferencné Mikuli Erzsébet, valamint az osz-
tályok tanítóinak vezetésével tavaszi dallamokkal, versekkel és
színdarabbal gazdagítottak bennünket.
A közös záróéneket (Isten nevét dicsérem), áldást, köszönetnyil-
vánítást követõen a templomkertben a konfirmandusok csoport-
ja énekelt Szénásiné Szabó Marianna közremûködésével, vala-
mint Lapusnyik Zsuzsanna gyülekezeti felügyelõ templomtörté-
neti szemelvény-felolvasása vezetett át bennünket a juharfa elül-
tetéséhez. Püspök úr és Mészáros Tamás egyházkerületi felügye-
lõ úr mellett egyre többen kapcsolódtunk be az ültetés ünnepi
mozzanataiba. Reménységünk, hogy a fa az utánunk következõ,
Jézus Krisztust hitben követõ nemzedék számára adhat majd hû-
sítõ árnyékot. A közös feladat végeztével mindnyájan örömmel
vehettük birtokba a templomkertet süteményezés és játék
melletti kötetlen találkozásra, beszélgetésre.
A templomtetõ cseréjének befejezéséhez a jótékonysági hangver-
seny alkalmával 157.935 forint céladomány gyûlt össze a megje-
lentek személyes hozzájárulásából. Ezúton köszönjük mindenki
támogatását, Isten áldását kérve életükre!

Váraljainé Melis Orsolya evangélikus lelkész

További támogatási lehetõség a munkálatok befejezéséhez banki
átutalással, illetve csekken való befizetéssel a Sárbogárd–Sár-
szentmiklósi Evangélikus Egyházközség bankszámlaszámára:
10402946-00013533-00000005 (a közlemény rovatban megjelöl-
ve: adomány a templomtetõ cseréjéhez), valamint személyesen
Lengyel József egyházközségi pénztárosnál nyugta ellenében. El-
érhetõség, információ: Váraljainé Melis Orsolya lelkész, mobil:
06 (20) 8246-763; e-mail: melis.orsolya@lutheran.hu; Sárbogárd,
Baross u. 2.
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AHA, MÁR KEZDIK!
Dehogy kezdik! Folytatják! Egy Angliában élõ magyar
író nyilatkozta, hogy ott a szigetországban elképzelhe-
tetlen olyan óriásplakát, amely a politikai vetélytársat si-
mán, aggály nélkül lopással vádolja. Itt mindenki lop,
csal, hazudik, ha hitelt adhatunk a rivális fél állításainak.
Az avatatlan szemlélõben olyan vélemény alakulhat ki,
hogy a politikai elit nálunk csupa bûnözõbõl áll. A „poli-
tikusok” olyan bûnökkel vádolják egymást, amikért egy
bíróság súlyos büntetést róna ki, ha igazak volnának.
Ezen a porondon a szavak már rég nem eredeti jelenté-
sükben szerepelnek, nem azért mondják ki õket, hogy
információt nyújtsanak, hanem valami mögöttes célt
szolgálnak. Fegyverei egy könyörtelen háborúnak,
amelynek egyszerû rendeltetése van: mennél több sza-
vazatot kapni a jövõ évi választásokon. És ezt a célt úgy
vélik elérhetõnek, hogy bizonyítási eljárás mellõzésével
rosszat mondanak a versenytársról. Ezt már az õsidõk-
ben úgy nevezték, hogy rágalmazás. Tulajdonképpen
bûntény.
Létezik egy szép gesztus a joggyakorlatban: az ártatlan-
ság vélelme. Addig az anyagyilkost sem minõsítheted
anyagyilkosnak, amíg szörnyû tette nem nyert bizonyí-
tást egy bírósági eljárás során. Valódi humánus eszme,
kifejezi egy emberséges lény természetbõl adódó alapál-
lását, a jóhiszemûséget. Én szimpatizálok azzal, aki jóhi-
szemû, és ellenszenvesnek látom a rosszhiszemûséget.
Aki az embertársáról rosszat mond, azt akkor sem ked-
velem, ha igaza van. Na, nálunk a politikában az ártat-
lanság vélelmének elve nem létezik. Talán részben ezért
büdös az egész.
A másik ilyen nemszeretem dolog a dicsekvés. Míg az el-
lentáborról mániákusan rosszat mondanak, magukról a
legteljesebb elismerés hangján szólnak. Ez már aztán
nemcsak ellenszenves, hanem röhejes is. Kisgyerekes
dolog. Az önmagamról kiállított kitûnõ bizonyítvánnyal
nyugodtan kitörölhetem a fenekemet. Akkor sem hite-
les, ha valóságot fejez ki. Produkálj! A produkcióhoz
nem kell a magad által harsogott dicshimnusz, az ékesen
szól önmagában is.
Na és a közember számára titokzatos is ez a harc, ez a fe-
nekedés. Miért hajszolják magukat, miért dicsekszenek,
miért rágalmaznak vélhetõen saját jó belátásaik ellené-
re, miért járják az országot, miért szónokolnak minden-
felé, utcákon, tereken, néha bizony gyér hallgatóság
elõtt, máskor zsúfolt termekben? Miért van ez a sajnos
kissé undorkeltõ háború?
Vegyük sorra!
1. Az elõbb dicsértem a jóhiszemûséget, legyünk jóhi-
szemûek! Van, aki azért harcol, mert javítani akar az or-
szág helyzetén. Létezett Széchenyi István és sok-sok más
nagy ember, nem?
2. Van, aki szereti a hatalmat, imádja, hogy körülajná-
rozzák õt, kinyitják elõtte a fekete autó ajtaját. Szeret
uralkodni, utasítgatni, fényképeztetni magát, reflektor-
fényben pompázni.
3. Van, akinek a hatalom út a meggazdagodáshoz, leg-
alábbis a tisztes jövedelemhez.
4. Van, aki azért tör hatalomra, hogy legyõzze az ellenfe-
lét. Neki a politika futballmeccs.
5. Van, aki egyszerûen szereti a politikát, mint más a
tyúktenyésztést, vagy a bélyeggyûjtést.
6. Van, aki zsigerileg gyûlölködik, vagy rajong. Ilyen tí-
pus.
Biztos vannak más célok is („Keresd a nõt!”), hirtelen
ezek jutottak eszembe. És ezért menjek én szavazni? Ta-
lán azért, mert jóhiszemû vagyok. (Lásd az elsõ pontot!)

L. A.

Mosolygó tájak
Ferenczy Tamás sárbogárdi gyökerû festõmûvész képeibõl nyílt tárlat a Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Központ kamaratermében, a XXVI. Sárbogárdi
Napok kezdõakkordjaként. Dr. Sükösd Tamás elõszavát követõen Novák
Kovács Zsolt mutatta be Ferenczy Tamást, aki tizenéves koráig élt Sárbo-
gárdon, a vasút környékén, s ma is szeretettel emlékezik barátaira, akik ter-
mészetesen eljöttek a kiállításra. Szabadkai Laciék együttese zenével kö-
szöntötte a régi barátot.

A mûvészt tanárai, Tóth Gyula, Francsics József, majd Fiál József és Szász
Endre bátorították, meglátva benne a tehetséget.

A lenyûgözõ képek magukra
vonzzák a tekintetet. A mû-
vész szûnni nem akaró moso-
lya tükrözõdik rajtuk. Színvi-
láguk egészen más szemszög-
bõl világít rá a minket körül-
vevõ tájakra. A közeli és távo-
li vidékek mellett feltûnik a
vásznakon modern alkotás,
vallásos témájú munka és
emberalak is.

Hargitai–Kiss Virág
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Esküvõk, szárik és édességek
– az indiai Rádzsasztán tartományban –

4. rész

Jaipuri sétáim során minden nap megálltam az egyik zöld-
séglékészítõnél és alaposan „leittam” magam a lila sárgarépaital-
lal. Melegebb idõszakban gyömbéres–citromos, préselt nádcu-
korlével pótolom a folyadékhiányomat. Kíváncsiságból egyszer
beültem a McDonald’s-ba is, a legforgalmasabb, turistákkal teli
étkezõhelyre. Ennél unalmasabb és ízetlen helyet Indiában még
nem láttam, nem értem, mit esznek rajta, és miért félnek a turis-
ták megkóstolni a helyi ízeket.
Két évvel ezelõtt a barátommal meglátogattunk a Jaipuri Mûvé-
szeti Házban egy jelenkori festõk mûveibõl összeállított képzõ-
mûvészeti kiállítást. A hatalmas épületben több termet láttunk.
Egyikben színjátszó kör mûködik, a másikban kézmûves, a har-
madikban zenei szakkör. A modern festmények csak egy kisebb
helyiséget foglaltak el. A modern kori festészetnek nincs hagyo-
mánya Indiában, mert nem kapott teret a kifinomult, évezredes
miniatúra-festészet mellett. A kiállított képek arról tanúskodtak,
hogy igenis léteznek tehetséges fiatal festõk. Kívánom nekik a
kitartást!
Artiék apró elõkertjében naponta megjelenik egy hatalmas, csí-
kos kandúr. Hindiül a macska „billi”, és a móka kedvéért rára-
gasztottuk az angol Billy nevet. Az elõkertben reggeliztünk a na-
pon. A szomszéd háztetõrõl egyik reggel átszólt a kedves fiatal-
asszony Artinak, hogy õ úgy tudja, hogy Arti ma nem ehet a vallá-
sa szerint. Ezt nevezik szociális kontrollnak. Arti áttette a kopla-
lást a következõ napra.

Indiai családi csendélet: sosem az lesz, amit tervezünk. Aznapra
nepáli piacot és sétát terveztünk, helyette reggeli után spontán a 2
utcányira lévõ kozmetikushoz mentem, akivel 850 rúpiában
egyeztünk meg, de a végén 1400-at kellett fizetnem. Utána kasmí-
ri kereskedõk jöttek a házhoz, akik hetente megjelennek jól meg-
rakott zsákjaikkal a biciklijükön. Szebbnél szebb kendõket árul-
nak, így nem tudok hamar dönteni. Már délutánra jár, épp megfe-
lelõ idõpont egy garam maszalás, gyömbéres teára. Mást sem csi-
nálok náluk, csak eszek, iszok és napozok. Igazi relaxálás az eskü-
võk elõtt.
Két éve meglátogattam Meghi iskoláját. Hatalmas épület 1 órai
járással motoros riksával, ahol keresztény oktatást kapnak a gye-
rekek. Szigorú iskolának számít, de Meghi szereti.

Artival állandóan rengeteget nevetünk. Az egész család jó humo-
rú. Egyik nap az udvaron álltunk, amikor Meghi büszkén, a rácsos
kerítésen át egy utcán elhaladó nagyobb fiúra mutatott, hogy az is
a barátja. Mindenki hallotta, a fiú is, aki a száját valami okból fe-
hér kendõvel takarta el. Oda sem fordult a megjegyzésre, és
Meghi csalódva nézett ránk. „Titkos misszióban jár” – jegyeztük
meg Artival, mire mindannyian kacagásban törtünk ki, végül
Meghi is.

Barátom felesége tanítónõ. Meenu (ejtsd: Minu) minden nap haj-
nali ötkor kel, megfõz, és úgy indul busszal munkába a 100 km-rel
arrébb fekvõ falusi iskolába. Egyszer mi is meglátogattuk. A gye-
rekek egy része kint ült csoportban az udvaron, más csoportok a
nyitott ajtajú, rosszul megvilágított tantermekben ültek. A terem-
be lépésünkkor egyszerre álltak fel, hogy angolul hangos „Jó na-
pot!”-tal köszöntsenek minket. Égõ szemû, egyenruhás gyerekek,
akik tágra nyílt, érdeklõdõ tekintettel, vihogva bámultak minket.
Sokuk még sosem látott világos bõrû embert. Angolul feltett kér-
déseimre bátran válaszoltak. Hagyományos oktatási módszert ta-
pasztaltam. Senki nem törekedett arra, hogy a gyerekek megfele-
lõ fényben tanuljanak. A jobb tanulók elöl ültek, a rosszak hátul,
és nem bátorította senki õket a jobb teljesítményre. A tanár ma-
gyaráz, néha kérdezi a gyerekeket, összefoglal és ellenõriz. Ennyi.
Meenu akkoriban naponta vitte magával a kétéves kislányát, aki-
re a gyerekek közül egy megbízható „hetes” vigyázott. Az udva-
ron két szakácsnõ gyúrta a chapatihoz (palacsintához hasonló,
nem édes, lapos kenyérkék) a tésztát ebédre. Idén büszkén mutat-
ta a tanáriban található két számítógépet, bár internetkap-
csolatról a faluban álmodni sem lehet.
Amit Vinay egyik barátja és volt iskolatársa. Már régen ígérgette,
hogy motorral bejárjuk a várost. Egy motorosklub tagja, a legidõ-
sebb tag hetvenéves. Indiai Harley Davidson motorral pöfögnek
az utakon. Fölhívtam Amitot és megbeszéltünk egy találkát. Min-
denhova elvitt a városban, sajnos nem Harley Davidsonon. Meg-
látogattuk a családját, de csak az anyukáját és a kendõs juhászku-
tyáját találtuk otthon. Megmutatta a helyet, ahol naponta a bará-
taival összeröffen. Büfék és kisboltok töltik meg ezt az utcácskát.
Odalátni egy magas épület ezüstösen csillogó ablakaira, ez az új
bevásárlóközpont, de Amitot nem vonzza. Délután még beültünk
egy kávézóba is, amit a turisták egyáltalán nem ismernek. Egy te-
tõteraszon berendezett, modern, nyugatias kávézó, ahol a jól élõ
középosztály szürcsölheti a garam maszalás „high tea”-jét és ha-
raphatja a drága szendvicseket. Egyszer elég volt látnom, nem ké-
rek többet belõle. Jobban kedvelem az utcai gyümölcs-, ital- és
ételárusokat.
Folytatom.

Gulyás Ibolya



Bogárd és Vidéke 2017. június 1. KÖZLEMÉNYEK 13

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA
2017. június 8-án 15.00 órai kezdettel lakossági fórumot tartunk

Sárbogárd Város Önkormányzata dísztermében (Sárbogárd, Hõsök tere 1.),
melyre minden érintettet, érdeklõdõt ezúton is tisztelettel meghívok.

A fórum témája: A MÁV Zrt. közlekedés-bizton-
sági projektjei közül kiemelten kezeltek a köz-
úti–vasúti átjárók biztonságát növelõ beruházá-
sok. A MÁV Zrt. hálózatán található közúti–vasúti
útátjárók közül a sárbogárdi Katona út–Abai út
vasúti átjáró csomópont kiemelten a legnagyobb
baleseti kockázatot magában hordozó csomó-
pontok közé tartozik. Ezért elõkelõ helyen szere-
pel az átépítésre kijelölt projektek sorában.
A tervezés keretében a Budapest–Pusztasza-
bolcs– Pécs vasútvonal 784+34 hm. sz. ill. 63.
sz. út 58+587 km sz.-ben üzemelõ szintbeni ke-
resztezésben a 6305. sz. út becsatlakozását a
vasúti keresztezéstõl távolabb helyezik. Egyidejû-
leg – javaslatunkra – a jelenlegi közúti átjáró mel-
letti új, önálló gyalogos–kerékpáros átvezetést
terveznek, melynek javasolt biztosítási módja
fény- és félsorompó. Szintén kérésünkre a vasúti
átjárótól mindkét irányba (az új útcsatlakozásig,
ill. az Állomás utcáig) kerékpárút épül a közleke-
désbiztonság növelése érdekében.

A módosítás során a falusias lakóterületi besoro-
lású 1153/1, 1152, 1151, 1150, 1149 hrsz-ú lakó-
területi ingatlanok területébõl közlekedési célú
területek kerülnek kijelölésre. A 1152 hrsz-ú in-
gatlanon a kisajátítás épület bontásával jár. Az
összekötõ út nyomvonala változik. A kerékpárút
kijelölt tengelye igazodik a tervezett útvonalhoz.
A közlekedési csomópont átépítése miatt szük-
ség van az ez év januárjában elfogadott település-
rendezési eszközök (Településszerkezeti Terv,
Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat)
módosítására, mellyel Sárbogárd Város Önkor-
mányzatának képviselõ-testülete a 76/2017. (IV.
21.) sz. határozatában egyetértett.
A településrendezési eszközök módosítási javas-
lata már megismerhetõ Sárbogárd Város Önkor-
mányzatának honlapján is a Sárbogárd Telepü-
lésrendezési Tervei Partnerségi egyeztetés me-
nüpont alatt.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

HIRDETMÉNY
A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári
Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természet-
védelmi Fõosztály Környezetvédelmi Osztálya
(8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., a továb-
biakban: Környezetvédelmi Hatóság) által hivata-
lomhoz írott megkeresésében és a kiadott közle-
ményében foglaltak alapján ezúton teszem közzé,
hogy a Nádor-tó Halászati és Vadgazdálkodási
Kft. kérelmére a Sárbogárd, külterületen lévõ
01187/1, 01184/3, 01184/4, 01185, 01186,
01187/1, 01187/2 és 01187/6 hrsz-ú ingatlano-
kat érintõ K-8. számú halastó létesítése tárgyá-
ban az FE-08/KTF/ 04045-1/2017. ügyszámon a
Környezetvédelmi Hatóság elõzetes vizsgálati el-
járást indított.
Az eljárás megindításáról a Környezetvédelmi Ha-
tóság 2017. május 23-ai keltezéssel közleményt
adott ki.
Az eljáró hatóság által kiadott közlemény közzété-
telének idõpontja: 2017. május 25.
Az eljárás megindításáról szóló közlemény máso-
lati példányai a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) földszinti hirde-
tõtáblájára és a város központjában, a piac terüle-

tén felállított hirdetõtáblára 2017. május 31-én az
eljárás lezárásáig kifüggesztésre kerültek.
A közlemény a piac területén álló hirdetõtáblán
bármikor, a hivatal épületében kifüggesztett pél-
dány a hivatal nyitvatartási ideje alatt tekinthetõ
meg: hétfõtõl csütörtökig 7.30–16.00 óráig, pén-
teken 7.30–13.30 óráig.
Az üggyel kapcsolatos kérelem és mellékleteinek
nyomtatott példányai (dokumentáció) elõzetes
egyeztetés alapján a Környezetvédelmi Hatóság-
nál és a fentiekben megjelölt idõpontokban a Sár-
bogárdi Polgármesteri Hivatal mûszaki osztályán
(az emelet 7. számú irodahelyiségben) megte-
kinthetõk.
Felhívom az érintett nyilvánosság figyelmét,
hogy a kérelem tartalmára vonatkozóan a hirdet-
mény megjelenését követõ 21 napon belül a Kör-
nyezetvédelmi Hatóságnál és Sárbogárd város
jegyzõjénél írásbeli észrevételt lehet tenni.
Az eljáró Környezetvédelmi Hatóság megnevezé-
sét, ügyfélfogadásának rendjét, elérhetõségét
(cím, levélcím, telefon, e-mail-cím, honlapcím), a
Környezetvédelmi Hatóság által kiadott közle-
mény 1. oldala tartalmazza.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995. évi
LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e) pontjában és az 51. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2017. május 12-ei ülésén „Tájékoztató a
környezet állapotáról, és a város környezetvédelmi helyzetérõl” tárgyú elõterjesztés alapján elemezte,
értékelte illetékességi területén a környezet állapotát.
Az elõterjesztésben foglaltak szerint a képviselõ-testület a 100/2017. (V. 12.) határozatával meghozta
döntését.
A jogszabályokban elõírtaknak megfelelõen tudatom, hogy a nyilvánosság elõtti közzétételi kötelezett-
ségre tekintettel Sárbogárd Város Települési Környezetvédelmi Programja és a képviselõ-testület által
tárgyalt elõterjesztés (tájékoztató) teljes terjedelmében megtekinthetõ Sárbogárd város honlapján
(www.sarbogard.hu), valamint munkaidõben a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal mûszaki osztályán
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., em. 7. sz. iroda).

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2017. május 12-ei ülésén elfogadta:
– a 13/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletet
az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.
27.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet megtekinthetõ ügyfélfogadási idõ-
ben a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal szerve-
zési csoportjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

TÉRÍTÉSI DÍJAK
2017. június hónapban az alábbi

idõpontokban kerül sor
a térítési díjak beszedésére

Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola:
2017. június 12. (hétfõ) 7.45–16.30

Sárszentmiklósi Általános Iskola:
2017. június 8. (csütörtök) 7.45–16.30

Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium:
2017. június 13. (kedd) 7.45–16.00

Szent István Általános Iskola:
2017. június 9. (péntek) 7.45–9.00

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola
2017. június 9. (péntek) 9.15–10.15
Pótbefizetés: 2017. június 14-étõl (szerdától) a
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal fsz. 2. számú
irodájában ügyfélfogadási idõben.

Heti idõjárás
A következõ napokban folytatódik a meleg, vál-
tozékony idõjárás. A szerdán északról érkezõ
gyenge front csak érinti hazánkat, így néhány
fokkal visszaesik a hõmérséklet, de továbbra is
nyárias maximumokat mérhetünk majd. Észak-
keleten lesz érezhetõ leginkább a lehûlés, ahol
pénteken és szombaton reggel helyenként 10
fok közelébe, a fagyzugokban esetleg ez alá is
csökkenhet a hõmérséklet. Viszont ezeken a tá-
jakon várható több napsütés, míg délnyugaton
többször lesz felhõs az ég.
Csütörtökön és pénteken az ország délnyugati
harmadán, szombaton pedig a jelenlegi számí-
tások szerint a Dunántúlon és a Dél-Alföldön el-
szórtan zápor, zivatar is kialakulhat.

Vasárnap átmenetileg száraz idõ valószínû, és
ekkor ismét több helyen 30 fokig, vagy a fölé
melegedhet a levegõ.
Hétfõn azonban – még nagyobb bizonytalanság
mellett – egy hidegfront érkezhet záporokkal, zi-
vatarokkal, és fõleg nyugaton lehûléssel.

www.metnet.hu
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Epres pulykamell
Hozzávalók: 4 szelet pulykamell, 1 csipet liszt, 2
db tojás, 50 dkg mézes corn flakes, 1 kg eper, 10
dkg cukor, olaj.

A cukrot egy edényben aranysárgára karamelli-
záljuk. Hozzáadjuk az epret és alaposan kifõzzük,
majd egy szûrõn átpasszírozzuk. A pulykaszelete-
ket sózzuk, majd bepanírozzuk liszt, tojás és corn
flakes használatával. A zsemlemorzsa helyett hasz-
náljuk a mézes corn flakest, melyet elõtte egy ki-
csit összezúzunk kézzel, hogy könnyebben rátapad-
jon a húsra. Bõ olajban kisütjük. Mindkét oldalát
szép aranybarnára sütjük. Elkészítjük az epermár-
tást. Ehhez az elõzõleg elkészített eperpürébe bele-
fõzzük a friss epret. Egy edényben 1-2 percig forral-
juk, hogy megpuhuljon az eper. A mártást a hús
mellé tálaljuk.

Eperszósz natúr sült húsokhoz
Hozzávalók: 25 dkg eper, 2 ek vaj, 1 ek barna cu-
kor, fehér bors.
Az epret megmossuk, megtisztítjuk és összevág-
juk. A vajat megolvasztjuk, hozzádobjuk az epret.
Addig pároljuk, amíg kicsit meglöttyed, ezután jö-
het bele a cukor és egy leheletnyi bors, valamint
egy csepp citromlé. Összeforraljuk és már lehet is
tálalni a natúr grillezett húshoz (csirke, illetve
pulykamellfiléhez, sertéskarajhoz).

Epres túrógombóc
mandulabundában

Hozzávalók: 40 dkg tehéntúró, 5 csapott ek
búzadara, 1 citromból nyert citromhéj (kezelet-
len), 3 ek porcukor, 0,5 db vanília, 50 ml hab-
tejszín (vagy egy picit több, amennyivel fel tud-
juk lazítani a masszát), 20 dkg eper (kisebb sze-
mû).

A túrót szitán áttörjük. Hozzáadjuk a vanília kikapart
magját, a citrom reszelt héját, a tejszínt és a búza-
darát, a porcukrot, majd összedolgozzuk. 3 órára a
hûtõbe tesszük, de tovább is maradhat. Ha formáz-
ható a túró, mossuk meg és csumázzuk ki az epret.
Vegyünk ki egy adag túrót a tálból, nyomjuk az ep-
ret a közepére, majd formáljunk belõle gombócot.
Ha kész, tegyük vissza a hûtõbe még egy fél órára,
mert a kezünktõl valószínûleg kicsit felmelegedett.
Tálalás elõtt forgassuk szeletelt mandulába, vagy
törökmogyoróba.

NAGYMAMA
RECEPTJEI

ÁLLATORVOSI ÜGYELET – JÚNIUS
Június 3-4.: dr. Kellner Péter, 7003 Sárbogárd– Sárszentmiklós, Rákóczi u. 62., 06 (30) 939 8629;
június 5.: dr. Keszthelyi Gábor, 8125 Sárkeresztúr, Szent István u. 3., 06 (20) 974 9065;
június 10-11.: dr. Pátzay József, 7000 Sárbogárd, Asztalos u. 1/a, 06 (30) 639 3977;
június 17-18.: dr. Földi József, 7013 Cece, Köztársaság u. 30/a, 06 (20) 355 7213;
június 24-25.: dr. Csele István, 2433 Sárosd, Sport u. 30., 06 (30) 993 9404.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét,
Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza.

Dr. Szlávik Ferenc osztályvezetõ, járási fõállatorvos

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

ÚJ HÍVÓSZÁM: 06 (70) 3703 104
Hétfõtõl csütörtökig a rendelési idõ után, az ügyelet megkezdéséig, 16.30 órától 17.00 óráig az
alábbi telefonszámon hívható háziorvosok:

HÉTFÕ, DR. SOMOGYVÁRI KATALIN, 06 (20) 555 3369;
KEDD, DR. CSANÁDI JÓZSEF, 06 (30) 540 3598;
SZERDA, DR. FARKAS JÁNOS, 06 (20) 927 9213;

CSÜTÖRTÖK, DR. JARABIN JÁNOS, 06 (30) 928 5500.

Hétfõtõl péntekig, 7.00 órától a rendelés megkezdéséig a Sárbogárd város területén mûködõ házior-
vosok orvosi körzetenként sürgõsségi esetekben rendelkezésre állnak.

Pünkösdi változások a vonatközlekedésben
A pünkösdi munkaszüneti napra tekintettel változik a vonatok közlekedési rendje: június 4-én az
ünnepnapi, 5-én a vasárnapi, 6-án, kedden pedig a munkanapi menetrend szerint közlekednek a
vonatok.
A húsvéti és a munka ünnepi pihenõnapokhoz hasonlóan a pünkösdi hosszú hétvégén is sokan választ-
hatják a vasutat. Húsvétkor több mint 600 ezren utaztak vonattal – 10 százalékkal többen, mint a tava-
lyi húsvéti hétvégén. A május elseje miatti hosszú hétvégén is 5 százalékkal növekedett az utasszám a
korábbi évhez képest. Az utasforgalmi igényekhez igazodva és a helyfoglalások alakulása alapján a
MÁV-START a lehetõségekhez képest az InterCity vonatokhoz plusz kocsikat kapcsol.
A pénztárak elõtti sorban állás elkerülése érdekében a MÁV-START azt javasolja utasainak, hogy a me-
netjegyeket és helyjegyeket az ünnep elõtt elõvételben váltsák meg. Használják a jegyértékesítõ auto-
matákat, vegyék igénybe az internetes jegyvásárlás és az otthoni menetjegynyomtatás lehetõségét,
továbbá az online vásárolható és a vonatokon akár mobiltelefonon is bemutatható e-vonatjegyet.
A májusi vasúti bérletek két nappal tovább, június 7-én éjfélig érvényesek.
A pünkösdi ünneppel háromnapossá nyúló hétvégére tekintettel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
meghosszabbította a májusra szóló vasúti havi és második félhavi dolgozói és tanulói havi bérletek ér-
vényességi idejét. A MÁV-START és a GYSEV járatain ezek a bérletek június 7-én 24.00 óráig használ-
hatók. Az érvényesség kiterjesztésével jövõ hét elején csökkennek a pénztári várakozási idõk, az uta-
sok kiszolgálása gördülékenyebbé válik.
Bõvebb tájékoztatás a MÁV-csoport honlapján (www.mavcsoport.hu) található, illetve a MÁVDIREKT
telefonos ügyfélszolgálatánál is tájékozódhatnak a +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámon. Tele-
kom-hálózatból hívhatják a +36 (30) 499 4999-es, Telenor-hálózatból a +36 (20) 499 4999-es,
Vodafone-hálózatból a +36 (70) 499 4999-es számot.

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

HÁZASSÁGKÖTÉSEKHÁZASSÁGKÖTÉSEK
A hónap folyamán a következõ pár kötötte össze hivatalosan is élete fonalát

Sárbogárdon május 27-én:

SOMOGYI ADRIENNSOMOGYI ADRIENN sárbogárdi éssárbogárdi és
IVÁIVÁN KRISZTIÁN KRISZTIÁN ISTVÁN ISTVÁNN sárbogárdi lakosok.sárbogárdi lakosok.

A neveket az önkormányzat közlése alapján, a
házaspár hozzájárulásával tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyer-
mekáldást, a nehézségekben kitartást kívánunk
az újdonsült házasoknak!

Szerkesztõség
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A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

Szabályos az „üres ügyelet”?
A sárbogárdi központi ügyelettel kapcsolatban fölmerült egy kérdés a május 12-ei testületi ülésen: A Népegészségügy (alias ÁNTSZ),
illetve vonatkozó jogszabályok szerint szabályos-e, ha az ügyeleti helyiségben nem tartózkodik senki – annak okán, hogy az orvos és
asszisztense együtt mentek házhoz beteget ellátni –, az ügyeletre érkezõ betegeket pedig személyzet helyett egy papírlapon feltüntetett
telefonszám fogadja?
Az ügyelet képviselõje a testületi ülésen azt nyilatkozta: ezt nem tiltja jogszabály, ha az orvos úgy látja szükségesnek, magával viheti az
asszisztenst segíteni, a Népegészségügy sem fogalmazott meg kifogást ezzel a gyakorlattal kapcsolatban. Azonban volt egy mondat, il-
letve egy nem nyilvánosan elhangzó megjegyzés, mely arra utalhat, hogy mégsem szabályos az „üres ügyelet”. E dilemmával kerestem
meg a testületi ülést követõen a Fejér Megyei Kormányhivatal kommunikációs osztályát.

A Fejér Megyei Kormányhivatal válasza
A központi háziorvosi ügyelet létszámát az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló
60/2003. (X. 20.) ESZCSM-rendelet 2. számú melléklete határozza meg – 40.000 ellátandó lakosságszámig 1 fõ szakorvost, 40.000 és
200.000 ellátandó lakosságszám között plusz egy fõ szakorvost. Szakdolgozó tekintetében 1 fõ javasolt 200.000 ellátandó lakosságszá-
mig. Fejér megyében a központi háziorvosi ügyeleti feladatokat jellemzõen egy szakorvos és egy szakdolgozó látja el.
További részletszabályokat az egészségügyi ellátás folyamatos mûködtetésének egyes szervezési kérdéseirõl szóló 47/2004. (V. 11.)
ESZCSM-rendelet fogalmaz meg, melynek 15. § (9) bekezdése szerint az ügyeletet teljesítõ orvos a járóbeteget, sérültet a rendelõben
részesíti ellátásban, vagy hívásra a fekvõbeteget, sérültet a beteg otthonában látja el.
A háziorvosi ügyeleti ellátás része az ápolói feladatok folyamatos biztosítása. A 47/2004. (V. 11.) ESZCSM-rendelet 16. § (2) bekezdé-
sében foglaltak szerint a szakdolgozó fogadja és dokumentálja az ügyelethez érkezõ hívásokat, amennyiben az ügyeletet ellátó orvos az
ügyeleti feladatait az e célra rendszeresített rendelõn kívül látja el, a mentõszolgálat útján biztosítani kell a sürgõs beavatkozást igénylõ
esetek ellátását.
Fentiek szerint, amíg az orvos a beteget otthonában látja el, addig az ügyeletben lévõ szakdolgozó a rendelõben végzi a kompetenciájá-
ba tartozó feladatait. Bizonyára elõfordulhat olyan rendkívüli eset, amikor az ügyeletet ellátó orvos és szakdolgozó a területen kell,
hogy azonnali beavatkozást végezzen (pl. tömeges baleset, azonnali kirendelés stb.).
Amennyiben tényleges panasz érkezik a központi háziorvosi ügyelet elérhetõségére vonatkozóan, azt haladéktalanul kivizsgálja az
egészségügyi hatóság.

Fejér Megyei Kormányhivatal
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Felemás érzések a hétvégén

FÉLGÕZZEL IS
Sárbogárd–Baracs 4-0 (2-0)

Sárbogárd: Deák Miklós – Kõkuti Tamás,
Hegedûs György, Gráczer Bálint, Bezerédi
Ádám, Gráczer Gergõ, Laták Bertold, Grác-
zer Bence, Horváth Ádám, Németh Kristóf,
Tóth Zsolt.
Csere: Nagy Ármin, Nagy Krisztián, Lajtos
András, Simon Csaba.
Edzõ: Gracza Tibor.
Baracs: Fülöp Attila – Rezes János, Sebes-
tyén Gergely, Szurma Péter, Bartók S. Bar-
nabás, Éliás Zsolt, Mészáros Sándor, Nagy
Dominik, Ásványi Norbert, Balogh Dávid,
Oroszi László Krisztián.
Csere: Gyalus Zoltán, Sebestyén Gergely, Badi
Kristóf, Varga Tamás Zoltán.
Edzõ: Gyalus Zoltán.
A nagy meleg ellenére a hazai csapat már az
elsõ perctõl nagy iramot diktált. A mérkõzés
23. percében Gráczer Bence átadását
Gráczer Bálint 12 méterrõl a kapu bal alsó
sarkába helyezte, 1-0. A kezdés után a Sárbo-
gárd azonnal megszerezte a labdát. Hegedûs
Gy. elõre ívelésére a 25. percben Gráczer
Bence jól lépett ki a védõk között és a kimoz-
duló Tóth N. felett a hálóba emelte a labdát,
2-0.
A második félidõben tovább folytatódott a
nyomasztó hazai fölény. Az 50. percben
Gráczer Bence Bezerédi Á.-hoz továbbította
a labdát, aki a védõ mellett elhúzva a jobb al-
só sarokba lõtt, 3-0. A vendégek egy-egy tá-
madási kísérletét könnyûszerrel hárította a
hazai védelem. A 75. percben Nagy Á. elhú-
zott a bal oldalon, az alapvonalról belõtt lab-
dáját a vendégek kapusa Laták B. elé ütötte.
Laták B. 3 méterrõl a kapuba továbbította az
elé került labdát, 4-0. A Sárbogárd végigtá-
madta a mérkõzést. Az eredmény a vendé-
gekre nézve hízelgõ.
Jók: Laták B., illetve Éliás Zs.

SÜKÖSD GERGÕ
MESTERHÁRMASÁVAL

Sárbogárd U19–Szár U19 5-3 (3-2)

Sárbogárd U19: Brúzsa Sándor Patrik – De-
meter Dávid, Fekete András, Sükösd Gergõ,
Gyökér Kristóf, Molnár Márk, Husvéth Ta-

más, Ambrózi Miklós, Simon Csaba, Va-
gyóczki Patrik, Bögyös Bendegúz Géza.
Csere: –
Edzõ: Pajor László.
Szár U19: Ganyecz Dávid – Ágoston Csaba
Jonatán, Farkas Ferenc Márk, Metláger Ba-
lázs, Rózsa Patrik, Maróti Kornél, Futó Ti-
bor Martin, Kellner Márk, Jankovics Roland
Krisztián, Tóvári Márk, Nagy Tamás.
Csere: –
Edzõ: Mezei Ferenc.
A közel 20 pontnyi különbség az elsõ percek-
ben nem érzõdött a két csapat között. A 8.
percben Rózsa P. góljával a vendégek jutot-
tak vezetéshez, 0-1. A bekapott gól felrázta a
hazaiakat és a 23. percben Vagyóczki P.
egyenlített, 1-1. A következõ percben a meg-
szerzett labdával formás harci támadás végén
Sükösd G. találatával az eredmény 2-1. A 33.
percben Kellner M. egyenlített 2-2. Negyed-
órányi mezõnyjáték, kihagyott helyzetek
után a 35. percben Sükösd G. újabb góljával
kétgólosra növelte az elõnyt, 3-2.
A második félidõ elsõ támadásából Sükösd
G. talált a száriak kapujába. Mesterhármas!
4-2. Továbbra is a sárbogárdi fiatalok irányí-
tották a játékot. Az 50. percben Demeter D.
találatával az eredményjelzõn 5-2 állt. A há-
rompontos vezetés magabiztossá tette a ha-
zaiakat és a 88. percben a védelem hibáját
Tóvári M. használta ki, 5-3.
A kihagyott helyzetek és az egyéni hibákból
kapott gólok miatt vált szorossá a mérkõzés.

EZ KEVÉS
A BOLDOGULÁSHOZ

LMSK Cobra Sport–Sárbogárd II.
4-0 (3-0)

LMSK Cobra Sport: Kovács Zoltán – Mus-
kovits Gábor, Kovács István, Mocher Dávid
István, Zalatnai Péter, Csizmadia Szabolcs,
Bagó István, Halász Gergõ, Zsiga Milán,
Cziczinger Zsolt, Horváth Albert.
Csere: Dicsõ Gábor, Blaski Miklós, Takács
Bence, Baráth Bence.
Sárbogárd II.: Brúzsa Sándor Patrik –
Vagyóczki Patrik, Kacz Sándor, Nagy Tamás,
Lakatos Áron, Szabó Zoltán, Huszár Dávid,
Vámosi Dávid, Bartók Zoltán, Krajcsovics
Péter, Berta János.

Csere: Rigó László, Molnár Márk.
Edzõ: Pajor László.
Az elsõ félidõben alárendelt szerep jutott a
vendégeknek. Már a mérkõzés 1. percében
zörgött Brúzsa S. P. hálója. Halász G. szer-
zett vezetést csapatának, 1-0. Továbbra is a
hazaiak támadása jelentett nagyobb veszélyt
és a 13. percben Bagó J. találatával az ered-
mény 2-0. A bekapott gól után a Sárbogárd
II. kissé összeszedte magát és sikeresen aka-
dályozta meg a lepsényiek gólszerzési kísér-
leteit. A 30. percben Cziczinger Zs. góljával a
Lepsény elõnye háromgólosra növekedett,
3-0.
A második félidõre a hazaiak a biztos vezetés
tudatában kissé visszavettek a tempóból, en-
nek ellenére a vendégeknek csak felvillaná-
sai voltak. A 77. percben Bagó J. második ta-
lálatával beállította a mérkõzés végered-
ményét, 4-0.
A gólínségben „szenvedõ” vendégek ellen
magabiztos hazai siker.

HEJ! HEJ! HELYZETEK!
Sárbogárd U16–Kisláng U16 1-4 (1-2)

Sárbogárd U16: Deák Zala – Horváth
Áron Máté, Suhajda Martin, Gábris Ró-
bert, Ambrózi Miklós, Horváth Zsombor,
Pap Dániel, Bruzsa Tamás, Biró Bence,
Horváth Bálint, Sohonyai Gyula.
Csere: Nagy Csaba, Horváth Áron Máté.
Kisláng U16: Szolga József – Viktor Kevin,
Kassai Richárd Vilmos, Vigházi Dominik,
Varga Zoltán, Molnár Attila, Erdei Barna-
bás, Kassai Dávid, Horváth Péter, Jakab Vik-
tor Henrik, Papp László Márk.
Csere: Vörös József, Horváth Péter, Virág
György.
A dobogón elhelyezkedõ Kisláng Varga Z.
góljával a 4. percben megszerezte a vezetést,
0-1. A bekapott gól felrázta a hazaiakat és a
sorra kidolgozott helyzeteket sikerült sorra
elpuskázni. A 23. percben Varga Z. újabb ta-
lálatával a vendégek 2-0-s vezetéshez jutot-
tak. A gólörömöt kihasználva Gábris R. 25.
percben lõtt gólja kissé lehûtötte a vendége-
ket, 1-2.
A második félidõben a Sárbogárd az egyenlí-
tés megszerzésére tett erõfeszítései nem ve-
zettek eredményre. a 83. percben Vörös J.
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használta ki a védelem hibáját és góljával
1-3-ra módosította az eredményt. A mérkõ-
zést befejezése elõtt a 87. percben Erdei B. is
feliratkozott a góllövõk közé és beállította a
végeredményt, 1-4.
A helyzetet jobban kihasználó vendégek si-
kere megérdemelt az egyéni hibákat felvo-
nultató hazaiak ellen.

KÉSÕ HAJRÁ

LMSK Cobra Sport Öregfiúk–
Sárbogárd Öregfiúk 3-7 (1-4)

LMSK Cobra Sport Öregfiúk: Képli Zsolt –
Vámos Antal, Borka Zsolt, Nagy József,
Teichel István, dr. Savanyó István, Burján
István, Kalló Imre Zsolt, Hornyák János,
Kerti Péter, Kovács István.
Csere: Volgemut Péter, Takács Attila.
Sárbogárd Öregfiúk: Sipõcz Attila – Szikszai
László, Palotás Péter, Tóth Attila, Fekete Já-
nos, Csendes István, Kelemen Béla, Deák
Géza, Nedoba Milán, Kassai Norbert, Né-
meth Attila.
Csere: Horváth István, Németh Ferenc Zsolt,
Bognár József, Hegedûs János.
A dobogós helyezés megszerzése is tétje volt
a mérkõzésnek, ami nem csak a csapat gyõ-
zelmétõl függött. Támadólag lépett fel a ven-
dégcsapat és a 10. percben Kelemen B. góljá-
val vezetéshez jutott, 0-1. A 17. percben Ke-
lemen B. megszerezte a Sárbogárd második
gólját, 0-2. A 22. percben a hazai támadások
eredményre vezettek és Kalló I. Zs. szépített,
1-2. A 25. percben jött a sárbogárdi válasz
Németh F. Zs. részérõl, és a hazaiak kapujá-
ban a harmadik, 1-3. Az elsõ félidõ hajrájá-
ban Hegedûs J. találatával 1-4-el vonultak a
csapatok pihenõre.
A második félidõ hazai góllal indult. Kalló J.
Zs. lövésével 2-4. A fáradt hazaiak ellen az
56. percben Kassai N. zörgette meg Képli Zs.
hálóját, 2-5. A 63. percben Csendes I. is beta-
lált a hazaiak kapujába, 2-6. A folyamatos tá-
madások eredménye Deák G. 67. percben
szerezett gólja, 2-7. A lepsényiek Volgemut
P. 69. percében lõtt góljával szépítették az
eredményen.
A Polgárdi gyõzelmével a dobogó harmadik
helyét szerezte meg a lepsényi siker ellenére.

A hétvége sportmûsora

2017. június 3. (szombat)

12.30 órakor Bicske U19–Sárbogárd U19
(Mányon)
17.00 órakor Bicske–Sárbogárd (Csákváron)

2017. június 4. (vasárnap)

17.00 órakor Adony–Sárbogárd II. (Adony-
ban)

Tudósító: Szántó Gáspár

FOCITÁBOR
A Sárbogárd SE ebben az évben is megszervezi a 6–16 éves korosztály részére a nap-
közis rendszerû focitábort.

Ideje: 2017. június 19.–június 23., 2017. június 26.–június 30.
A tábor helye: Sárbogárd SE sportpálya.

A résztvevõk napi háromszori étkezést biztosít az egyesület (reggeli, ebéd, uzsonna).
A focitábor díja: 2.000 Ft/nap. A táborba jelentkezõ fiataloknak a Sárbogárd SE után-
pótlásedzõi tartanak foglalkozásokat.

Jelentkezni lehet:
Sallai Attila – 06 (70) 3630 473, Lajtos András – 06 (30) 7010 169

Sárbogárd SE

SÍC – hírek, eredmények
Az elmúlt hétvégén egyesületünkbõl 5 fõ vett részt a közép- és nyugat-magyarországi Su-
li Íjász Bajnokság kvalifikációs versenyén, amit Felsõörsön rendeztek meg. Az itt szer-
zett eredményeket viszik majd az országos döntõre, amit Budapesten rendeznek meg.
Szép eredmények születtek és egyéni rekordok is.

Eredmények:
Serdülõ lány: Csík Nikoletta 1. hely
Serdülõ fiú: Szénási Benedek 2. hely, Jászter Zsombor 4. hely
Gyerek fiú: Jászter Botond 3. hely, Csík Levente 5. hely
Továbbra is várjuk az íjászat iránt érdeklõdõket. Azokat, akik versenyszerûen vagy csak hob-
bi szinten akarnak íjászkodni és sportolni. Felszerelést biztosítunk.

Katona Alex Sárréti Íjász Club
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GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA
06 30 440 5790

SÁRBOGÁRDON, ASZTALOS UTCÁBAN
CSALÁDI HÁZ ELADÓ 06 30 347 3767

CSALÁDI HÁZAK, INTÉZMÉNYEK TAKARÍTÁSA!
06 20 567 6678

PUCOLT DIÓ ELADÓ 06 30 3483 320

TÁPKOCKÁS, SZÁLAS PAPRIKA-, PARADICSOM-,
FÛSZERPAPRIKA PALÁNTA!

Sohár, Cece Deák utca 81. 06 30 418 7854

ÁLLÁST KERES VAGY VÁLTANA?
Mi segítünk megtalálni a legjobb munkát!

Jöjjön el hozzánk és válogasson ajánlataink közül:
BETANÍTOTT MUNKÁK, RAKTÁROS ÉS SZAKMUNKÁK.

Részletek és jelentkezés: Adecco Székesfehérvár,
06 22 510 230, szekesfehervar@adecco.com

Mezõgazdasági szolgáltató- és állattartótelep
B-kategóriás jogosítvánnyal, saját gépkocsival
rendelkezõ, önálló munkavégzésre alkalmas

FÉRFI MUNKAERÕT keres pusztaegresi telephelyére.
Elõny: állattartásban szerzett tapasztalat,

szárítógép- valamint rakodógép-kezelõi jártasság.
Jelentkezni az alábbi telefonszámokon:
+36 20 362 7366 és +36 30 285 3376

ÚJ SÍRKÖVEK 130.000 FT-TÓL (mûkõ)!
SÍRKÖVEK TISZTÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA.

BETÛK VÉSÉSE BÁRMILYEN MÉRETBEN!
06 70 3151 417

Kétszobás, összkomfortos CSALÁDI HÁZ,
1978-as, ELADÓ. Hõszigeteléses vakolatú,
gáz- és vegyes fûtéses. Bajcsy-Zs. út 86.

06 30 552 4960

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Veszélyes fák kivágása 06 (20) 437 4869
Palánta, zöldségnövények és egynyári virágok árusítása minden nap 14 órától
Tósokiéknál Nagyhörcsökön. Telefon: 06 (30) 4640 345
Redõnyös 06 (30) 966 8446
Eladó házat vásárolnék 7.000.000 Ft-ig Sárbogárdon. 06 (70) 379 8293
Eladó kétéves szelíd barna kecske. Napi két liter tejet ad. Telefon: 06 (30) 781
5181
Festeni tudó két fõt keresek németországi munkára, nyelvtudás nem szüksé-
ges. Érdeklõdni: 06 (70) 398 1519
Költözés miatt eladó bútorok, háztartási eszközök. 06 (25) 625 041
Csirkevásár! Tinódy út 52. Tisztítva is elõjegyeztethetõ. 06 (30) 384 2294
B-kategóriás jogosítvánnyal, mozgóbolti eladót felveszünk. Érdeklõdni: 06
(30) 382 4133
Krencz Nagyker keres áruterítõ munkatársat, B-kategóriás jogosítvánnyal ve-
zethetõ teherautóra. Sárbogárdiak elõnyben. Jelentkezni személyesen önélet-
rajzzal a Krencz Nagykerben lehet.
Családi ház Sárbogárd belterületén eladó 06 (30) 280 3436
Árpád-lakótelepen 1. emeleti lakást vennék készpénzért. 06 (70) 3151 417

APRÓHIRDETÉSEK

ELVESZETT – KERESEM!
Ivartalanított kandúr, egyéves, jól fejlett, május
28-án Túry Miklós utcai családi házunk udvará-
ról eltûnt! Nem hízelkedõ fajta, de okos. Dolfi
névre hallgat. Ha valaki látja a környéken, ké-
rem, értesítsen!

Telefonszám: 06 (30) 693 4484

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület tisztelettel
meghívja Önt egy kirándulásra!

Indulás autóbusszal 2017. június 24-én (szombaton)
9 órakor a Hõsök terérõl, hazaérkezés kb. 17 órakor.

Program: Várpalota – Thury-vár, Várpalota – Trianon Múze-
um.
Az útiköltség és belépõk ára összesen kb. 3.000 Ft.
Jelentkezni 1.000 Ft elõleg befizetésével a könyvtárban lehet.
Csatlakozzon hozzánk!

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK:
HAGYOMÁNYÕRZÕ TÁBOR

SÁRBOGÁRDON!
Kedves hagyományaink iránt érdeklõdõk!

A TEHETSÉG MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY
SZERVEZÉSÉBEN

HAGYOMÁNYÕRZÕ TÁBORT SZERVEZÜNK
A SÁRBOGÁRDI MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

JÚNIUS 26–30-IG.

Várunk minden 6–13 éves fiút és lányt, aki szeretne velünk tá-
borozni! A napi programok 9–16.30-ig tartanak. A hét folya-
mán 2 korcsoportban néptáncolunk, énekelünk, kanászbotot
faragunk, rétest és palacsintát sütünk, táncoskeszkenõt hím-
zünk, gyöngyöt fûzünk a viseletünkhöz.

A tábor díja: 10.000 Ft, a tízóraival, ebéddel, uzsonnával és
minden programmal együtt.

A korcsoportokat a tábor kezdetekor alakítjuk ki igény szerint.

Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lappal és a tábor díjának be-
fizetésével a József Attila Mûvelõdési Központban és a Sár-
szentmiklósi Általános Iskolában (Szlobodáné Gabi néninél)
lehet.

Szeretettel várunk minden hagyományaink iránt érdeklõdõt!
Tisztelettel és üdvözlettel: Iker Józsefné néptáncpedagógus
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KAPHATÓ
Hargitai Lajos

VÁNDORLÁSOK
KÖNYVE

TÉGLÁK
A FALBAN

címû kötete

kapható a
szerkesztõségben

2.500 Ft-os darabáron.



20 HIRDETÉSEK 2017. június 1. Bogárd és Vidéke


