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IDEGENEK
Mosogatás közben hallom, ahogy két játékrepülõvel játszik az
egyik fiam:
– Brrr. Vétel-vétel. Most száll le a migránsok repülõgépe.
Fölhúzom a szemöldököm. „Na – mondom magamban –, így
szivárognak be a gyerekek életébe a felnõttvilág dolgai.” Szegénykém, azt sem igazán tudja, ki az a migráns, habár egyszer a
kérdésére próbáltam elmagyarázni, számára érthetõ módon.
A híradásokból viszont egyértelmûen érzékeli a szó fenyegetõ,
negatív kicsengését.
Eddig közvetlen megtapasztalásunk még nem volt migránsügyben. Egy strandon érzékeltem elõször a veszélyét a fenyegetettség-érzésnek, félelemnek. Két indián feküdt ki a fövenyre, és élvezték a napsütést, a Balaton vizét. Valószínûleg egy
közeli rendezvényen árulták a portékáikat, és lejöttek a partra
kikapcsolódni, teljesen átlagos módon, semmi megbotránkoztató nem volt a viselkedésükben, öltözékükben. Szép rezes volt
a bõrük, hosszú fekete a hajukat megcsodáltam, amikor vizesen hátradobták, apró, csillogó vízgyémántokat repítve a magasba.
Egy bácsi gyanakodva nézve õket megszólított engem:
– Látja azokat a barnákat ott? Biztos migránsok, vagy szerbek.
Jobb, ha rajtuk tartjuk a szemünket. Ki tudja, mire képesek.
Megborzongtam. Volt már rá nem egy példa a világtörténelemben, hogy ártatlan emberek estek áldozatul eszmék, származási, vallási, vagy más különbségek, gyanakvó félelem miatt.
Velünk is megeshet pro és kontra.
Hargitai–Kiss Virág

LECSÓCSATA
Írás a 9. oldalon.

Jubileumi vadásznap Alapon

Írás a 6-7. oldalon.

2

HÍREK, ESEMÉNYEK

2017. augusztus 17. Bogárd és Vidéke

OZORAI TAPASZTALATOK
Fotóillusztráció az internetrõl.
Forrás: psymedia.co.za

A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság Sajtószolgálatától, valamint a Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõtõl kértem tájékoztatást
arról, hogy milyen tapasztalatokkal zárták az idei, nagy erõket igénybe vevõ Ozora Fesztivált.
Sipos Mónika r. fhdgy., a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság Sajtószolgálatának munkatársa úgy informált, hogy a rendõrök 2017. július 31-étõl augusztus 8-áig 23 különbözõ ország 135 állampolgára ellen indítottak kábítószerrel kapcsolatos bûncselekmények elkövetése miatt büntetõeljárást. 124 esetben kábítószer birtoklása vétség, illetve 11 esetben kábítószer-kereskedelem bûntett megalapozott
gyanúja miatt indult büntetõeljárás. A nyomozók 13 személyt bûnügyi õrizetbe vettek, közülük egy esetben elõzetes letartóztatást és
egy esetben házi õrizetet rendelt el az illetékes bíróság. A rendõrség a megfelelõ létszámmal biztosította a rendezvényt, amely rendben
lezajlott.
Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó alezredes, Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ azt nyilatkozta, hogy az Ozora Fesztiválon két hivatásos tûzoltó 24 órás váltási rendben, a fesztivál területén kialakított irányítási ponton biztosítási feladatot látott el. A szervezõk két önkéntes tûzoltó egyesülettel (Simontornya és Tamási) kötöttek szerzõdést, amely alapján az önkéntes tûzoltók szintén közremûködtek
a rendezvény tûzvédelmi biztosításában. A fesztivál ideje alatt nem történt olyan esemény, amely a katasztrófavédelem részérõl akár
operatív, akár hatósági intézkedést, beavatkozást igényelt volna.
Hargitai–Kiss Virág

Az Elsõnek!
Kedves Zsuzsa!
Tegnap ELSÕ sárbogárdiként elindultál a híres El Camino zarándokútra Spanyolországba.
Jó utat, kellemes idõjárást, sok szerencsét, nagyszerû élményeket és
majd sikeres hazatérést kívánunk Neked!
„Veled tartunk, Veled vagyunk!”
Szurkolunk neked nagyon barátságunkkal, szívünkkel, lelkünkkel!
Ahogy a Terminátor mondta: „Hasta la vista baby!”
A Sárbogárdi Nyugdíjas Rendõr Egyesület tagjai nevében:
Streng Ferenc ny. á. r. alezr.

A fotó illusztráció
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KÉK HÍREK
KÖZLEKEDÉSI HELYZETKÉP
Növekvõ számok
A közlekedési helyzet ez évi elsõ féléves
alakulásáról adott számot lapunknak Fekti Csaba rendõr százados, a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság rendészeti osztályának közlekedésrendészeti alosztályvezetõje. A közlekedésben a kivételes kegyelmi
idõszak idén véget ért, hiszen míg 2016 elsõ felében 9, személyi sérüléssel járó baleset történt, addig idén ennek több mint
duplája. Ebbõl gyorshajtás miatt a fele következett be, mely kétszerese a tavaly félévi adatnak. Az ok nem mindig az abszolút
gyorshajtás, hanem a megváltozott útviszonyokat (például kanyart, csúszós utat)
figyelmen kívül hagyó, úgynevezett relatív
gyorshajtás. Az idei elsõ félév baleseteinek
ötödében az elsõbbségi jog megszegése
volt az ok, és ugyanekkora arányú a kanyarodási szabály megsértése. Az okozók valamivel több mint fele személygépkocsi.
Lakott területen belül tavaly elsõ félévben
3 baleset történt a körzetben, idén ennek
duplája, Sárbogárd belterületén a tavalyi
2-vel szemben idén megháromszorozódott
ez a szám. Lakott területen kívül 2016 elsõ
félévében 4, idén több mint dupla annyi
baleset történt. Az elmúlt év folyamán
mindössze egy halálos baleset volt, 2017 elsõ felében már sajnos ennek duplája. És a
számok tovább fognak emelkedni, ez már
most látszik, hiszen július folyamán is több
esetben kellett intézkedni a rendõrségnek.
Elemezve a baleseteket nincs gócpont a területen, amire hangsúlyosabban oda kellene figyelni. A Sárbogárdi Rendõrkapitányság egész területén és a fõutak mentén
szükséges a rendõri jelenlét és a további
sebességmérés.

Szabálytalan biciklisek
A gyalogosok és kerékpárosok fokozott
rendõri ellenõrzésre számítsanak, mert
egyre több az okozó kerékpáros, és a gyalogosok is elõszeretettel mellõzik a gyalogátkelõket. Ha a közelben van kijelölt gya-

logátkelõ, kötelezõ ott átkelni. Ha például
a postáról az írószerboltba, gyógyszertárba
megy valaki, akkor fáradjon az optikánál,
vagy a Pennynél lévõ zebrához, mert szabálytalan a postánál átkelni az úttesten.
A kerékpárosok esetében a ’biztonságos
közlekedésre képtelen állapot’ váltotta fel
az ’ittas’ kifejezést. Ennek fényében azt
biztosan ellenõrizni fogják, aki például kacsázik. Figyelem! A bicikli jármû, ezért kerékpározás közben mobiltelefont kézben
tartani tilos, és szabálysértésnek minõsül.
Kerékpárral közlekedõ felnõttek és gyermekek számára okulásképpen álljon itt
néhány fontos szabály:
54. § (1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon, vagy erre utaló jelzés esetében az autóbusz-forgalmi sávon, ahol ilyen
nincs, a leállósávon, vagy a kerékpározásra
alkalmas útpadkán, illetõleg – ha az út és
forgalmi viszonyok ezt lehetõvé teszik – a
lakott területen kívüli úton, a fõútvonalként megjelölt úton az úttest jobb széléhez
húzódva kell közlekedni.
(2) Lakott területen levõ olyan úton, ahol
az úttest kerékpár-közlekedésre alkalmatlan, továbbá ahol a (7) bekezdés a) pontja
szerint tilos, kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/
óra sebességgel a járdán is szabad közlekedni.
(3) Kerékpárral az útpadkán, az úttesten
és a járdán csak egy sorban szabad haladni.
(4) Kerékpárral
a) lakott területen kívül a fõútvonalról balra bekanyarodni, vagy megfordulni, továbbá
b) a kerékpárútról a vele párhuzamos útra
balra bekanyarodni nem szabad.
A kerékpárosnak a kerékpárról le kell
szállnia és azt tolva – a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint –
kell az úttesten áthaladnia.
(5) A kétkerekû kerékpáron 16. életévét
betöltött személy szállíthat 10 évnél nem
idõsebb, a kerékpárt nem hajtó utast a kerékpár pótülésén. Kettõnél több kerekû

kerékpáron 17. életévét betöltött személy
szállíthat a kerékpárt nem hajtó utast.
(6) A kerékpárral éjszaka és korlátozott látási viszonyok között abban az esetben szabad közlekedni, ha a kerékpáron vagy a
kerékpároson
a) elõre fehér, hátrafelé piros színû, folyamatos, vagy villogó fényt adó lámpát és
fényvisszaverõt helyeztek el, és
b) lakott területen kívül kerékpáros fényvisszaverõ mellényt (ruházatot) visel.
(7) Tilos
a) fõútvonalon 12. életévét be nem töltött
személynek kerékpározni;
b) elengedett kormánnyal kerékpározni;
c) kerékpárhoz oldalkocsit, valamint – kerékpár-utánfutót kivéve – egyéb vontatmányt kapcsolni;
d) kerékpárt más jármûvel, illetõleg állattal vontatni;
e) kerékpáron oldalra kinyúló, elõre vagy
hátra egy méternél hosszabban kinyúló, a
vezetõt a vezetésben akadályozó vagy a
személy- és vagyonbiztonságot egyébként
veszélyeztetõ tárgyat szállítani;
f) kerékpárral állatot vezetni.
A fentiek alapján 12 év alatti gyermekek
mehetnek kerékpárral a fõút melletti járdán a gyalogosok zavarása nélkül.

Változhat a forgalmi rend
a Mészölynél
A városi baleset-megelõzési bizottság vizsgálja a Mészöly Géza Általános Iskolához
vezetõ utak forgalmi rendjét, mivel a tanév
során tapasztalható forgalmi problémák
miatt ez szükségessé vált. Sok megkeresés
érkezett a rendõrséghez az ott közlekedõ
autók tömkelege miatt. A bizottság javaslatot dolgoz ki a helyzet megoldására, melyet a képviselõ-testület elé fognak terjeszteni. A fejleményeket nyomon követhetik
lapunkban.
Hargitai–Kiss Virág
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NAPLÓ
A sárbogárdi képviselõ-testület augusztus 11-ei ülésének témáiról Novák Kovács Zsolt alpolgármester adott tájékoztatást lapunknak. A testületi ülés viszonylag rövid volt, mindössze 11 pontot, köztük több érdeklõdésre számot tartó témát tárgyaltak a városatyák.
– A polgármester elmúlt idõszakról szóló ismertetõjébõl kiemelnéd azokat, melyek a lakosság számára is érdekesek lehetnek?
– Ezekben a beszámolókban mindig arról van szó, hogy a két ülés
között mik történtek. Mivel most elég messze volt az elõzõ ülés,
júniusban, így kéthónapnyi tevékenységrõl lehetett beszámolni.
Több helyütt is volt polgármester úr a város nevében, ezek közül
említésre méltó az iváncsai hûtõház átadása. Ez jó példát adhat
arra, hogy környékbeli összefogással hogyan lehet közösen megvalósítani egy ilyen hûtõházat. Alapon, Nagylókon is folyik kertészkedés, a mi területeinken, a város kezelésében is vannak kertészeti mûvelés alatt álló területek, még sincs hûtõház. Lehet,
hogy az iváncsai példa adhat lökést az efelé való elmozdulásban.
Érdemes szót ejteni arról is, hogy felgyorsultak az események a
volt orosz laktanya területének az átadásában.

Eladták a palackozót
– Többen is jelezték, hogy nagy ott a mozgolódás, és kérdezték, mi
zajlik ott.
– Végre sikerült eladnia a felszámolónak a volt palackozóüzemet.
Egy székesfehérvári, Jüllich Glass nevû cég fog ide települni, akinek többféle szándéka, terve is van a felhasználással kapcsolatban. Mindenképpen termelõtevékenységben gondolkodnak. A
Jüllich Glass nem csak ablakkészítéssel foglalkozik, a tevékenységük szerteágazó. A felszámolónak üresen kellett átadni az épületet, és kérte az önkormányzat segítségét, hogy a takarításban vegyünk részt mi is. Vállaltuk is, hiszen nekünk is jó lenne, ha mielõbb tényleges gazdára találna ez a terület. Nem kis munka volt,
mert nem egyszerûen ki kellett üríteni az üzemet. Számos festék
maradt a Bereczk-féle korszakból, illetve rengeteg lejárt szavatosságú ásványvizet kellett kiönteni. Gond volt, hogy mi legyen az
üres palackokkal. Adott volt a lehetõség, hogy a helyi palackfeldolgozóhoz adjuk el rögtön, de ezt nem lehetett megtenni közvetlenül, be kellett iktatni a Dészolgot, Vertikált, rajtuk keresztül
tudtuk összetömörítve átadni a feldolgozónak a palackokat.
– Akkor ez a csontváz a szekrénybõl lassan ki lesz pucolva.
– Igen, reméljük, most már tényleg egyenesbe kerül, és egy komoly cég tulajdonába ez a terület, és munkahelyteremtõ beruházások indulhatnak.
– És környezetileg is megszépül az a terület. Fontosnak tartanám
megjegyezni, hogy külön került eladásra a gépsor még korábban.
– A gépsort azért kellett külön eladni, mert volt egy beruházó, aki
folytatni akarta volna az ásványvíz-palackozást, meg is mérette a
kút hozamát, jellemzõit, ám nagy mennyiségû vízkivételre sajnos
nem alkalmas. Ezért csak a gépeket vették meg, amik viszont
korszerûek.
– A polgármesteri beszámolóban volt-e még olyan téma, amit felsorolhatnánk?
– Kiemelhetõ, hogy a nyár folyamán egy szépkorú felköszöntésére is sor került. Ez polgármester úr kedvenc feladatai közé tartozik. Kardos Mihály saját maga vezette autóval érkezett az ünnepségre, tehát aktívan éli idõs napjait, nem érezhetõ rajta, hogy elesett lenne.
– Példaértékû a korosztályának.

Milyen legyen Sárbogárd arculata?
– Volt egy lakossági fórum, ami sajnos a szokásos alacsony érdeklõdés mellett zajlott le a város arculati kézikönyvének ügyében.
Manapság mindenféle pályázathoz elvárás, hogy a külsõ megjelenésnek egységesnek kell lennie. A város esetében ez azt jelentené,

hogy a város képe mutasson valami közös gondolatot, egységet.
Ennek kapcsán volt a fórum, hogy esetleg ötletek, javaslatok hangozhassanak el.
– Eddig nem volt arculati kézikönyve a városnak?
– Nem. Korábban is szóba került a településfejlesztési terv kapcsán, hogy szükséges lesz ezt megalkotni. Sok városnak van már
Magyarországon ilyen, külföldön pedig teljesen általános. Lássuk
be, nálunk is elkelne, hiszen elég cifra a fõutcánk, építészeti elemeket, stílusokat, színeket, reklámtáblák kihelyezését tekintve.
Jó lenne, ha valamiféle egység irányába elmozdulnánk. Elkezdõdött a folyamat, reméljük, hogy a lakosság is komolyabban veszi a
hozzászólásokat, és jönnek javaslatok, nem csak akkor érkeznek
kritikák, amikor már elkészült a kézikönyv.
– Meddig lehet javaslatokat tenni?
– Ez nem rövid folyamat, az õsz biztosan rámegy. Valamikor a tél,
tavasz folyamán kerül véglegesítésre a kézikönyv, addig várjuk a
javaslatokat.
– Lesz még ezzel kapcsolatban lakossági fórum?
– Amikor már meglesznek az elsõ ötletek, képek, kivitelezési formák, akkor mindenképpen vissza szeretnénk csatolni a város lakosságához, hogy véleményezzék ezeket.
– Helyi építészeket bevontok ebbe a folyamatba?
– Mindenkit, aki csak érdeklõdik a téma iránt. Elsõként azokhoz
fordultunk, akik szakértõi ennek a témának. De a helyi közönség
az elsõdleges. Magunknak kell ezt csinálni, nem kifelé, másoknak.
– Van cég, aki segít? Gondolok itt a KASIB Mérnöki Irodára,
mert õk jó segítséget nyújtottak az eddigi hasonló munkákban.
– Szerencsére az eddigi pályázatok kapcsán kiépült egy jó kapcsolatrendszere a városnak. De kellenek a helyiek, hogy a fõutcán
mekkora reklámtáblát lehessen kihelyezni, hogyan takarja el az
épületet, gondolva a mûemléki jellegû, védett épületeinkre. A virágosítás is ide tartozik, hogy hol és milyen növényeket ültessünk.

Hangolás az építkezésre
– Volt költségvetési módosítás a napirendi pontok közt. Ugye, ez a
szokásos?
– Igen, ahogy a bevételek, kiadások változnak, ezeket át kell vezetni a költségvetésen. Érdemes kiemelni, hogy a fõösszeg nagyon
dinamikusan növekszik. Ez nem azért van, mert a városnak hirtelen megnõtt a lakossága és hatalmas iparvárossá nõtt, hanem a
pályázatoknak köszönhetõ. A bevételi oldalon egyre több összeg
jelenik meg, ezek elköltése is beépül a költségvetésbe. A sikeres
pályázatokkal már több milliárdos összegben kell gondolkodnunk. Mióta az eszemet tudom, Sárbogárdra ilyen összegû fejlesztés még nem érkezett, ami persze rengeteg feladattal is jár. A
költségvetés szerkezetében mind külsõ támogatásként jelennek
meg, konkrét célra adott támogatásként, ezért kellett minden támogatáshoz külön számlaszámot is nyitni. Elindult a közbeszerzések elõkészítése. Bár ez kívülrõl látványos változásokat még
nem fog hozni, mert lassú a bürokrácia. A kerékpárút procedúrája is hosszú, ezért egyre biztosabb, hogy õsszel már nem kezdõdik
el, mert az idõjárás sem fogja engedni. Ezzel viszont az is együtt
jár, hogy szerencsésen össze tudjuk kötni más beruházásokkal a
fõúton. Ugyanis a 63-as út felújításáról született egy döntés, hogy
a vasúti átkelõtõl a két településrész, Miklós és Bogárd határáig
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történik meg a felújítás, de született egy még jobb döntés, hogy a
város túlsó végéig történik meg a felújítás. Össze kell hangolni ezt
és a kerékpárút építését, ami már nemcsak rajtunk múlik, hanem
sok más cégen és vállalkozáson is.

Házasságok az égben is köttethetnek
– A házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok, anyakönyvi események kapcsán volt egy rendeletmegszüntetés és -újraalkotás.
– A törvényességi felügyelet rendszeresen zajlik, a kormányhivatal és állami szervek folyamatosan vizsgálják a jogszabályainkat,
és mindig találnak valamit, amibe bele tudnak kötni. Ebben is találtak jogi jellegû kifogást. A régi rendelet megszüntetése vált
szükségessé, és helyette egy tartalmában teljesen megegyezõ rendeletet alkottunk. Hatásköröket kellett elkülöníteni, sorrenden
változtatni. Közben fölmerült, hogy lehetséges-e önkormányzati
épületen, dísztermen kívül is házasságot szervezni. Lehetséges,
rendkívüli helyszínen és idõpontban is. Egy egyszerû kérelmet
kell benyújtani a jegyzõhöz. Ennek is megvannak a kötelezõ velejárói, például a címert el kell helyezni jól látható helyen. Fölmerül
a kérdés, hogy ha valaki ejtõernyõn akar házasodni, a címert vajon
mellette viszik-e, vagy fölrajzolják az égre, vagy búvárként hova
teszik, de ezek már részletkérdések. Majd kitalálják azok, akik
ilyen terveket szõnek. Megakadályozni egyetlen házasságot sem
akarunk, sõt, jó lenne, ha minél többen házasodnának.
– És együtt is maradnának.
– Így van.

Nyíl és Kígyó – egyirányú marad
– Fontos kérdésben született döntés: a Nyíl és a Kígyó utca forgalmi helyzetének ügyében. Korábban egyirányúsítva lett a két utca,
mert nagyon szûk mindegyik, két autó nehezen fér el egymás mellett. Milyen változás történt? Miért volt ez a napirendi pont szükséges?
– Az egésznek a gyökere a városközpont vízrendezéséig nyúlik
vissza, amikor a két utca kibitumenezett árkot kapott, és ez jelentõsen leszûkítette az utcák keresztmetszetét. Van, ahol alig 3 méter, a balesetveszély elkerülése miatt is logikus volt egyirányúsítani az utcákat. Akkor a lakóknak sem volt különösebb kifogásuk ez ellen. Most tavasszal a Nyíl utcából kiindulva lakók kezdeményezték, hogy kétirányúsítsuk az utcákat, arra hivatkozva,
hogy túlzott költséget jelent az egyirányúsítás. Ez engem egy kicsit
meglep, mert mindkét utca a Tinódy útra fut ki, onnan visszakanyarodva akár a Posta utcán, akár másik közön nem hiszem, hogy
olyan rettenetes plusz költséget jelentene a távolság, és idõben
sem gondolom, hogy jelentõs megterhelést jelentene. Mindenféle szakhatóság véleményét megkérdeztük: közlekedésfelügyelet,
katasztrófavédelem, rendõrség. Többen is megnézték, körbejárták. Egyöntetû vélemény volt: nagy hiba lenne kétirányúsítani,
mert olyan szûk mindkét utca, hogy képtelenség elmenni, két
személyautó sem fér el, nemhogy teherautó. A testület a javaslatot elutasította, marad egyirányú mindkét utca.

Naperõmû-nagyhatalom
– Született döntés a 0238/36 és /37 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatban is. Ez mit takar?
– Napjainkban nagy az érdeklõdés a naperõmûvek építése iránt.
Úgy tûnik, a mi környékünk meteorológiai adatai eléggé kedvezõek ahhoz, hogy vonzóvá tegyék a mellettünk lévõ területeket.
Egy naperõmû-építõ cég kereste meg a várost, hogy szeretne kétszer másfél hektárnyi területet naperõmû építésére. Ez a cég a
Magyar Villamos Mûvek leányvállalata. Egyetlen telephelyi tervük az volt, hogy a nagyfeszültségû vezetékhez közel legyenek, hiszen rendelkeznek mindenféle engedélyekkel ahhoz, hogy fel
tudják tölteni az áramot a vezetékre, minden infrastruktúra rendelkezésükre áll. A volt lõszerraktár területe tûnik erre a legalkalmasabbnak. Hosszú távú bérlettel 25 évre adnánk a cégnek a területet.
– A ronda torzó megszûnik?
– Lassan más muzeális érték a lõszerraktár, hiszen az is egy kor
emléke.
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– Lehetne használni paintballozásra, vagy filmforgatáshoz.
– A környéke is egyre inkább lepusztult, egy halom mart aszfalt díszeleg ott és szeméttelepnek használják.
– Illegális módon.
– Ebbõl a szempontból is jó lenne, ha ennek a területnek is lenne
gazdája. Félek persze attól, hogy a szeméttelep valahova áttelepül. A bérleti díjat úgy határoztuk meg, hogy az elsõ 5 évben magasabb, utána folyamatosan csökken. Ennek az az oka, hogy a
napkollektor-technológia szerint a napcellák élettartama viszonylag rövid, és a hatásfokuk folyamatosan csökken. A kifizetett összeg nagysága így is nagyobb, mintha egyszer eladtuk volna
a területet.
– Az Albacomp is naperõmûves beruházást tervez Sárbogárdra.
– Naperõmû-nagyhatalom leszünk az ország közepén.

Megújulhat a miklósi rendelõ
– Energetikai korszerûsítésre került benyújtásra egy pályázat.
– Szeretnénk a miklósi orvosi rendelõt rendbe tenni, mert nagyon
lerobbant állapotban van; Jarabin doktor úr minden egyes alkalommal elmondja, mennyire méltatlan az õ tevékenységéhez, ami
egyértelmûen igaz is. Sajnos új rendelõ építésére nem találtunk
pályázati kiírást, viszont a korszerûsítés ennek a pályázatnak a keretében megoldódhat, így akadálymentes, 21. századi rendelõje
lehet a miklósiaknak. A szerencse az volt, hogy minél komplexebb
a rendelõ tevékenysége, annál nagyobb az esélye a pozitív elbírálásnak, és Miklóson nemcsak háziorvosi rendelés van, hanem
gyermekorvos, illetve védõnõi szolgálat is mûködik. Bízom benne, hogy sikerülhet elnyerni ezt a pályázatot, és akkor megújulhat
a miklósi városrész egyik fontos épülete.

Sárhatvan–Pusztaegres ivóvize
– Ne mulasszuk el megemlíteni azt a napirendi pontot, ami az ivóvízzel, szennyvízzel, szennyvíztisztítással kapcsolatos gördülõ
fejlesztési tervre vonatkozik, hiszen ennek van egy Sárhatvant,
Pusztaegrest érintõ része.
– Ez a terv 2018–2032-ig tart. A mai változó világban bátor dolognak tûnik ilyen hosszú idõre tervezni, de a Fejérvíznek ez feladata. Mivel az önkormányzat is tulajdonosa a Fejérvíznek, ezért nekünk is jóvá kell hagyni a tervet. Régóta húzódik a pusztaegresi,
sárhatvani vízhálózat megújítása. Többször elhangzott már, hogy
sikeres pályázat van hozzá, mégis mindig csúszott a kivitelezés.
Nem rajtunk múlt ez sem, az állami szervek voltak kicsit lassúak,
mert össze akarják kapcsolni több más pályázattal, azok kivitelezésével. A gördülõ fejlesztési tervben most az elsõ eseményként
van betervezve Pusztaegres és Sárhatvan, 2018. január és 2019.
december 31-e közötti idõintervallumban. Jelentõs beruházás
lesz, mert közel 200 millió Ft-ot költ rá a Fejérvíz.

Uszoda
– A víz kapcsán fölmerül még egy dolog: az uszoda. Többen várják
már, hogy mikor nyit, és tolódik ez az idõpont. Mi az, ami realizálható? Mért csúszik?
– Volt már egy tavaszi, majd egy július 31-ei nyitásról szó, de a kivitelezõ – nem teljesen saját hibájából – mégis csúszik a megvalósítással. A fõ gond, amit mi itt Sárbogárdon jól tudunk, hogy a talajvíz extrém körülményeket tud biztosítani. Ez okozta a tolódásokat. Úgy tûnt, sikerül behozni a lemaradásokat, de mûszaki okok
miatt nem tudják tartani az ütemet. Óvatosan azt mondhatjuk, talán októberre átadásra kerülhet az uszoda. Az építmény csaknem
100 %-ban kész, a medencék ki vannak csempézve, az öltözõk
rendben vannak. Lesznek próbaüzemek, ÁNTSZ-ellenõrzés. El
kell indítanunk úgy a tanévet, hogy nem tudjuk beépíteni az órarendbe az uszodai foglalkozásokat, így a tervezhetõség nehezebb.
De inkább jó legyen az uszoda és késõbb nyíljon meg, minthogy
valami gubanc legyen, és utána amiatt kelljen fölborítani mindent. Sajnos ezt a nyári meleget nem tudjuk a vízben lubickolva
tölteni, de reméljük, jövõre is lesz nyár, és mindenki élvezheti
Sárbogárdon is az uszoda elõnyeit.
Hargitai–Kiss Virág
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JUBILEUMI
vadásznap Alapon
Kürtszóra, lovas kocsin, huszáros díszkísérettel vonult be az Alapon harmadik alkalommal rendezett, 25. megyei vadásznap
jelképe, egy elejtett õzbak, melyet tiszteletteljesen a színpad elé helyeztek az esemény nyitó mozzanataként.
Méhes Dóra köszöntötte az augusztus
12-ei rendezvény résztvevõit és vendégeit:
Varga Gábor országgyûlési képviselõt, Fûrész Attilát, az Országos Magyar Vadász-

kamara Fejér megyei területi szervezetének elnökét, Méhes Lajost, a vadásznap
házigazdáját, a több mint 60 éve alakult,
példaértékû vadgazdálkodási tevékenységet folytató Sárrét Egyetértés Vadásztársaság és a Fejér Megyei Vadászszövetség
elnökét, Pechtol Lajost, a kamara titkárát,
Oláh Csabát, az Országos Magyar Vadászati Kulturális Egyesület elnökét, Bögyös
Zsoltot, a Fejér Megyei Kormányhivatal
fõosztályvezetõjét, Nyikosné Katzenberger Erikát, a Sárbogárdi Járási Hivatal
vezetõhelyettesét, Méhes Lajosnét, Alap
polgármesterét, Csalovszkiné Mezei Zsu-

zsannát, Alap, Alsószentiván, Sárszentágota jegyzõjét és Kiss Sándor megyei vadászati felügyelõt.
A beszédek elõtt stílusosan a vadászok
himnusza csendült fel a Bakony Vadászkürt Egylet elõadásában.
Varga Gábor köszöntõjében így szólt: Üdvözlet a vadásznak, tisztelet a vadnak! Pár
hete fejezõdött be a FINA vizes világbajnokság, sikeres megrendezéssel. Más me-

gyékben országos hírû települések rendeznek vadásznapokat. Fejér megyében immár harmadszor egy kis településre, Alapra hoztuk el a megyei vadásznapot, mely
legalább olyan sikeres, mint a vizes világbajnokság. Ez köszönhetõ annak, hogy az
itt élõk szívesen fogadták, fogadják a világot, a szervezés adott és sikeres, és olyan
infrastruktúrát sikerült teremteni, amit
nem érhet kritika. Mindenki szívesen jön
ide, és szívesen is látunk mindenkit, jó vendéglátókhoz méltóan. Egy éve voltak aggodalmai a vadásztársaságoknak, mert sok
jogszabályi változást hozott az új vadászati

törvény. Kihívásoknak kellett megfelelni
az elmúlt évben, de teljesítették. A vadászati törvény egyik új intézménye a tájegységi fõvadász rendszer, ami Magyarország
egyik történelmi lépése a vadgazdálkodás
területén. Külön köszöntöm a megjelent
tájegységi vadászokat. Köszönöm a színvonalas szervezést, kellemes napot, jó szórakozást kívánok mindenkinek!
Oláh Csaba a vadászok megítélésével kapcsolatban fogalmazta meg gondolatait: A
magyar vadászatnak dicsõ múltja van, erre
alapozva vallom, hogy nagyszerû jelene és
méltó jövõje is. A vadászok, vadászat megítélése, társadalmi elfogadottsága a mai világban sokszor negatív elemekkel telített,
sok a tévhit. Sok a tennivaló ezen a területen. Pontos képet kell adni a természettõl
elszakadó, városi életmódot folytató, hozzá nem értõ tömegeknek a vadászatról,
vadgazdálkodásról, annak természetvédelmi jelentõségérõl. Uniós országokban
is jelentõs probléma ez a kérdés. A vadgazdálkodás a fenntartható fejlõdés fontos
eleme, a vadhús az egészséges táplálkozás
része, a vadkárelhárítás pedig közérdek. A
vadászok valamennyien szeretik, tisztelik a
természetet és meg akarják õrizni az utódoknak. Szorosabb viszony kell a vadászok, természetvédõk, erdészek, földtulajdonosok között. Minden probléma megoldása csak együttmûködéssel, barátsággal,
egymás tiszteletével oldható meg.
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Ez az ünnep Alapon tökéletesen mutatja
be ezt az összefogást. Nincs még egy nemzet a világon, melynek olyan mélyen beleivódott volna a gyökereibe, a hagyományaiba a vadászat, mint a magyar.
Pechtol Lajos filozofikus oldalról közelítette meg a vadászatot: Az idõ fontos dolog az életünkben. Az idõ az a dimenzió,
melybe beleszületünk, és megyünk elõre.
Ahogy beleszületünk, mérjük az idõt. Ebben a modern világban az idõ elveszett, és
az elveszett idõ óriási kincs. Nincs semmire
idõnk, nincs lelki életünk, amiben idõt szakítanánk. Tiszteletben kell tartani az idõt,
és ez nagy felelõsség. Az az idõ mind elveszett idõ, amikor várakozni kell. Tettek
kellenek. Most jubileumot ünnepelünk. 25
évvel ezelõtt született meg annak reményében ez a rendezvény, hogy a vadászok
belsõ összefogása erõsödjön, és a társadalom fogadja el a vadásztársadalmat. Az
összefogással nem vagyok elégedett. A
szeretet, párbeszéd, együttmûködés késik.
Ebben sokat kell tenni. A vadászat 65 ezer
ember sportja, szórakozása. Vadász az, aki
a természet része, és ezt tükrözik megnyilatkozásai is.
A felszólalókat követõen Mészáros János
c. apát celebrálta a vadásznapi áldást, majd
a vadászház emlékfalánál történõ koszorúzást megelõzõen kitüntetéseket vehettek át Méhes Lajostól és Fûrész Attilától
azon jeles személyek, akik hosszú éveken
át kiemelkedõ munkájukkal hozzájárultak
a vadászok nevének öregbítéséhez, illetve
a vadgazdálkodás kultuszának méltó fenntartásához.

Kitüntetések
A Nimród-érem kitüntetettjei: Könczöl
Péter, Képli József, Simon László. Magyar
Vadászatért Érdeméremben részesült:
Szabó János. Gróf Nádasdy Ferenc-emlékplakettet vehetett át a Vajai Vadásztársaság. A Vadászkamara ezüstérmét Sénik
Istvánnak, Takács Tibornak és Tamás Antalnak adományozták, míg a Hubertus Kereszt ezüst fokozatát Lökös Istvánnak és
Kaszás Józsefnek. Tárgyjutalommal ismerték Házi Gergelynek a hivatásos vadászok országos versenyén nyújtott eredményét.

Vadat és halat,
s mi jó falat...
A vadásznapot azért szeretem, mert a
szakmai közönség mellett mindenkit megszólít, bárki jól érezheti magát, igazi családi rendezvény és nem utolsó sorban gasztronómiai élmény is. A faluszéli erdõbe bújtatott Kazsoki-tanya környékét a különféle tûzhelyekrõl felszálló finom illatok balzsamozzák be. Közben a szomszédos me-
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zõn komoly viadal folyik: egész nap dörögnek a fegyverek. A mezei állatok szerencséjére ma nem az õ bõrükre, csak agyagtányérokra céloznak a vadászok.
A szélesebb közönségnek íjászat, kutyabemutató, veterán jármûvek kiállítása, arcfestés, igazi vidéki lovas vadászkocsizás,
trambulin, kirakodóvásár és sokféle
ínyencség van kedvére. Gáspár Gusztáv
karikaturista pedig portrékon örökíti meg
az érdeklõdõket.
Jönnek is egyre többen. Nagyon családias,
barátságos a hangulat:
– Gyere csak, kóstold meg ezt! – szólongatnak innen is, onnan is. Még szerencse,
hogy kíváncsi fajta vagyok. Nagy Dezsõ és
Tar Jani bográcsában kakastaréjból, zúzából és herébõl komponált pörkölt rotyog.
Killerék az árnyas fák alatt a tavukból frissen fogott halat fõzik. A vajaiak magasra
teszik a lécet: méteres tárcsán hagymás
vaddisznóhúst sütnek. Végül Sági Szilárd
mesterszakács zsûrijének tetszését a kápolnásnyéki Kótyagosok vaddisznópörköltje nyeri el.
Közben lehorgonyzok a csókakõi Szent
Donát Borrend sátrában, végigkóstolva a
vértes nyugati meredélyének nedûit. A
borrend nem ám valamifajta részeges társaság, inkább nevezném õket diplomatáknak. A csókakõi táj, az ízek, a hagyományok és a közösség nagykövetei. Minden
évben királynõt is választanak; most a
2012-es borkirálynõ, Erdõdi Orsolya kíséretében érkeztek.
Kiderül, hogy a csókakõi bor még célzóvíznek is kiváló, mert a céllövésnél kezdõ íjászként sikerül eltalálnom a kitûzött
mûbaglyot. Meleg napokon különösen
fontos, hogy az elfogyasztott ételek és alkohol mellett vizet is fogyasszunk, nem
szabad kiszáradni! Szerencsére a gondos
alapi vendéglátók a fõzõcsapatok sátrait
ellátták hûtött italokkal, vízzel és süteménnyel. Közben a színpadon egyik zenés–táncos program követi a másikat. Elõször az ember fiának a lába kezd mocorogni, majd a mocorgás átterjed a teljes testfelületre, és máris a táncparkett közepén találja magát. De nem várom meg a sötét
estét, a lábam mocorgását a bicikli pedáljával nyeletem el útban hazafelé.
Hargitai–Kiss Balázs
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A mindennapi
kenyér
„A mi mindennapi
kenyerünket add meg
nékünk ma.” (Máté 6, 11)
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ÜNNEP ELÕTT
Elég gyakran jövök fel a Kisföldalatti megállójáról a Hõsök terére. Végigtekintek a hatalmas, díszkõvel burkolt térségen, ahol többnyire sok turista lézeng a vezetõk elõadását
hallgatva. A látványt az égig érõ oszlop uralja a tetején a koronát tartó szárnyas angyallal.
Az oszlop lábánál egy igen érdekes szoborcsoport tömörül: Árpád és a honfoglaló vezérek robusztus bronzlovakon. És a háttérben két karéjban a híres oszlopsor a királyszobrokkal. Ott áll az elsõ oszlopközben Szent István az apostoli kettõs kereszttel. Az államalapító.

Amikor az úri imádságban a mindennapi
kenyérért imádkozunk, eszünkbe jut-e,
hogy lelki kenyérért is imádkozzunk?
Hogy a testi életünknek kenyérre van
szüksége, ezt nem kell magyarázni. Hogy
lelki kenyérre szükség van, azt minduntalan magyarázni kell a lelkérõl megfeledkezõ embernek.
A lelki kenyérért hittel és alázattal kell
imádkoznunk. Az Isten Igéje szükséges,
hogy mindennapi kenyerünk legyen. A puha, friss kenyér sokkal jobban fogy, mint a
száraz, mert jobb az íze. Az Isten Igéje
olyan kell legyen számunkra, mint a friss
kenyér. Bármennyire régi is ez a kenyér, a
Szentlélek által mégis naponként megújuló és friss kenyér lehet számunkra. Az éhes
ember egészen másként eszi a kenyeret,
mint az étvágytalan, mint a jóllakott. Másként nyúl az Ige után az éhes ember.

Az éhség növeli a kenyér értékét.
Egy missziós testvér átélte Párizs elfoglalásának napjait és annak elõzményeit. Megrendítõ módon beszélte el a vasárnapi iskolai vezetõk tahii konferenciáján, 1941
nyarán, hogy mit jelentett számukra ezekben az idõkben egy darab kenyér.
Óh, a nyomorúság, a próba, a szenvedés
megtanít bennünket arra, hogy mi a lelki
kenyér: az Ige.
Ezt a kenyeret hitünk szájával meg kell
rágnunk és le kell nyelnünk.
A mindennapi kenyeret nem pótolja semmi. Hiába van hús, kolbász, szalonna, hiába az édesség, a cukrászsütemény, vagy a
torta, amikor kenyérre éhezik a lélek.
A kenyeret nem nyeljük le darabokban,
hanem megrágjuk azt, mert az ízét csak akkor érezzük. Az Ige ízét sem érezheti meg
az, aki nem rágja meg apróra azt. Kérd az
Ige kenyerét és élj vele naponként.
Dr. Ecsedy Aladár:
Mindennapi kenyér c. kötetébõl –
Tahitótfalu, 1941.

Ez a Millenniumi emlékmû. Én
büszke vagyok erre a nagyszabású és magas színvonalon megvalósított elképzelésre. A modernista szobrászat hívei talán fanyalognak a szoboralakok hagyományos megmintázottsága
miatt. Beleborzongok, ha arra
gondolok, hogy az uralkodók
fennkölt alakjai helyén valami
torz, modern figurák vagy különösen holmi kattogó gépezetek
is lehettek volna. Az ezeréves
Magyarországot ünnepelték a
létrehozók, itt nem volt szabad
léháskodni, fiktív korszerûséget
mímelni. Látszik, hogy az alkotók nem sejtették: néhány évtized múlva, a trianoni aljasság nyomán ennek az országnak csak meggyalázott romjai imbolyognak a sír peremén,
„hol nemzet süllyed el”. Idõtállót alkottak.
Mint tudjuk, István alapítványa nem süllyedt el a sírban, dacolt a végzettel, beintett neki.
Feltételezem, hogy azért nem zuhant romlásba, anarchiába ez az ország – bár bizony
megtörténhetett volna –, mert jól meg volt alapozva. Honnan tudta Szent István, hogyan
kell államot alapítani? És egyáltalán: mi az, hogy „államalapítás”? Egy folyton mozgásban levõ, biztos területtel nem rendelkezõ, ahhoz nem is ragaszkodó, robogó paripáin távoli országokat feldúló, rémületes, rabló gyülekezetbõl letelepedett, földmûvelõ, templomba járó, törvényeknek alávetett népet, nemzetet alkotni. Mérges italból nemes bort.
Amelybõl a leghatalmasabb birodalmak urai is szívesen kortyintottak.
A dolgoknak megvan a maguk rendje. Ha nincs nagy baj, mint volt például 1919-ben,
amikor az emlékmû alakjait vörös drapériával borították Kun Béla buzgó agitátorai,
mintha szégyellték volna az államalapítást, a vitéz, bölcs királyokat. Most az emlékmûhöz méltó, hatalmas ünnepségek lesznek az ünnepnapon. Már reggel trombiták csinnadrattája, ropogó díszmenet mellett vonják fel az országzászlót, aztán lesz légi és vízi parádé, mesterségek ünnepe a várban, koncertek, ünnepségek országszerte, sok-sok beszéd,
kora este pedig komoly, zászlós körmenet az államalapító király csodálatosan épen maradt jobb karja körülhordozásával. Mert ez a kar áldást és súlyos büntetést osztott érdem
szerint. És sokan várják: lesz „minden eddigit fölülmúló” tûzijáték sötétedés után.
Csak ne legyen nagy zuhé ezen a napon.
L. A.
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LECSÓCSATA
Egy év kihagyás után ismét megrendezésre került a Sárszentmiklósi Lecsófesztivál, immár hatodik alkalommal. A sárszentmiklósi sportpálya szélén sorakoztak fel a kondérok, és körülöttük a lelkes csapatok, szám szerint nyolc. A fesztivál családias jellegû volt, sokkal inkább hasonlított egy óriási baráti légkörben
történõ bográcsozásra, mint egy tényleges fesztiválra.

Ahogy közeledett a délután, a sportpályát megtöltötték a jellegzetes illatok. A versenyszerû fõzés és baráti üldögélés mellett más
szórakozási lehetõség is biztosítva volt a résztvevõk számára. A
merész jelentkezõk kipróbálhatták magukat a kocsihúzóversenyben, vagy épp a kötélhúzásban. Egy óra körül aztán a helyzet
komolyra fordult, hiszen kihirdették a lecsófõzõverseny nyertes
csapatát. A gyõztes az abai Atilla Király Gimnázium volt diákjaiból verbuválódott Rémisztõk csapata lett.
Leszkovszki Máté

KÉSZSÉGGEL SEGÍT ÖNNEK A MOVE BÉTA
FOGYATÉKKAL ÉLÕKET TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT,
ha az Ön családjában (mozgásszervi, látás, hallás, vagy értelmi) sérült ember él
Szolgáltatásaink:
– személyi segítés: lakókörnyezetben, illetve lakáson kívül is széles körû szolgáltatást biztosítunk szakképzett személyi segítõkkel;
– gondozás, ápolás, felügyelet biztosítása, gyógyszerfelíratás, kiváltás, bevásárlás, ügyintézés stb.;
– a személyi segítés térítési díja szociálisan rászorult személy esetén: 500 Ft / óra, szociálisan nem rászorult esetén: 550 Ft / óra;
– személyi szállítás: oktatási/nevelési intézménybe, orvoshoz, rendelõintézetbe, kórházba, hivatalos ügyek intézésére: posta,
hivatal stb.
– a személyi szállítás térítési díja szociálisan rászorult személy esetén: 130 Ft / km, szociálisan nem rászorult esetén: 150 Ft / km, ügyintézés esetén a várakozási idõ díjtalan;
– ingyenes tanácsadás: jogszabályok által biztosított támogatási lehetõségek megismertetése, igénylés segítése (rokkantsági járadék, emelt összegû családi pótlék, fogyatékossági támogatás stb.), érdekképviseleti szervek bemutatása.
A havonta fizetett térítési díj összege nem haladhatja meg a meglévõ jövedelmének a 30 %-át, kiskorú esetén a 20 %-át.

Elérhetõségünk: Sárbogárd, Ady E. út 87. Telefon: 06 (30) 327 8902
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PROGRAMAJÁNLÓ

XII. ALSÓSZENTIVÁNI
FALUNAP
2017. augusztus 19.
Helyszíne: általános iskola, sportpálya
Program:
9 órától kispályás labdarúgótorna;
14 órától kulturális és szórakoztató mûsorok;
14–15 óráig: Lala és Jázmin bohócok mûsora, tûzoltó-bemutató;
15–16 óráig: Dupla kávé & Köteles Cindy;
16–17 óráig: köszöntõ;
17–18 óráig: A jó Laci betyár;
18–19 óráig: Ten Dance tánccsoport;
19.00–19.50 óráig: Magyar Rózsa;
19.50–20.00 óráig: fõzõverseny és sütisütõverseny értékelése;
20.00–21.00 óráig: Sipos Dávid – szintetizátor és ének, faluvacsora;
21.00–22.00 óráig: Operettvarázs Egri Józseffel.
14 órától: fõzõverseny, süteménysütõ-verseny, Trapi bohóc:
lufihajtogatás, arcfestés, ugrálóvár, népi játszóház, íjászat,
masszázs.
22 órától: szabadtéri táncmulatság.
A rendezvény ideje alatt rendelkezésre áll: étkezési
lehetõség, italkimérés.
Tisztelettel várunk minden érdeklõdõt!

2017. augusztus 17. Bogárd és Vidéke

SÁRSZENTMIKLÓSI
SZÜRETI FELVONULÁS
ÉS BÁL
2017. SZEPTEMBER 9-ÉN
A felvonulás déli harangszóra a katolikus templom
mögül veszi kezdetét a következõ útvonalon:
katolikus templom–Homoksor–Vezér utca (tánc)–Magyar-Kazinczy (tánc)–Rákóczi-Széchenyi sarok (tánc)–
63-as–Magyar utca–Miklós utca–Tisza utca–Rákóczi
(tánc)–Munkácsy utca–Elõd vezér (tánc)–Huba utca–Lehel utca–Semmelweis utca (tánc)–63-as–Vörösmarty utca
(tánc)–Arany János utca–Szabadság utca–Erkel Ferenc
utca (tánc)–Táncsics utca–Egressy Béni utca–Deák Ferenc
utca (tánc)–Jókai utca (tánc)–László utca–Arany János
utca (utolsó tánc).

A bál este 8 órakor kezdõdik
a klubkönyvtár udvarán.
Info: 06 (70) 455 1766
Farkas István (Pista bácsi), Farkas István (Piktor),
Rigó István

NAGYHÖRCSÖKIEK
TALÁLKOZÓJA
Augusztus 27-én (vasárnap)
9.00 órától
a szokott helyen (Nagyhörcsök központjában,
a domb tetején).
Minden helyi lakost, elszármazottat,
Nagyhörcsökhöz bármilyen módon kötõdõ embert
szeretettel várnak a szervezõk!

MEGHÍVÓ BÚCSÚBÁLRA
Hûen a hagyományokhoz idén is megtartjuk
a sáregresi búcsúbált!

Idõpont: 2017. augusztus 26.
20.00 órától.
Helyszín: sáregresi mûvelõdési ház.
Belépõ: 500 Ft/fõ.
A talpalávalót Lestár Tibor és Takács Gábor húzza!
A helyszínen büfé üzemel.
Mindenkit szeretettel várunk!

Bogárd és Vidéke 2017. augusztus 17.
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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.
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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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SÍC – hírek, eredmények

Katona Alex
a meglepetésember
Dunakömlõdön a paksi Celõke Íjász Egyesület megrendezésében került sor a 2017.
évi Terepíjász Országos Bajnokságra,
amelyen az olimpiai férfiak között Katona
Alex a terepíjászat meglepetésembere.
Mint köztudott, egyesületünkben mindenki pályaíjász olimpiai kategóriában, ezért
is nagyon ritkán indulunk terepversenyeken. Eddig elõször és utoljára 2013-ban a
szekszárdi Terep OB-n voltunk, ahol közel
ilyen éremkiosztásban volt részünk.
Nagyon késõn, mondhatni az utolsó percekben határoztuk el, hogy indulunk az
OB-n. Pályakörülmények között rögzítettük a mért távolságokat irányzékainkon,
terepre, dimbes-dombos területre kijutni
már nem volt alkalmunk. A terep OB helyszínének közelségét ragadtuk meg most is
ismeretszerzés céljából, valamint ez még
megfizethetõ volt részünkrõl.
Terep OB eredményeink: 3. helyet szerzett Katona Alex a felnõtt férfiak mezõ-

nyében; a veterán férfiak között 2. helyet
szerzett Gilicze Ferenc, míg 3. helyet Gilicze László.
Egyesületünkbe változatlanul várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat,
hölgyeket és férfiakat. Olimpiai reflexíj-felszerelést biztosítunk. (Saját történelmi, longbow, vadász, csigás és olimpiai íjjal rendelkezõk is jelentkezését várjuk.)
Sárréti Íjász Club, Sárbogárd

KISPÁLYAAVATÓ
A FERENCVÁROSI
ÖREGFIÚKKAL
Idõpont:
2017. augusztus 18. 17 óra
Helyszín:
alsószentiváni sportpálya
Szeretettel várunk minden focirajongót és érdeklõdõt az új
alsószentiváni kispálya avatóján. Vendégeink lesznek a Ferencvárosi Öregfiúk, akik megküzdenek az alsószentiváni
focibarátok csapatával. A Ferencvárosi Öregfiúk csapata a
meccs kezdete elõtt egy órával már a helyszínen lesz, így lehetõség adódik autogramokat kérni és fotózkodni a játékosokkal.
Meccs után: büfé és élõ zene.
Jó szurkolást!
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A kétharmados többség kevés
Siker az újonc otthonában
Enying–Sárbogárd 1-4 (1-1)
Enying: Dobai I. – Kovács L., Kalló Sz., Báles I., Szili B., Gergye
K., Rados G., Spergli M., Harangozó M., Bogár A., Paluska K.
Csere: Simon M., Gál M., Gergics A., Szõke I., Vas T., Molnár B. T.
Sárbogárd: Bernáth I. – Gráczer Bence, Nagy Á., Hegedûs Gy.,
Gulyás–Kovács G., Tóth Zs., Bezerédi Á., Boros B., Gráczer G.,
Laták B., Nagy K.
Csere: Deák M., Luczek R., Gráczer B., Horváth Á., Lajtos A.
Edzõ: Gracza Tibor.
Az enyingiek kezdték a mérkõzést, és már az elsõ percben
Paluska K. került a védelem mögé. Kissé kisodródva, gyengén lõtt
kapura, Bernáth I. hárított. Továbbra is a hazaiak vezettek veszélyesebb támadásokat. A 13. percben jobb oldalról elvégzett szöglet után a kapura csúsztatott fejes a kapufáról pattant ki. A 20.
percben ismét Paluska K. került kihagyhatatlan helyzetbe, ám 1
méterrõl fölé emelt. A félidõ közepétõl a vendégek ébresztõt fújtak és a 33. percben Bezerédi Á. bal oldalról belõtt labdáját
Gráczer Bence közelrõl a hálóba lõtte, 0-1. A 39. percig tartott az
elõnye a Sárbogárdnak. Báles I. baloldalról begurított szögletét
Gergye K. egy igazítás után védhetetlenül lõtte a kapu bal felsõ
sarkába, 1-1.
A második félidõ vendégrohamokkal kezdõdött. A 47. percben
Gulyás–Kovács G. jobb oldali beadását Bezerédi Á. a kapuba helyezte, 1-2. A kezdés után megszerzett labdával Bezerédi Á. kilépett, és közelrõl leadott lövését Dobai I. bravúrral hárította. Nem
enyhült a nyomás a hazai kapura, és a 60. percben Horváth Á. kilépett a védõk között, és az enyingi kapus a büntetõterületen belül
buktatta. A 11-est Laták B. a kapu bal oldalába lõtte, 1-3. A megnyugtató elõny birtokában a Sárbogárd birtokolta a labdát, a fáradt Enying csapata védekezésre kényszerült. A 75. percben a
vendégek jobb oldalon vezetett támadása végén a középre beadott labdát Gráczer Bálint a kapu bal oldalába lõtte, 1-4.
Az elsõ 20 percet leszámítva a Sárbogárd magabiztos játékkal
megérdemelt gyõzelmet aratott.
Jók: Gergye K., illetve Bernáth I., Gulyás–Kovács G., Laták B.

Fél tucat a hazai kapuban
Lajoskomárom U19–Sárbogárd U19
0-6 (0-1)
Lajoskomárom U19: Juhász R., Takács K., Németh Á. E.,
Labossa T., Berta B., Berta Cs., Nyári Sz., Körmendi L.
Csere: Baics M. A., Berta G., Nyári T., Reizinger Gy., Pál K. K.
Sárbogárd U19: Brúzsa S. P. – Németh K., Simon Cs., Petõ A.,
Márkovics D., Horváth Zs., Gyökér K., Húsvéth T., Demeter D.,
Erdélyi A., Fekete A.
Csere: Gábris R., Horváth Á. M., Bíró B.
Az elsõ félidõben mindkét csapat fegyelmezett játékot nyújtott,
és a védelmek magabiztosan hárították a csatárok próbálkozásait.
A 39. percben megtört a „jég”, és Demeter D. góljával vezetést
szerzett a vendégcsapat, 0-1.
A második félidõben koncentráltabb játékot mutatva a Sárbogárd a 48. percben Erdélyi A. révén megduplázta elõnyét, 0-2. A
hazaiak kísérleteit a Németh K. irányította vendégvédelem sikerrel hárította. A 69. percben ismét Demeter D. volt eredményes,
0-3. A mérkõzés hajrájában még három góllal terhelte meg a hazai kaput a Sárbogárd. A 84. percben Horváth Á. M. góljával 0-4.
Egy perc sem telt el, és a 85. percben Horváth Zs. 0-5-re növelte az
elõnyt. A padlóra került hazaiak védelme a 90. percben ismét

matthelyzetbe került, és Demeter D. beállította a végeredményt,
0-6.
Az elsõ félidõ döcögõs játéka után a második félidõ a fegyelmezett, koncentrált futballt bemutató Sárbogárd megérdemelt gyõzelmével ért véget.

Czottner Ádám mesterhármasa
Kápolnásnyék–Sárbogárd II. 3-1 (1-0)
Kápolnásnyék: Mészáros D. – Szilasi M., Nagy Z., Ribi Cs., Varga
J., Lehoczki P., Czottner Á., Peszeki L., Molnár G., Bánoczki T.,
Silhány F.
Csere: Junk K., Szentgyörgyi B., Õri L.
Sárbogárd II.: Brúzsa S. P. – Vámosi D., Juhász G., Takács Sz.,
Lajtos A., Szabó Z., Luczek R., Krajcsovics P., Bartók Z., Vagyóczki P., Sükösd G.
Csere: Rigó L., Horváth B., Somogyi L., Pajor T.
Edzõ: Pajor László.
Az elsõ percek hazai támadásai után az 5. percben Szabó Z. került
helyzetbe, lövése elkerülte a kaput. A következõ percek Vámosi
D. kihagyott helyzeteirõl szóltak. Bartók Z. átadását 14 méterrõl
fölé lõtte, majd közelrõl, a védelem mögé kerülve, 6 méterrõl a
kapusba lõtt. A 38. percben büntettek a hazaiak. A vendégvédelem ügyetlenkedése után Molnár G. jobb oldalról beadott
labdáját Czottner Á. 8 méterrõl a kapu bal oldalába lõtte, 1-0.
A második félidõben továbbra is kihagyott vendéghelyzetek után
hazai gól az eredmény. Bal oldalról Szilasi M. elvégzett szabadrúgása megpattant Brúzsa S. P. elõtt, és csak kiütni tudta. Czottner
Á. a kipattanó labdát 5 méterrõl a kapuba kotorta, 2-0. A 78. percben Czottner Á. 30 méterrõl megcélozta a kaput, és lövése a bal
felsõ sarokban kötött ki, 3-0. Mesterhármas! A hazaiak a háromgólos vezetés birtokában teret engedtek a sárbogárdiaknak. A 81.
percben Lajtos A. ellen a büntetõterületen belüli szabálytalanságáért a játékvezetõ 11-est ítélt. Szabó Z. a kapu jobb oldalába tartó, rosszul helyezett lövését Mészáros D. kiütötte.
A kihagyott helyzetek és büntetõ után a 87. percben Rigó L. 22
méteres szabadrúgása talált utat a hazai kapuba, 3-1.
Rossz helyzetkihasználás, kihagyott büntetõ, elügyetlenkedett lehetõségek ára ez a vereség.
Jók: Czottner Á., Mészáros D., illetve Krajcsovics P.

A hétvége sportmûsora
2017. augusztus 19. (szombat)
10 óra:
Sárbogárd U19–Videoton Baráti Kör U19 (megyei I. o.
U19 Sárbogárdon),
17 óra:
Sárbogárd–Lajoskomárom
(megyei I. o. Sárbogárdon),
17 óra:
LMSK Cobra Sport–Sárbogárd II.
(megyei II. o. Lepsényben).
Szurkoljunk együtt csapatainknak!
Szántó Gáspár
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Zökkenõmentes iskolakezdés
Az iskolakezdés a szülõknek és a gyerekeknek egyaránt izgalmas,
de megterhelõ idõszak. Készüljünk rá tudatosan!

Mennyibe kerül az iskolakezdés?
Az iskolakezdés nagyon komoly anyagi megterhelést is ró a családokra, és ez nem csupán a jelentõs tandíjú magániskolák és alternatív intézmények tanulóinak szüleit sújtja. Nem, hiszen számtalan elkerülhetetlen kiadás kerül elõ szeptemberben: be kell szerezni a tankönyveket, a füzetcsomagot, az írószereket, az iskolatáskát, a tornaruhát, a váltócipõt, nagyobbaknál pedig a számítógép-vásárlás is szükségessé válhat. Ne feledkezzünk meg a közlekedés, az iskolai étkeztetés, a különórák/korrepetálások, az edzések, a zene- vagy úszásoktatás költségeirõl sem! Mindenképpen
elõre számoljunk ezekkel a kiadásokkal, készítsünk pontos költségvetést, és lehetõség szerint tartsuk is be ezt a pénzügyi tervet.

Az elsõsök lélektani felkészítése
Bár a nagyobb gyerekek esetében sem szabad elhanyagolni a lelki
felkészítést, az elsõ osztályba készülõ gyerekek esetében ez egyenesen nélkülözhetetlen. Az iskolába készülõ gyerekeket lelkileg
is fel kell készíteni arra, hogy nagy változás következik az életükben. Ha gyermekünknek van idõsebb testvére, nyilván a pici már
régóta vágyakozik rá, hogy õ is iskolás legyen, ne lepõdjünk meg,
ha próbálgatja bátyja vagy nõvére iskolatáskáját, vagy játékosan
mímeli a tanulást. Ha ilyen jeleket tapasztalunk, nyugodtan meséljünk pozitív kicsengésû, izgalmas történeteket az iskoláról. Sok
gyerek magától megtanul olvasni már iskolakezdés elõtt, de legalábbis biztosan érdeklõdik majd az iskola iránt. Ezt az érdeklõdést érdemes tovább fokoznunk azzal, hogy bevonjuk gyerekünket az iskolatáska- és a tanszervásárlásba. Válasszon õ magának
tolltartót, iskolatáskát, tornaruhát a saját ízlése szerint.

Új, iskolai napirend
Ami a legfontosabb, hogy a szülõknek tudatosítani kell a gyerekeikben, hogy az iskolaév alatt teljesen más napirendben fognak élni, mint nyáron. Ez legfõképpen az elsõs gyerekek esetében fontos. A kicsiknek mindenképpen meg kell szokniuk a korai kelést
és a korai lefekvést.
Ezért nem árt, ha a gyerekeket az iskolakezdés elõtti héten korábban fektetjük le, és az utolsó 2-3 napban korábban is keltjük, mert
így nem lesz kialvatlan, fáradt, amikor pár nap múlva már rendszeresen korábban kell felkelnie. Óvatosan, szeretettel készítsük
fel a gyerekünket egy szigorúbb napirendre, hiszen a szabad,
gondtalan nyári hónapok után egy gyerek számára – érthetõ módon – kisebb sokk lesz a korai kelés és a folyamatos (ön)kontroll.
A lakásban mindenképpen alakítsunk ki saját tanulókuckót a
gyermekünknek íróasztallal, asztali lámpával, kényelmes székkel.

A délutánok megoldása
Gondoljuk végig a napközi kérdését is, és amennyiben nem szeretnénk ezt a megoldást választani, már idõben egyeztessünk a
nagyszülõkkel arról, hogy mennyiben tudnak besegíteni délutánonként. Elõfordulhat, hogy emiatt a munkahelyünkön nyolcórás
munkakör helyett át kell kérnünk magunkat hatórásra, vagy éppen bébiszittert kell felvennünk. Ezeket a döntéseket semmiképpen ne hagyjuk az utolsó pillanatra!

A közlekedés változásai szeptember 1-jétõl
Vegyük figyelembe azt is, hogy szeptember 1-jétõl a közlekedés
radikálisan megváltozik. Sokkal zsúfoltabbak lesznek az utak, dugók hátráltathatják a vezetést és a tömegközlekedést is, ezért minimum 15-20 perccel korábban induljunk el annál, mint ami alapesetben szükségesnek látszik, mert a menetidõ biztosan meg fog

hosszabbodni. A gyerekeknek nagyon kínos, ha szüleik miatt késnek, ne hozzuk õket ilyen helyzetbe!
Ha gyermekünk tömegközlekedéssel megy majd iskolába, vegyük
figyelembe, hogy a buszmenetrendek mindig változnak iskolakezdéskor. Mind szülõként, mind sofõrként ügyeljünk az iskolák
környékén a zebrán áthaladó gyerekekre. Ha egy gyerek például
egy nyugodt, vidéki faluban töltötte a nyári szünetet a nagyszülõknél, biztosan idõ kell ahhoz, hogy újra megszokja a sûrûbb gépkocsiforgalmat, ne lepõdjünk meg, ha kezdetben lassabb a reakcióideje.

Új gyerekek, új tanárok, új ismeretségek
Térjünk ki arra is, hogy gyerekünk az új környezetben új barátokat, barátnõket szerezhet! Optimális esetben ezek az új barátságok maguktól is kialakulnak majd, de ha azt vesszük észre, hogy
gyermekünk magányos, szótlan az elsõ hónapokban, nyugodtan
lépjünk közbe, és hívjuk meg 1-1 osztálytársát a szüleivel együtt
moziba vagy kirándulni. Egy közös edzés, különóra is sokat segíthet a beilleszkedésben, barátkozásban. Ha gyermekünknek van
idõsebb testvére, aki ugyanabba az iskolába jár, az sokat segíthet
biztonságérzetén, növelheti önbizalmát és barátkozási kedvét.
Beszéljünk arról az idõsebb gyermekünkkel, hogy milyen sokat
tud segíteni testvérének a beilleszkedésben, ha kicsit odafigyel rá!
Fontos, hogy mi is barátkozzunk össze a szülõkkel, legyünk aktívak a szülõi értekezleteken, beszélgessük a többiekkel. Ez az új
barátságok szövõdésén túl több, praktikus szempontból is nagyon
fontos: egyrészt, ha gyermekünk beteg, nem fog lemaradni, mert
biztosan eljut hozzá a lecke, másrészt nem árt, ha van kivel edzésre, különórára járnia. Szülõi összefogással a gyerekek iskolába járását és elhozatalát is megkönnyíthetjük. A tanárokat is igyekezzünk minél hamarabb alaposan megismerni. Tudnunk kell, ki az,
akinek a nevelési elveivel egyetértünk, és ki az, akiével nem.
Gyermekünknek tudnia kell, hogy mi mindig mellette állunk.

Különórák, edzések
Bár az elsõs gyerekek szülei gyakran szeretnék a lehetõ legtöbb
különórára járatni a gyereküket, mégis tanúsítsunk mértéktartást
e téren a gyermek érdekében! Lehetséges, hogy gyermekünk zenében, sportban, rajzolásban és matematikában is nagyon tehetséges, mégse terheljük túl a napját számtalan különórával! Válasszunk – akár vele együtt – a lehetõségek közül. Ha sporttagozatos lesz gyermekünk, vagy úszni jár majd, szerezzük be idõben a
szükséges orvosi igazolásokat.
Tóth Ágnes
Forrás: vitaminsziget.com
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5 hónap egy dán népfõiskolán – ez a te lehetõséged!
A Mezõföld Népfõiskolai Társaság programjában 18 év feletti, angolul jól tudó magyar fiatalok jelentkezhetnek ösztöndíjjal
a dán Vestjyllands Hojskolera.
Ha felnõtt életed kezdetén vagy, de még
nem döntötted el, hogy merre indulj;
ha fel akarod fedezni rejtett képességeidet, meg akarod ismerni önmagadat egy
nemzetközi közösségben;
ha érdekel a világ jövõje, a fenntartható
fejlõdés a mindennapokra lebontva;
ha szeretnél megtapasztalni egy 150 éve jól
mûködõ demokráciát;
ha érdekel a világ egyik legfejlettebb, legszabadabb, legdemokratikusabb országa,
JELENTKEZZ a Mezõföld Népfõiskolai
Társaságnál a dán partner népfõiskola, a
VESTJYLLANDS HOJSKOLE õszi kurzusára, mely 2017. szeptember 25-étõl
2018. március 3-áig tart.
KAPCSOLAT: Ács Sándorné (30) 385
0379, Virág Zsuzsa (30) 514 5274, Mezõföld Népfõiskolai Társaság, 2434 Hantos,
Rákóczi út 18., kishantos@datatrans.hu.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: 2017.
augusztus 25.
A JELENTKEZÉS MÓDJA: kitöltött és
aláírt jelentkezési lap, kézzel írt bemutatkozás magyarul és ugyanez a bemutatkozás gépelve, e-mailen angolul.

***
A pályázókat meghívjuk egy személyes elbeszélgetésre, ennek idõpontja és helyszíne 2017. augusztus 30-a 11 óra, Kishantos
(aki ezen nem tud részt venni, nincs lehetõség pótmeghallgatásra), melynek alapján még aznap kihirdetjük, hogy ki utazhat
Dániába.
A dán népfõiskola: „iskola az életért”. Egy
iskola, mely minden diák álma: nincs osztályzat, nincs vizsga, a diák saját örömére
tanulja a maga választotta tárgyakat.

A tanár egyenrangú félként, barátként vezeti be a diákot a választott témákba. Soksok beszélgetés, vidámság – a szellem és a
kéz együttes munkája, test és lélek harmóniája – ez a dán népfõiskola. Szakmát, bizonyítványt nem ad, de megtanít önmagad
és a közösség számára hasznos életet élni.
A Mezõföld Népfõiskolai Társaság célja a
magyar és dán népfõiskolai felnõttoktatás
hagyományaira és külföldi tapasztalatokra
építve munkálkodni Magyarország fenntartható, demokratikus fejlõdésért, és
azért, hogy a magyar társadalom összetartó, kulturált nemzetté váljon.
Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik
ezekkel a célkitûzésekkel azonosulni tudnak és saját környezetükben ezért tevékenykedni is kívánnak, akik készek arra,
hogy Magyarországot, a magyar kultúrát
méltó módon képviseljék Dániában.

A kurzus fõ célja: megismertetni a dán
népfõiskolai szemléletet, betekintést nyújtani a 150 éves dán demokrácia mindennapjaiba, és megismertetni a fenntarthatósághoz vezetõ út gyakorlati tennivalóit.
Azoktól, akiket Dániába küldünk, azt várjuk, hogy hozzanak haza minden hasznos
és értékes tudást, szemléletet és tapasztalatot, és kamatoztassák azt szûkebb-tágabb közösségük számára.
A népfõiskolán az oktatás nyelve dán (!),
de más külföldi diákok is lesznek, ezért sok
magyarázat lesz angol nyelven, és a diákok
segítségére is számítani lehet – ez kiváló lehetõség nyelvgyakorlásra és egy nemzetközi közösségben való boldogulásra. A
nyelvi korlátok miatt a magyar diákok azokat a tantárgyakat választhatják, melyekhez nem szükséges sok nyelvtudás.
A diákoktól elvárják az iskolán folyó tevékenységekben való aktív részvételt, beleértve a konyhai munkát és a takarítást, valamint az iskola írott és íratlan szabályaihoz való alkalmazkodást. A kiutazó diákokat kishantosi népfõiskolánkon felkészítjük, hazatérés után pedig személyes beszámolót kérünk és közösen értékeljük a
programot.
A tanfolyam költségeit az iskola fedezi, tehát a magyar diákoknak nem kell részvételi díjat fizetni (!), így a szállás, étkezés, oktatás ingyenes számukra. A költségek,
amiket a diákoknak kell mindenképpen
állni: útiköltség (a ki-, és hazautazást mindenki magának szervezi meg), a fakultatív
külföldi kirándulás költsége. Ezen felül a
zsebpénzt mindenkinek igény szerint magának kell biztosítani, de mivel az iskolán
teljes ellátást kapnak a diákok, ez nem túl
nagy összeg. A külföldi tanulás idõtartamára vonatkozó egészségügyi biztosítás
intézése is egyénileg történik.
Választható tárgyak: ökológia, színház, zene, festészet, kerámia, tánc, filozófia, dán
nyelv, sport stb.

16

CSALÁDI KÖR

2017. augusztus 17. Bogárd és Vidéke

NAGYMAMA RECEPTJEI
Joghurtos uborkaleves
dióval
Hozzávalók: 1 db uborka, 4 gerezd fokhagyma, 1/2 tk só, 1/4 pohár dió, 5 dkg
szikkadt kenyér kisebb darabokra törve, 2
ek dióolaj, vagy napraforgóolaj, 2/3 pohár
natúr joghurt, 1/2 pohár csapvíz, vagy
szénsavmentes ásványvíz, 1-2 tk citromlé;
a tálaláshoz: 1 kevés durvára tört dió, 1/2
ek olívaolaj, 1-2 szál friss kapor.

szórjuk a pirospaprikát. A tûzre visszatéve
hozzáadjuk az átöblített savanyú káposztát, az õrölt köményt és a babérlevelet. Öntünk alá egy kis vizet, és közepes lángon kb.
45 percig fõzzük. Közben kockára vágjuk
az almát, és a fõzési idõ lejárta elõtt tíz
perccel a káposztához tesszük. Ha elkészült, a káposzta és az alma is megpirult,
akkor beleforgatjuk a pulykamellkockákat
a raguba, és melegen tálaljuk.

Cigánylecsó bográcsban
Hozzávalók: 10 dkg sertészsír (vagy
étolaj), 20 dkg füstölt szalonna, 1,5 kg
vöröshagyma, 2 kg lecsópaprika, 0,5 kg
paradicsom, 1,5 kg csirke (comb, szárny,
csontos mell), 1,5 kg fejes káposzta, 5 gerezd fokhagyma, só, bors, õrölt fûszerpaprika ízlés szerint.

részre. Összeállítjuk a süteményt: a lapokat és a tetejét is megkenjük krémmel,
majd megszórjuk darabosra vágott dióval.
Másnap rombusz alakúra szeleteljük.

Szõlõbefõtt
Hozzávalók: 1 kg leszemezett szõlõ; a sziruphoz: 25-30 dkg cukor, 5 dl víz, 1-2 db
szegfûszeg, 1 késhegynyi citromsav, vagy 1
ek almaecet.

A meghámozott uborkát félbevágjuk és
apróra kockázzuk. Egy nagyobb mozsárban a fokhagymát összezúzzuk a sóval.
Hozzáadjuk a diót és a kenyeret, majd alaposan összedolgozzuk. Apránként hozzáadjuk az olajat és simára keverjük. A joghurtot és az uborkát a fokhagymás masszához adjuk. Végül felöntjük a hideg vízzel,
átkeverjük, és a citromlével ízesítjük. Fogyasztás elõtt a levest a hûtõben pihentetjük néhány órát, hogy az ízek összeérjenek.
Az olajjal meglocsolt tört dióval és frissen
aprított kaporral megszórva tálaljuk.

Almás–káposztás
pulykakockák
Hozzávalók: 25 dkg pulykamellfilé, 1 fej
hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 25 dkg savanyú káposzta, 1 db nagyobb alma, 2 db babérlevél, 2 tk õrölt kömény, 1 tk pirospaprika.
Felkockázzuk a pulykamellet, besózzuk,
borsozzuk, és kevés olajon serpenyõben
hirtelen kisütjük. Ha elkészült, egy tányéron félretesszük. Egy lábosban olajat hevítünk, erre rádobjuk a megtisztított, apróra
vágott hagymát és fokhagymát. Amint
megüvegesedett, levesszük a tûzrõl és rá-

Felszeleteljük a hozzávalókat a lecsónak
megfelelõen. A hagymát, paprikát, paradicsomot szeletekre vágjuk. A szalonnát apró kockákra, a csirkét (mintha pörköltet
készítenénk belõle) feldaraboljuk. A káposztát legyaluljuk. A bográcsban a zsiradékon megpirítjuk a szalonnát, majd a
hagymát rátéve kissé megpirítjuk, hogy egy
kis színt kapjon. Rányomjuk a fokhagymát, átkeverjük és beletesszük a húst, jól
átsütjük. Nem baj, ha egy kis színt kap.
Hozzáadjuk a szelt paprikát, ha egy kicsit
megpuhult, megszórjuk pirospaprikával,
sózzuk, borsozzuk és hozzákeverjük a paradicsomszeleteket. 30 perc fõzés után
hozzáadjuk a káposztát, és addig fõzzük,
míg minden megpuhul, és a levét elfõtte.
Ha kell, utánaízesítünk.

Hófehérke sütemény
Hozzávalók: 50 dkg finomliszt, 1 egész tojás, 10 dkg margarin, vagy 1 dl olaj, 10 dkg
porcukor, 1 tk szalalkáli, 1 db citrom reszelt héja, 1 dl tej; a krémhez: 0,5 liter tej, 4
púpos ek liszt, 35 dkg margarin, 25 dkg
porcukor, 2 cs vaníliás cukor; a tetejére
dióbél.
A tészta anyagait összegyúrjuk, négy részre osztjuk, vékonyra nyújtva tepsi hátán
megsütjük. A krémhez a tejbõl és lisztbõl
vastag pépet fõzünk, kihûtjük. A margarint habosra keverjük a porcukorral, hozzáadagoljuk a lisztpépet, a vaníliás cukrot,
és azzal is jól kikeverjük. Elosztjuk három

A szép, nagy szemû, kemény héjú fehér
vagy piros szõlõt megmossuk, majd leszemezzük. Kiforrázott üvegekbe rakjuk. A
sziruphoz a cukrot feloldjuk a vízben, beletesszük az ízesítõket, felforraljuk. A szõlõre öntjük forrón, lezárjuk csavaros tetõvel,
majd 4-5 percig gõzöljük, ügyelve arra,
hogy a szõlõszemek ne repedjenek fel.

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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A két tündér
Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer két tündér. Megegyeztek, hogy elmennek világot látni. Hát, ahogy mentek, beértek egy faluba. Esteledett, ezért bekéredztek egy házba. Jómódú ember s asszony
lakott ott, nem volt gyermekük.
Mikor bekéredztek, köszöntek illendõen:
– Jó estét!
Az asszony rájuk támadott:
– Miféle keringõk, csavargók, mit keresnek itt? Elmenjenek!
– Jóasszony, ne kiabáljon, éjjeli szállást kérnénk – mondta az
egyik tündér.
– Kifele innét! – kiabált a gazdasszony.
Hát a tündérek elsompolyogtak, kimentek. Megszégyellték magukat. Bementek a másik szomszédba. Ott annyi gyermek volt,
hogy azt se tudom, hány, mint a rosta lika, még eggyel több. Bekopogtak.

– Jó estét! Jó estét!
– Adjon isten!
– Szállást kérnénk két vándor részére – mondták a tündérek. De
nem ismerte meg senki se, hogy azok tündérek, mert rongyos gúnyában voltak, úgy vándoroltak.
– Adunk szállást szívesen, hogyne adnánk! – Azzal a szegény ember betessékelte a vendégeket.
– Üljenek csak le! Vacsoráztak-e? – a szegény ember szívesen fogadta õket. Amijük volt, azzal megkínálta.
Lefeküdtek, s mikor reggel felkelnek, azt mondja az egyik tündér
a másiknak:
– Hallod-e, ezek olyan jók voltak hozzánk, meg kellene valamivel
jutalmazzuk.
– Mivel tudnánk megjutalmazni?
– Én már kigondoltam, tudod mit? Reggel, aminek nekikezdenek, egész nap azt csinálják.
Hát a szegény asszony, mikor elmentek a vendégek, volt egy darabocska vászna, s gondolta, hogy õ kifehéríti. Kivitte, belemártotta
a vízbe, s húzta a pázsiton végig, húzta. Vitte a kertbe, tette a kerítésre, de akárhova tette, örökké csak szaporodott, s csak több lett
belõle, s csak több lett belõle. Már a végén nem volt, ahova terítse.
Átfutott a szomszédba.

– Szomszédasszony, engedje meg, hogy ide terítsek egy kicsi vásznat.
– Hát hogyhogy, kendnek annyi vászna van? – irigykedett a szomszédasszony.
– Hát én nem tudom, miféle vándorok jártak itt az este, de úgy
megszaporították ezt a vásznat, hogy azt se tudom, hova terítsem.
Gondolkozott a gazdag asszony. Ezek biztosan azok lehettek,
akik az este náluk is jártak. Kiabál az urának:
– Menjen hamar utánuk! Ha utoléri, hívja vissza ebbe a szent
helybe õket.
Hát az ember nem akart menni. Õ bizony szégyelli, az este elküldték, s most menjen utánuk. De az asszony csak erõsködött:
– Takarodjon a szemem elõl! Maga miatt kellett az este elküldjem
õket!
A gazdaember összeszedte magát, s utánuk ment. Utol is érte a falu végén a két vándort.
– Jó napot! Jöjjenek csak vissza hozzánk! Ne haragudjanak, de az
este egy kicsit nem jól éreztük magunkat – s kezdett szép szóval hízelegni s beszélgetni nekik. Addig-addig, hogy visszacsalta õket.
Pedig tudták azok jól, hogy áll a dolog. Azért voltak tündérek.
Visszamentek a nagy könyörgésre. Az asszony jó reggelit adott, s
egész nap ott marasztalta õket. Finomabbnál finomabb ételeket
tett eléjük, s éjszakára puha ágyat vetett nekik. Reggel a vándorok
elbúcsúztak, s azt mondja egyik a másiknak:
– Na, ezt most mivel jutalmazod meg?
– Hát ezt is azzal, amivel a másikat. Reggel, amit csinál, egész nap
azt csinálja!
Hát a gazdagasszony elprüsszentette magát, s egész nap csak
prüsszögött. Egyebet nem csinált, csak hapci, hapci, prüsz, prüsz,
prüsz, s ez így ment estig. Este aztán az ura azt mondja:
– Úgy kell neked! Látod-e, téged nem jutalmaztak meg egyébbel,
csak a prüsszögéssel, mert rossz voltál.
Lehet, hogy még ma is prüsszög, hogy ha meg nem unta.
Forrás: Az eltáncolt papucsok – Bukovinai székely népmesék

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
A következõ pár kötötte össze hivatalosan is élete fonalát Sárbogárdon augusztus 10-én:

PÓTH JUDIT (Sárbogárd) és
FISCHER JÓZSEF (Sárbogárd).
A neveket az önkormányzat közlése alapján, a
házaspár hozzájárulásával tettük közzé.
Gratulálunk!
Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást, a nehézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!
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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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APRÓHIRDETÉSEK
Veszélyes fák kivágása 06 (20) 437 4869
Redõnyös 06 (30) 966 8446
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)
Családi házak, intézmények takarítása. 06 (20) 567 6678. (4276837)

2017. augusztus 17. Bogárd és Vidéke

ÁLLÁSLEHETÕSÉG
A BONAFARM
MEZÕGAZDASÁGNÁL
Dolgozzon Magyarország és a Bonafarm Csoport
egyik legnagyobb sertéstenyésztéssel
foglalkozó vállalatánál, a Fiorács Kft.-nél!

ELLETÕST (FIAZTATÓST)
keresünk egymûszakos munkarendbe.

Lakás kiadó 06 (70) 398 2307

Munkavégzés helye: Sárbogárd

Franciaágy olcsón eladó. 06 (20) 390 4524
Húsgalamb költõpárok, különbözõ fajták eladók. Érdeklõdni:
Sárbogárd, Sávoly köz 16.
Eladó Sárbogárdon, a Bajcsy-Zs. utcában családi ház. Kétszoba,
összkomfort. 06 (30) 552 4960

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA
06 30 440 5790

FELADATOK:
– kocák ellésénél való teendõk elvégzése
– malacok utasítás szerinti dajkásítása, kezelése
– istállótakarítás
– állatok etetése, itatása
MIT KÍNÁLUNK?
– stabil jövedelmet, alapbéren felüli teljesítménybért
– az elsõ 6 hónapban az alap- és teljesítménybéren felül nettó
5000 Ft-ot, ezt követõen cafetériát, bejárási támogatást
– hosszú távú munkalehetõséget
– fejlõdési lehetõséget
ELVÁRÁS: otthoni sertéstartás tilalma.
A pozíció betöltéséhez tapasztalat nem szükséges.
Jelentkezzen a tunde.szedel@fioracs.bonafarm.hu
e-mail címen vagy a 06 (30) 543 5622-es telefonszámon.

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

HETI IDÕJÁRÁS
Csütörtöktõl szombatig, a nappali órákig folyamatosan emelkedõ hõmérsékletek mellett az éjszakák is megenyhülnek. A
nappali csúcsok 30 és 36 fok közé melegednek. Csapadéknak
ezen idõszak alatt minimális az esélye. Aztán hétvégén egy hidegfront érkezik, melynek érkezési idõpontja még nagy bizonytalansággal terhelt. Hatására megerõsödik és északnyugatira fordul a szél, többfelé fordulhat elõ esõ, zápor, néhol zivatar. Vasárnapra az ország több területén visszaesik a hõmérséklet, hétfõn pedig felszakadozhat a felhõzet, de az északi
szélnek még élénk lökései lesznek.
www.metnet.hu

A Bogárdi Tévé mûsorrendje
KEZDÉS: 1, 8, 13, 19 ÓRAKOR.
Részletek a futószövegben.
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