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TÁNCOS PÜNKÖSD
ALAPON

Jövõ ilyenkor már talán fénysebességgel száguldhatunk bringánkon a kerékpárúton Miklósról, a tükörsima 63-ason
át az uszodáig, ott csobbanhatunk
egyet, aztán eltekerhetünk az Árpád utcán az iparterület új csarnokai, a naperõmûpark felé. S ki tudja, talán a rendõrség és a mentõk új épületének építkezése mellett is, akik már nagyon megérdemelnének normális munkahelyi körülményeket.

Írás a 2. oldalon.

Elképzelhetetlen, pedig így lesz: az elnyert pályázatok elstartoltak, már érkeznek Bogárd kasszájába a támogatási
összegek. Pár hónap, és jön a munkagépek arzenálja.
Tudatosan készülnünk szükséges lélekben a felfordulásra, ami a rendhez vezet. Mert már most is kaotikus a reggel
és a délután a fõúton illetve az intézmények környékén. Érdemes elõre edzeni
a türelmünket, és majd korábban kelni,
indulni, számolva a fennakadásokkal,
mivel Bogárdon nemigen léteznek
egérutak, amiken kerülni lehetne.

Esküvõk, szárik és
édességek

Próbáljuk megállni morgolódás nélkül
az átalakulás idõszakát, és örüljünk,
hogy jövõ ilyenkor már talán fénysebességgel száguldhatunk bringánkon a kerékpárúton.
Hargitai–Kiss Virág

Írás a 6-7. oldalon.
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M

int minden év pünkösd vasárnapján, idén is régi hagyományt elevenítettek fel az alapiak: a Mezõföld Népi Együttes megszervezte pünkösdi néptánctalálkozóját sok-sok régi barátnak számító együttest meghívva, akikkel közös felvonulás keretében hívogatták a község népét a mûvelõdési házban tartandó
fergeteges mûsorukra. A szebbnél szebb viseletekbe öltözött csoportok énekelve gyülekeztek a kocsmánál, ahol Méhes Lajosné
polgármester asszony köszöntötte nagy-nagy szeretettel a vendégeket, jelenlévõket. A csoportok egy része már itt táncos ízelítõt
adott, de a kultúrházig tartó felvonuláson, a nagy melegben sem
voltak restek ropni.

Bogárd és Vidéke 2017. június 8.
S megadták az ünnep módját úgy is, hogy a
menet élén lovasok haladtak, utánuk pedig a pünkösdi királynõ kocsija.
Sokan álltak a kapukban, integetve a vonuló, éneklõ seregletnek.
A táncosok megálltak egy táncra a keresztnél, ahol az utcabeliek jó szokás szerint
frissítõkkel kínálták õket szívélyesen, melyet jóízûen fogyasztottak el. A vendégek
energia-utánpótlásáról egész délután folyamatosan gondoskodtak a szervezõk,
szülõk, hozzátartozók, hiszen innivaló, sütemény, szendvics várta õket a végállomásnál, a kultúrháznál is, ahol a csoportok közösen táncolták ki a májusfát, ami szintén
elmaradhatatlan része az alapi pünkösdnek.

Egy kis pihenõ után a kultúrház színpadán
folytatódott az esemény. Mûsor keretében
egymást váltották az együttesek (Mezõföld Népi Együttes – Alap, Mórágyi Német
Nemzetiségi Néptáncegyüttes, Vadrózsa
Népi Együttes – Dunaszentgyörgy,
Gyöngyvirág Néptánccsoport – Dunavecse, Rámás Csizma Néptánccsoport –
Lovasberény, Alba Regia Táncegyüttes
senior csoport – Székesfehérvár, Csepel
Táncegyüttes – Budapest, Kertész Táncegylet – Budapest, Langallik Néptáncegyüttes – Kisbér, O. S. Zechew Táncegyüttes – Tápiószecsõ), a csodálatos viseletek, koreográfiák, tájegységekre jellemzõ tánc- és zenei stílusok; megjelentek a
Kárpát-medence népeinek táncai, hagyományai. A talpalávalót Nagy Albert és barátai húzták.
Minden együttest nagy tapssal jutalmazott
a nagyszámú közönség.
A találkozót stílusosan a házigazdák mûsora zárta, illetve a szülinapi torta.
Mindeközben elkészült a szabadban felállított sátor alatt az üstökben rotyogó marhapörkölt és a tarhonya, amit házias vegyes savanyúsággal fogyasztottak el a fellépõk és a vendégek.
Minden évben nagy szervezés elõzi meg a
rendezvényt, mely a szülõk és az önkormányzat segítsége nélkül nehezen valósulna meg. Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani mindenkinek aki bármilyen formában hozzájárult ehhez az elsöprõ sikerhez. A visszajelzések alapján az idén is
mindenki kellemes élményekkel tért haza.
Tudósítónktól

KÖZÉLET
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Tisztelt Elszármazottak és Helyben Élõk!
Az utóbbi években a hagyományos sárbogárdi
holokauszt-megemlékezést gazdagítottuk azzal,
hogy a zsinagóga tízparancsolati táblája alatt, az
épület „felélesztésére” elénekeltük a „Szól a kakas már” címû magyar–zsidó dalt és meghallgathattuk a helybeli Abelesz-Lõwy-Ábrahámsohn rabbidinasztia leszármazottjának, András
Gábornak a versét a templomról. A mûvelõdési
házban pedig kerekasztal-beszélgetésen kötetlen kapcsolatépítést folytathattak a távolabb
élõk a helybeliekkel.
Fináli Gábor rabbi tavalyi beszédében ösztönzött
minket arra, hogy az a jó, ha az éves megemlékezés évközi feladatokhoz vezethet bennünket a
zsidó hagyomány és a helyi együttmûködés terén. Ennek számos példáját aktívan gyakoroltuk
az elmúlt egy év során.
A Székesfehérvári Izraelita Hitközség ünnepein
és rendezvényein néhányan Sárbogárdról is
részt vettünk. Különösen a zenei és prózai mûsorok segítik feleleveníteni azoknak a sárbogárdi
kulturális programoknak a hangulatát, amelyeket a két világháború között a helyi zsidóegyesületek Katz Vilmos igazgató–tanító vezetésével
szerveztek.
A sárbogárdi és környékbeli zsidóság leszármazottjaival az utóbbi években sokrétegûvé vált a
kapcsolat. Olyan helybeli rabbik, kántorok, tanítók, hitközségi vezetõk, orvosok, kereskedõk és
iparosok ma élõ utódait ismerhettük meg, akiknek évtizedekig nem volt élõ kapcsolatuk Sárbogárddal. Tamásitól Hajdúnánásig, Budapesttõl
Ausztráliáig, Gyõrtõl Jeruzsálemig terjednek
ezek a régi–új kötõdések.
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület hatékonyan
segíti a zsinagóga áldatlan mûszaki állapotának
megoldását. Ennek érdekében Novák Kovács
Zsolttal fogadott minket dr. Latorcai Csaba kiemelt társadalmi ügyekért felelõs helyettes államtitkár, aki egyértelmûvé tette, hogy a zsinagóga tulajdoni helyzetének rendezése után nyílik
meg a lehetõség az építészeti és használati helyreállítás költségvetési támogatására. Ezt követõen az egyesület egyértelmû mûszaki szakértõi
véleményt adott be a polgármesteri hivatalhoz a
zsinagóga megóvásának igényével. Az egyeztetõ megbeszélések alapján Varga Gábor országgyûlési képviselõ a legutóbbi önkormányzati
testületi ülésen felszólította az ÁFÉSZ vezetését
a zsinagóga átadására.
A Tom Lantos Intézet egyik fõ feladatának tekinti
a vidéki zsidó közösségek emlékõrzésének és jelenlegi mûködésének támogatását. Felvettük a
kapcsolatot az intézettel. Fischer Máté igazgatóhelyettes biztosított minket arról, hogy a zsinagóga kulturális célú helyreállításához, valamint a
rendszeres oktatási és kiállítási munka megvalósításához pénzügyi és módszertani támogatást is nyújtanak.
Már a tavalyi évben megkezdte a Hit Gyülekezete helyi csoportja Kósa Károly vezetésével a zsidó temetõ sírköveinek helyreállítását. Idén pedig a gondnoki feladatok átvételével folytatták a
temetõ rendbetételét. A MAZSIHISZ-szel egyeztetve harminc férfi, nõ és gyermek önkéntes
munkával tisztította meg a terepet az évtizedes
bozóttól és a sírköveket károsító fáktól. Már a
nagyobb méretû, ledõlt síremlékek felállítása és
a tönkrement kerítés átépítése is zajlik, amihez

Nagy László vállalkozása biztosítja a gépi munkát. Elkészítették Kósáné dr. Lévai Katalin vezetésével a temetõ sírköveinek fényképes nyilvántartását, ami pótolni fogja a Chevra Kadisa (Temetkezési Szent Egylet) korábban vezetett dokumentumait. A helyi és országos sajtóban is
méltatást nyert áldásos tevékenységük.
Ugyancsak a Múzeum Egyesület szervezésében
kb. ötvenen vettek részt a zsidó temetõben megtartott másfél órás sétán, mely során az érdeklõdõk megismerhették a temetkezéssel és emlékõrzéssel kapcsolatos vallási szokásokat.
A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd részérõl
Gál Sándor elnök megszervezte, hogy az I. világháborús katonahõsök emlékápolásához és sírjaik helyreállításához a helybeli adatok a Honvédelmi Minisztérium illetékes területének átadásra kerültek.
Az interneten újabb képeslapot ismerhettünk
meg a sárbogárdi zsinagógáról, amirõl részletes
elemzõ cikk olvasható a Bogárd és Vidéke
2017-04-13-ai számában.
Kiadásra került Ángyán József háromkötetes
könyvének elsõ két kötete (A régi Sárbogárd képekben), amely sok zsidó vonatkozású helytörténeti emléket és emberi sorsot elevenít fel.
A fentiekbõl jól látható, hogy a helyénvaló és jól
idõzített kommunikáció nélkül pusztába kiáltott
szó maradna sok áldozatos tevékenység híre.
Ezért a helyi sajtó terén hálás köszönet a Hargitai–Kiss család által vezetett Hírháznak és a Sárréti Híd részérõl Gál Sándornak.
Köszönet mindenkinek, aki a fentiek megvalósulását segítette, vagy lehetõvé tette!
Mindez alkalmat ad arra, hogy az idei megemlékezésen folytassuk a távoli és helybeli élõ közösségek kapcsolatépítését, amely idén is tartalmassá tette a sárbogárdi zsidó közösség múltjának XXI. századi továbbélését. Ezzel a gondolattal és a fenti összegzéssel szeretném megerõsíteni az idei megemlékezés meghívóját mindenki
számára, aki el tud jönni, ugyanakkor bemutatni,
hogy van számos mód az évközi cselekvésre is
mindenki számára, „akit a szíve arra hajt”
(2Mózes 35:5).
Szívélyes üdvözlettel:
Stern Pál, a helybeli zsidóság
egyik leszármazottja
1944–2017

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt a holokauszt
Sárbogárd és környékbeli zsidó áldozatairól
való megemlékezésre, melyet

2017. június 18-án (vasárnap)
16 órai kezdettel tartunk
a sárbogárdi izraelita temetõben.
A programot a mûemlék zsinagóga elõtt
rövid zenés–verses mûsorral,
majd a mûvelõdési házban
kerekasztal-beszélgetéssel folytatjuk,
ahová szeretettel várjuk
az elszármazottakat és helybelieket.
Emlékezzünk együtt!
Lakk Norbert
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TÖBB ÉPÍTKEZÉS INDULHAT
NÉHÁNY HÓNAPON BELÜL
Dr. Sükösd Tamással, Sárbogárd polgármesterével és Varga Gábor országgyûlési képviselõvel, megyei fejlesztési biztossal ültünk le beszélgetni arról, hogy a Sárbogárd által már elnyert pályázatok
gyakorlati megvalósulása hogyan alakul a következõ idõszakban, években.
Varga Gábor: – Hosszú évekre meghatározott menetrend szerint
a sárbogárdiak több milliárdos fejlesztési forráshoz jutottak, és ha
minden jól megy, akkor nemcsak azokról a pályázatokról van szó,
amelyek ma a beszélgetés tárgyát képezik, hanem ezen kívül is
lesznek olyan pályázatok az elkövetkezendõ idõszakban, amik
Sárbogárdra érkeznek milliárdos, százmilliós nagyságrendben.
Június 2-án a megyei közgyûlés dísztermében ünnepélyes keretek
között aláírásra kerültek a szerzõdések az úgynevezett megyei
TOP-források (Területi Operatív Program) vonatkozásában. Ide
meghívtuk a városokat, mint járási székhelyeket, illetve azokat a
településeket, akik a legtöbbet nyerték pénzben, vagy darabszámban. A megye összes jelentõsebb városának polgármestere ott
volt, többek között Sárbogárdé és Enyingé is. Örömteli hír – amit
volt gyakorló polgármesterként szerettem volna megérni –, hogy
pár napon belül megjelenik az önkormányzatok számláin a teljes
támogatási összeg. Sárbogárd ebben is példásan járt elöl: az
összes pályázatnak külön számlát nyitottak. Ez óriási dolog, mert
ha ott van a pénz, akkor a pályázatok megvalósításának nincs akadálya. A hivatalos formulákat természetesen be kell tartani, mint
a közbeszerzés stb. Dolgos nyár vár a hivatal dolgozóira. Szeretném megköszönni az eddigi munkát, és jókívánságaimat fejezem
ki a megvalósításhoz a polgármester úrnak, a képviselõ-testületnek és az egész hivatalnak. Amikor polgármester lettem, vezérgondolatomnak John Fitzgerald Kennedy szavait választottam:
ne azt kérdezd, hogy mit tett a haza érted, hanem hogy te mit tettél a hazádért. Mindenkinek ajánlom, hogy ezt átgondolja. Ha
mindenki csak egy keveset tesz ott, ahol õ van, akkor ez az ország
fejlõdni fog. Ahogy Sárbogárd is él ezekkel a lehetõségekkel.
– Ez a gondolat nagyon jól kapcsolódik ahhoz, amirõl még az interjút megelõzõen beszélgettünk, hogy a szûk környezetünkben
tegyünk azért, hogy jobban, otthonosabban érezzük magunkat.
Jól alkalmazható ez az idézet az élet minden területére.
Varga: – Ha mindenki a saját portáján kezdi el, a saját eszközrendszerével, akkor ez az ország rendben lesz. Elkezdõdött egy
folyamat 2010 óta. Az államadósság csökkent, ma az önkormányzatoknak nem adósságuk van, hanem adott esetben megtakarításaik. Mindenki tud egy lépést elõre tenni, az önkormányzatok és a
családok is. Nem Magyarország kormányától, a polgármestertõl,
a képviselõktõl kell várni mindig a megoldásokat; meg lehet teremteni azt a mikrokörnyezetet, amit mi teszünk rendbe. Sárbogárd jó irányba indult el. Egyre több magánházat tesznek rendbe,
sok tiszta, rendes porta van, de még van, ahol többet kell tenni. És
ez nem azonos a szegénységgel. A 60-70-es évek elején Cecén láttam szegénységet, de ott rend volt az udvaron. Az igénytelenség
és szegénytelenség két különbözõ dolog.
– Ezt én is tapasztaltam. Rátérve a pályázatokra: milyen ütemben haladnak majd, minek fog neki elsõként Sárbogárd?
Dr. Sükösd Tamás: – Több polgármester megkérdezte, mit gondolok, miért nyertünk ennyi mindent. Mondtam, hogy egyrészt
azért, mert sikerült megvalósítanunk azt az egységet, amiben képviselõ úrnak és a megyei közgyûlésnek komoly része van. 5-6 éve
nekiálltunk az elõkészítésnek, és igyekeztünk fölmérni a valódi
igényeket. Ezt hívjuk koncepciónak. A kerékpárút tervét már másodszor hosszabbítjuk. A vízjogi engedélyes terv meg még régebbi, az alapmûvet még elõttünk csinálták. Képviselõ úr végig mellettünk állt. A csapadékvíz-elvezetés lesz az elsõ, amit meg fogunk
tudni kezdeni. Amikor már erõsen valószínû volt, hogy ez nyer, a

vízügyi tervtanácsot kértük, hogy üljön össze, a tervzsûri fogadja
el a megvalósítás tervét. Ez múlt héten kedden megjött, úgy a kerékpárútra, mint a belterületi vízrendezésre. Mivel a vízrendezés
162.885.500 Ft, ezért nem nyílt eljárási rendben van, hanem meg
kell hívni feltételezett kivitelezõket, és utána a közbeszerzési értesítõben közzé kell tenni. Hogy könnyebben tervezhetõ legyen,
ezért mindegyiket elkülönítettük. Az önálló számlából sokkal
egyszerûbb elszámolást csinálni, kezelni az egészet. A vízrendezés a Kinizsi utcától felzárkózó területet érinti. Bár megjegyzem,
hogy amikor építési engedélyt kaptak az ott lakók, és úgy kellett
az elsõ kapavágást megejteni, hogy ki kellett vágni a nádat, az a terület nyilván nem a sivatagos részekre emlékeztetett. Mûszakilag
megtaláltuk azt a megoldást, amit „csak” meg kell valósítani.
Minden szükséges nyilatkozat rendelkezésünkre áll, kiviteli tervet kell készíttetnünk, az elkészítõ kiválasztása már folyik. Remélem, hogy közvetlenül utána a kerékpárút következik. Ennek
költségvetése 409.387.500 Ft, és egy kicsit más típusú közbeszerzést igényel. Három helyen néhány négyzetméterre kitérõen területet kell vásárolnunk. Az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket
évekkel ezelõtt lefolytattuk. Van két magánszemély, a római katolikus egyház, illetve egy önkormányzati terület, amin van egy kis
vagyonkezelõi joga az intézményfenntartó központnak. Ha a közbeszerzést idõben be tudjuk fejezni, akkor nem tartom kizártnak,
hogy idén elinduljon az építés.
– A csapadékvizes beruházás is elindulhat akár már a nyáron,
vagy õsszel?
Dr. Sükösd: – Nyár vége, õsz a reális. Az iparterület kialakításához meg kellett jelölni az ingatlanokat, illetve ki kell váltani a gázt,
ami ha jól lett volna megtervezve és az úttal párhuzamosan menne, akkor megspórolhatnánk most néhány 10 milliót. Elindítottuk
ezt a folyamatot, egészen jól haladunk, úgyhogy remélem, ezzel a
beruházással is el tudunk indulni. Túlnyomórészt infrastruktúra
kiépítése a feladat – utak, víz, villany, gáz, kerítés – a palackozó
mögötti területen, és végre rendet tudnánk rakni a volt lõszerraktárnál is, ahol az emberek egy részének spontán szeméttelep kialakítása iránti tevékenysége többé-kevésbé eredményes, annak
ellenére, hogy nagyon sok pénzt költünk rá. Ami kevésbé látványos építészetileg, az a társadalmi együttmûködés erõsítését szolgáló programok elindítása július 1-jével Pusztaegresen a leszakadó rétegek felzárkóztatása érdekében, adott esetben egy szociális
munkás odatelepítése, a szolgálat felerõsítése. 65.005.200 Ft, jóval szabadabb a mozgástér. kevés piaci szereplõ van, aki ezt komolyan vehetõen tudja csinálni.
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– Ebbõl mit fognak érzékelni az emberek?
Dr. Sükösd: – Kvázi kihelyezett ügyfélszolgálata lesz a családsegítõnek, egy szociális
asszisztens megy ki és egy csomó mindenben tudja gyakorlati szinten segíteni az
embereket (kérelmek helyben kitöltése,
mellékletek összeszedése), és szükség is
van rá. A KSH nem véletlenekbõl, hanem
konkrét adatokból állapította meg, hogy
Pusztaegres szegregátum. Ezután egy infrastruktúra-bõvítõ pályázat is jöhet, melyen nem indulhat az, aki a humánpályázaton nem nyert. A megye ezen részén csak
mi nyertünk, így bizakodó vagyok, hogy
meg tudjuk csinálni a szociális munkás állandó elhelyezését szolgáló dolgokat, az
egyetlen közösségi teret, a mûvházat szeretnénk felújítani meg az orvosi rendelõvel, szolgálati lakással.

KÉK HÍREK
A PIACTÉRI RABLÁS
RÉSZLETEI

– A megvalósulás mennyi idõ alatt várható
a különbözõ pályázatoknál?
Dr. Sükösd: – Az építéseket, függetlenül
attól, hogy mikor kezdjük el, szeretnénk
2018-ban befejezni.
– Nyilván a kerékpárút a leghosszabb, legbonyolultabb.
Dr. Sükösd: – A csapadékvíz-elvezetés miatt bonyolultabb. A humánfejlesztõs pályázatnál fenntartási idõszak van, 3-4 évig
folyamatosan nyújtani fogjuk ezt a szolgáltatást az elnyert forrásból, és remélem,
hogy azalatt meg fogjuk találni a lehetõséget, hogy ez hogyan tud megállni a lábán
adott esetben pályázat nélkül. Cél, hogy
egy idõ után önjáró tudjon lenni.
– A kerékpárút forgalomszervezési szempontból sem lesz kis feladat.
Dr. Sükösd: – Viszont sok régi problémára
megoldást hoz, például ha a Vasút utcát a
Magyar Közút elkezdi rendbe tenni, akkor
fontos, hogy a kerékpárút fogja megvalósítani az átvezetést a 63-a út és a Vasút utca
keresztezõdésében, ami mindig neuralgikus pontja volt a sárszentmiklósi közlekedésnek.
Varga: – Mint minden felújítás, építkezés,
a városlakók szempontjából egy csomó
kellemetlenséggel jár. De ha azt nézzük,
mi lesz a végcél, akkor ez könnyebben viselhetõ. Valószínûleg idén fogjuk megcsinálni a 63-as belterületi szakaszát a sárbogárdi vasútállomástól majdnem Sárszentmiklósig. Az is egy óriási tortúra lesz, nagy
zajjal, porral, felfordulással, de mennyivel
másabb lesz normális aszfaltrétegen végiggurulni! Egy pár hónapos kellemetlenségért egy évtizednyi, vagy még több nyugalmat lehet megszerezni. Megértést kérünk
ehhez.
Dr. Sükösd: – A zöld város projekt van
még, melynek keretében a régi községháza
épülete funkcióban és kinézetben újul
meg, illetve a zöld területek összekötése. A
lehetséges tervezõkkel már felvettük a
kapcsolatot.
Hargitai–Kiss Virág

Erdélyi S. és Farkas M.

Ritka eset bolygatta fel Sárbogárd nyugalmát május 20-án hajnalban. Ketten leütöttek, súlyosan bántalmaztak és kiraboltak
egy embert 29.000 forintért. Az esetrõl egy
rövid rendõrségi hírt olvashattak már lapunkban, de most módunk nyílt a részletekrõl kérdezni a rablás felderítését végzõ
nyomozókat: Erdélyi Sándor rendõr zászlóst és Farkas Márton rendõr õrnagyot, alosztályvezetõt. Mellettük dolgozott még
az ügyön Gászler Zoltán rendõr fõtörzsõrmester, nyomozó; Szabó Szabolcs rendõr
fõtörzszászlós, bûnügyi technikus. A nyomozók sokat köszönhetnek a Fejér Megyei
Fõügyészség ügyeletes ügyészi szolgálatának is, akik hatékony segítséget nyújtottak
a munkájukhoz.
Május 20-án 04.13 órakor érkezett a bejelentés a Fejér Megyei Szent György Kórházból a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába, miszerint 02.30 óra körül az Országos
Mentõszolgálat egy fejsérültet szállított
hozzájuk Sárbogárdról. A sérült annyit tudott elmondani az orvosoknak, hogy 4-5 fõ
bántalmazta és valószínûleg elvették a
pénzét. A mentõknek egy helyi fiatal szólt,
hogy közterületen találtak egy vérzõ fejû
férfit. A sértett olyan rossz állapotban volt,
hogy csak többszöri kihallgatása során derült ki az eset néhány részlete. A sértett elmondta, hogy ismerõsei voltak a bántalmazók, akikkel együtt italoztak pár nappal
elõbb is, amikor többedmagukkal a közterületi járõrök igazoltatták õket. A sértettnek támadóival szemben nem volt esélye a
védekezésre, mert hátulról kapta az elsõ
ütést, rúgást. A fején több csontja is eltört,
súlyos sérüléseket szenvedett, és lehet,

hogy maradandó fogyatékosságot is
megállapít a szakértõ. Mindezt azért tették vele, hogy elvegyék a nála lévõ 29.000
Ft készpénzt.
A sértett és a tanúk kihallgatását követõen
egyre inkább két személyre szûkült le a
kör, egy 16 éves fiatalkorúra, aki nem ismeretlen a rendõrök elõtt, és egy 23 év körüli (hasonló, erõszakos cselekmény miatt) büntetett elõéletû felnõttre. Elõállításukhoz igénybe vették a Fejér Megyei
Rendõr-fõkapitányság Mélységi Ellenõrzési és Közterület Támogató Alosztályát.
Erre azért volt szükség, mert agresszív elkövetõkrõl van szó, és a cselekmény tárgyi
súlya is indokolta, hogy speciálisan erre
szakosodott, kiképzett erõk fogják el a két
embert.
Farkas Márton kiemelte, hogy két nyomozó kollégája – fiatal koruk ellenére – nagy
rutinnal és gyorsan göngyölítette fel az
ügyet. A bejelentés napján 11 órakor már
elõállították az elkövetõket, és az esti
órákban õrizetbe vételükre került sor.
Az elkövetõk nem voltak együttmûködõk,
és a mai napig tagadják tettüket. A vallomások, helyszíni tárgyi bizonyítékok alapján a bíróság elõzetes letartóztatásukat
rendelte el, amit a fiatalkorú elkövetõ javító–nevelõ intézetben tölt Budapesten.
Az ügy kifosztásként indult, amit késõbb
rablássá minõsítették, mely 2-tõl 8 évig terjedõ szabadságvesztéssel büntethetõ. Bizonyos eljárási cselekmények elvégzése
után a rendõrség vádemelési javaslattal továbbítja az ügyet a Járási és Nyomozó
Ügyészség felé.
Hargitai–Kiss Virág
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Esküvõk, szárik és édességek
– az indiai Rádzsasztán tartományban –
5. rész
Egy korábbi látogatásomkor Digvijay egy napra odarendelte a
hotelom elé Vinayt és két barátját, akikkel egy közeli, Samode nevezetû, gyönyörû helyet látogattunk meg, apuka kocsijával, persze. Ötcsillagos szálló áll a régi haveliban, a kis település szélén
egy újabb, és egyórás sétaút után a dombos hegyoldal legvégén
egy hindu templom. Nem éppen a templomra vágytam, mondtam
is a fiúknak, de a javaslatomat elvetették, úgyhogy még mindig vár
rám az a környék, kivéve a hindu templom.
Egyik nap Jaipurban egy igen régi süteményest találtam a belvárosba menet, két ház között kell ügyesen befordulni az udvarba,
nehogy elüssenek a riksák és az autók. Angolos a közlekedés, máig nem szoktam hozzá. Állandóan a sofõr helyére akarok beülni.
Ebben a régi süteményesben ebédelni is lehet, utána finom kávét,
vagy teát hoznak, ha kérünk. A dosa (ejtsd: dosza) egy hatalmas,
vastag palacsintára emlékeztet, de nem édes. Zöldséges darabokkal töltik meg, hozzá kétféle szószt hoznak: kókuszosat és valami
sárga színû, pikánsat. Kóstoltam piros szószban rizskupacokat is,
nagyon finom volt. A kapcsolók, a mennyezeti ventilátor, az asztalok, a székek, minden-minden õsrégi.
Egy kilométerrel arrébb, az egyik városi kapu mellett, egy kis utcában állnak a város leghíresebb fagyizóhelyei. Többféle kelyhet
árulnak (az iránihoz hasonló), amikben átlátszó tésztaféle, gyümölcsdarabok és különbözõ színû zselés valami keveredik. Még a
neve is a perzsából ered: „falude”.
Bepakoltunk az autóba és nekiindultunk a hatórás útnak Churu
városába. A város 1620 óta létezik. A Thar-sivatag kapujának is
nevezik. Itt vannak a leghidegebb éjszakák télen, amikor -10 fok
alá is esik a hõmérséklet. Nyáron viszont sokszor meghaladja a 45
fokot. Churuban rengeteg az elhagyott, gyönyörû haveli (lakóház,
kisebb palota). Kézzel festett, színes falain különféle képeket láthatunk a ház tulajdonosának és leszármazottjainak az életébõl.
Vinay egyik barátja egyik délután körbevitt a motorján Churuban. Meglátogattuk a legszebb és leghíresebb haveliket. Az egyikben ötcsillagos szálloda mûködött, a másik évtizedek óta elhagyatott. Van olyan is, amiben családok élnek, valószínûleg bérlik a rokonoktól.
Digvijay (ejtsd: Digvidzsaj) barátom unokatestvérének a neve
Vinay (ejtsd: Vine), a húga Pratibha. Õ esküdött elõször, öt nap
múlva Vinay. Sötétedésre értünk az esküvõ színhelyére, egy kibérelt épülethez, amin csillámló, színes lámpák utaltak a nagy eseményre. Miután a család szívélyesen fogadott minket, mindenki
oda vonult el, ahova akart. Szeretem ezt a rugalmasságot az indiai
ünneplésekben. Én az udvaron álltam meg egy kis csoport fiúnál,
akik egy spontán megrakott tûz mellett melegedtek.

Közben lassan-lassan szállingózni kezdtek a vendégek. Két óra
múlva megtelt az udvar és a belsõ helyiségek tarka száris, tarka
turbános meghívottakkal. Az egész épület és az udvar nyüzsgött,
mint a hangyaboly. Meenu segítségével egy nõi szobában magamra öltöttem a helyi népviseleti ruhát, fölékesítettem magam és ismét kivonultunk nyüzsögni. Hogy eközben merre járt a menyasszony és a võlegény külön serege, azt senki se tudta, de nem is
volt érdekes. Mire mindenkinek bemutatkoztam, minden régi ismerõssel szót váltottam, a nyüzsgõ tömeg kisebb nyüzsgõ csoportokra oszlott. Asszony- és férficsoportra. A csoportokon belül nézelõdõ vendégekre, és szertartást elõkészítõkre. Ez utóbbi fõleg
hölgyekbõl állt. A férfiakból kikerülõ kisebb csoport vagy a konyhai elõkészületeket ellenõrizte, vagy a bent felállított esküvõi sátracskát építette, díszítette. Valamivel késõbb a vendégsereg izgulni látszott; megjelent a nõi csoportban két idõsebb hölgy, tálcákkal a kezükben. A tálcákon aprósüteménynek látszó valamik,
fûszernek látszó valamik, egy halmaz rizs, füstölõ és vörös festékes tálacska honolt. Közben persze egyfolytában sürögtek-forogtak, nevetgéltek, egymásnak utasításokat adtak. Nagyon sokáig
tartott, úgyhogy ki-be járkáltunk tovább nézelõdni. A fiatal generáció állandóan szelfizett. Amikor már negyedszerre állítottak be
a nekik megfelelõ pozícióba, meguntam a témát és otthagytam
õket.
Az udvaron nagy üstökben fortyogtak az ételek, amibõl mindenki
annyit kapott, amennyit csak akart. Utána édesség jött, amit egy
hatalmas spájzban õrzött egy férfi. Kérésemre minden édességet
bemutatott, megkóstoltatott, le is fényképezhettem. Ezáltal
majdnem lemaradtam egy másik ceremóniáról a szemközti bejáratnál. Ott már hosszú sorban álltak a vendégek áldásra várva.
Vinay anyukája állt a bejáratnál, és tapasztott pár szem rizst és
piros foltot mindenféle homlokokra, az enyémre is.
Az udvaron már felállították a táncparkettet, a széksorokat és a
hatalmas hangdobozokat. Kezdték a kamerákat is beállítani. Ekkor Digvijay jelt adott nekem, hogy menjek utána. A hatalmas
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épület másik felébe mentünk, ahol egy lépcsõsoron a második
emeletre lehetett jutni. Az emeletet egy ajtó zárta le. Ott állt már
valaki, kezében egy whiskysüveggel. Vinay nõvérének a férje,
mint kiderült. Falusi tanító Bikaner városa mellett valahol.
Digvijay egy sörösüveget húzott elõ a kaftánja alól és közölte,
hogy a házasodás még órákig el fog tartani, nem érdemes ott állni,
inkább melegedjünk föl. Nem kellett kétszer mondani. Több órát
is ott töltöttünk csevegve, alkoholon melegedve. A szelfire még
most is várok, amin hárman ott melegedünk ünnepi ruhában.
Nem verik nagy dobra, hogy finoman fogalmazzak.
A tanító elmesélte, hogy az iskolájában a gyerekek jobbára a
Bishnoi törzsbe tartoznak, és fiatal koruk ellenére már mind házasok. Tíz-tizenkét évesek. Habogni kezdtem, és nem a whiskytõl.
Elmesélte, hogy bár a gyerekeket a szülõk kilenc-tízévesen már
összeházasítják, azok továbbra is a szüleikkel élnek, amíg biológiailag házasodásra alkalmasak nem lesznek. Számukra ez normális szociális folyamat. Készségesen meghívott hozzájuk a sivatagi
faluba, valahol a pakisztáni határ mellett, hogy megmutassa az
életüket. Természetesen alig várom, hogy ott lehessek.
Feltûnhetett valakiknek, hogy eltûntünk, menni kellett táncolni.
Még tettünk pár kört az épületben megmutatni magunkat, akkor
vettem észre, hogy nem voltunk egyedül, akik alkohol által akartak fölmelegedni. Az egész férfisereg ezt tette. A nõk sem maradnak le, amit egy korábbi esküvõi alkalomkor már tapasztaltam.
Akkor Digvijay húgának anyósa húzott elõ a szárija alól egy laposüveget, és tapintatosan körülnézve bátorított, hogy húzzam meg.
Akkor jöttem rá, hogy léteznek belevaló anyósok is.
A menyasszony és a võlegény a holdnaptár állása szerint hajnali
4.30-ig házasodott. Éjjel 2-kor jöttem el, de a ceremónia szerint
még mindig csak ott ültek az esküvõi „trónjukon” a pappal, aki
egyfolytában áldotta õket.
Hajnali kettõ felé már sokan kidõltek, velünk együtt – kivéve az
esküdésben lévõ párt, a papot és pár családtagot –, így aztán az
egyik ismerõs hazavitt a szállodámba, az állomás mellé. Régen
roptam már három órát egyhuzamban, gondoltam kuncogva, és a
párnára hajtottam a fejem.
Másnap reggel már jött is értem Digvijay, hogy rokonlátogatóba
menjünk. Nagy, emeletes lakóház kedves emberekkel valahol a
város szélén, kisnyulak, kecskék, csíkos mókusok, kutyák és az elmaradhatatlan szent tehenek töltötték ki az idõnket. A vendég
Indiában isteni személynek számít. Minden kívánságot teljesítenek, a legkiválóbbat kapom mindenbõl, a legjobb helyre ültetnek,
mindent megmutatnak.
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Délutánra értünk vissza az esküvõi házba, ahol ismét gyülekeztek
már a vendégek. A kertben ültünk le, a napra. Az egyik rokon testõrként dolgozott egy helyi parlamenti képviselõ mellett, és vígan
mutogatta a pisztolyát az õt szájtátva bámuló férfiseregnek. Én is
elkértem a fegyvert, megfoghattam, mókás pózokba vágtam
magam vele, míg Digvijay fényképezett.
Ezúttal egy új, fehér személyautó várakozott a bejárat elõtt. Mindenféle virágokkal díszítették föl erre az alkalomra. Az autót az
ifjú pár kapta ajándékba, akiknek útnak eresztõ ceremóniáját
nem láttam a rokonlátogatás miatt, de Digvijay szerint nem is volt
már olyan fontos. Kint álltunk a napsütésben a várakozó tömeggel, amiben egy csoport hölgy marwari törzsbeli búcsúztató népdalokat énekelve kísérte az új autóhoz az ifjú párt. A pár kis idõ
múlva eltávozott, és ezzel véget ért a ceremónia. Pratibha férjhez
ment.
Vinay úgy döntött, hogy a közeli Mandawában várjam meg az esküvõjét. Digvijayék egy kerülõvel átvittek oda, aztán visszamentek Jaipurba.
Mandawa még gazdagabb az õsrégi, színes havelikben, mint
Churu. Több arrafelé a turista is, így a szállodák is, minden rendû
és rangú: a belvárosban az átépített haveliktõl kezdve a városon
kívüli, ötcsillagos szuperszállodákig. Vinay egy különleges, apróbb szállóhelyet foglalt nekem, amit Chattrinak neveznek. Ez az
elnevezés a négyszögletes alapokra helyezett, kupolában végzõdõ
fedelet jelöli. Egy hindu templom, egy haveli, és egy õsi víztározó
keveréke volt ez a Royal Rest nevû szállodácska a maga öt szobájával. Aki az elszigeteltséget kedveli, annak kiváló. Én sem bántam egyáltalán a helyet, csak a hideg zavart. A Wi-Fi csak két méterig mûködött a recepciótól, de nem internetezni jöttem. A szobám kellemes, a fürdõszobám hatalmas, a matracom a legkényelmesebb matracnak tûnt eddigi utazós életemben. A menedzser
Vinay ismerõse. Nem beszélt angolul, csak pár szót, sem a recepciós, sem a néhány alkalmazott. A szállás mellé bõséges reggelit és
rendkívül ízletes vacsorát kaptam. A személyzet mindennel ellátott, amire szükségem lehetett. Kihívtak a napra, a kertben kiterített takaróra, amin vígan verték a kártyalapokat. Egyikük kézzel
sodort, autentikus indiai cigarettával kínált, amit egy dohányhoz
hasonló, helyi lapulevélbe csavartak. Semmi papír, semmi adalékanyag. Minden vágyam egy ilyen munkahely!
Folytatom.
Gulyás Ibolya
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A 8. évfolyamosok búcsúelõadása
Shakespeare jegyében

Kirándult a 2. évfolyam

2017. május 18-án reggel 7.15-kor gyülekeztünk a cecei cukrászdánál. Miután mindenki megérkezett és felszállt a buszra, 31 kisgyerek 3 pedagógus kíséretében elindult, hogy bebarangolja a
Gemenci erdõt. Az utazás jó hangulatban telt, a gyerekek izgatottan várták, hogy megérkezzünk. Fél kilenc körül kanyarodott be
az autóbusz a Pörbölyi Ökoturisztikai Központba, ahol már várt
bennünket a szakvezetõnk, aki a nap folyamán segítségünkre volt.
Az erdei kisvasúttal elmentünk a Malomtelelõ megállóig, ahonnan a Molnárka tanösvényen (2,2 km) a Duna ártéri erdejének állat- és növényvilágával, a legfontosabb fafajokkal, a hajómalmok
mûködésével ismerkedhettünk meg. A tanösvény végén a Lassi
megállóhelyen kialakított játszótérre érkeztünk, ahol különbözõ
természetes anyagokból készült játékokat próbálhattak ki a gyerekek. Itt tekinthettünk meg egy halászati kiállítást, amely bemutatta az ártéri erdõk élõvilágát, a halászat és fokgazdálkodást is.
Kisvasúttal utaztunk a következõ megállóig, ahol bepillantást
nyerhettünk a méhek életébe a nagyrezéti méhészeti gyûjteményben, valamint mézkóstolón vehettünk részt. Innen gyalog tettük
meg az utat a központig. Sétánk során a Gemenci erdõben élõ
gímszarvasokat és vaddisznókat is láthattuk. Kellemesen elfáradva érkeztünk vissza a turisztikai központba. Miután mindenki elfoglalta helyét a buszon, elindultunk haza. Útközben megálltunk
Szekszárdon fagylaltozni. Kicsit fáradtan, de sok-sok élménnyel
gazdagodva tértünk haza.

A Cecei Általános Iskolában nagy hagyománya van a végzõs diákok búcsú elõadásának. Nagy izgalommal készülnek diákok, pedagógusok és szülõk egyaránt, hiszen a jelmezek, a díszletek beszerzése, kialakítása közös munka. Mi, pedagógusok azon izgulunk, hogy mindenki egészséges legyen, tudja a szerepét, legyen
ideje a sok próba során a tanulmányaira is koncentrálni, hiszen
szeptembertõl már egy másik intézményben folytatják a fiatal
„színészpalánták” mindennapjaikat. Az idei tanévben egy humoros bukást megelõzõ órával nyitottak a nyolcadikosok, ahol furcsábbnál furcsább feleletekkel támasztották alá, hogy a bukás elkerülése aktuális feladat számukra. Ezután fiatalos lendülettel és
szövegekkel adták elõ a két szerelmes, Rómeó és Júlia, valamint
családjaik viszontagságos történetét, sok tánccal és gyönyörû
„nyelvezettel”. A folytatásban a „Mibõl lesz a cserebogár mondás
vezérfonalát követve egy PPT segítségével bemutatásra kerültek
a végzõsök babakori és tablóképei egy csokorba kötve.
Szeretnénk köszönetet mondani a 8. évfolyamos diákoknak, hogy
ilyen szépen felkészültek a záró elõadásukra! Köszönjük kollégáinknak, Ráczné Pincési Julianna és Ferenczi Roland osztályfõnököknek a sok-sok munkát és türelmet, Tornócziné Bondor Csilla
tanárnõnek a dalokban való támogatást, Borosné Asbóth Ilona
tanárnõnek a táncok segítését, valamint Nyikosné Domján Marika néninek, aki nyugdíjasként is segítette a bemutató sikerességét!

Kaczné Lajtos Judit osztálytanító

KRESZ-pálya átadáson jártak a cecei diákok

A közös munka eredménye lett ez a szép elõadás, amit Killer
Jánosné, Zója segítségével rögzítettünk az utókor számára. Neki
is nagyon köszönjük!
A Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola KRESZ-pályájának
ünnepélyes átadásán jártunk május 25-én. Az ünnepség után a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság szervezésében KRESZ- és kerékpáros verseny vette kezdetét. Nevezéseket 5. évfolyamos tanulók
adhattak be. Iskolánkat 4 tanuló képviselte: Bali Gréta, Bali Máté, Kiss Balázs és Fekete Róbert.
A gyermekek, akik napi rendszerességgel járnak kerékpárral,
eredményesen képviselték iskolánkat. Reméljük, hogy egyszer
Cecén is lesz majd egy ilyen park, ahol a diákok és érdeklõdõk a
közlekedési ismereteiket gyakorolhatják! Köszönjük a meghívást!
Lajtos Dorottya tanár

Szabóné Várady Katalin igh.

Nemzeti összetartozás napja
Június 4-e a nemzeti összetartozás napja, melyet megelõzõen a
cecei iskolások is megemlékeztek – életkoruknak megfelelõen – a
határon túli magyarokról, a hozzájuk való tartozásról. A diákok
nevelõik segítségével beszélgettek az ünnep lényeges mozzanatairól, megtekintették a felsõs aulában elhelyezett plakátkiállítást,
majd minden osztály elsétált a magyar hõsi emlékmûhöz, ahol elhelyeztek osztályonként egy szál fehér szegfût nemzeti színû szalaggal átkötve. Mindeközben a 7. évfolyamosok Erdélybe látogat-
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pedig 5-5 ezer forintot támogatást nyertek el, valamely közösségi
rendezvényük megvalósításához. A díjazottak a következõk voltak:
Alsó tagozaton I. Takács Bence 3. b, II. Pajor Máté 4. a, III. Szabó
Zoltán 1. o., Szalai Róbert 3. a és Baumann Dóra 4. b.
Felsõ tagozaton I. Balassa Márk 6. a, II. Lehota Eszter 7. b, Kacz
Dzsenifer 7. a, III. Jákob Kristóf 7. a, Vinklár László 8. b.
A legaktívabb osztályok a 3. b, 7. a és a 6. b voltak.

tak el a Határtalanul pályázat keretében, ahol a NÖN-re emlékezve több közös programot is szerveztek intézményünk testvériskolájában, a Nagyvárad–Biharpüspökiben található Juhász
Gyula Általános Iskola diákjaival közösen. Az itthon maradottak
szeretettel gondoltak a hetedikesekre és a nagyváradi ismerõsökre egyaránt.
Szabóné Várady Katalin igh.

Tavaszi papírgyûjtés
Hagyományos papírgyûjtésünket 2017. május 23-a és 25-e között
rendeztük meg a diákönkormányzat szervezésében. Ragyogó,
napsütéses idõjárás mellett hangyaszorgalommal látott hozzá
szülõ és gyermek a fellelhetõ hulladék összegyûjtésének. Kiemelkedõnek nevezhetõ mind a részvétel, mind az összegyûjtött papír
mennyisége. 120 gyermek gyûjtött közel 8 tonnányi papírt. Ez a
mennyiség 2 tonnával több az õszi akció során összegyûlt menynyiségnél!
A kiemelkedõ eredményt elért tanulóinkat sportszerekkel és
egyéb ajándéktárgyakkal jutalmaztuk. A legaktívabb osztályok

Hagyomány, hogy a 100 kg felett gyûjtõ gyermekek is ajándékot
kapnak, így Németh Sándor 1. o., Kovács Izabella 1. o., Jobban
Bence 2. a, Lajtos Levente 2. a, Dömõk Zsófia 2. b, Hanák Richárd 3. b, Takács Janka 3. b, Horváth Bence 4. a, Varga Botond 4.
a, Várady–Szabó László 4. b, Pajor Petra 2. a, Rafael Máté 2. a,
Szepesi Balázs 6. a, Killer Edvárd 6. a, Pajor Lili 6. a, Hetyei Ágnes
7. a.
A papírgyûjtésbõl származó bevételbõl támogatjuk a gyereknapi
rendezvényt, valamint a következõ tanév rendezvényeit, utazásait.
Ezúton is szeretném megköszönni magam és kollégáim nevében a
szülõk aktív közremûködését a program sikeres megvalósításában!
Sohárné Bali Mária DÖK-segítõ pedagógus

Zölden jobb
A Zöld Óvoda program keretein belül 2017. június 2-án a cecei
óvodások megemlékeztek a környezetvédelmi világnapról. Intézményünk csatlakozott az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés mozgalmához, melynek célja a környezettudatosság népszerûsítése. A gyermekek és felnõttek zöld pólóban érkeztek az óvodába, illetve a nap folyamán az udvari környezetünket gondoztuk,
szépítettük. A gyermekek serényen gereblyéztek, lapátoltak és
megöntözték a csoportok virágait, palántáit a ládákban. Volt
olyan csapat is, akik talicskába gyûjtötték a száraz gallyakat, faleveleket. A tevékenységben minden gyermek aktívan részt vett,
mely által fejlõdött környezettudatos magatartásuk.
Szagriné Jákli Anita
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CSALÁDI NAP
a Sárbogárdi Zengõ Óvodában
Az idei évben is családi napot szerveztünk a szülõi munkaközösség tagjaival az elmúlt szombaton, május 27-én a Mikes közben. A
gyermeknap ünnepéhez is kapcsolódva szívesen láttuk vendégül
volt és leendõ óvodásainkat szüleikkel, rokonaikkal együtt. Örömünkre szolgált, hogy sokan elfogadták meghívásunkat.

A családi napot a „Varázsköpeny” bábcsoport és a Csip-csup csodák kézmûvescsoport mûsora nyitotta zenés, verses, bábos elõadásával. Zelk Zoltán Négy évszak címû meséjét adtuk elõ, zenei
elemekkel ötvözve, így több Gryllus-dal is felcsendült mese közben. A Tehetségek Magyarországa (EFOP-3-2-1-15-2016-00001)
kiemelt projekt által támogatott óvodánk, ezért a „Csoportos tehetségsegítõ tevékenységek megvalósítására” címû pályázat keretébõl finanszírozhattuk a jelmezek elkészítéséhez és a díszle-

tekhez szükséges anyagokat. A mûsorban szereplõ és fellépõ
gyermekek óvodánkban tehetséggondozó foglalkozásaink keretében sajátíthatták el a báb- és drámajáték-ismereteket, gyermekdalokat, illetve a kézmûvescsoportban tevékenykedõ gyermekek
kézügyességének köszönhetõen lett színes és látványos az elõadásunk. Ezt követõen Zenés ovi tornabemutató keretében Már
Nóra kis tanítványai táncoltak. A közönség nagy örömmel fogadta a gyermekek színvonalas elõadását.
A délelõtt folyamán többféle ügyességi játékot lehetett kipróbálni: „állatparkos” célba dobás, kockakirakó. A felkínált kézmûves-tevékenységek is népszerûek voltak. A Kölyökidõ Alapítvány
biztosította a légvárat, trambulint és arcfestést. Ez utóbbi nagyon
vonzotta a gyermekeket, egy kis idõ elteltével alig ismertük fel
óvodásainkat, mert átváltoztak különbözõ mesehõsökké, színes
arcukkal mosolyogtak ránk. A délelõtt folyamán a gyerekek izgatottan és kíváncsian ültek be a tûzoltóautóba, beszélgettek a szakemberekkel.
Az együtt töltött idõ értékes pillanatai, reméljük, minden család
életében jó érzéseket keltettek felnõttként és gyermekként egyaránt.
Az intézmény nevében köszönöm a Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltóság támogatását, a közösségi szolgálat keretében közremûködõ
diákok segítõ munkáját, a szülõi szervezet aktív részvételét és a
szülõk felajánlásait, mellyel nagyban hozzájárultak rendezvényünk sikeres megvalósításához.
Az intézmény gyermekei és dolgozói nevében:
Huszárné Kovács Márta intézményvezetõ
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Hírek az alsószentiváni iskolából
VI. Alsószentiváni Kosárlabdakupa
Iskolánkban hat éve hagyományt teremtettünk egy körzeti kosárlabdatorna évenkénti lebonyolításával, mivel elég kevés az olyan
kosárlabdaverseny, ahol a környék iskoláinak csapatai ebben a
szép sportágban összemérhetik tudásukat. Örömünkre szolgált,
hogy a VI. Alsószentiváni Kosárlabdakupa rendezvényét környékünkrõl az alapi általános iskola, a sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola, valamint a Petõfi Sándor Gimnázium is megtisztelte. Mellettük az érdi Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola csapata képviseltette magát a Székesfehérvári Egyházmegye által fenntartott iskolák közül, így 6 csapat játszott villámtornát 2x10 perces félidõkkel. Sorsolás útján minden
résztvevõ összecsaphatott valakivel, majd a 3 gyõztes közül körmérkõzés döntötte el a kupa sorsát.
Helyezéstõl függetlenül a torna minden csapata kapott oklevelet,
apróbb ajándékokat, illetve a tornagyõztes csapat a kupa trófeáját
is begyûjtötte. A torna legjobb játékosa Kovács Roland lett.
Minden csapatnak ezúton köszönjük a részvételt, a kitartó küzdelmet a 30 fokos hõségben, s bízunk benne, hogy jövõre ismét
színvonalas összecsapásokat láthatunk, akár még több csapat
részvételével és még értékesebb díjakkal.

12. Egyházmegyei Nap

Azok, akik eljöttek, nem bánták meg, hiszen ezen a szép napsütéses tavaszi délutánon játszhattak egy jót. A tornát az alsószentiváni 7-8. osztályos csapat lendületes játékkal nyerte meg, egyénileg és csapatként is szépen játszva hódították el a kupát. Ezüstérmes lett a Mészöly Géza Általános Iskola csapata, akik jól küzdöttek, s a döntõben sem adták olcsón a bõrüket. Dicséret illeti a
bronzérmes Petõfi Sándor Gimnázium csapatát is. Jár az elismerés az érdi Marianum Általános Iskola csapatának, akik annak
dacára, hogy gyakorlatilag ebben a tanévben kezdtek mélyebben
foglakozni a kosárlabdával, nem sokat kosaraztak eddig, mégis eljöttek, játszottak és becsülettel megküzdöttek minden labdáért,
ami a tisztes helytállást jelentette számukra, mivel a sorsolás szeszélye miatt a késõbbi tornagyõztes csapat ütötte el õket a jobb
eredménytõl. Dicséret illeti a csere nélkül harcoló alapiakat és az
oroszlánkarmaikat még csak most meresztgetõ alsószentiváni
juniorokat is.

A székesfehérvári egyházmegye hagyományos, évrõl évrõl megrendezett pünkösdi családi napjára idén is szép számmal látogattak el fõként a gyerekes családok.
Alsószentivánt a hittanversenyen képviselte a Márkus Zsófia,
Madarasi Zsombor, Biber András összetételû csapatunk, akik az
írásbeli forduló alapján a mezõföldi kerületben bizonyultak a
legjobbnak.

A gazdag programokkal teli találkozó koncelebrált püspöki
szentmisével kezdõdött, amelyen gitáros énekekkel szolgáltak
zenész fiatalok.
A szentmise után a pünkösdi nap jó hangulatú, színpadi programokkal folytatódott, amelyen bemutatkoztak az egyházmegye
fenntartásában mûködõ iskolák diákjai. A fakultatív programok
között szerepelt az egyházmegyei hittanverseny is, amelynek központi témája a 100 éve történt fatimai jelenések, a 940 évvel ezelõtt megkoronázott Szent László királyunk, valamint liturgikus
alapismeretek voltak. Az elméleti kérdések mellett ügyességi
feladatok is voltak, így nem unatkoztak a résztvevõk.
Csapatunk végül nem került az elsõ három helyezett közé, de
igyekeztek kitenni magukért, csapatmunkában dolgoztak, így
megérdemelték a dicséretet és a szereplésért kiérdemelt ajándékokat is.
A versenyt követõen a gyerekek kipróbálhatták a szabadtéri játékokat is az ugrálóvártól a sétalovagláson át egészen a sátorfociig.
A rendezvény közös szentségimádással ért véget. Nagyon jól éreztük magunkat, jövõre ismét találkozunk!
Kiss Attila
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A MI VILÁGUNK / HITÉLET

PÜNKÖSDHÉTFÕ

A CSILLAG

Kinézek az ablakon, és világosan megértem, hogy miért nevezi Balassi Bálint áldottnak a pünkösd „gyönyörû idejét”. Napsugárban fürdik a táj, a növények,
virágok egymással vetélkedve tobzódnak ebben az isteni fényárban. Fiatalabb koromban semmi különöset nem láttam a természetnek ebben a kora nyári
pompájában, pedig hát kézzel fogható áldás, természetfölötti ajándék ez a gazdagság, virágzás, illatár.
Lehetne kopár, sziklás a vidékünk, vagy beláthatatlan
szaharai homoktenger, miért ne? Ehelyett kapjuk ezt
a dúsgazdag ajándéktömeget, hogy boldogok lehessünk. Mit jelent ez a szó, hogy „áldott”? Aki vagy ami
áldott, az részesült valami földöntúli adományban.
Kapjuk, és örüljünk neki, gondolom, mikor kitekintek a vakító fényözönbe.
A pünkösd azonban másról, elsõsorban másról szól.
A kereszténység születésérõl.
Ugye húsvét után az ötvenedik napon mindnyájan
együtt voltak a tanítványok, és egyszerre hatalmas zúgás támadt. Majd valami lángnyelvek szálltak mindegyikükre. A zúgás hatására összefutott a sokaság a
városban, zavar támadt, õk pedig a Szentlélektõl eltelve szólni kezdtek hozzájuk, amit csodálatra méltóan minden hallgató a maga nyelvén értett. Ezzel az
eseménnyel kezdõdött a kereszténység története.
Hányan voltak ezek a tanítványok? Legfeljebb néhány tucatnyian. Ebbõl a magból kelt ki a kereszténység hatalmas õsfája, vagy inkább erdeje. A vallások világstatisztikája szerint ma is a Jézus-hitû, a kereszt jegyében létezõ vallási csoportok rendelkeznek a legnagyobb lélekszámmal a Földön, sõt több egyetemi kutatóintézet szerint tévedés volt a vallások lassú kihalását jósoló, igen elterjedt prognózis. A kutatók adatai
szerint globálisan nõ a vallásos emberek száma, deszekularizáció van folyamatban a világon.
Mi volt ennek a száznál aligha több férfinek a titka?
Gondoljuk meg: ma templomok százezreiben emberek milliárdjai könyörögnek rendszeresen a „mi
Atyánkhoz”, aki a mennyekben van, hallgatnak szentbeszédeket, kereszteltetnek meg újszülötteket, éneklik az egyházuk énekeit, lapozgatnak imakönyvekben,
s mindez néhány, kopott sarut viselõ, szegény férfi akciója nyomán következett be! Mert ha õk akkor nem
kezdik el hirdetni az Evangéliumot, most nincs
Sixtus-kápolna, nincs pápai áldás a Szent Péter téren
százezrek jelenlétében, földrészeket átszelõ zarándoklatok, nincs Dante Isteni színjátéka és sok-sok
minden. De tényleg: mi volt a titka ezeknek az egyszerû halászembereknek, vámosoknak és egyéb közönséges embereknek, hogy ma, kétezer év után is emberi lények százmillióinak, sõt ezermillióinak életét
befolyásolják?
Azt mondják, eleinte csak beszéltek a néphez. Úgy
látszik, hittek nekik. Késõbb útra keltek, bejárták a
környezõ országokat, valami ellenállhatatlan indítékra hallgatva ezer kilométereket beutaztak, és beszéltek. Tudjuk, a keresztényüldözõ római katonatiszt
Saulból a kereszténység lehatásosabb terjesztõjévé
vált Szent Pál három akkora utat tett meg – ki tudja,
hogyan, mi módon –, amekkorát ma autóval, hajóval
is világra szóló bravúr lenne megtenni.
Némely szavaknak van hatalmuk, másoknak meg
semmi. Hogy ez miért van, arról könyveket írtak,
mégsem értjük igazán.
L. A.

Korán jött az õszi alkonyat. Mire nagyapa kifogta kocsija elõl a lovakat és lecsutakolva az istállóba vezette õket, szinte teljesen sötét lett. Unokája, Ferkó
már ott türelmetlenkedett az istálló ajtajában. Szép csillagos este volt. Ilyenkor mindig csillaglesre indult nagyapa és unokája. Különös örömet jelentett
számukra a csillagok nézése.
– Mondd csak, nagyapa, tényleg igaz, amit a múltkor mondtál: minden embernek van külön, saját csillaga?
–De még mennyire – válaszolt hamiskás mosollyal nagyapa –, ám csak annak a
csillaga ragyog oly fényesen ott fenn az égen, aki itt a földön is sugárzó életet
élt és fényt árasztott maga körül.
– Fényt árasztani? Úgy mint a szentjánosbogarak? – csodálkozott az unoka.
– Nem egészen. Az ember tettei által válhat sugárzóvá, azzal, hogy másokat is
hasonló cselekedetekre ösztönöz. Tudod, Ferkó, csillagnak lenni az Isten
egén, ez a legnagyszerûbb dolog ezen a teremtett világon. A csillagok nappal
magukba szívják a nap fényét, melegét, hogy aztán éjszaka kicsiny mécsesekként mindet a földre szórják. Tulajdonképpen nekünk, embereknek is hasonló a dolgunk: Isten fényét felragyogtatni földi életünk során.
Míg nagyapa beszélt, tekintete izzott, mint a parázs, mintha két fénylõ csillag
ült volna a szemében. Aztán hirtelen elhallgatott – most egész másra gondolt
–, megfogta unokája kezét és csendesen csak ennyit mondott:
– Gyere, induljunk, hideg már az este.
Már jó ideje egyre rövidebbek lettek ezek az esti séták. Valahányszor Ferkó
ezt megjegyezte, a válasz mindig így hangzott:
– Hiába, egyre fáradtabbak a lovak, már nem úgy húzzák a kocsit, mint régen.
Egyszer aztán nagyapa szokatlanul korán jött haza. Még a lovak csutakolása is
elmaradt, pedig erre Ferkó emlékezete óta nem volt példa. Az alkony nagyapát már az ágyban találta. Arca lázban égett, szemei fényesen ragyogtak. Hamarosan megérkezett az orvos is, õt követte a tisztelendõ úr. Nagyanya gyertyát gyújtott, mindenki csendben suttogott. Amikor a tisztelendõ úr is elment,
Ferkó észrevétlenül besurrant a szobába és az ágy szélére telepedett.
– Nagyapa, mi lesz a csillagokkal?
– Én már csak egy karnyújtásnyira vagyok tõlük. De hadd lám, tudod-e még,
hogy mi a csillag dolga? – kérdezte suttogó hangon nagyapa.
– Hogy magába szívja a nap fényét és éjszaka a földre szórja.
– És az emberé?
– Hogy Isten szeretetét szívja magába, és mint égen a csillag, itt a földön mások felé sugározza.
– Úgy van. Látom, jól megtanultad. Ne feledd sohasem! Minden ember Isten
csillaga. Úgy élj itt a földön, hogy egyszer majd az örökkévalóság egén ragyoghass – hangzott nagyapa utolsó tanítása a csillagokról.
Azzal lehunyta szemét és elaludt. Hajnalban már nem kelt fel, hogy friss abrakot tegyen lovai elé, s közben megbámulja a csillagokat. Csak aludt, aludt...
végtelen álomba merülten, csendben, békén, csillagmosollyal az arcán.
Ferkó szívén átsuhant a keserû fájdalom. Hosszú hetekig nem találta a helyét.
De aztán újra eszébe jutottak a csillagok és nagyapa szavai. Most már az õ csillaga is ott fenn ragyog, a földrõl égi pályára lépve.
Felnézett a csillagos égboltra. Néhány pillanatig kétségbeesetten keresgélt,
már-már sírásra görbülõ szájjal. Egyszer csak meglelte, amit keresett. Rátalált nagyapa csillagára, közvetlenül a Göncölszekér felett: ott ült a bakon, ostorral kezében...
Kovács András Forrás: havannacsoport.hu

88. Ünnepi Könyvhét 2017.

ÍRÓ–OLVASÓ TALÁLKOZÓ
2017. június 14-én, szerdán, 17 órakor
a Madarász József Városi Könyvtárban.
Vendégünk:

GRECSÓ KRISZTIÁN
József Attila-díjas író, költõ.
Beszélgetõtársa:
Gyöngyössy Csaba
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Bogárd és Vidéke 2017. június 8.
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NAGYMAMA RECEPTJEI
zsírral, megszórjuk a frissen aprított kaporral, és ízlés szerint megsózzuk. Ezután
felhajtogatjuk, majd 20 percenként megismételjük ezt még háromszor.
Végül ujjnyi vastagságúra nyújtjuk és kockákra vágjuk. 195 fokon alsó és felsõ sütésen, az alsó rácson 25 perc alatt ropogósra
sütjük.

Likõrös meggyleves
Hozzávalók: 50 dkg magozott meggy, 10
dkg cukor, 1 szál fahéj, 1 kk szegfûszeg, fél
citrom leve, 2 dl tejszín, 2 dl felvert tejszínhab, 1 dl meggylikõr.

Meggyes–mákos
torta

Szirupot fõzünk, vízzel, meggylével, a likõrrel, cukorral, valamint ízesítésként a
citrommal, fahéjjal és a szegfûszeggel. Leszûrjük, és beletesszük a magozott megygyet, majd a sima hideg tejszínt. Behûtjük,
majd tálaláskor tejszínhabbal díszítjük.

Tepsis hús franciásan
Hozzávalók: 50 dkg sertéskaraj, 10 dkg
sárgarépa, 1 alma, 10 dkg zöldborsó, 2
krumpli, 1 tejföl, 1 kk liszt, 2 tojássárgája,
1 tojásfehérje, mustár, reszelt füstölt sajt.

kat, és a majoránnát sem sajnáljuk. Jól
összekeverjük, hagyjuk összeérni, majd jó
fél óra múlva gombócokat formálunk belõle. Olajon megfuttatjuk a maradék apróra vágott hagymát, rádobjuk az apróra vágott kaprot, majd a káposztát. Keverjük,
sózzuk, borsozzuk, majd egy tálba visszavesszük a felét.
A gombócok felét rátesszük a lábasban
maradt káposztára, annak tetejére a korábban kiszedett káposztát helyezzük, végül a maradék gombócokat rakjuk rá. Ha
maradt még egy kis káposzta és kapor, az
mehet a tetejére. Ezt követõen jó félig felöntjük vízzel, melybe tehetünk még ízlés
szerint zúzott fokhagymát. Addig fõzzük,
amíg a rizs megpuhul – de ne sokáig, hogy a
káposzta ne legyen nagyon puha –, és a
végén a lisztes tejföllel behabarjuk.

Krumplis–kapros
hajtogatott

A húst szeleteljük fel, és pár perc alatt süssük elõ kevés olajon. A zöldségeket és az
almát kockázzuk fel, együtt pároljuk meg.
Majd a hússal együtt tegyük egy tepsibe (a
leve nélkül).
A tejfölt, a lisztet, a tojássárgáját és a felvert fehérjét keverjük össze a mustárral és
öntsük a húsra. Szórjuk meg a lereszelt füstölt sajttal, és forró sütõben süssük készre.

Kapros nyári káposzta
Hozzávalók: nagy fej idei káposzta, 1,5 kg
darált lapocka, 1,5-2 bögre rizs (ki menynyire szereti rizsesen), 2 tojás, 4 közepes
fej vöröshagyma, fokhagyma gazdagon, 2
csokor kapor, tejföl, 2 ek liszt, só, bors,
majoránna.
Elõször húsgombócokat készítünk. A darált húst sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk az
apróra vágott vöröshagymát, az összezúzott fokhagymát, a rizst, beleütjük a tojáso-

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 25 dkg tejföl, 2 ek
olaj, 2 db tojássárgája, 1/2 ek só, 1 cs instant élesztõ, 2-3 ek burgonyapüré (elhagyható); hozzávalók a kenéshez: sertészsír, 1
csokor kapor, só.
A lisztet, a tejfölt, az olajat, a tojások sárgáját, valamint a sót, az élesztõt és a
krumplipürét összedolgozzuk, másfél órára meleg helyre tesszük keleszteni. Ha
megkelt a tészta, kinyújtjuk, megkenjük a

Hozzávalók a piskótához: 200 g tojásfehérje
(6 nagyobb tojás), 200 g kristálycukor, 200
g darált mák, 50 g liszt, 100 g hámozott, savanykás reszelt alma, egy citrom reszelt
héja; a krémhez: 25 dkg mascarpone, 2,5 dl
tejszín, 1 cs zselatinfix, 8 dkg porcukor, 1
tk vaníliaesszencia; a tetejére: 1 üveg
meggybefõtt, 1 csapott ek zselatin, 1 citrom reszelt héja, ízlés szerint: fahéj, gyömbér, szegfûszeg, cukor, 30 g étcsokoládé lereszelve.

A tojások fehérjét a cukorral kemény habbá verjük. Óvatosan beleforgatjuk a darált
mákot, a lisztet, az almát és a citromhéjat.
Egy 22 cm-es tortaforma alját kibéleljük
sütõpapírral. A masszát három egyenlõ
részre osztjuk, és külön-külön megsütjük
180 fokra elõmelegített sütõben. Ha már
barnul a teteje, akkor biztosan megsült.
(A tésztát úgy tudjuk a legpontosabban elosztani, ha lemérjük. 750 g az összsúly, a
tortaformát rátesszük a digitális mérlegre, és
minden adagnál 250 g-ot mérünk bele.)
A mascarponét kikeverjük a porcukorral
és a vaníliával. A tejszínt kemény habbá
verjük a zselatinfixszel, és hozzáforgatjuk
a mascarponéhoz. A mákos lapokat megkenjük ezzel a krémmel.
A meggybefõttet a levével együtt egy lábosba öntjük. Néhány evõkanállal kiveszünk a lébõl és elkeverjük benne a zselatint. A befõttet felforraljuk, ízesítjük a fûszerekkel, citromhéjjal, és ha szükséges,
akkor egy kis cukorral is. Visszavesszük a
hõmérsékletet, amikor már nem forr a lé,
akkor elkeverjük benne a zselatint. Addig
melegítjük csak, amíg a zselatin fel nem
olvad. Ha egy kicsit már hûlt, ráöntjük a
torta tetejére.
Tetszés szerint megszórhatjuk reszelt csokoládéval.
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HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Csanádi József háziorvos
a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 13-16.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 11.00-13.00.

Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

Dr. Farkas János háziorvos

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:

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

Szakaszhiba esetén (pl. egy egész utcában nem mûködik) hívja az E.ON-t:
06(25)433-444, 06(80)205 020. Ha egy lámpatest hibás, hívja a polgármesteri hivatalt: 06(25)520-200, vagy a WATT-ETA Kft.-t: 06(72)511-599.

Dr. Práger Péter háziorvos

Ha a lakásban áramkimaradás van:

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

E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020 (vezetékes telefonról ingyenes). E-mail-en (hálózattal kapcsolatos ügyekben): aramhalozat@eon.hu. Postacím:
E.ON Ügyfélszolgálat 7602 Pécs, Pf.:197.

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

Ha nem ég a gáz...!
Hibabejelentés: 06(80)301-301 (vezetékes telefonról ingyenes). Ügyfélszolgálat: 06(40)220-022. E-mail-en (hálózattal kapcsolatos ügyekben): gazhalozat@eon.hu. Levélben: E.ON Ügyfélszolgálat 7602 Pécs, Pf. 197. Faxon:
E.ON Ügyfélszolgálat 06(93)310-802

Dr. Nemes Mária háziorvos

Ha „süket” a telefon...!

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

Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabejelentés: 1445.

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

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

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

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573
4908. Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K:
9.30-10.30, tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

KÖZPONTI ÜGYELET H-P: 17-7 óráig, P: 12-7 óráig,
hétvégén és ünnepnapokon 7-7 óráig
Ady Endre út 79-83., 06 (70) 370 3104
MENTÕSZOLGÁLAT / MENTÉSI HÍVÓSZÁM: 104

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a katasztrófavédelem a 105-ös telefonszámon hívhatók. A mentõk, a rendõrség, a katasztrófavédelem egyetlen
számon is elérhetõk még: 112.

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk, elhullott vagy
elütött állati tetemet fedez fel,
hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Fejér Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Fõosztályát: 00(22)514-300, vagy a kárelhárítási ügyelet telefonszámát:
06(22)514-314

Kéményseprés:
Kémény Zrt. 06(22)550-100

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül,
eldugult a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:
Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanapokon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van: Közév Kft.:
06(25)508-990, 06(25) 460-128.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126, 06(25)520-150,
ügyelet: 06(30)552-4904. Megyei utak esetén a 06(22)316-271, országos
útinform: 06(1) 3227-052, 06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:

SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,
06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (70) 370 3104.
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.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig, szombattól
hétfõ reggelig, 7.30–7.30-ig.

hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés
Menetrendi információk:
távolsági busz: KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ:
Székesfehérvár, autóbuszállomás, telefon: 06(22) 514-714
MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).
Helyi buszjárat: Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság:
06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25) 520-260, 06(25) 520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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A Sárbogárdi Járási
Hivatal elérhetõségei és
ügyfélfogadási rendje:
Kormányablak Osztály
ügyfélfogadása
Sárbogárd, Hõsök tere 2. földszint,
telefon: (25) 795-249, (25) 795-229,
fax: (25) 520-290,
e-mail:
kormanyablak.sarbogard@fejer.gov.hu,
hétfõ 7.00–17.00, kedd 7.30–12.00,
szerda 7.30–16.00, csütörtök 8.00–18.00,
péntek 7.00–12.00

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

hatósági és szociális igazgatási
hatáskörök tekintetében
ügyfélfogadás
hétfõ 8.00–11.30, szerda 8.00–11.30 és
12.30–15.00, péntek 8.00–11.30

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNY / NYÍLT TÉR
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KÉRDEZTÉK
MIKOR VAN ÜGYFÉLSZOLGÁLAT A HIVATALBAN?
Egy lakó azzal a panasszal jött szerkesztõségünkbe, hogy csak szerdán van ügyfélfogadás
a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatalban.
Saját tapasztalatunk és a polgármester is azt erõsítette meg, hogy ez nem így van. A hivatal nyitvatartási ideje alatt folyamatosan van ügyfélszolgálat a bejárattól balra, az üveges
pultnál, ahol számos ügy elintézhetõ. A polgármester és a jegyzõ is mindig elérhetõk,
amennyiben házon belül tartózkodnak és elfoglaltságaik engedik. A különbözõ osztályok ügyfélfogadása korlátozódik csak a hétfõi és szerdai napra, ahová a speciálisabb
ügyekkel lehet fordulni.
Érdemes esetleg elõzetesen telefonon érdeklõdni, hogy milyen üggyel hová lehet fordulni, és ha szükséges, idõpontot kérni.

MIKOR VAN VARGA GÁBOR FOGADÓÓRÁJA?
E kérdéssel fordult hozzánk egy lakó, mivel hiába kereste a régi tanácsházában lévõ képviselõi irodában az országgyûlési képviselõt.
Varga Gábor ezúton arról tájékoztatja a választókörzet lakóit, hogy e-mailen (varga.gabor@fidesz.hu), illetve a facebookon kereshetik õt, ahol mód nyílik személyes találkozó egyeztetésére is igény esetén.

GAZ A SZOMSZÉDBAN

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

A Rózsa utcából érkezett jelzés, hogy a 11-es számnál a nyitott udvarrészen nagy a gaz,
már nyolc éve nem nyírják, nem vágatják le rendesen a távol élõ tulajdonosok.
Az önkormányzatot kérdeztük, hogy ilyen esetben mit lehet tenni. Megtudtuk: amennyiben parlagfûveszély áll fenn, akkor bemegy a területre a parlagfûkommandó és a vágás
költségét illetve a büntetést kiszámlázzák a tulajdonosnak. Egyéb esetben, mivel magántulajdonról van szó, nem mehetnek be csak úgy egy ingatlanra, hanem felszólítják a tulajdonost, hogy kaszálja le a gazt.

Foglalkoztatási Osztály
ügyfélfogadása

PARKOLÁS A FÜVÖN

Sárbogárd, Túry Miklós u. 3.,
telefon: (25) 508-175, (25) 407-317,
fax: (25) 508-175,
e-mail:
foglalkoztatas.sarbogard@fejer.gov.hu,
hétfõ 8.00–14.00, szerda 8.00–14.00,
csütörtök 8.00–14.00, péntek 8.00–12.00

Fölháborító, hogy az új üzletközpontban többfelé a füvön parkolnak az autók, hiába vannak kint jelzõtáblák, amik csak az áruszállítóknak adnak szabad utat, de nekik se a fûre,
és nem órákig! Az üzletközpont területén való parkolás az ott lakók, ottani üzlettulajdonosok és alkalmazottaik számára sem engedélyezett, se a (gyalogosokra, nem gépkocsiforgalomra tervezett) térkövön, se a füvön. A testületi ülésen is megfogalmazódott már
az igény, és ezúton is kérik többen, hogy a rendõrség gyakrabban ellenõrizzen az új
üzletközpontnál, és figyelmeztesse, büntesse a renitenseket!

gyámügyi hatáskörök tekintetében
ügyfélfogadás

Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

Földhivatali Osztály ügyfélfogadása
Sárbogárd, Hõsök tere 17.,
telefon: (25) 508-615, (25) 508-020,
fax: (25) 518-021,
e-mail: foldhivatal.sarbogard@fejer.gov.hu,
hétfõ 8.00–15.30, kedd 8.00–10.00,
szerda 8.00–15.30,
csütörtökön nincs ügyfélfogadás,
péntek 8.00–12.00

Ügysegédek ügyfélfogadása
Alap – szerda 13.00–15.00, Dózsa Gy. u. 31.;
Alsószentiván – szerda 15.00–16.00, Béke
u. 56/a.; Cece – kedd 8.00–12.00, csütörtök
12.30–16.00, Deák F. u. 13.; Hantos – hétfõ
8.00–9.00, Nagylóki u. 3.; Igar – péntek
10.00–11.00, Fõ u. 1.; Mezõszilas – péntek
7.30–10.00, Fõ u. 111.; Nagylók – hétfõ
9.00–10.00, Hunyadi J. u. 1.; Sáregres –
hétfõ 13.30–14.30, Kossuth u. 10.; Sárkeresztúr – szerda 8.00–12.00, Fõ u. 34.;
Sárszentágota – csütörtök 8.00–10.00, Május 1. u. 1.; Vajta – hétfõ 15.00–16.00, Szabadság tér 1.
Simon János hivatalvezetõ

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
A következõ pár kötötte össze hivatalosan is élete fonalát Sárbogárdon június 3-án:

MOLNÁR KRISZTINA marcali és
MOLNÁR
PAPP ATTILA CSABA cecei lakosok.
A neveket az önkormányzat közlése alapján,
a házaspár hozzájárulásával tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást,
a nehézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!
Szerkesztõség

HETI IDÕJÁRÁS
A hét végére ismét visszatér a strandidõ, országszerte 25 fok feletti értékekkel, enyhe éjszakákkal.
Szombaton délután ugyan lehetnek elszórtan záporok, de jelentõs csapadékra, heves zivatarokra nem
kell számítani. Az északnyugati szél is átmenetileg megélénkül, vasárnap az északira forduló szél meg
is erõsödik. A jövõ hét elején tovább fokozódik a meleg, egyre több helyen lépi át a csúcshõmérséklet a
30 fokot. Egyes helyeken már az éjszakák sem hoznak igazi felfrissülést, hiszen alig csökkenhet 20 alá a
minimumhõmérséklet. A szél gyengül és délnyugatira fordul. Kedden érkezhet egy front, élénk északnyugati széllel, záporokkal, esetleg zivatarokkal, a hét második felére akár lehûléssel.
www.metnet.hu
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Pont, pont, pontocskák
Bravúros pontszerzés
Bicske–Sárbogárd 1-1 (1-0)
Bicske: Milinte Árpád – Katona Lajos, Sötét Dávid, Budovinszky Krisztián, Dukon
Gergõ, Köntös Dániel, Varga Zoltán,
Pump Szabolcs, Szarvas Péter, Szilágyi
László, Molnár Attila.
Cserék: Marton Henrik, Máté Dávid, Bencze
Márk, Németh Erik, Deák Richárd, Móri
Tamás.
Vezetõ edzõ: Raffai Rudolf.
Sárbogárd: Deák Miklós – Gráczer Bence,
Nagy Ármin, Hegedûs György, Gráczer
Bálint, Németh Kristóf, Tóth Zsolt, Bezerédi Ádám, Gráczer Gergõ, Laták Bertold, Horváth Ádám.
Cserék: Simon Csaba, Krajcsovics Péte,
Nagy Krisztián.
Vezetõ edzõ: Gracza Tibor.
A 31. percben a hazaiaknak sikerült feltörni a Sárbogárd masszív védelmét. A jobb
oldalról beívelt labdára Budovinszky K. a
védõk fölé emelkedve a kapuba fejelt, 1-0.
A gól után a vendégek dolgoztak ki helyzeteket Milinte Á. kapuja elõtt, aki Gráczer
Bence fejesét bravúrral hárította.
A második félidõ vendégtámadásokkal indult. Az 57. percben az oldalról beadott
labda Bezerédi Á. elé került, aki a lehetõséget kihasználva a kapuba lõtt, 1-1.
A mérkõzés végéig mindkét oldalon adódtak helyzetek, de a hálók érintetlenek maradtak.
Tabella – VISZLÓ TRANS,
megyei I. osztály, felnõtt
1. Iváncsa
30 26
2. Bicske
30 23
3. Mór
30 20
4. Martonvásár 30 18
5. Ercsi Kinizsi
30 16
6. Sárbogárd
30 15
7. Sárosd
30 14
8. Gárdony–Agárd30 14
9. Tordas
30 11
10. Polgárdi
30 12
11. Baracs
30 10
12. L.komárom 30 6
13. Pátka
30 5
14. Mezõfalva
30 5
15. Velence
30 5
16. Aba–Sárvíz 30 3

3
4
7
6
4
5
7
6
7
1
7
3
5
5
1
3

1 135
3 105
3 95
6 64
10 67
10 61
9 54
10 68
12 52
17 39
13 39
21 52
20 32
20 35
24 32
24 28

18 117 81
19 86 73
28 67 67
38 26 60
48 19 52
57 4 50
43 11 49
46 22 48
53 -1 40
57 -18 37
65 -26 37
85 -33 21
63 -31 20
96 -61 20
98 -66 16
144 -116 12

Minden jó, ha a vége jó
Bicske U19–Sárbogárd U19
2-3 (2-1)
Bicske U19: Rigó Máté – Fekete Zsolt,
Máté Szabolcs Levente, Fehér János, Jakab Dániel, Jakab Ákos, Schneider Dávid,

Tokaji Zoltán, Pásztor László Márk, Szücs
Zsolt, Peinlich Dávid.
Cserék: Nagy Dominik Viktor, Kis Róbert.
Sárbogárd U19: Brúzsa Sándor Patrik –
Pajor Tamás, Horváth Zsombor, Nagy Ferenc, Sükösd Gergõ, Gyökér Kristóf, Molnár Márk, Ambrózi Miklós, Demeter Dávid, Vagyóczki Patrik, Bögyös Bendegúz
Géza.
Cserék: Fekete András, Husvéth Tamás.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
A középmezõnyhöz tartozó Bicske már a
2. percben megszerezte a vezetést. Jakab
D. talált a vendégek kapujába, 1-0. A nagy
meleg érzõdött a csapatok játékán és a
koncentráltság hiánya miatt sorra kimaradtak a sárbogárdi lehetõségek. A 32.
percben sikerült Sükösd G. találatával kiegyenlíteni a mérkõzés állását, 1-1. A félidõ befejezése elõtt, a 43. percben a védelem megingását kihasználva Fehér J.
góljával hazai vezetéssel vonultak szünetre
a csapatok, 2-1.
A második félidõben a hazaiak az eredmény tartására törekedtek. A 75. percben
Sükösd G. újabb góljával ismét kiegyenlítette az eredményt, 2-2. A fáradtság jelei
mutatkoztak a csapatokon, és a döntetlen
eredménnyel elégedett volt mindenki. A
91. percben szabadrúgáshoz jutott a Sárbogárd. Demeter D. 18 méterrõl védhetetlenül lõtte a léc alá a labdát, 2-3.
Fegyelmezetten játszó hazaiak ellen sikerült megszerezni a gyõzelmet.

Cserék: Papp Márk Soma, Tóth Tamás,
Bere Dávid, Böjte Dávid, Böjte László.
Sárbogárd II.: Brúzsa Sándor Patrik –
Vagyóczki Patrik, Kacz Sándor, Rigó
László, Nagy Tamás, Berta János, Pajor
László, Vámosi Dávid, Gráczer Bálint,
Krajcsovics Péter, Pajor Tamás.
Cserék: Somogyi László, Dombi Zoltán.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
A korai hazai gól ismét a vereség elõszelét
éreztette. Az 5. percben Vukajlovics P.
góljával szerzett vezetést az Adony, 1-0. A
gól kissé felrázta a vendégeket, és Krajcsovics P. 19. percben lõtt góljával sikerült
egyenlíteni, 1-1. Továbbra is a hazaiak támadásai jelentettek több veszélyt, aminek
az eredménye Varga Z. 27. percben lõtt
gólja volt, 2-1. A félidõ 42. percében az oldalról belõtt labda Kacz S. lábáról került
Brúzsa S. P. kapujába, 3-1.
A szünet után a hazaiak a kétgólos elõny
birtokában az eredmény tartását tûzték ki
célul. A vendégek birtokolták a labdát és
több gólszerzési lehetõséget dolgoztak ki.
Az 53. percben a kapu elõtti kavarodásban
Pajor T. a hozzá került labdát 8 méterrõl a
léc alá lõtte, 3-2. Megcsillant a pontszerzés
lehetõsége a sárbogárdi fiúk elõtt. A 64.
percben formás vendégtámadás végén
Gráczer Bálint higgadtan helyezett a hálóba, 3-3.
A második félidõben nyújtott teljesítménnyel sikerült ponttal távozni Adonyból.

Tabella – VISZLÓ TRANS,
megyei I. osztály, U19

Tabella – AGÁRDI TERMÁL,
megyei II. osztály, dél, felnõtt

1. Nádasdladány 29 22 4 3 110
2. Velence
30 20 4 6 83
3. Iváncsa
30 19 4 7 114
4. Sárbogárd
30 19 2 9 94
5. Kápolnásnyék 30 18 2 10 99
6. Felcsút
30 16 3 11 113
7. Bicske
30 15 3 12 97
8. Mór
30 13 9 8 92
9. Mezõfalva
29 13 5 11 80
10. Szár
30 12 4 14 100
11. P.szabolcs
30 12 4 14 81
12. Ercsi Kinizsi 30 9 4 17 72
13. L.komárom 30 8 2 20 54
14. Polgárdi
30 6 5 19 71
15. Tordas
30 5 4 21 61
16. Pusztavám 30 1 3 26 38
Pusztavámtól levonva -4 pont.

30 80 70
43 40 64
40 74 61
56 38 59
51 48 56
71 42 51
86 11 48
63 29 48
81 -1 44
86 14 40
87 -6 40
95 -23 31
123 -69 26
121 -50 23
166 -105 19
160 -122 2

Ellentétes félidõk
Adony–Sárbogárd II. 3-3 (3-1)
Adony: Hamar Dávid – Budai Zoltán,
Szántó István, Szántó Patrik, Lédeczi
Márk, Németh Tamás József, Varga Zoltán, Vukajlovics Péter, Erdei Erhard, Czeilinger Zsolt, Nebucz Márk.

1. Ikarus–M.hegy 26 22 1 3 108 26 82 67
2. Kisláng
26 19 3 4 109 30 79 60
3. Enying
26 14 4 8 91 54 37 46
4. Szabadegyháza 26 14 4 8 76 54 22 46
5. Seregélyes
26 13 5 8 50 40 10 44
6. Káloz
26 11 8 7 45 40 5 41
7. Pusztaszabolcs 26 11 2 13 48 74 -26 35
8. Adony
26 9 6 11 54 60 -6 33
9. LMSK
26 9 5 12 48 68 -20 32
10. Besnyõ–
Iváncsa II.
26 9 4 13 61 70 -9 31
11. Sárbogárd II. 26 7 5 14 44 69 -25 26
12. Ráckeresztúr 26 6 5 15 34 74 -40 22
13. N.karácsony 26 5 4 17 44 93 -49 19
14. Rácalmás
26 2 6 18 33 93 -60 12
Besnyõ, Nagylók csapata kizárva.
MPF Ráckeresztúr csapatától -1 pont levonva.
Szántó Gáspár
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SZOMBAT DÉLUTÁNI LÁZ
Családi nap a sárbogárdi sportpályán 2017. június 10-én
* 14 órakor gyülekezõ
* 15 órakor TAO-átadás (Bencsik István FMLSZ-elnök, Schneider Béla FMLSZ-titkár,
Varga Gábor országgyûlési képviselõ, dr. Sükösd Tamás polgármester)
* fotókiállítás régi képekbõl

Utána kellemes délutáni kikapcsolódás
JÁTÉK, MÓKA, KACAGÁS:
UGRÁLÓVÁR * FÕZÕVERSENY * TENGÓVERSENY *
BUBORÉKFOCI * CSOCSÓ (ÉLÕ EMBERES)
Mindenkit szeretettel várunk!
Sárbogárd SE

FOCITÁBOR
A Sárbogárd SE ebben az évben is megszervezi a 6–16 éves korosztály részére a napközis 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 utánpótlásedzõi tartanak foglalkozásokat.
Jelentkezni lehet: Sallai Attila – 06 (70) 3630 473, Lajtos András – 06 (30) 7010 169
Sárbogárd SE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Sárbogárd SE pályázatot hirdet az egyesület arculatának megtervezésére.
A csapat színe, zászló, címer és csapatereklyék (sapka, sál, kitûzõ).
A pályázat 1–3. helyezettjei díjazásban részesülnek.
1. helyezett: örökös bérlet, 2. helyezett: 3 éves bérlet, 3. helyezett: 1 éves bérlet az egyesület valamennyi hazai rendezvényére.
A pályázat leadási határideje: 2017. június 30.
A pályázat benyújtásának helye: e-mail: nagy.laszlo@szegletkogeneral.hu

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320. Szerkesztõség,
kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Nyitva tartás: H-P: 8-17 óráig. Telefon: 06 (25) 508-900.
E-mail: bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az
interneten Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Mágocsi
Adrienn, Hargitai Gergely, Jákob Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs, Leszkovszki Albin, Rehák Sándor, Rehák Tamás, Szántó
Gáspár és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Hargitai-Kiss Balázs. Elõkészítés
és utómunka: Heiland Ágnes, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási
határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a
nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések:
szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját
terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken.
Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. Negyedévre: 2700 Ft, félévre: 5100 Ft, egész évre: 9600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44
Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu
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Meghívó

Veszélyes fák kivágása 06 (20) 437 4869
Redõnyös 06 (30) 966 8446
Költözés miatt eladó fenyõ szobabútor, heverõk, hûtõgép, fagyasztó, mosógép, háztartási eszközök. 06 (25) 625 041, 06 (30) 7930 877
B-kategóriás jogosítvánnyal, mozgóbolti eladót felveszünk. Érdeklõdni: 06 (30) 382 4133
Családi ház Sárbogárd belterületén eladó 06 (30) 280 3436
Ingyen lucerna újvetésû, elvihetõ Sárhatvanból. Telefon: 06 (30) 9381 681

Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2017. június 9-én
(pénteken) 9 órakor
ülést tart.

Kõmûvest és festõt felveszek 06 (30) 364 9408
Morzsolt kukorica eladó 06 (70) 595 0972

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme (Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Napirend:

a Bogárdi TV-ben is látható!

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.

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
Kétszobás, összkomfortos CSALÁDI HÁZ, 1978-as, ELADÓ.
Hõszigeteléses vakolatú, gáz- és vegyes fûtéses.
Bajcsy-Zs. út 86., 06 30 552 4960
FÛKASZÁLÁST, BOZÓTIRTÁST, LOMTALANÍTÁST,
LAKÁSKIÜRÍTÉST vállalok.
06 30 294 3915
NYÁRI MUNKALEHETÕSÉG CECÉN!
Jó kereseti lehetõség (akár 10.000 Ft/nap)!
Rugalmas munkaidõ! Jogosítvány szükséges.
Érdeklõdni: 06 30 905 0965

3. Sárbogárdi civil szervezetek beszámolója a
2016. július 1.–2017. május 15. között végzett tevékenységükrõl, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról.
4. Tájékoztató a Sárbogárd–Hantos–Nagylók
Szociális és Gyermekjóléti Társulás tevékenységérõl.
5. Tájékoztató a szociális gondoskodás körében
végzett 2016. évi hatósági munkáról.
6. A 2017/2018-as nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása.
7. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda pedagógus- és
nevelést–oktatást segítõ alkalmazotti létszámának felülvizsgálata a 2017/2018-as nevelési évre
vonatkozóan.
8. Sárbogárd Város Önkormányzata 2016. évi
maradványának elszámolása.
9. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésérõl
szóló 5/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet
módosítása.
10. A nem közmûvel összegyûjtött háztartási
szennyvíz begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 16/2013. (III. 13.) önkormányzati
rendelet módosítása.
11. Tájékoztató a „Sárbogárd város közigazgatási területén végzendõ helyi menetrend szerinti autóbusszal történõ személyszállítási tevékenység ellátása” tárgyú pályázati eljárás eredményérõl.
12. Helyi alapítványok részére sportcélú támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2017. évre.
13. Helyi alapítványok részére mûködési és rendezvényi támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2017. évre.
14. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.
15. Tájékoztató az elõirányzatok és a tartalék
alakulásáról.
16. Bejelentések.
Dr. Sükösd Tamás polgármester
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KARATEÉVZÁRÓ

Június 3-án (szombaton) Németh Attila 6 danos mester vezényletével zárták az idei tanévet a sárbogárdi SHOTOKAN karatésok.
A rendezvény vendége Bruzsa Ferenc 7 danos mester volt, aki egykor Sárbogárdon élt. Az edzõtábor egyben megemlékezés volt Antal János Sihan 9 danos mesterre, aki a magyar karate megalapítója
volt és sajnos februárban elhunyt. Antal seinsei rendszeresen látogatott Sárbogárdra és sok technikát tanított tanítványainak. A
megemlékezés alkalmából 2 gyermeke, ifj. Antal János 3 dan és
Viktória is megtisztelték táborunkat.
A rendezvény szûk körben került megrendezésre, 40 fõ részvételével, a kezdõtõl a haladóig. Németh Attila vezetõ edzõ elmondta,
hogy minden évben tartanak emléktábort, és idõvel nemzetközi
nagyságúvá szeretnék kiterjeszteni, mert ennyi tisztelet jár a karate megalapítójának. A sárbogárdi testvérek, Németh László és Németh Attila a mester a leghûségesebb tanítványai közé tartoznak,
és kapcsolatuk szoros volt. E küzdõsport továbbfejlesztése Attilára és egykori mesterére, Ferencre vár. Ha mindenki olyan szorgalmas és kitartó lesz, mint õk, sok tehetség kerül ki a Sárbogárdi Karate Club soraiból.
Köszönetet szeretnénk mondani ezúton is támogatóinknak: a Légió 2000 Security Guard Kft.-nek, a Nihon Karate Koyokai SE-nek
és Bognár Józsefnek (BB-TRUCK).
Oss!
Sárbogárdi Karate Club

A Bogárdi Tévé mûsorrendje
KEZDÉS: 1, 8, 12, 19 ÓRAKOR.
Részletek a futószövegben.
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