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HÛSÍTÉS L ÓERÕVEL
Igazi nyárban mentünk szabadságra az elmúlt két hétben munkatársaimmal. A vakációnk most valóban a pihenésrõl szólt: kedvteléseinknek
hódoltunk, semmit tettünk, házimunkát csak módjával, és a kánikulában temperáltunk minden erõnkkel zárt ablakokkal–ajtókkal, a légmozgás mindennemû elõsegítésével (legyezõ, ventilátor, légkondicionáló, bicikli és csónak), hideg folyadékpótlással, valamint kívül-belül
vízzel.
Mint a kép is tanúskodik
róla: van, aki lóerõvel
hajtatott az egyik helyi
áruházba
szélsebesen
frissítõért az alacsonyabb
hõmérséklet elérésének
érdekében. „Országomat
egy lóért” – szól a híres
Shakespeare-idézet. Felõlem most jöhet ló, vagy
akár hó is, bármi, ami
enyhülést hoz.
Hûsítõ áramlatokat kívánok!
Hargitai–Kiss Virág

Vigyázat!
25000 Volt!

A g y e r m e k e k k e l eg y ü t t
Jézus közelében

Írás a 3.
oldalon.

Írás a 6-7. oldalon.
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Új mentõautó
Új esetkocsi váltotta fel a Sárbogárdi Mentõállomás egyik
régi jármûvét. A modern mentõt Tóth Raynald, az állomás vezetõje mutatta be lapunknak.
– Mióta van a birtokotokban a gépjármû?
– Körülbelül egy hónapja kaptuk.
– Miben különbözik az új jármû a régitõl?

– Ami kívülrõl is látszik, az az, hogy több lámpa van rajta, ezek
erõsebbek is, mint az elõzõ gépjármûvön lévõk, illetve a légkürtöt
elektromos kürt váltotta fel, ami abban nagy segítség, hogy kivonulások alkalmával jobban észlelnek minket. A belsõben a legnagyobb különbség motorikusan, hogy ez már automata váltóval
van szerelve. Nagyjából ugyanazt a 165 lóerõ teljesítményt tudja,
mint a manuális váltós, viszont a használata sokkal egyszerûbb.
Változott a betegtér elrendezése is, sokkal jobb a hordágy, ami a

betegeknél többféle pozíció kialakítására alkalmas, könnyebb a
mozgatása, aminek a beteg átrakásánál van nagy jelentõsége számunkra.
– Mit szóltak az autóvezetõk az új jármûhöz, mennyire elégedettek?
– Nagyon elégedettek vele. A manuális váltó után elõször egy kicsit szokatlan volt az automata. Külön tesztet kellett elvégezniük
ahhoz, hogy ezt a gépjármûvet is vezethessék.
– Van-e a belsõ felszereltségben plusz, amivel gazdagodtatok?
– Igen, annyiban változott a belsõ felszereltség, hogy kaptunk
egy modern, legújabb
típusú, Newport lélegeztetõgépet,
amely mindenre képes, amit egy intenzív
osztályon bármelyik
lélegeztetõgép tud.
Hargitai–Kiss Virág
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25 0 0 0 V ol t
Habár gazdaságilag szeretne Sárbogárd a nagyobb városok nyomába érni, számos esetben jobb, hogy kisvárosként védettebb helyzetben vagyunk. Sajnos azonban van, ami
minket sem kerül el.
Az utóbbi idõszakban több súlyos, illetve halálos végkimenetelû, fölkavaró szelfis (telefonos önarckép készítése közben történt) balesetrõl hallhattunk. Hihetnénk, hogy velünk ez nem történhet meg, mert, ugye, kisváros vagyunk. Ám mégis.
Arról értesült szerkesztõségünk, hogy egy
tizenéves kislány egy társával a sárbogárdi
vasúthoz ment szelfit készíteni egy vagon
tetején. A fényképezéshez használt szelfibot azonban hozzáért a vagonhoz közeli
nagyfeszültségû vezetékhez.
Gyõrfi Pál, az Országos Mentõszolgálat
kommunikációs és PR-igazgatója tájékoztatása szerint a kislány súlyos égési sérüléseket szenvedett. A szükséges helyszíni ellátás után budapesti égési centrumba
szállították.

A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
Kommunikációs Szolgálata arról tájékoztatta lapunkat, hogy a sárbogárdi vasútállomáson történt esetnél megjelent a rendõrség, azonban részükrõl intézkedésre
nem került sor. A Sárbogárdi Rendõrkapitányságon az eseménnyel összefüggésben
nem indult eljárás.
A MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága ezúton is felhívja a figyelmet: a felsõvezeték, illetve a felsõvezeték-hálózat más
részeinek (oszlopok, kapcsolók) érintése

KÉK HÍREK
Elveszítette uralmát
Közúti közlekedési baleset történt 2017.
július 26-án délelõtt Sárbogárdon a Szent
István úton, ahol egy Peugeot típusú személyautó 41 éves helyi vezetõje haladása
során – eddig tisztázatlan körülmények
között – elveszítette uralmát a jármûve felett és az árokba hajtott, ahol egy beton
hídnak ütközött. A balesetben a gépkocsi
sofõrje, valamint három utasa nyolc napon
belül gyógyuló, könnyû sérüléseket szenvedtek.
Sárbogárdon az Ady Endre útról érkezett
bejelentés közúti közlekedési balesetrõl a
rendõrségre 2017. július 27-én délelõtt.
Egy 89 éves helyi lakos kerékpárral közle-

kedett Rétszilas irányába, azonban elindulását követõen elveszítette uralmát a jármûve felett és nekiütközött egy vele azonos irányba közlekedõ Iveco típusú tehergépjármûnek. Az ütközés következtében a
kerékpáros nyolc napon belül gyógyuló,
könnyû sérülést szenvedett. A baleset bekövetkezésének körülményeit a Sárbogárdi Rendõrkapitányság vizsgálja.

Elsodort egy gyalogost
Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt 2017. július 28-án délután
Sárbogárdon a Köztársaság út és Vasút utca keresztezõdésében. Egy Pusztaegres felõl érkezõ személygépkocsi 63 éves vezetõ-
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életveszélyes. A villamos felsõvezetéknek
már a megközelítése is életveszélyes, 2 méteres távolságban is már halálos áramütést
okozhat. Az ilyen elektromos berendezéseken, velük összefüggõ szerkezeteken, teherkocsikon nemzetközi jelölések is láthatók a magyar feliraton kívül (elektromos
nagyfeszültségre utaló villám, „25 kV” feszültségi érték egyértelmû feltüntetése). A
vasút veszélyes üzem, az utasok csak a kijelölt közlekedõ utakat, átjárókat, peronokat használhatják. Szigorúan tilos a jármûvek alá menni, illetve azok tetejére felmászni.
A fenti eset szolgáljon tanulságképpen
mások számára, hogy egy jó fotó nem ér
meg ekkora kockázatot. Szimpatikus az a
megmozdulás, amely arra sarkall, hogy tegyük félre a telefont, ne annak kameráján
keresztül szemléljük és éljük meg a minket
körülvevõ világot. Azaz ne egy virtuális valóságban, valóságnak éljünk, hanem itt, a
jelenben.
Hargitai–Kiss Virág

je haladása során elsodort egy gyalogosan
közlekedõ 20 éves helyi lakost, aki ennek
következtében súlyos sérülést szenvedett.
A baleset bekövetkezésének körülményeit
a Sárbogárdi Rendõrkapitányság vizsgálja.

Eltiltották,
mégis vezetett
Sárbogárdon a Tinódy úton ellenõriztek a
járõrök 2017. augusztus 6-án délután egy
Opel típusú személygépjármûvet és annak
alapi vezetõjét. A rendõrök az intézkedéskor megállapították, hogy a 42 éves férfit
korábban a Sárbogárdi Rendõrkapitányság eltiltotta a jármûvezetéstõl, ezért az
egyenruhások elfogták, a rendõrkapitányságra elõállították, majd õrizetbe vették.
Az ügyben jármûvezetés eltiltás hatálya
alatt szabálysértés elkövetése miatt indult
eljárás.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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MOVE Béta Szivárvány Támogató Szolgálat
A MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft. fenntartásában mûködik a MOVE Béta Szivárvány Támogató Szolgálat.

A Szolgálat ellátási területe
Sárbogárd város közigazgatási területe: Alap, Alsószentiván,
Cece, Hantos, Igar, Nagylók, Mezõszilas, Sáregres, Sárbogárd,
Vajta.

A szolgálat célja
A fogyatékkal élõ személyek lakókörnyezetben történõ ellátása,
elsõsorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, életvitelük önállóságának megõrzése mellett a lakáson belüli
speciális segítségnyújtás biztosítása.

A szolgáltatás igénybevételérõl
Az Ellátott, illetve törvényes képviselõje által beadott kérelem
alapján a szolgálatvezetõ biztosítja a kérelmezõ részére a Támogató Szolgálat, mint személyes gondoskodást nyújtó szociális
alapszolgáltatás igénybevételének lehetõségét. A szolgáltató
szerzõdésben biztosítja az Ellátott részére az alábbi szolgáltatást
(szolgáltatásokat):
Személyre szabottan és célirányosan történõ személyi segítés
szakképzett személyi segítõkkel, fizikai és mentális gondozás keretében.

Tevékenységeink közé tartozik:

Szállító szolgálat: egy 9 személyes minõsített kisbusszal áll klienseink rendelkezésére, elõzetes idõpont-egyeztetést követõen (az
alapvetõ szükségletek kielégítését segítõ szolgáltatásokhoz való
hozzájutás biztosítása, a fogyatékos személy munkavégzését,
munkavállalását segítõ szolgáltatások).
– intézményekbe szállítás (óvoda, iskola, bölcsõde, nappali otthon…)
– munkahelyre szállítás
– közszolgálati intézményekbe szállítás
– egészségügyi intézményekbe szállítás
– kulturális szolgáltatókhoz szállítás
– egyéb szállítások (bevásárlás, temetõlátogatás…)

– gondozási, ápolási tevékenység (mosdatás, fürdetés, öltöztetés,
vetkõztetés, incontinens termék cseréje, gyógyszerek felíratása,
kiváltása, adagolása, vérnyomás-, vércukormérés)
– felügyelet biztosítása (fogyatékkal élõ felnõtt, gyermek felügyelete, utazás közbeni kísérése)
– háztartási segítségnyújtás (vásárlás segítése klienssel, vagy kliens nélkül, étkezés segítése, etetés, folyadékpótlás, besegítés a
házimunkába)
– készségfejlesztési tevékenység (kézmûves-tevékenység, kézimunkáztatás, finommotorikát fejlesztõ tevékenységek, segédeszközök alkalmazásának segítése, tornáztatás, meseolvasás, felolvasás, fejlesztõpedagógiai tevékenység segítése, konstrukciós játék alkalmazása)
– segítségnyújtás közszolgáltatás igénybevételére (dokumentumok kitöltésében, benyújtásában, kísérés, postai, banki szolgáltatások igénybevételének segítése, orvosi ellátás igénybevételének
segítése, ügyintézés, megbízás alapján végrehajtott feladatok)
– mobilizáció (lakókörnyezeten belül, vagy kívül, ágyban történõ
mozgatás)
– szabadidõs tevékenységek részvételében történõ támogatás
– szállításhoz kapcsolódó személyi segítés

Regisztrációs feltételeink (törvényi elõírás szerint):
fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka, emelt összegû családi pótlék, orvosi dokumentáció.

Információnyújtás:
A hét minden napján: 8–16 óráig Sárbogárdon,
az Ady Endre út 87. szám alatt (a sárbogárdi rendõrség
épülete mellett) Szarvas Mónikánál,
illetve a következõ telefonszámon: 06 (30) 327 8902.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

GRÓSZ SÁNDORNÉ
(Németh Mária)
búcsúztatásán részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

A Bogárdi Tévé mûsorrendje
KEZDÉS: 1, 8, 13, 19 ÓRAKOR.
Részletek a futószövegben.
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város
Önkormányzatának
képviselõ-testülete
2017. augusztus 11-én
(pénteken)
9.00 órakor ülést tart.
Az ülés helye:
a polgármesteri hivatal
díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

KÖZÉRDEKÛ
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KIEGÉSZÍTÉS
A legutóbbi lapszámunkban közölt Mi a helyzet Abán? címû cikkhez kiegészítésképpen az újság megjelenését követõen, július 21-én érkezett válasz a Veszprém Megyei
Rendõr-fõkapitányságtól arra a kérdésemre, hogy milyen rendõrségi eljárás, vizsgálat
folyik Kossa Lajossal, Aba polgármesterével kapcsolatban, és milyen szakaszban van
az ügy.
Íme a válasz:
„Tájékoztatjuk, hogy a Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság Gazdaságvédelmi
Osztálya az abai önkormányzat gazdálkodási szabályszegéseivel összefüggésben több
büntetõeljárást folytat. A nyomozás érdekeire tekintettel egyéb információt nem áll
módunkban közölni.”
Hargitai–Kiss Virág

Jelentkezz tûzoltónak!

Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök
3. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésérõl szóló 5/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ
4. A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és az egyéb anyakönyvi családi események lebonyolítási
rendjérõl, szolgáltatási díjáról, valamint
az anyakönyvvezetõk közremûködésének, díjazásáról szóló 7/2017. (III. 23.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezése, új rendelet megalkotása.
Elõadó: jegyzõ
5. Sárbogárd város közigazgatási területén bérüzemeltetett, önkormányzati tulajdonban lévõ ivóvíz-, szennyvízelvezetõ és szennyvíztisztító víziközmûrendszerek 2018–2032. évi Gördülõ Fejlesztési Terve.
Elõadó: polgármester
6. Döntés a Nyíl és Kígyó utca forgalmi
helyzetérõl.
Elõadó: polgármester
7. Döntés a Sárbogárd 0238/36 és a /37
hrsz-ú ingatlanok bérbeadásáról.
Elõadó: polgármester
8. Pályázat benyújtása az önkormányzati épületek energetikai korszerûsítése
címû, TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívásra.
Elõadó: polgármester
9. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.
Elõadó: jegyzõ
10. Tájékoztató az elõirányzatok és a
tartalék alakulásáról.
Elõadó: jegyzõ
11. Bejelentések.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt hirdet beosztott tûzoltó
munkakörre.
Minden érdeklõdõ jelentkezését várjuk, aki elkötelezett a hivatásos szolgálat iránt.
A felvételi eljárás elsõ lépése a fizikai felmérõ sikeres teljesítése. A felmérõn való
részvétel feltétele egészséges orvosi igazolás, amelyet a háziorvosnak kell kitöltenie
és a felmérõre el kell hozni.
A fizikai felmérõ idõpontja a Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokságon
(Sárbogárd, Túry Miklós utca 12.):
2017. szeptember 4-e és 8-a között (hétfõ–péntek) 9.00 óra.
A beosztott tûzoltói képzésbe való bekerülés feltétele az elõzetes fizikai, egészségügyi
és pszichikai vizsgálaton történõ alkalmasság. Az alkalmassági vizsgálat menetét, tartalmát az 57/2009. (X. 30) IRM-ÖTM-PTNM együttes rendelet szabályozza. A fenti
alkalmassági vizsgálaton túl ún. kifogástalan életvitel ellenõrzésen is át kell esnie a
jelentkezõknek.
A hivatásos állományba vétel feltétele:
– 18. életév betöltése,
– büntetlen és kifogástalan életvitel,
– cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság,
– legalább középfokú állami iskolai végzettség (érettségi),
– alkalmassági vizsgálatokon való megfelelés.
Elõny: „C” kategóriás jogosítvány.
Amennyiben érdeklõdik a tûzoltó szakma iránt, kérem, hogy a fizikai felmérõn való
részvételét jelezze, és küldjön egy önéletrajzot a fejer.human@katved.gov.hu e-mailcímre.
A fentiekben meghatározott adatokat és tényeket a jelentkezõnek igazolnia kell.
A felvételi tájékoztatóra a jelentkezõ hozza magával az önéletrajzát, személyes okmányait, valamint – mivel a beiskolázás feltétele minimálisan az érettségi vizsga megléte
– érettségi bizonyítványa másolatát.
Udvardi János tûzoltó alezredes, Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõhelyettes

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
A következõ pár kötötte össze hivatalosan is élete fonalát Sárbogárdon július 29-én:

NAGY KATALIN (Sárbogárd) és
OROSZ JÁNOS (Aba).
A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házaspár hozzájárulásával tettük
közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást,
a nehézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!
Szerkesztõség
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A gyermekekkel együtt Jézus közelében
„Jó a gyermekekkel együtt Jézus Krisztus közelében lenni…
Lábam elõtt mécses a te Igéd, ösvényem világossága.” (Zsoltárok 119, 105)

Idén 2017. július 31-e és augusztus 4-e között népesült be Sárszentmiklóson az
evangélikus templomkert a hittanos gyermekhetünk résztvevõivel. A reformáció
500. évfordulója kapcsán állítottuk össze a
tábor tematikáját, tevékenységeit: Egyedül hit által! Egyedül kegyelembõl! Egyedül Szentírás! Egyedül Jézus Krisztus!
Egyedül Istené a dicsõség!
Egy segítõ és két résztvevõ táborozó gondolatait osztjuk meg az olvasókkal.
Rácz Sára segítõ: „Lassan tíz éve minden
nyáron testvéreimmel együtt jövök a
sárszentmiklósi evangélikus hittantábor-

ba. Kezdetben mint táborozó érkeztem,
mióta azonban „kinõttem a korosztályból”, segítõként veszek részt. Idén elõször
taníthattam, tettem bizonyságot a gyermekeknek. Leendõ tanítóként ez jó gyakorlat
és nagy élmény volt. A legcsodálatosabb,
hogy a tábor középpontjában mindig Isten
áll. Jó a gyermekekkel együtt Jézus Krisztus közelében lenni, együtt énekelni,
imádkozni, beszélgetni, közösen játszani,
alkotni. Köszönöm!”
Kiszl Viktória (PSG) táborozó: „Ez a hittantábor a második az életemben. Hétfõn,
amikor odaértünk, beültünk a templomba

bibliai tanításra, majd csapatokat alakítottunk, festettünk, énekeltünk és nyárfát is
faragtunk. Amikor elkezdtem, nagyon nehéznek tûnt, de nem hittem volna, hogy
ilyet fogok készíteni lány létemre. Kedden
sajnos nem tudtam ott lenni, lemaradtam
mindenrõl: a faragásról, a festésrõl, az igeversrõl és sok más mókás dologról. Szerdán kirándultunk a Sobri Jóska Kalandparkba. Mindenki élvezte a vízi játékokat,
mert nagyon meleg volt. Csütörtökön és
pénteken folytattuk a felkészülést a színdarabra, amit elõadtunk szüleinknek. Nekem ez a hét mindennél jobb volt. Szereztem új barátokat, és ez mindennél fontosabb.”
Szénási Benedek (PSG) táborozó: „Az
evangélikus táborban egy olyan közösség
jött létre, ahol úgy éreztük, mintha egy
nagy család lennénk. Ez köszönhetõ a közös programoknak, a reggeli együttlétnek,
a mindenben segítõ vezetõknek, akik már
a tábor elején összefogtak minket. Én már
második alkalommal vehettem részt. Az
elõzõ tábor végén úgy búcsúztunk el egymástól a barátaimmal, hogy jövõre is találkozunk. Alig vártam, hogy újra találkozzunk…! Hétfõn belépve a kapun újra éreztem ezt a családias hangulatot. Ennek nagyon örültem, fõleg, amikor a barátaimat
is megláttam. Kezet fogtunk és boldogan
terveztük a következõ öt napot. A templomban imádkoztunk, az elõzõ tábor énekeit is ismételtük, újakat is tanulhattunk
Mariann néni és Orsi néni segítségével.
Misi bácsi történetet és bibliai igeverset ta-
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nított nekünk. Csapatokban különbözõ
foglalkozásokon vettünk részt. Mécsest faragtunk Péter bácsival és Csaba bácsival.
Kaptunk vésõt, fát, kalapácsot. Csak másnapra fejeztük be a mélyítést. Egy másik
csoportban hatalmas vár rajzát festettük
közösen. A harmadik csoport Misi bácsival
egy hûvös teremben, saját munkafüzetben
furfangos rejtvények segítségével dolgozta
fel a napi történetet. Éhes csapatként az
általános iskola ebédlõjébe jártunk át elfogyasztani a finomságokat. Kaptunk idõt
szabadfoglalkozáshoz is. Fociztunk, pingpongoztunk, közben nagyokat nevettünk,
ha valami nem sikerült, majd folytattuk.
Ilyen jót még nem játszottam! A hét folyamán elkészült Wartburg vára és a wittenbergi családi szoba hátterét rögzítettük az
udvari várfalakra a reformációi zászlókkal
együtt. Délutánonként Luther Márton
életének egy-egy fontos jelenetét színdarab formájában dolgoztuk fel, amit pénteken a táborzárón mutattunk be a szüleink-
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nek. Többen a jelenetekben különféle
szerepeket is szívesen vállaltak. Én szigorú tanár, búcsúcédula-árus, valamint
császár lehettem. Nagyon tetszett ez a
tábor: a fafaragás, amiben kedvesen
segített Péter bácsi; a festés, ahol a
lányoknak minden jobban ment; Misi
bácsinál a furfangos fejtörõk; valamint
Mariann néni és Orsi néni végtelen türelme a színdarab gyakorlása közben.
Várom a következõ évi evangélikus tábort!”
Köszönetünket fejezzük ki mindazok részére, akik az eddigiek mellett a fényképezés, filmösszeállítás, a konyhai szolgálat és a szállítás feladataiban aktív részt
vállaltak! Urunk Jézus Krisztus áldja
meg további nyári napjainkat, családi és
gyülekezeti közösségünk életét jelenlétével!
Soli Deo Gloria! – Egyedül Istené a dicsõség!
Váraljainé Melis Orsolya lelkész
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Horvátországi kalandozások
A forró nyárban ellenállhatatlanul vágyakoztunk a tengerre.
- Legalább egy hétre menjünk el! – kapacitáltam Kedvesemet. Persze nem kellett sokat gyõzködni.
A horvát tengerpartról az interneten olvasott beszámolók is csábítottak bennünket.
Azt írták az egyik beszámolóban, hogy olcsóbb a Balatonnál. Na, meg a sós tengervíz, ami gyógyír a bõrnek és a tüdõnek az
itthoni poros síkvidéki levegõ után! Ez is
nyomott a latban. Már máskor is voltunk
ott, és soha nem csalódtunk. Mondták,
hogy ne vigyünk kunát, ott olcsóbb a bankkártyával fizetni. Na, jó, akkor legyen. Virág intézte a szállást Lovranban. Kettõnknek napi 40 euró a kétágyas szoba ellátás
nélkül. Ez nem drága, ha a tengerre megyünk, bár ezzel megdõl az az állítás, hogy
Horvátország olcsóbb a Balatonnál. Közben a horvátok megemelték alaposan a
kuna árfolyamát, ami még inkább emelt az
árakon, de üsse kõ, nekünk kell a tenger!
Kedvesemmel 45 éve élünk együtt, legyen
ez a mi „nászutunk”!
Vittünk magunkkal téliszalámit, paradicsomot, paprikát, gyümölcsöt a kertbõl,
hogy legyen velünk valami hazai íz is, aztán
kettesben hétfõn hajnalban nekivágtunk
az útnak. Reméltük, hogy nem lesz nagy
forgalom és elkerüljük a hétvégi turnusváltás tumultusát. Nem is volt gond, egészen a
horvát autópályáig. Itt azonban még mindig az elavult, fizetõkapus autópályadíj a
divat, s ezért a fizetõkapuknál óriási sorok
torlódtak össze. A tengerig három be- és
három kilépõkapun kellett átjutnunk. Ez
az eredetileg tervezett 5 órás utat alaposan
meghosszabbította. Ez még a kisebb gond
lett volna, de két karambol is volt a pályán.

Három-négy kocsi egymásba szaladt, emiatt hosszú dugót kellett végigszenvednünk
kétszer is a nagy hõségben. Aztán Zágrábnál újabb lassítás következett. Itt útkarbantartók terelgettek bennünket egy órán
át, mire átaraszoltunk egy 10 kilométeres
szakaszon.
De semmi baj!
A délelõtti 11 órás érkezés helyett ugyan
délután 4-re értünk a szállásunkra, de ott
kedvesen köszöntöttek bennünket, no,
meg a felkínált pálinkáspohár is segítette
oldani az utazási görcsöt. És a szobánk erkélyérõl láttuk a tengert, a pálmafákat, és
mélyen beszívtuk a sós tengeri levegõt. Mi
kell még? Aztán ki a tengerre. Ez soha
nem csalt még meg bennünket. A valószínûtlenül kék, átlátszó, simogató sós tengervíz átölelt, befogadott bennünket! Ez
végképp feledtette minden viszontagságunkat.

A kelõ nap sugara ébresztett bennünket
minden reggel. A teraszon reggeliztünk.
Tejet a Konzumban vettünk a hazai mellé.
Megbizonyosodtunk, hogy nem olcsóbb az
élelmiszer Horvátországban, mint ahogy
ezt az egyik cikkíró állította. Egy liter tej
magyar pénzben 528 Ft-ba került, 15 deka
szeletelt gépsonka 704 Ft. Nem érdekes,
nyaralunk! Horvát gépsonka helyett a hazai szalámit ettük, hozzá a paradicsomunkat, paprikánkat, uborkánkat, ami – ha a
kert mûvelésébe fektetett munkánkat nem
számoljuk – ingyen van. Aztán irány a part,
s egész nap a tengerben áztattuk magunkat
minden áldott nap. Hát nem ezért jöttünk?!
Nagyon szeretjük ezt a romantikus, sziklás
tengerszakaszt, a rejtett, kavicsos öbleivel.
Fölöttünk a tengerparti sétány. Az a sétány, amelyen hajdan Sissy, a magyar királynõ és nagyanyánk is sétált, mert ez Trianon elõtt még Magyarország volt. Minden nap ott sétáltunk el Feszty Árpád villája elõtt, és lépten-nyomon magyarokba
botlottunk út közben, és persze a parton is.
Az egyik parkolóban volt egy magyar rendszámos autó. Benne egy tábla hirdette
büszkén, hogy ez egy Lajos nevezetû magyaré. Reggel, este arra járva mindig megjegyeztük: „Még itt van a Lajos. Én is Lajos, még itt vagyok!”
A sétány fölött elfoglaltunk egy öreg tölgyfa árnyékában álló kis kioszkot, amelybõl
az egész Kvarner-öböl belátható volt. A
déli forróságot itt vészeltük át olvasva, figyelve a tengeren suhanó hajókat, vitorlásokat.
A városkában több házias vendéglõ van.
Esténként ezeket próbáltuk végig. Persze
mindig valami tengeri herkentyût kértünk:
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házba. Gondolkodtak, tanakodtak, végül
fölhívták a mentõt, hogy jöjjön le a strand
fölötti útra, oda fölvisszük a nénit. De ki viszi? Én ajánlkoztam, más azonban nem
akadt. Végül a néni fiatalabb lánytestvére
karolt bele balról, jobbról én vettem a vállamra a karját, és így támogatva, sétálva
lépkedtünk vele, idõnként megpihenve, lélegeztetve az egyre szederjesebb arcú nénit. A mentõsök követtek bennünket. A
megerõltetéstõl egyre rosszabb állapotba
került a néni. Leültünk vele. Ekkor az
egyik mentõs bekötötte a kézfejébe a kanült, hogy mire a mentõhöz érünk, azonnal
ráköthessék az infúziót.

többféle halat, kalamárit. Rákot és a kagylót nem kértünk. Korábban kóstoltuk, de
nem jött be. Nagyon finom volt, amit kértünk, csak az árakat nem szabad nézni. Egy
kétszemélyes vegyes halas tál körettel, salátával, egy pohár sörrel magyar pénzben
11.000 Ft-ot kóstált. Emlegettük is Rostás
Pétert, hogy nála az Amadeusban fejenként 1.150 Ft-ért annyit ehetünk, ami belénk fér.
Hirdettek egész napos hajókirándulást a
szigetekre teljes ellátással. Ez se volt egy
olcsóság, fejenként 320 kuna, forintban
14.000 Ft per kopoltyú, de hát egyszer
élünk, megkockáztatjuk! Nem bántuk
meg. Ez tényleg megérte az árát. Reggel
induláskor pálinkáspohárral, hidegtállal,
üdítõvel, borral fogadtak bennünket a kétszintes hajón. Itt tényleg annyit ehettünk,
ihattunk egész nap, ami belénk fért. A tengeri szélben figyeltük, hogy hasítja a hajó
orra a habokat. Sirályok kísértek bennünket. Ígérték, hogy látunk majd delfineket
is. Ám a delfineknek biztosan másfelé volt
dolguk aznap. A déli forróságot Rab szigetén strandolva töltöttük, aztán irány Krk és
vadregényes, fehér mészkõszirtjei. Út közben sült halat kaptunk uzsonnára. A hal
csontvázát a hajót követõ sirályok kunyerálták el tõlünk. Ezek a sirályok már komoly gyakorlatra tettek szert. A kinyújtott
kezünkbõl ügyesen kapták ki a halfejet. De
a kinyújtott tányérról is röptében ügyesen
felcsipkedték a maradékot. Errõl sikerült
egy jó képet is készíteni.
Ezek a sirályok nagyon szemtelenek tudnak lenni. Egy kisgyereknek a kezébõl kikapta az egyik a pizzát. A kölök bömbölt,
de az apukája vett neki másikat.
Estefelé már igen vidám volt a hangulat a
hajón. Ez köszönhetõ volt a jó dalmát vörösbornak is. Egy öreg harmonikás játszott
közismert slágereket, amit aztán vele énekelt a társaság. Este hat órára értünk partot. Azért még megjutalmaztuk magunkat
a kikötõ melletti parti cukrászdában egy
fagyival. A fagyi is háromszoros áron van,
de nem baj, egyszer élünk!
Megtapasztalhattuk a horvát egészségügyi
ellátás sajátosságait is. No, nem nekünk
lett bajunk szerencsére, hanem másnak,
csak segítõk voltunk az esetnél.

Egyik délután hirtelen vihar támadt. A vihar után újra kimentünk a partra, és kerestünk olyan helyet, ahol sokáig süt a nap. A
lovrani strand felsõ végén találtunk egy
ilyen helyet. Ide egyébként nem jöttünk
máskor, mert nagy a zsúfoltság. Vihar után
azonban jóval kevesebben voltak. Egy Magyarországról érkezett család telepedett le
a közelünkben. Egy idõs, túlsúlyos néni is
volt köztük, aki rosszul lett a vízben. Mint
elmondták a családtagok, egész nap utaztak, és a víz is szokatlan volt a néninek. Láttuk, hogy kapkodja a levegõt, hörögve köhög. Próbálták itatni, de nem segített rajta,
inkább elfeküdt, és közben egyre rosszabb
lett az állapota. Odamentem, mert láttam
a hozzátartozók tanácstalanságát. Kiderült, hogy korábban már volt infarktusa a
néninek. A jelek most is erre utaltak. Kérdeztem, hogy van-e nála gyógyszer, de nem
volt. A szállásán hagyta a Nitromint tablettát. Egy fiatalember elszaladt, hogy keressen valakit, aki tud segíteni. Kiderült, hogy
a strandon nincs elsõsegélyhely és egyáltalán illetékes, aki ilyen helyzetben tenni tud
valamit. Kérdeztem, hogy van-e valakinél
egy Nitromint. Ezt már úgy adta tovább az
egyik hozzátartozó, hogy „Nitroglicerint ki
tud adni?” Hát, az bomba, ha van.
A tanácstalanságot látva megemlítettem,
hogy ide 150 méterre van a kórház. Láttam, hogy ott áll elõtte a mentõ. Szóljanak
oda. Egy hölgy készségesen telefonált is.
Félóra múlva a strand fölötti úton megjelent a mentõ, egy ideig ott várakozott, aztán elment. Egy fiatalember rohant le onnan, és szólt, hogy a mentõ nem tud lejönni, ezért elment. Hát, mondom, akkor
nincs más lehetõség, vigyük föl a nénit kézben, mert a kórház csak 150 méterre van a
strandtól. De hát hogyan? – tanácstalankodtak a hozzátartozók. Volt ott több
nagydarab fiatalember. Szóltam nekik,
hogy segítsenek. Egy se jött oda. Talán féltek, hogy õk is elkapják az infarktust. A néni egyre rosszabbul lett. Még itt hal meg
nekünk. Már eltelt vagy másfél óra. Végre
megjelent két mentõs nõ. Gyalog jöttek le
a kórháztól, hogy megnézzék, tényleg
olyan nagy-e a baj. Õk is megállapították,
hogy ez bizony infarktus lehet. De nem
volt náluk semmilyen gyógyszer. Ajánlottam, hogy vigyük föl a nénit gyalog a kór-

Fölértünk a fönti útra, de a mentõ nem volt
sehol. Ez újabb fél órát jelentett. Elindultunk hát gyalog a kórházhoz vele egy murvás úton a két mentõs lány kíséretében. Innen már csak 50 méter lett volna, hogy
odaérjünk. Ekkor azonban megszólalt az
egyik mentõs telefonja, hogy megérkezett
az esetkocsi, forduljunk vissza a strand felé. Visszafordultunk. Két mentõápoló velünk szemben tolt egy hordágyat a murvás
úton. Na, végre! Ráfektettük a nénit. De a
hordágy kerekei elsüllyedtek a murvában.
Úgy rángatták, zötyögtették végig, míg kiértünk a mentõhöz. A néni közben a hordágyon ide-oda gurult. Alig tudtuk rajta
megtartani. Egyszerûbb lett volna összecsukni a lábakat és a hordágyat emelve,
gyalog vinni. De hát itt nem én vagyok, aki
megmondja a frankót. A mentõnél megálltunk. A fõnöknek látszó szigorúan megkérdezte, hogy hol vannak a néni papírjai.
Hát, azt nem hozta magával a strandra.
Akkor a papírokért föl kell menni a szálláshelyére, addig várnak itt. Az egyik hozzátartozó elszaladt a papírokért. De addig
legalább betették a nénit a mentõbe és ellátták. Rákötötték az infúziót, de hogy mit
csináltak, azt már nem láttam, mert becsukták a mentõ ajtaját. Ott vártak alig 80
méterre a kórháztól nyugodt türelemmel.
Jó húsz perc múlva megérkeztek a papírok, és akkor végre elindult a mentõ a kórház felé.
Milyen jó, hogy mi kötöttünk Magyarországon biztosítást és kiváltottuk az uniós
egészségbiztosítási kártyát! Nem volt rá
szükségünk, de a papírok legalább végig
nálunk voltak. Ha történik valami velünk,
ennyivel is hamarabb érhetünk egy kórházba.
Ettõl az esettõl eltekintve feledhetetlenül
szép volt az az egy hét Horvátországban.
Derûs egykedvûséggel tévedtünk el az autópályán is visszafelé. Girbegurba utakon
tévelyegtünk, míg nagy nehezen visszakeveredtünk a dübörgõ autópályás forgalomba. De ha nem tévedünk el, akkor nem
gyönyörködhettünk volna az elbûvölõen
szép tájban, nem csodálhattuk volna meg a
kis balkáni falvakat, a fehér mészkõsziklákat, amelyek látványával nem lehet betelni, és nem élhettük volna át még egyszer a
balkáni nyugalmat, amivel mindenben a
legszebbet képes meglátni az ember.
Ami meg nem szép, az felejtõs…
Hargitai Lajos
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NTP-MKÖ a Mészölyben
NTP-MKÖ nyertes pályázat a néptánc és a hagyományõrzés oktatására a Mészölyben
Iskolánkban a Nemzeti Tehetség Program keretében kiírt sikeres pályázatunknak
(NTP-MKÖ-2016-0163) köszönhetõen a néptánc, hagyományõrzés oktatására még
nagyobb hangsúlyt fektethettünk az idei tanévben, a jövõben pedig néptánc szakkör
mûködtetésére nyílik lehetõségünk azon gyermekek számára, akik érdeklõdnek a
népi kultúra iránt.
A komplex tehetséggondozó program részeként a gyermekek heti rendszerességgel
énekes népi gyermekjátékokkal, táncos és kézmûves-foglalkozásokkal tarkított órákon, táncházi foglalkozáson vehettek részt. Kiemelt hangsúlyt fordítottunk a hátrányos helyzetû tanulók esélyegyenlõségeinek megteremtésére.
A budapesti Néprajzi Múzeumban érdekes kirándulást tekinthettek meg a hagyományos paraszti élet kultúrájáról, a népi mesterségekrõl, használati tárgyakról. A táncos
alkalmakkor jó hangulatban mutatták meg tudásukat. A foglalkozásoknak köszönhetõen a gyermekek mozgás- és zenekultúrája, kreativitása, kommunikációs készsége fejlõdött. Játékbátorságuk nõtt, segítõkészségük, egymás iránti toleranciájuk pozitív irányban változott.
A pályázati program hozadékaként a jövõben már helyi mezõföldi népviseletben mutatkozhatnak be néptáncosaink. Szintén a programnak köszönhetõen lettünk gazdagabbak az oktatást segítõ módszertani kiadványokkal, hanganyagokkal, melyek
hosszú távon szolgálják majd a színvonalas munkát intézményünkben.
Kovács Józsefné

Meghívó

FEKTI VERA FESTÕMÛVÉSZ
alkotásaiból nyílik kiállítás
2017. augusztus 11-én (pénteken) 17.00 órakor
a sárosdi mûvelõdési házban (Sárosd, Perkátai u. 10.).
Fekti Vera 1967-ben végzett a sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnáziumban, ahonnan
a Szegedi Tanárképzõ Fõiskola magyar–rajz szakára, majd a Pécsi Tanárképzõ
Fõiskola rajz szakára vezetett az útja, 1993-94-ben pedig vizuális kommunikációt
tanult az Iparmûvészeti Fõiskolán. Balatonalmádiban, Balatonfüreden, Székesfehérváron és Budapesten többször kiállított, de Paloznak, Veszprém, Tata és Tatabánya mûvészetkedvelõ közönsége is részesült képeinek hangulatos varázsában.
A sárosdi kiállításra szeretettel várnak minden érdeklõdõt!
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MI AZ, HOGY
„KULTÚRA”?
Egy zengõ hang idézõdik fel bennem évtizedek távolából. Ez, ha megzendült, a padlótól a
mennyezetig betöltötte a nézõteret. De néha,
az indulat rohamában el is fulladt ez a hang,
hogy aztán még robusztusabb kitörésben úgy
üvöltsön fel, hogy elszorult a nézõk lélegzete
is. Bessenyei Ferenc hangja volt ez, ezé a páratlan színészé, aki a nemzet Bánk bánja volt,
és olyan Othello, hogy elõadás után sápadtan
mentek ki a nézõk a ruhatárhoz. És Macbeth
volt, és Antonius, és Kossuth Lajos, és Széchenyi István volt a színpadon. És sok-sok film fõszereplõje. Páratlan? Hát Básti Lajos Ádám
és Hamlet szerepében nem volt-e méltó párja,
akinek suttogása hallható volt az utolsó sorban is, és akinek tiszta, harangszavú orgánumát minden férfiszínész irigyelte? És ott volt
Darvas Iván szuperintelligens tenorja, vagy
Latinovits Zoltán szívbe markoló deklamálása, aki a vérét adta a versnek, és olyan szuggesztív Cipolla volt, hogy aki látta, sosem felejti el.
Volt egy kultúra. Mert Nagy László egyetemi
színpadi estje végén a nézõk nem voltak hajlandók felállni, újabb és újabb verseket követeltek. És nem ekkor írta Sánta Ferenc a legjobb magyar novellák közé sorolható elbeszéléseit? És moziba jártunk, újra és újra megnéztük Fábry Zoltán Körhintáját, és Fellini, Antonioni filmjeit, a Szállnak a darvak címû megrázó szovjet filmet. Megtelt a bolhás, télen kifûthetetlen nézõtér napi két elõadásra is.
Igen, a sárbogárdi mozi naponta két elõadást
tartott. Ma állateledelt árusítanak benne.
Ez a kultúra elúszott a múlt tengerében, csak
az öregek emlékeznek rá.
De mi van helyette, mit hozott egy új hajó? –
kérdeztem a fiamat. A vállát vonogatta. Kulka
Jánost említette, amin õ maga is mosolygott.
Kulka, mint Bánk, Kulka, mint Othello? Viccnek is rossz.
A gyermekeim szerint ma is írnak regényeket,
nem is rosszakat, vers meg tízezer számra születik. Csakhogy a kiadók nem adják ki. Mert
senki nem venné meg.
Van azonban valami, ami eddig nem létezett.
Ha nincs kamerád, kérj kölcsön egyet, vegyél
föl valamit, akármit, és tedd föl a világhálóra.
Ha jó, akár milliók is ráharaphatnak, hirdetési
ügynökségek nyújtogatják érte a kezüket, meg
is gazdagodhatsz. Ha meg nem jó, elfelejtõdik,
elsüllyed, semmi változás, élhetsz, mint eddig.
Hogy valami mitõl jó, azt hétpecsétes titok rejti, azok se tudják, akik a legjobbat állítják elõ.
Viszont akik naphosszat bújják az internetet,
azok valami miatt tudják. Megtetszik nekik.
Híresztelik egymásnak. Õk nem mennek az
Operába, nem olvasnak versköteteket, nem
néznek tévét, eszükben sincs moziba menni.
Gombokat nyomogatnak. Kultúra. Kielégíti
erre vonatkozó igényüket. Kacarásznak Bessenyei bömbölésén, Latinovits szájtépésén.
Õk tudják. (Vagy egyáltalán nem tudják?)
L. A.
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Egy grafikusnõ emlékére
A bogárdi helytörténet méltán õrzi a neves festõ, Mészöly Géza
emlékét. Ám van még egy figyelemre méltó képzõmûvészünk a
19. századból. Igaz, õt nem sok szál köti hozzánk, de méltán lehetünk rá büszkék, mert 140 évvel ezelõtt a mi mezõvárosunkban
látta meg a napvilágot.
Ade Paulina Matild 1877. szeptember 8-án született Sárbogárdon, s a hónap utolsó napján, 30-án keresztelte meg Strack Károly
miklósi evangélikus lelkész. Szülei a bajorországi Kempten városából települtek hazánkba. Az anyakönyvi adatokból tudjuk, hogy
édesapja Arthúr Ade ágostai hitvallású haszonbérlõ, édesanyja
pedig az ókatolikus felekezethez tartozó Brunhild Weisshaupt
voltak. Matild a család három gyermeke közül a második volt.
Alfred nevû bátyja szintén Sárbogárdon született 1876. július
17-én. Belõle kora kiváló állatorvosa, biológusa és a würzburgi
egyetem díszdoktora lett. Egy Emília Bruna Irene nevû húgról is
tudunk még. Õ ugyancsak itt jött a világra 1878. november 13-án.
A keresztszülõk bejegyzésébõl következtethetünk rá, hogy a szülõk jó kapcsolatokkal rendelkeztek. Matild lányuk egyik keresztapja Knuth Károly jó nevû budapesti gyáros és mérnök volt (felesége Ade Paulina). A kisebbik lány keresztapjaként Fabrizi Probus császári és királyi tanácsos van feltüntetve (felesége Adele
Emília).

Sajnos nincs értesülésünk róla, hogy a családot birtokbérlésen kívül mi kötötte városunkhoz. Tény viszont, hogy Ade Matild innen
indult útjára. Budapesten festészetet, azután Münchenben iparmûvészetet tanult. Ez utóbbi helyen, a bajor fõvárosban telepedett le. Fiatalon, 17 évesen tûnt fel elõször a „Meggensdorfer
Blätter” címû szatirikus folyóirat rajzolójaként. E lapnak több
mint 600 illusztrációt készített, nem egy közülük a címlapra került. „Munkásságának jelentõs részét karikatúrái, gyermekkönyvillusztrációi és grafikái alkotják. Több mint 300 humoros és
fantáziadús ex librise révén a legjelentõsebb német ex libris-mûvészek
között tartják számon. Írói tevékenységet is folytatott, több kiadást
megért, Überkinder-Bilderbuch címû illusztrált képeskönyvében a
századforduló gyermekkultuszát karikírozta” – írja róla a Fejér megyei életrajzi lexikon. Az említett képeskönyv 1902-ben jelent
meg, és ekkortájt már készen voltak elsõ ex librisei. A századforduló népszerû mûfaja volt ez. Az aprólékos, rendkívül találékony
kisgrafikák mûvészien foglalták össze az adott könyvek tulajdonosainak érdeklõdését, foglalkozását, személyiségét, s még ismertebbé tették nevét. E „modern kori címerek” közül több családtagoknak, rokonoknak, barátoknak, ismerõsöknek készült,
megannyi kis rajzba foglalt élettörténet. Ezek a könyvjegyek a
húszas évek közepéig tartó bõ két évtized alatt születtek meg.

Az elsõ világháború után nem dolgozott tovább a már említett
lapnál, hanem 1921-ben Passauba költözött Irene húgához és annak férjéhez, Max Alois Hebeléhez. Sógora jogász volt, igazságügyi tanácsosként mûködött a városban, sõt az alsó-bajorországi
ipar- és kereskedelmi kamara jogtanácsosi tisztét is ellátta. Emellett nagy pártolója volt a mûvészeteknek. Õ hívta életre újra az évtizedek óta szünetelõ mûvészeti egyesületet, melynek elsõ elnökévé választották, s tevékenyen részt vett a városi múzeum létrehozásában. Így otthonában is élénk társasági élet folyt, érdekes
személyiségek fordultak meg nála. Köztük egy ügyvéd is, aki
Mathildét 1921 februárjában eljegyezte magának. A mûvésznõ
azonban úgy érezte, a házassággal élettere beszûkülne, extravagáns életstílusa nem bírná el a kötöttségeket, ezért fél év múlva az
eljegyzést felbontották. Ez az idõszak más miatt is szerepet játszott mûvészetében. Ekkor kezdett egy másik képzõmûvészeti ággal, az üvegfestészettel foglalkozni. Sógora halála után, 1928-ban
Dachauba költözött özvegy húgával, „ahol látásának folyamatos
romlása miatt festészet helyett fõleg költészettel foglalkozott.
Többször szerepelt mûveivel Budapesten a Nemzeti Szalon grafikai
kiállításain, majd 1934-ben Szegeden nyílt kiállítás munkáiból” – olvasható a fent említett életrajzi leírásban. Dachauban a helyi újságnak küldte el írásait. A világháború alatt – bár anyagilag nehéz
helyzetben élt – szívesen adott szállást a rászorulóknak. A világháborút követõen visszavonultan élt. 1953. június 7-én a Dachau
melletti Deutenhofen idõsek otthonában hunyt el.
A Sárbogárd története címû könyv Reich Milton Oszkár gyûjtõre
hivatkozva az alábbiakat közli róla: „A humornak nõnemû mestere
Ade Matild, akinek pajkos humora éppúgy megnyilvánul száznál
több ex librisén, mint a Meggendorfer Blätterben megjelenõ színes
rajzain.” Vidámságát, humorát rendszerint kiemelik méltatói, dacára annak, hogy élete korántsem volt örömökkel teli: szülei házassága korán kudarcba fullad, egyedülálló anyjának küzdelme a
pénzügyi nehézségekkel, látásának korai romlása, a rokonokkal
való szakítás és élete végén az elszegényedés vetettek árnyékot
életére. Ennek ellenére ott találjuk életében rajztehetségét, gazdag fantáziáját és barátait, akik dicsérték vendégszeretetéért és
nagylelkûségéért – idézzük szabadon az egyik német antikvár oldal ismertetõjét (rieger antquaritat).
Részletes életrajza 1991-ben jelent meg Wiesbadenben Isolde
Kern, Elke Schutt-Kehm és Erika Selle tollából „Die Exlibriskünstlerin Mathilde Ade” címmel. Jó lenne, ha egyszer helytörténetünk gazdagodhatna ezzel a könyvvel. Talán egyszer egy kiállítás is létrejöhetne munkáiból. Addig is a világháló segítségével
láthatjuk munkáinak egy részét.
(-b, -n)

12

SPORT

Sakkverseny
Hosszú, több évtizedes kihagyás után 2016 szeptemberétõl heti
rendszerességgel találkoztak azok a sárbogárdi sakkozók, akik
tenni szeretnének város korábbi sakkhagyományainak felélesztéséért. Ez nem jött volna létre dr. Kovács Imre versenybíró, szakmai vezetõ nélkül, aki folyamatosan gondosan ápolja a zsenge
kezdeményezést.

A heti foglalkozásokat 6-12 fõ látogatta, fiatalok és többen azok
közül, akik korábban már játszottak a sárbogárdi csapatban.
A sakk szerelmesei július 22-én (szombaton) megtartották a József Attila Mûvelõdési Központban elsõ nyílt helyi rapid versenyüket, amelyen hatan mérettették meg magukat. A versenyt és a
gyõztesnek járó kupát Berei Zsolt nyerte meg 5 ponttal, az ezüstérem Németh Józsefé, a bronz Cseh Andrásé lett. Az ifjúsági versenyzõ díját Tóth Gergõ nyerte el.

A Sárbogárdi Sakk Kör (FB-s nevünk is) tervei között szerepel
egy új sakkegyesület létrehozása, amely a Sárbogárdi járás sakkozóinak kínál fel játéklehetõséget, és bekapcsolódást biztosíthat a
megye sakkéletébe.
Nagy Attila

Hargitai nagymama
ÉTELRECEPTJEINEK gyûjteménye kapható
szerkesztõségünkben
1500 Ft-os áron.
Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda
Sárbogárd, Hõsök tere 12.
Nyitva: hétfõtõl péntekig, 8-17 óráig.
Telefon: 06 (25) 508 900
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SÍC – hírek,
eredmények

2017. augusztus 5-én került megrendezésre az U14-es bajnokság
3. fordulója Budapesten, ami az Országos Bajnokságra való kvalifikáció is volt egyben. A gyerekeknek nemcsak egymás ellen kellett megküzdeni, hanem a nagy meleggel is. Ennek ellenére szép
eredmények születtek.
Eredményeink:
serdülõ fiú – Szénási Benedek 1. hely, Jászter Zsombor 2. hely;
serdülõ lány – Csik Nikoletta 3. hely;
gyermek fiú – Csik Levente 2. hely, Jászter Botond 3. hely.
Továbbra is várjuk az íjászat iránt érdeklõdõket. Felszerelést biztosítunk!
Katona Alex, Sárréti Íjász Club
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Bajnoki rajt
Augusztus 12-én, a megyei felnõtt és U19-es, valamint a megyei II.
osztályban megkezdõdik a 2017-2018. évi pontvadászat.
Bemelegítésként a bajnokság megkezdése elõtt, július 30-án Szabadegyházán 4-1 arányú gyõzelemmel, Gráczer Bence (2), Bezerédi Ádám és Horváth Ádám góljaival startolt a Sárbogárd megyei I. osztályú csapata.
A Magyar Kupa második fordulójában Sárosdon vendégszerepelt
a csapat, és 0-0-ás eredmény után, büntetõkkel 4-2-es arányban jutott a kupa következõ fordulójába.

Hírek a csapatok háza tájáról
Megyei I. osztály: Kõkuti Tamás távozott a Dunaföldvár együtteséhez.
Érkeztek: Bernáth Imre Polgárdiból, Gulyás-Kovács Géza Velencérõl, Rezicska Richárd Dunaföldvárról, Nyári Bence a Dunaújváros PASE-tól, Luczek Roland Paksról tért vissza.
A megyei II. osztályú csapatból távozott: Berta János, Kacz Sándor, Huszár Dávid, Halasi Gábor és Nagy Tamás. Õk Nagykarácsonyban folytatják.
Érkezõk: Bartók Dávid Nagylókról vissza, Czinka Krisztián
Cecérõl, Sümegi Ádám László Cecérõl.
A csapatok edzõi a továbbiakban is Gracza Tibor és Pajor László.

A hétvége
sportmûsora
2017. augusztus 12.
(szombat)
10 óra: Lajoskomárom U19–
Sárbogárd U19 (Lajoskomáromban),
17 óra: Enying–Sárbogárd
(megyei I. o. Enyingen),
17 óra: Kápolnásnyék–Sárbogárd II. (megyei II. o. Kápolnásnyéken).
A Sárbogárd megyei I. osztályban szereplõ csapata a hazai mérkõzéseit szombati napokon játssza a sárbogárdi focipályán.
Szántó Gáspár

KÉSZÜLÕDÉS CECÉN
Idén augusztus 20-án a Cecei Mûvelõdési Ház területén nagyszabású családi nap lesz, amely a
cecei önkormányzat és a Cecei Búzavirág Népdal
Egyesület közös szervezésében valósul meg. A vásári hangulatról az árusok, büfések, körhintások,
légvárasok, vattacukrosok és kürtöskalács-készítõk felelnek. A sportot kedvelõk labdarúgó-,
darts- és csocsóbajnokságokra nevezhetnek be a
nap folyamán. A kulturális mûsorok változatosak
lesznek. A hagyományõrzõ mûsoroktól a könnyûzenei énekes, táncos produkciókig minden megtalálható lesz! A nap retro diszkóval zárul.
Aki támogatni szeretné az eseményt, az a
kozmuvelodes.cece@gmail.com elektronikus levélcímen tudja felvenni a kapcsolatot a szervezõkkel. További információ: facebook.com/cecemuvhaz
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Jól halad a nemzeti kastély- és várprogram
A program keretében húsz kastély és tizenkilenc vár újul meg a
következõ években.
Idõarányosan és jól halad elõre az országszerte összesen 39 épületet érintõ nemzeti kastély- és várprogram – mondta Virág Zsolt az
MTI-nek, kiemelve, hogy az egységes rendszerben való mûködtetés feltételeit is kidolgozták már.
A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelõs miniszteri biztos tájékoztatása szerint a 39 épület közül az elsõ ütemben szereplõ 22 épület GINOP pályázati támogatási szerzõdését maradéktalanul megkötötték, a második ütem 17
épületének fejlesztési stratégiája már szintén elkészült, és a pályázatok elkészítése és beadása zajlik. Elmondta, hogy a 39 épület
mintegy felénél már lezárultak, felénél pedig zajlanak a megalapozó restaurátori, régészeti és falszövetkutatások, a levéltári kutatások is megtörténtek, az építéstörténet pedig szintén elkészült
szinte minden épület esetében. Az elsõ ütem esetében a legtöbb
épület már engedélyezési tervekkel és jogerõs építési engedéllyel
rendelkezik – tette hozzá.
Virág Zsolt kiemelte: az elsõ hét épület – a tatai Esterházy-kastély, a majkpusztai Esterházy-kastély és kamalduli remeteség, a
sümegi püspöki palota, a nádasdladányi Nádasdy-kastély, a dégi
Festetics-kastély, a bajnai Sándor-Metternich-kastély és a füzérradványi Károlyi-kastély – esetében a generálkivitelezési közbeszerzési tender folyamatban van, az építkezések hamarosan megkezdõdnek. Mint elmondta, a kastélyokba tervezett kiállítások
tervezési munkálatai az említett folyamatokkal párhuzamosan
zajlanak.
Az épületek egyedi fejlesztési kreatív koncepciója mellett az egységes rendszerben való mûködtetés feltételeit is kidolgozták már,
elkészült a nemzeti kastély- és várlánc arculata, valamint az ezeket egységbe foglaló Kastély- és Várkártya prototípusa – hangsúlyozta a miniszteri biztos, hozzátéve: a program egyedi védjegyeinek, a kastélyparkok használatát fókuszba állító Kertbirodalomnak, az épületek múltját a történetmesélés eszközeivel bemutató

Legendáriumnak, valamint a legfiatalabb látogatói korosztály érdeklõdését megragadó Minivilágnak a koncepciója szintén elkészült.
Fontos cél, hogy a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram a mûemlék-helyreállítás és az örökségmegõrzés alapvetõ szempontjai mellett egységes, Európában is unikális, jól értékesíthetõ turisztikai termékcsomag legyen – mondta, hozzátéve,
hogy a nemzeti kastély- és várlánc épületei esetében egy új gazdasági modell alapján a legalább nullszaldós fenntartás biztosítására törekszenek, kormányzati szempontból fontos cél, hogy a lánc
sokrétû bevételi lehetõségei révén önfenntartóvá váljon. A program keretében húsz kastély és tizenkilenc vár újul meg a következõ években. A keretösszeg jelenleg 55 milliárd forint, amely
azonban egyedi elõterjesztések alapján nõhet.
(MTI)

A NAV levelet küld a tartozásról, túlfizetésrõl
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal október végéig mintegy egymillió adózót értesít arról, hogy az elmúlt évrõl adó-, illetve vámtartozása,
vagy túlfizetése van. Idén már a kivonat elején mindenki megtalálja a számára legfontosabb információt: mennyit kell fizetni, illetve
mennyit igényelhet vissza.
Adószámla-kivonatot csak az kap, akinek legalább egy adónemben kétezer forintnál több tartozása, vagy túlfizetése van a tavaly december végi adatok szerint. A kivonat mellett késedelmipótlék-értesítõt is találhat a postaládájában, aki fizetési kötelezettségét a
tavaly nem, vagy csak késedelmesen teljesítette.
A most érkezõ kivonatokon az adó- és vámfolyószámlák egyesítése miatt már a vámtételek is szerepelnek. Akik tartoznak, illetve késedelmi pótlékot kell fizetniük, kötelezettségeiket csekken, átutalással, bankkártyával, vagy esetleges többletük átvezetésével is rendezhetik. Túlfizetés esetén a 1717-es nyomtatványt kell benyújtani a visszaigényléshez.
Akik úgynevezett elektronikus bevallók, tehát kötelezõ a netes felületet használniuk, vagy 2016. január 1. és 2017. június 12. között önkéntesen nyújtották be elektronikusan bevallásukat, adatszolgáltatásukat, adószámlájukat is elektronikusan követhetik, nem kapnak
papíralapú értesítést.
Az adószámla-kivonatot, illetve a pótlékértesítõt mindenkinek célszerû összehasonlítania a saját nyilvántartásával. Az adatok értelmezésében a kivonat mellékleteként megküldött „Tájékoztató” segít. Eltérés esetén észrevételt tenni személyesen az ügyfélszolgálatokon, telefonon a 06 (80) 20 21 22-es számon a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintézõ Rendszerén (ÜCC) keresztül, vagy írásban lehet. Ebben a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthetõ és a kiküldött kivonathoz is csatolt „Észrevétel adószámla-kivonatra és a
kapcsolódó késedelmipótlék-értesítõre” elnevezésû nyomtatvány segít.

Nem a NAV kér személyes adatot telefonon!
Egy adózó bejelentése szerint valaki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevében telefonál és bankszámlaadatokat kér. A telefonban egy
udvarias hang közli az ügyféllel, hogy túlfizetése van az adóhivatalnál, de ezt csak nevének és bankszámlaszámának megadását követõen tudják utalni.
A NAV telefonon soha nem értesíti ügyfeleit, és soha nem kér bankszámlaszámot, vagy egyéb bizalmas adatot! Kérjük, hogy ha valaki
ilyet tapasztal, haladéktalanul tegyen bejelentést a NAV bármelyik igazgatóságán, ügyfélszolgálatán, és semmiképpen se adja meg
adatait! Az ebbõl eredõ kellemetlenségekért a NAV nem vállal felelõsséget, mert a hivatal kizárólag ügyfélkapun, postán, illetve
folyószámla-kivonaton értesíti az adózókat a túlfizetésekrõl.
Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság
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Nyári bõr- és hajápolási praktikák
Bõrünknek ugyan jót tesz egy kis napsugár, de a megfelelõ
ápolást most sem szabad elhanyagolni. A haj számára ez az
idõszak az UV-sugárzás, a hõség és a klóros víz miatt kész
rémálom lehet. Tudtad, hogy bõröd a nyári hónapok alatt
öregszik leginkább? Mivel az arc bõre jóval vékonyabb,
mint más testrészeken, ezért fokozottabb figyelmet igényel.
A napfény és a káros sugarak öregedési folyamatokat indítanak el a bõrben, ezért különösen fontos a bõr a folyadékpótlása, a hidratálás és az újratáplálás.

Néhány jó tanács bõröd szépségének
megõrzéséért
A nyári idõszakban fogyassz el minimum 15-20 pohár vizet naponta, így nem kell tartanod bõröd károsodásától és a kiszáradástól, hiszen „belülrõl hidratálsz”.
Az öregedésért felelõs szabad gyököket részben a napfény okozza, ezért fontos az olyan élelmiszerek fogyasztása, melyekben magas számban megtalálható az antioxidáns (pl. málna, cseresznye,
paradicsom, spenót).
Használj minden nap hidratáló arc- és testápoló krémet!
Nyáron mérsékeld a tejtermékek fogyasztását a bõr túlzott
faggyútermelése és a pattanások megelõzése érdekében.
A napozókrémet legalább 15-30 perccel azelõtt vidd fel a bõrödre, hogy kilépnél a napra, ugyanis pár perc alatt is károsodhat a
bõröd és leéghetsz!
Az intenzív napsugárzás szárazzá és fakóvá teszi a hajat, arról
nem is beszélve, hogy lényegesen elõsegíti a hajtöredezést. A nyári hónapokban jobb, ha a kevésbé gyötörjük meg hajunk szerkezetét, és mellõzzük a hajszárító vagy hajvasaló használatát.

Íme, pár jó tanács, az egészséges
hajkorona megõrzéséért

Bevált, természetes pakolások a fiatalos
szépségért
... és a nyári forróság okozta
károsodások megelõzésére
Hûsítõ uborkás arcpakolás – a vízhiányos bõr
mesteri feltöltõje
Hozzávalók: 3 evõkanál tejszín, fél kígyóuborka.
Elkészítés: reszeld le a zöldséget, és a tejszínnel keverd össze.
Vidd fel a megtisztított bõrre, majd hagyd fent negyed óráig, ezután langyos vízzel öblítsd le.

Szilvás arcfiatalító maszk – a ragyogó bõrért
Hozzávalók: 3 szem érett szilva, 1 tojás felvert habja.
Elkészítés: a szilvából készült arcmaszk tapasztalatok szerint egy
egész estére képes eltüntetni a ráncokat. A gyümölcsöt mosd
meg, magozd ki, majd dolgozd össze egy tojásfehérje felvert habjával, ezután vidd fel az arcodra, nyakadra.

Banános regeneráló hajpakolás –
az egészséges hajkoronáért
Hozzávalók: 1 banán, 3 dl tejszín, 1 evõkanál méz, 1 tojássárgája,
1 evõkanál olíva, vagy kókuszolaj.
Elkészítés: a tejszínt langyosítsd meg, majd olvaszd el benne a mézet. Villával törj össze egy banánt és keverd bele a mézes tejszínbe. Ezután add hozzá a kókusz-, vagy olívaolajat, legvégül pedig
egy felvert tojássárgáját.

Ricinus-, olíva-, kókusz-mélyápoló hajpakolás –
újratáplálás felsõfokon
Használj rendszeresen fényvédelemmel ellátott szérumot, vagy
hajolajat a haj kiszáradása és töredezése ellen.
A házilag készített tápláló olajos pakolás még mindig bevált módszer. Keverj össze olíva- és kókuszolajat, de a ricinusolaj is megteszi. Garantált hidratálás!
Figyelj rá, hogy B2, B3, B6, és B5 tartalmú élelmiszerekbõl a szervezeted számára a szükséges mennyiséget bevidd.
Kerüld az olyan termékeket, amelyek formaldehidet vagy alkoholt tartalmaznak, ezek ugyanis szárítják a hajat.
Lehetõleg kerüld a napon való tartózkodást kalap nélkül!

Hozzávalók: 2 evõkanál ricinusolaj, 2 evõkanál olívaolaj, 2 evõkanál kókuszolaj.
Elkészítés: keverd össze a három olajat egy kis tálkában. Ha van
kéznél egy kis rozmaringolaj, bátran tegyél bele két-három cseppet, hiszen csodálatosan erõssé és fényessé varázsolja a fürtöket.
Az enyhén benedvesített hajadba masszírozd bele az elixírt.
Fél-egy óra elteltével egyszeri alapos, de akár kétszeri hajmosás is
szükséges lehet. Szárítás után az eredmény nem marad el!
Forrás: http://www.szeretematestem.hu/
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Gombás tekercs
Hozzávalók: 5 dkg margarin, 12 dkg liszt,
5 dl tej, 3 tojás, 1 kk só; a töltelékhez: 5 dkg
margarin, 20 dkg konzervgomba, só, bors,
kevés petrezselyem zöldje, 1 ek liszt, 0,5 dl
tej, kevés tejföl.

ételízesítõt, a majoránnát, a borsot, a pirospaprikát, a zúzott fokhagymát és a paradicsomlét egy kis tányérban sûrû péppé
keverjük. A hússzeletek sózatlan oldalát
megkenjük ezzel a krémmel, ráhelyezünk
1-1 csirkemájat, a hús két oldalát behajtjuk
és szorosan feltekerjük. Minden húsroládot 2-2 szelet baconnel betekerünk és
hústûvel megtûzünk. Kevés zsiradékot teszünk egy sütõtálba, belerakjuk a hústekercseket, fél deci vizet öntünk alá. Elõször alufólia alatt pároljuk, majd amikor
már puha, az alufóliát levéve kissé megpirítjuk. Burgonyapürével tálaljuk.

Sajtos csirkemell
baconbe tekerve
A vajat megolvasztjuk, összekeverjük a
liszttel, a tojások sárgájával. Hozzáadjuk a
fehérjébõl felvert habot és a sót. Kivajazott
tepsiben kb. ujjnyi vastagra elsimítjuk, elõmelegített sütõben megsütjük. A tölteléket elkészítjük. A margarinon megpároljuk az apróra vágott gombát, majd zsírjára
sütjük. Fûszerezzük sóval, borssal, finomra vágott petrezselyemmel, beleszórjuk a
lisztet, felöntjük a tejjel. Felforraljuk,
majd levesszük a tûzrõl és hozzákeverjük a
tejfölt. A megsült tésztát konyharuhára
fektetjük, rákenjük a gombás tölteléket és
feltekerjük. Hûtõszekrényben hagyjuk kicsit érlelõdni, majd felszeleteljük, a tetejét
reszelt sajttal megszórjuk.

Csirkemájjal töltött
hústekercs
Hozzávalók: 8 db karajszelet, 8 db csirkemáj, 1 ek ételízesítõ, õrölt bors, majoránna, pirospaprika, 3 gerezd zúzott fokhagyma, 0,5 dl paradicsomlé, 16 szelet bacon, kevés zsír.
A karajszeleteket vékonyra kiverjük, és
egyik oldalukat enyhén megsózzuk. Az

Hozzávalók: 1 csirkemell, 12 szelet bacon,
15 dkg mozzarella, 10 dkg ementáli, 3 gerezd fokhagyma, só, bors, olaj.

a petrezselyemzöldet robotgéppel összedolgozzuk. Nem kell teljesen pépesíteni,
maradjon darabos. A húsokat egy tányérra
tesszük, sózzuk és borsozzuk, minden szeleten elkenünk egy adag gombás pépet és
elosztjuk rajtuk a reszelt sajtot. Feltekerjük, hústûvel rögzítjük, ha szükséges, majd
egy tepsit kibélelünk sütõpapírral, meglocsoljuk pár csepp olívaolajjal, beletesszük
a húsokat, átkenjük olajjal. 180 fokon sütjük 30 percen át. Tálaláskor megszórhatjuk friss zöldpetrezselyemmel.

Barackos
tésztatekercs

A csirkemellet 5-6 szeletre vágjuk, és egy
kicsit klopfoljuk, majd átkenjük a fûszerekkel és a zúzott fokhagymával. A mozzarellát apró darabokra szeleteljük, az
ementálit pedig lereszeljük. A hússzeletekre halmozzuk a sajtokat és feltekerjük,
majd beletekerjük a baconszeletekbe. Egy
hõálló edényt olajjal kikenünk, és szorosan
egymás mellé tesszük a feltekert csirkéket,
ha szükséges, hústûvel megtûzhetjük õket,
hogy ne bomoljanak ki. Egy kevés (0,3 dl
elég) vizet öntünk alá, és 180 fokon sütjük
25 percen át, idõközben meg is fordítjuk.

Sajttal és gombával
töltött csirkemell
Hozzávalók: 1 nagy csirkemell, 2 dl tej, 4
gerezd fokhagyma, 1 paradicsom, 15 dkg
gomba, petrezselyemzöld, 10 dkg reszelt
ementáli, olívaolaj, só, bors.
A húst megmossuk, nagy szeletekre vágjuk
és egy tálba tesszük, ráöntjük a tejet, hozzáadunk 2 gerezd zúzott fokhagymát, lefedjük és legalább 2 órán át hûtõben pihentetjük. Így a hús megpuhul, csodás íze
lesz, és gyorsan megsül. Közben a gombát,
a paradicsomot a maradék fokhagymát és

Hozzávalók: 15 dkg liszt, 4 ek víz, 2 ek olaj,
1 db tojássárgája; a töltelékhez: 1 kg barack (bármilyen), 10 dkg cukor, 15 dkg
kalácsbél, 10 dkg durvára tört mandula,
vagy dió, 2 ek rum, 1 citrom reszelt héja, 5
dkg olvasztott vaj.

A tésztához alaposan összegyúrjuk a lisztet a vízzel, az olajjal, a tojássárgájával,
majd letakarva 30 percen át pihentetjük. A
megmosott barackokat kimagozzuk, nagyobb darabokra összevágjuk. Összekeverjük a mandulával, cukorral, rummal,
citromhéjjal és az apróra összevágott kaláccsal. A tésztát lisztezett deszkán 1 mm
vastagra kinyújtjuk, majd megkenjük az olvasztott vajjal, és a tölteléket eloszlatjuk a
tészta kétharmadán. Feltekerjük, mint a
rétest. Tepsire tesszük, újra lekenjük vajjal, majd 200 fokra elõmelegített sütõben,
30-35 percen át sütjük. A sütõbõl kivéve pihentetjük, majd felszeleteljük és porcukrozzuk.
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Biztató állapotban van a szõlõ a szüret elõtt
Heteken belül elkezdõdik a szüret, az idõjárási szélsõségek ellenére a termõterületek többségén biztató állapotban van a szõlõ
– derül ki a Syngenta helyzetképébõl. A szakemberek szerint a szüretig továbbra is nagy figyelmet kell fordítani a betegségekre
és kártevõkre, elsõsorban a szürkepenészre, valamint az aranyszínû sárgaságot terjesztõ amerikai szõlõkabócára.
A mûvelt borvidéki szõlõterület nagysága
Magyarországon megközelíti a 60 ezer
hektárt. A leszüretelt szõlõ mennyisége
2014-ben 348 ezer tonna volt, 2015-ben a
termés mennyisége meghaladta a 398 ezer
tonnát. 2016-ban a 400 ezer tonnányi szõlõtermés jobb, mint az elmúlt évek átlaga,
ám több borvidéken fagyok, jégverések,
kártevõk miatt jelentõsen csökkent a termésmennyiség. Az elmúlt esztendõben 2,8
millió hektoliter bort készítettek országszerte a borászatok.
Az idei szezonban a szélsõségesen hideg
tél rontotta a szõlõültetvények áttelelését,
majd a szárazság és a hektikus tavasz erõteljesen befolyásolta a virágzást és kötõdést, hangsúlyozta Varga Zoltán, a Syngenta fejlesztõmérnöke.
– A 2017-es év a szõlõ növényvédelme
szempontjából nem hozott kiugró szélsõségeket eddig, viszont a szezon aszályos,
viharos, jégveréses idõjárására a szélsõséges a legenyhébb jelzõ, amit használhatunk – mondta Varga Zoltán. – Ez még a
legfelkészültebb gazdálkodókat is nehéz
helyzet elé állítja. Növényvédelmi szempontból továbbra is a lisztharmat jelenti a
legnagyobb kihívást, de regionálisan egyéb
kórokozók és kártevõk is okozhatnak kisebb-nagyobb problémát. A súlyos károkra képes szürkepenész ellen pedig a megelõzés a leghatásosabb fegyver. Ezen kívül
több területen tapasztaltunk az erõteljes
UV-sugárzás káros hatásaként fellépõ
napégést. A szüretig hátralévõ idõ legfontosabb tényezõje az idõjárás, amely az elõrejelzés alapján jelenleg kedvez a szõlõ-

nek. Ha ez idõ alatt nem érik szélsõséges
hatások a termést, akkor jó alapanyagot
adhatnak a szõlõtermesztõk a borászoknak.
A Syngenta szõlõbetegség-elõrejelzéseiben évek óta hangsúlyozza egy rendkívül
súlyos szõlõbetegség, az aranyszínû sárgaság elleni védekezést, amely komoly kihívást jelent a termelõknek. Magyarországon elõször 2013 augusztusában a zalai
Lentiben begyûjtött levélmintákból és befogott szõlõkabócákból mutatták ki az
aranyszínû sárgaságot. A rendkívüli pusztításra képes kórokozóra szinte az összes

Magyarországon termesztett szõlõfajta fogékony. Az ellene történõ védekezésben
nagy jelentõsége van a rovarölõ szeres kezeléseknek, amelyek célzottan nem a kórokozó, hanem a terjesztõ amerikai szõlõkabóca ellen irányulnak. A betegség és a
kártevõ terjedése rohamosan zajlik, most
már az ország szinte valamennyi területén
tapasztalják a tünetek megjelenését, és a
hatékony készítmények mellett csak a
szoros összefogás segíthet a probléma viszszaszorításában.
Szellõ Gábor, KRQ Communications

Heti idõjárás
Pénteken az érkezõ hidegfront lelassulhat, hullámot vethet, így jelentõs bizonytalanság mellett az a legvalószínûbb,
hogy a keleti országrészt csak késõ délután éri el, így arrafelé egy további nappal kitolódik a forróság. Ugyanakkor a
Dunántúlon késõ délutántól már hûvös, szeles, csapadékos idõ valószínû, a középsõ országrész estére pedig a választóvonal lehet a hûvös és a forró levegõ határán. Záporok, zivatarok kísérhetik a hidegfront útját, fõként északon
és délnyugaton.
Szombaton élénk északnyugati széllel felhõátvonulások mellett még záporok és zivatarok kialakulhat és keleten is
jelentõsen visszaesik a hõmérséklet, mindössze 21 és 28 fok között alakul a hõmérséklet.
Vasárnapra csökkenhet a felhõzet és kellemes nyári idõ várható a hét utolsó és jövõ hét elsõ napjain.
www.metnet.hu
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HIRDETÉSEK

APRÓHIRDETÉSEK
Veszélyes fák kivágása 06 (20) 437 4869
Redõnyös 06 (30) 966 8446
Villanybojler-javítás, -karbantartás, új bojler-felszerelés rövid határidõvel. 06 (30) 9862
623
Sáregresen családi ház eladó. 06 (30) 388 6683
Tûzifa eladó házhoz szállítással; aprított cser 2.900.-, aprított cser vegyesen 3.000.-, 06 (30)
9862 623
Eladó 2 db villanymotor, 18,5 kV, 2800 fordulat, 380 V. 1 db, jó állapotú, tolósúlyos famázsa, méréshatár 500 kg. 1 db 1000 literes mûanyag szüretelõkád. Telefon: 06 (30) 255 9806.
(4276036)

Magyar, megbízható fiatalember, különbözõ kültéri munkát vállal. Pl. fûnyírás, sövényvágás, kerítésfestés, bármi szóba jöhet. Érdeklõdni: 06 (30) 579 3991.
Családi házak, intézmények takarítása. 06 (20) 567 6678. (4276837)

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA.
06 30 440 5790
KASZÁLÁST, KERTI MUNKÁT VÁLLALUNK.
06 30 623 3681, 06 30 522 9504
SÁRBOGÁRDON, ASZTALOS UTCÁBAN
családi ház eladó. 06 30 347 3767
PUCOLT DIÓ ELADÓ.
06 30 3483 320
A Sárszentágotai Általános Iskola
TANÍTÓT KERES HATÁROZOTT IDÕRE.
Érdeklõdni: 06 30 602 9103-as telefonszámon lehet.
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A Sárbogárdi
Járási Hivatal
elérhetõségei és
ügyfélfogadási rendje:
Kormányablak Osztály
ügyfélfogadása
Sárbogárd, Hõsök tere 2. földszint,
telefon: (25) 795-249, (25) 795-229,
fax: (25) 520-290,
e-mail:
kormanyablak.sarbogard@fejer.gov.hu,
hétfõ 7.00–17.00, kedd 7.30–12.00,
szerda 7.30–16.00, csütörtök 8.00–18.00,
péntek 7.00–12.00

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

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

gyámügyi hatáskörök tekintetében
ügyfélfogadás
hétfõ 7.30–11.30,
szerda 7.30–11.30 és 12.30–16.00

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

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

Ügysegédek ügyfélfogadása

Állatorvosi ügyelet – 2017. augusztus
12-13.: dr. Zámbó Csilla, Sárbogárd–Kislók, Kossuth u. 24., 06 (30) 287 4652;
19-20.: dr. Kellner Péter, 7003 Sárbogárd–Sárszentmiklós, Rákóczi u. 62., 06 (30)
939 8629;
26-27.: dr. Szénási Károly, 7000 Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06 (30) 816 1376.
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

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
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