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Szilvakommandó
Valami nekem itt gyanús. Közeledik a nagylóki szilvafõzõ, és most csonkítottak
meg egy sárbogárdi szilvafát. Teóriám szerint egy szimpatizáns gerillacsoport ik-
tatja ki a teljes beérés elõtt a konkurens szilvakészítmények alapanyagait. Megne-
szelték, hogy egy lakóháznak álcázott laboratóriumban a szilvafák gyökerét egy tit-
kos összetevõkbõl álló szerrel manipulálják, hogy az átlagnál jóval magasabbra nõ-
jön a szilvafa, mihamarabb elérve az elektromos vezetéket, mellyel érintkezve a
gyümölcsök szárítása és pépesítése sokkal gyorsabban zajlik le, mint a normál, fél
napot is igénybe vevõ tartósítási eljárások során. Így idény elõtt piacra dobható és
magasabb áron értékesíthetõ a szilvalekvár és aszalt gyümölcs. Ráadásul a
felhasznált elektromos áram ingyen van, s e költségcsökkentés révén nagyobb a
haszon. Röviden: a szilvából dõl a lé.
Ugyanakkor a gerillacsoportnak láthatóan szüksége van a faanyagra is, feltételez-
hetõen dobogók gyártásához, amiken nagy forgalmat bonyolítanak le a környék
érmesei.

Hargitai–Kiss Virág

Írás a 4-5. oldalon.
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ÉVFORDULÓS
Nagyhörcsöki Találkozó
Hogy elment az idõ! Már ötödször került megrendezésre augusz-
tus utolsó vasárnapján a Nagyhörcsöki Találkozó, melyre idén is
az ország minden szegletébõl érkeztek vendégek mintegy 70-en
(például Budapestrõl, Dunaújvárosból, Dégrõl és persze a kör-
nyékbõl). A helyben lakók közül körülbelül 6 család látogatott ki
az eseményre.

Mivel gyermekprogramokkal is hívo-
gatták a Nagyhörcsökhöz kötõdõ érdek-
lõdõket, sok aprónép nyüzsgött a meg-
szokott helyszínen: a dombtetõn. Õket
Andi bohóc szórakoztatta és egy arcfes-
tõ keze alatt lényegülhettek át a vágyott
állat-, vagy mesefigurákká.
Természetesen a felnõttek sem unat-
koztak. A sárhatvani asszonyok humo-
ros mûsorral mulattatták a találkozó
résztvevõit, a sárszentmihályi nyugdí-
jasklub tagjai pedig szintén meglepték a
közönséget egy kis elõadással.
Szûcs Tibor babgulyása és Bodri Jani
csülkös körömpörköltje volt az ízletes
ebéd (amiért a szakácsokat egy-egy
üveg borral jutalmazták meg), de ki-ki
hozott süteményt, üdítõt is. A szervezõk
mindenre gondoltak, még tomboláról is gondoskodtak. Nagy tet-
szést arattak a Nagyhörcsök feliratú poharak és kulcstartók.
A találkozó este hét után ér véget. Nagyon jól érezte magát min-
denki idén is.
A fõ szervezõ Bánátiné Szalai Rózsa volt, de nagy köszönet jár
mindenkinek, különösképpen Szûcs Pannikának a szervezésben
nyújtott segítségért!

Tudósítónktól
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KORAI
SZILVASZÜRET

Gazdag termés ígéretét törték derékba: termõ, gyümölcsökkel teli szilvafát csonkítottak
meg a Tinódy út déli részén az egyik ház elõtt, több gyümölcsfával egyetemben, e hét hét-
fõn az E.ON által megbízott cég emberei. Az érintett és környékbeli lakók értetlenül, fel-
háborodva állnak a történtek elõtt, hiszen a fa ágai meglátásuk szerint nem veszélyeztet-
ték az elektromos vezetékeket, ráadásul a vegetációs idõszak még tart, nem ilyenkor szo-
kás elvégezni a fanyesést. Az odaveszett termés anyagi kár is a fa tulajdonosának. Ha
még csak a lomb tetejébõl vágtak volna le, az hagyján, de az oldalágaktól is megszabadí-
tották a szilvafát, szinte csak a törzs maradt. Ennyi erõvel egyszerûbb lett volna kivágni az
egészet.
Szerkesztõségünk levélben kereste meg az E.ON-t, hogy miért volt ez a beavatkozás
szükséges, és hogyan szankcionálják a megbízott cég szakszerûtlen munkáját.

Íme az E.ON válasza:
Az E.ON kér minden tulajdonost, hogy ne
feledkezzen meg fái rendszeres gallyazásá-
ról. Ez a nyár is azt mutatja, hogy a viharos,
szeles idõjárás egyre gyakoribb. Ilyenkor a
védõtávolságon belülre nõtt faágakat a
szél hozzácsapja a villamos vezetékekhez,
nagyobb ágak szakadnak le, nem ritkán fá-
kat csavar ki tövestõl a szél – ez sok család-
nál okoz súlyos károkat, az áramszolgálta-
tásban pedig üzemzavarokat. Az E.ON
szakemberei szeretnék megelõzni ezeket
az áramszüneteket, ebben a fák tulajdono-
sainak segítségét is kérik.
A faágak eltávolítására elsõsorban az ott
lakók biztonságának megóvása érdekében
van szükség. Ha a fák ágai elérik a vezeté-
ket, pusztán a fák érintése illetve azok kör-
nyezetében való tartózkodás is rendkívüli
kockázatot, életveszélyes helyzetet te-
remthet. Az életvédelem mellett az ellátás
biztonsága miatt is szükséges intézkedni
olyan helyzetekben, amikor a fák a vezeté-
kek ún. biztonsági övezetében vannak; ha
ugyanis az ágak a vezetékekhez csapód-
nak, komoly áramkimaradásokat okozhat-
nak.
Nagyon fontos: a biztonsági övezetben lé-
võ növényzetet az ingatlantulajdonosnak

(önkormányzat, vagy magánszemély) –
mint egyben a növényzet tulajdonosának –
kell rendszeresen gondoznia. (Erre min-
den évben a kerti munkák indulásakor a
sajtó útján is felhívjuk a figyelmet.)

Amennyiben ez nem történik meg, az
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
szerzõdött vállalkozóval végezteti el a
gallyazást, hiszen az élet- és vagyonbizton-
ság feltételeinek megteremtése mind-
annyiunk közös érdeke.

Szeretnénk hangsúlyozni: amennyiben a
tulajdonosok jelzik szándékukat a villamos
hálózatot veszélyesen megközelítõ nö-
vényzet levágására, a szolgáltató a gallya-
zás biztonságos elvégzéséhez, annak idejé-
re áramtalanítja az adott vezetékszakaszt.
Ezt a szolgáltató a szükséges szakfelügye-
lettel együtt térítésmentesen biztosítja.

Ütemezett, elõre tervezett gallyazások
esetén – annak megkezdése elõtt – az ön-
kormányzatot a szükséges és várható mun-
kálatokról értesítjük. Sárbogárd esetében
ez tavasszal történt meg; az idei évben Sár-
bogárdon már több alkalommal is sor
került gallyazásra.

A fák biztonsági övezetére a következõ
szabályok vonatkoznak:

1 kV névleges feszültségszintig: a szélsõ
vezetõtõl oldalirányban mért 1-1 méter;
1 kV felett 35 kV névleges feszültségszin-
tig: 2-2 méter (a szóban forgó helyre ez vo-
natkozik);
35 kV felett 200 kV névleges feszültség-
szintig 3-3 méter.
A gallyazást úgy kell elvégezni, hogy – a
növényzet éves növekedését figyelembe
véve – a biztonsági övezet a következõ
gallyazás elvégzésekor még minimálisan
az elõírt méretû legyen. A gallyazás célja,
hogy a növényzet a villamos hálózat biz-
tonsági övezetének határát ne érje el,
veszélyes közelség ne alakuljon ki.
Adott esetben a közvetlenül a villamos ve-
zeték alá szabálytalanul telepített fa oldal-
irányban a mellette lévõ oszlop mászható-
ságát, ezzel annak gyors javítását is akadá-
lyozta.
A fotón szereplõ fa közterületen áll. A
háztulajdonos, akinek a háza elõtti közte-
rületen a fa áll, a gallyazáskor a helyszínen
tartózkodott.
Körültekintõ tervezéssel, odafigyeléssel a
gallyazási problémák megelõzhetõk. Sok
helyen pl. a házak tulajdonosai ültettek
gyümölcs-, illetve díszfákat a házuk elé,
közterületre, a fák rendszeres gallyazásá-
ról azonban nem gondoskodnak, a vezeté-
kek közé benõtt ágak pedig rendszeresen
okoznak áramszüneteket. Arra kérünk
minden kerttulajdonost, hogy – ahogy ez a
vonatkozó szabályozás is elõírja – a veze-
ték biztonsági övezetébe ne telepítsen
olyan fát (mint ebben az esetben is), mely
megnõve, kifejlett állapotában az elektro-
mos vezetéket, s így az üzembiztonságot
veszélyezteti, és balesetveszélyes helyzetet
teremt!

Varga Ivett, Marketing Kommunikáció,
E.ON Hungária Zrt.
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Dobogós magyar tánc
A világ legrégebbi, 49. alkalommal megtartott, színvonalas népmûvészeti rendezvényén, a Hegyi Népek Népzene- és
Néptáncfesztiválján vett részt a Sárréti Csókavirág Népi Együttes augusztus 18-a és 26-a között Lengyelországban,
Zakopanéban. A Suttyomba zenekarral, a Paksi Tehetség Táncmûhely fiataljaival és két pusztahencsei táncossal ki-
egészült Csókavirág összesen 39 fõvel utazott az eseménynek otthont adó gyönyörû helyszínre. Az együttes mûvészeti
vezetõjét és koreográfusát, Iker Józsefné Györgyit faggattam ki élményeikrõl.

A magyar csapat reggel 8 óra körül indult,
és tízórás utazást követõen érkezett meg
Zakopanéba. Két szomszédos panzióban
szállásolták el õket a portugálokkal együtt,
akikkel szoros barátságot kötöttek. Fan-
tasztikus, bõséges ellátásban, finom, házias
ízekben volt részük. Mindemellett tolmá-
csok, idegenvezetõk, kísérõk gondoskodtak
arról, hogy minden tekintetben jól érezzék
magukat a vendégek.
A megérkezést követõ napon került sor a
hivatalos ceremóniára, mellyel megnyitot-
ták a rendezvényt. Eredetileg ez egy látvá-
nyos menettánccal lett volna egybekötve,
ám három napig szakadt az esõ, így a felvo-
nulás elmaradt. A viseletekben nem volt
egyszerû jönni-menni a zord idõben, de a
szervezõk profizmusáról árulkodik, hogy
még hatalmas esõkabátokat is biztosítottak
a táncosok számára.

A Lengyelországban töltött 6 nap alatt 8 fellépésük volt, színpa-
don és külsõ tereken is bemutatkoztak szatmári, rábaközi, kalota-
szegi, boncidai táncaikkal. Egy napot töltöttek csak kirándulással,
amikor is Krakkóba látogattak.
A fesztivál, mely egyben verseny is volt, három kategóriában zaj-
lott: hagyományõrzõ, mûvészi és stilizált. Õk maguk is, akárcsak a
szervezõk, a mûvészi kategóriába sorolták a Csókavirágot. A 16
fõs zsûriben mind a 13 résztvevõ nemzet képviseltette magát
(köztük szerbek, oroszok, tajvaniak, franciák). Összesen 17 nép-
tánccsoport mérette meg magát. A Sárréti Csókavirág fõ mûsor-
száma a decsi templomnál játszódó jelenet volt, amiben a sárbo-
gárdiak a sárközi népek, akikhez vendégségbe jönnek madocsai-
ak és bogyiszlóiak, s ebbõl nagy mulatság kerekedik.
Messze a legmagasabb pontszámot kapták, de néhány büntetõ-
pont miatt végül a második helyet ítélte meg nekik a zsûri. Egy
ponttal „maradtak le” az elsõ helyezett amerikai lengyelektõl. Vi-
szont a mieinket kísérõ Suttyomba együttes a zenekarok között
elsõ helyezést ért el.
De kell-e nagyobb elismerés annál, amit a közönség részérõl kap-
tak: vastapsot a magyarok bevonulásánál, a legnagyobb tapsokat,
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bravózást, ovációt a fellépések végén! A magyar táncot nem kell
eladni, mert magáért beszél a dinamizmusa, szép csengésû dal-
lamvilága. Csodálatos volt számukra felvonulni a Rákóczi induló-
ra, ott állni a magyar zászló alatt, átélni, milyen a magyar nemze-
tet, Fejér megyét, Sárbogárdot képviselni ezen a rendkívül erõs
fesztiválon.

Ki kell emelni: mindamellett, hogy a Sárréti Csókavirág Népi
Együttes sokat köszönhet Horváth Istvánnak, a József Attila Mû-
velõdési Központ vezetõjének a folyamatos önzetlen támogatá-
sért, a sárbogárdi önkormányzatnak az éves hozzájárulásért, vala-

mint a Fejér Megyei Közgyûlés támogatásáért, a lengyelországi
fellépés jelentõs busz- és zenekari költségének finanszírozásába
nagy áldozatot fektettek a Csókavirág tagjai, ahogy a felkészülés-
be is.

Aki kíváncsi a Csókavirág külhoni fellépésére, az az interneten az
eseményt élõben közvetítõ lengyel televízió honlapján
(www.tvp.pl) írja be a keresõbe a folklor Zakopane szavakat, vagy
tekintse meg a produkciót a https://youtu.be/PbsWjzaQXC8 lin-
ken a felvétel 1 óra 11 perc 45. másodpercétõl.

Szívbõl gratulálunk a Sárréti Csókavirág Népi Együttes, illetve a
Paksi Tehetség Táncmûhely tagjainak, a két pusztahencsei tán-
cosnak és a Suttyomba zenekarnak az elért eredményhez!

Hargitai–Kiss Virág
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Ülésezett a Sárbogárdi Városi
Baleset-megelõzési Bizottság

Az iskolai tanév során a tanítás
kezdetén illetve végén a rendkívül
megnövekedett jármûforgalom
miatt fokozott balesetveszély ala-
kult ki a Mészöly Géza Általános
Iskola Templom köz felõli bejára-
tánál. A balesetveszélyes helyzet
megnyugtató megoldása céljából a
Sárbogárd Városi Baleset-meg-
elõzési Bizottság 2017. augusztus
11-én helyszínbejárást tartott. A
helyszínbejárás alapján, a baleset-
veszélyes szituációk elkerülése
céljából, több lehetõséget is vizs-
gálva, javasolják a Mészöly Géza Általános Iskola Templom köz felõli bejárata eredeti
funkciójának – gazdasági bejárat – visszaállítását. Az iskola gépjármûvel történõ bizton-
ságos megközelítését a József Attila utcáról, annak Ady Endre út felõli – a „tiszti lakóte-
lep” sarkától történõ – egyirányúsításával javasolja a bizottság megoldani. Az utca
egyirányúsításával ott megközelítõleg 50-60 db – úttesttel párhuzamos – gépjármûpar-
koló kialakítására nyílik lehetõség. A gyermekek a Steitz Ádám-tornacsarnok felõli
zsákutcán át közelíthetik meg biztonságosan az iskolát. A zsákutca „Behajtani tilos!”
jelzõtábláját „Kivéve lakók” kiegészítéssel kell ellátni.

A javaslatokat a Sárbogárdi Városi Baleset-megelõzési Bizottság írásban terjesztette dr.
Sükösd Tamás, Sárbogárd város polgármestere elé.

Sárbogárd Városi Baleset-megelõzési Bizottság

K É K H Í R E K

ELSIETETT ELÕZÉS

Sárkeresztúron a Vörösmarty utcába kértek rendõri segítséget 2017. augusztus 25-én
délután, ahol egy személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt. A rendelke-
zésre álló adatok alapján egy 54 éves sárkeresztúri férfi mezõgazdasági vontatójával bal-
ra kanyarodási manõvert hajtott végre, a mögötte közlekedõ, vele azonos irányba haló,
Opel típusú személygépjármû 18 éves vezetõje ezt figyelmen kívül hagyva a vontató elõ-
zésébe kezdett, melynek következtében összeütköztek. A baleset következtében a
mezõgazdasági vontató vezetõje nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Reflektor
Száguldozók

Lakók jelezték, hogy az Ó és Damjanich
utcán például tegnap az esti órákban is egy
kék és egy fekete autó versenyzett egymás-
sal, fölverve az út porát, a kavicsokat. Ez
már nem elõször fordul elõ. A sebességgel
járó hang is eléggé ijesztõ és zavaró, de
vannak, akik az utcán közlekedõk testi ép-
sége miatt aggódnak jobban.

Szerkesztõségünk részérõl javasoltuk a la-
kóknak, hogy rendszám alapján tegyenek
bejelentést a rendõrségen, hogy fülön tud-
ják csípni a randalírozókat.
Egyébként éjszakánként gyakran hallani
Sárbogárd központjában is a „helyi vagány
csávókat”, ahogy nyúzzák az autóikat. Ha
van pénzük az elnyûtt alkatrészekre, akkor
nyilván be tudnák fizetni magukat a Hun-
garoringre egy körre. Ott nem zavarnának
és veszélyeztetnének senkit, száguldásuk-
nak csak a szalagkorlát szabna határt.

Víz a töbörzsöki temetõben
Több hétig nem volt víz a töbörzsöki teme-
tõben, mert folyt a csap az alsó szelep meg-
hibásodása miatt. A csapot elzárták, míg
zajlott a javítási procedúra kissé lassú hiva-
talos útja, és várták, hogy legyen egyáltalán
ember a munka elvégzésére a sok más fel-
adat közepette. Végül a temetõgondnok
ásta ki a csapnál a gödröt, hogy a vízmûve-
sek kijavítsák a hibát. A lényeg az, hogy
múlt hét közepe óta újra van víz a töbör-
zsöki temetõben.

Mikor lesz jóváírás a
szemétdíjnál?

A Vertikál lapunkban korábban közölt
ígérete szerint a múltkori számlázási ma-
lõr miatt a túlfizetést jóváírták volna a kö-
vetkezõ számlákon. Ennek ellenére a szo-
kásos 3.665 Ft-os csekk érkezett meg a pos-
taládákba. Tehát nem történt jóváírás.
Hogy ez miért maradt el, azt szerkesztõsé-
günk kérdésként föltette a cégnek
e-mailben, de levelünkre lapzártánkig
nem kaptunk érdembeli választ. Fölhívtuk
a cég figyelmét arra is, hogy gyakorlatilag
elérhetetlenek telefonon és a központi
e-mailjükön a lakosság számára, ami nem
éppen ügyfélbarát.

Hargitai–Kiss Virág

A kép illusztráció
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MEGHÍVÓ
Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne
tiltsátok el tõlem õket, mert ilyeneké az Isten országa.” (Márk
evangéliuma 10:14)

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt
szeptember 3-án, vasárnap,

10 órakor a sárbogárdi református templomban
tartandó évnyitó istentiszteletünkre.

Sárbogárdi Református Gyülekezet

A Violin Alapfokú Mûvészeti Iskola

BEIRATKOZÁST HIRDET

szeptember 4-én (hétfõn) és 5-én (kedden).

Ezeken a napokon 13 és 15 óra között
a Sárszentmiklósi Általános Iskolában,

15 és 17 óra között pedig
a Petõfi Sándor Gimnázium kollégiumi

épületében várjuk a jelentkezõket.

MEGHÍVÓ

A Nagylóki Faluvédõ
Egyesület

szeretettel meghívja

VI.
SZILVALEKVÁR-

FÕZÕ
RENDEZVÉNYÉRE

2017. szeptember 9-én.

Program:

12.00 ebéd

13,00 Szélrózsa: Hetet egy csapásra –
népi mese

14.00 citerabemutató

15,00 a Madárkórház bemutatója

16.00 íjászat

A rendezvény ideje alatt kipróbálható
mesterségek: kovácsolás, ötvösség, bõr-
díszmûkészítés, szõnyegkészítés, kosár-
fonás, csipkeverés.

Helyszín: Nagylóki Tavipalota
(Nagylók, Petõfi utca)

A nap folyamán vásárlási lehetõség a
helyben készült szilvalekvárból!

Fõzzük meg együtt
Nagylók szilvalekvárját!

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

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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Isten iskolájában
Lukács ev. 2: 41-51

Megjött szeptember s megszólaltak az iskolák
csengõi, jelezvén a tanulók seregének a bol-
dog nyári vakáció végét, s egy új tanév kezde-
tét.

Kevesen gondolnak arra, hogy a templom és
az iskola összetartoznak. Minden kultúrában
az iskolai oktatás a templomoknál kezdõdött.
Elõször a papok új nemzedékeinek felkészí-
tésével, majd az állami tisztségviselõk tanítá-
sával. Ott kezdõdött a tudományokkal való
foglalkozás: a csillagvizsgálat, az írásbeliség, a
számtan, a mértan, a kémia, a gyógyítás, a ze-
ne és más tudományok mûvelése. Idõvel ezek
felnövekedvén kiköltöztek a templomból s a
saját fejlõdésük útjára léptek. Az egyház mo-
nostoraiból kiinduló keresztyén civilizáció
nélkül ma alighanem az északi féltekét „fehér
afrikaiak” töltenék be, ha ma még létezné-
nek! A templomba ma is tanulni járunk, azt,
hogy kicsoda Isten s kik vagyunk mi, embe-
rek!

A gyermek Jézust szülei elvitték a templom-
ba. Mesterünk, Jézus tanult, mûvelt ember
volt és nem analfabéta, tudatlan vallási rajon-
gó! Jézus korában a zsinagóga volt a gyüleke-
zet imaterme és egyben iskolája is. Templo-
muk csak Jeruzsálemben volt. A 722-es asszí-
riai és az 585-ös babilóniai fogságban élõ zsi-
dóság alakította ki a zsinagógát mint istentisz-
teleti helyet és iskolát, melyet a fogság után is
megtartottak. A fiúgyermekek a vallási okta-
tást a zsinagógában kapták, ahol a törvényt, a
prófétákat, a zsoltárokat és a történelmüket
tanulták úgy, hogy együtt mondva ismételget-
ték, amíg csak kívülrõl nem tudták. Ahogy a
közöttünk élõ idõsek tanulták volt az egyszer
egyet iskoláskorukban. Jézus felnõttkorában
a zsinagógában felolvasott a szent tekercsek-
bõl, s magyarázta is (Lk 4:16-22).

Ácsmesterként értenie kellett a számtanhoz,
mértanhoz is. Fel van jegyezve, hogy valamely
nagyünnepen Görögországból zsidók ékez-
tek Jeruzsálembe, akik látni akarták Jézust
(Jn 12:20 kk). Velük bizonyára görögül is tu-
dott érintkezni, amely akkor a latin mellett vi-
lágnyelv volt, mint ma az angol. Jézus nagy eg-
zisztenciális igazságokra tanít, amelyeket
olyan tisztán csak tõle tanulhatunk: honnan
jöttünk, kik vagyunk és hová megyünk!

Vessünk számot: mit tanultunk tõle? Jézus az
Atya dolgait tanulta. Jézus elsõ, feljegyzett
szavai: „Nékem azokban kell foglalatosnak
lennem, amelyek az én Atyámnak dolgai.” Jé-
zus „szokása szerint” hetente elment a zsina-
gógába (Lk 4:16). Egy régi közmondás sze-
rint: „Aki malomba jár, az elõbb-utóbb lisztes
lesz”. Fordítsuk ezt úgy, hogy „aki templom-
ba jár, azon az elõbb-utóbb meglátszik” –
jobb, békésebb, megértõbb és istenesebb lesz.
Kérdezzük meg magunktól, hogy vajon mi
milyen tanulók vagyunk Isten iskolájában?

Pungur József, Nemzeti Hírháló

Forrás: Vasárnapi üzenet 2015. szeptember
13.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

VAJDA JÓZSEF
61 éves korában elhunyt.

Temetése 2017. szeptember 9-én, szombaton,
17 órakor lesz a Varga-temetõben.

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Édesapánk,

DR. SIMON PÉTER
életének 80. évében elhunyt.

Temetése 2017. szeptember 2-án, 13 órakor
a sárbogárdi Huszár-temetõben lesz.

Kérjük, hogy részvétüket jelenlétükkel
és egy szál virággal fejezzék ki.

Köszönettel: a gyászoló család

EGY KIS FESTÉSZET
Iskoláskorunkból is ismerõsek bizonyos festmények. A reprodukcióik benne voltak
az iskolai tankönyvekben. Legrégebbrõl Benczúr Gyula képére emlékeszem: Vajk
megkeresztelése. Maga Vajk, a késõbbi Szent István háttal van a képen, meztelen vállá-
ra sötét hajfürtök göndörödnek. Az érsek pompás ruhában, arany kereszttel áll vele
szemben a fõhelyen. Korán megismertem Székely Bertalan festményét: II. Lajos holt-
testének megtalálása. A fõurak levett föveggel, megindultan állnak, térdelnek a test
körül. A várbeli Nemzeti Galéria bejáratánál megdöbbentõ látvány fogadta a látoga-
tót: Benczúr Gyula hét méter hosszú, kolosszális alkotása: Budavár visszavétele. A
gyõztes hadvezér, Lotharingiai Károly fehér lova szinte a török pasa, Abdurahman
holttestén tapos, körülöttük szí-
nes tömeg özönlik be a romba
dõlt vár kapuján. A kép Benczúr
szakmai tudásának maximumát
csillogtatja. Nem hiszem, hogy
van mai festõ, aki a drapériák, ar-
cok, alakok eme kavalkádját utá-
na tudná csinálni. Úgy vélem, ma-
napság senki nem tud így festeni.
Hatásos kép Madarász Viktor
festménye, Hunyadi László sira-
tása, amely kimondatlanul a nem-
zet gyászát fejezte ki a szabadságharc elvesztése után. Ugyancsak emlékezetes
Dugovics Titusz patetikus karmozdulata a várfal magasán, miközben magával rántja
az ostromló törököt a mélybe Wágner Sándor festményén. És kihagyható-e a felsoro-
lásból a két méretében és jelentõségében rekorder festmény, Munkácsy Mihály
Honfoglalás címû alkotása, amely tizennyolc és fél méter hosszú, és sokszor lehet látni
a filmhíradókon, mivel az Országház egyik nagy termét díszíti, továbbá a 120 méter
hosszú Feszty-körkép, A magyarok bejövetele, amely az ópusztaszeri nemzeti parkban
látható, és vagy kétezer alakot ábrázol?
Ezek voltak a festõk nagy témái az 1900-as évek második felében. És mi az érdekes?
Néhány év után a történelmi témájú festmények divatja úgy elmúlt, mintha sosem lett
volna. A mûvészt ostorral sem lehetett volna rákényszeríteni, hogy ilyen mû létesíté-
sére fogjon ecsetet, Benczúrékat „akadémikus” festõknek kiáltották ki, ami csak egy
kicsivel volt enyhébb minõsítés, mint az, hogy „rablógyilkos”. A magyar múlt hõsei he-
lyett a festõk meztelen nõket és a tó tükrében visszatükrözõdõ tölgyfákat pingáltak.
Tényleg: mi köze egy kócos piktornak II. Lajosnak a Csele-patak iszapja alól elõko-
tort holttestéhez? Valami köze biztosan volt, különben nem festette volna. Bizony,
kétszáz évvel ezelõtt a zápor miatt felduzzadt patakban vergõdõ ifjú II. Lajos tragédi-
ája nagyon ismert volt. Ahogy vágtatva menekült a mohácsi csata vértengerébõl,
ahogy megcsúszott a lova, a vízzel telt páncélja lehúzta õt az árba, ahogy hiába hado-
nászott, kiabált segítségért, senki nem segített neki, ez igencsak megfogta az ifjúság
szívét. S mit talált ki Székely Bertalan, a nemzet festõje? Elementáris, félelmetes öt-
let: odavarázsolta a holttest megtalálását! És a magyar történelem egyik legfontosabb
keresztelésének elképzelése talán nem megragadó téma?
Valószínû, hogy sok férfiszív megdobban egy szép nõi akt láttán, de ezekhez a törté-
nelmi témákhoz más szív kell.

L. A.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Novellaíró-pályázatot hirdet az idén 150 éves Központi Statisztikai Hivatal, amelynek
célja Keleti Károly, a magyar hivatalos statisztika alapító atyja szerteágazó tevékeny-
ségének irodalmi eszközökkel és irodalmi szinten való megismertetése.
A pályázatra magyar nyelven írott, eredeti, máshol nem publikált prózai mûveket vá-
runk határon innen és túlról. A pályázaton 14 éves kortól lehet részt venni, egy pályá-
zó legfeljebb 3 alkotással nevezhet.

A várt prózai mûvek témája: Keleti Károly, a szenvedélyes statisztikus.
A pályázati feltételekrõl és a formai követelményekrõl részletesen a

www.ksh.hu/novellapalyazat oldalon tájékozódhat.
Beküldési határidõ: 2017. november 1.

A pályamûveket statisztikusokból és irodalmárokból álló szakmai zsûri értékeli.
A legjobbnak ítélt három alkotást díjazzuk. A hivatal honlapján helyet biztosítunk ol-
vasói szavazatoknak is, amelyek alapján közönségdíjat is kiosztunk.
Díjazás: 1. helyezett: 300.000 forint, 2. helyezett: 200.000 forint, 3. helyezett: 100.000
forint, közönségdíj: 250.000 forint.
Eredményhirdetés: a beküldési határidõtõl számított 45 napon belül. A nyertesek ne-
vét a KSH honlapján és facebookoldalán is közzéteszi.

Keleti Károly, a szenvedélyes statisztikus
Édesapja, Karl Klette (1793–1874) festõmûvész Jó-
zsef nádor gyermekeinek rajztanáraként is mûködött.
Öccse, Keleti Gusztáv festõ–grafikus az Iparmûvésze-
ti Tanoda alapító igazgatója volt.
15 évesen fegyvert fogott, honvédtüzérként végighar-
colta a szabadságharcot Bem erdélyi seregében. A bu-
kást követõen fogságba esett, de sikerült megszöknie.
József nádor örökösei gazdasági gyakornokként al-
kalmazták az alcsúti uradalomban. 1862-ben testvéré-
vel együtt vezetéknevét Klettérõl Keletire magyarosí-
totta. Közel álltak hozzá a mûvészetek: foglalkozott
festészettel, valamint számottevõnek tekinthetõ iro-
dalmi tevékenysége is. Több napi- és hetilap munka-
társa volt; rendszeresen publikált többek között az
Országban és a Pesti Naplóban is.
1864-tõl az MTA Statisztikai Bizottságának tagja, késõbb jegyzõje, majd vezéralakja
lett. Hathatós agitációjának (is) köszönhetõen 1867-ben statisztikai osztályként létre-
jött a késõbbi statisztikai hivatal elõdje a Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi
Minisztériumon belül. Az osztály hat fõvel indult és Keleti Károly lakásán kezdte meg
a munkát. Elõkészítette, megszervezte és irányította az ország elsõ hivatalos nép-
számlálását. Az adatok kiértékelésében szintén oroszlánrészt vállalt. 1871-ben az
önállósult Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal igazgatójaként sorozatos re-
formokat szorgalmazott. Tanácsait és meglátásait az 1874. évi elsõ statisztikai tör-
vénybe is belefoglalták. Fontosnak tartotta a hazai statisztikusok képzését, így nagy
hangsúlyt fektetett a szükséges nemzetközi szakirodalom beszerzésére. Nevéhez fû-
zõdik a statisztikai szakkönyvtárnak (ma az ország egyik legnagyobb tudományos
könyvtárának) a megalapítása. Az 1869. évi hágai nemzetközi statisztikai kongresszu-
son hozott megállapodás értelmében hozzáfogott Európa (és Magyarország) szõlé-
szeti és borászati statisztikájának elkészítéséhez. Aktívan részt vett a nemzetközi
statisztikai kongresszusokon. 1876-ban Budapesten rendezték meg a IX. Nemzetközi
Statisztikai Kongresszust, nagyrészt Keleti Károlynak köszönhetõen.

A statisztika minden válfaja érdekelte: foglalkozott gazdaság- és társadalomstatiszti-
kával, áruforgalmi és külkereskedelmi statisztikával. De a demográfia, a nemzetiségi,
az oktatási, a mûvelõdési, sõt az antropológiai statisztika terén is ténykedett.

Szenvedélye volt a vadászat, legjobban az agarászatot kedvelte.

Korához hûen õ is komolyan vette a becsületét érõ sértést: véres párbajban kaszabolta
össze Áldor Imre újságírót – vélhetõen annak pontatlan publicisztikája miatt.

Halála elõtt írta meg a Budavári kaszinó 50 éves történetét, amelynek utolsó elnöke
volt.

Margaret Atwood:
A szolgálólány meséje

Egy könyv… egy film…
egy sorozat

A regény – egy orwelli ihletésû disztópia
– egy jövõbeli, vallási fundamentalista
államban játszódik, ahol a fõhõsnõt csu-
pán azért tartják becsben, mert azon ke-
vesek egyike, akinek termékenysége az
atomerõmûvek által okozott sugár-
szennyezést követõen is megmaradt. Az
ultrakonzervatív Gileád Köztársaság –
a jövõ Amerikája? – szigorú törvények
szerint él. A megmaradt kevéske termé-
keny nõnek táborba kell vonulnia, hogy
az ott beléjük vert regula szerint hozzák
világra az uralkodó osztály gyermekeit.
Fredének is csupán egy rendeltetése
van az idõsödõ Serena Joy és pártvezér
férje házánál: hogy megtermékenyül-
jön. Ha letér errõl az útról, mint minden
eltévelyedettet, õt is felakasztják a Fal-
ra, vagy kiûzik a Telepekre, hogy ott
haljon meg sugárbetegségben. Ám egy
ilyen elnyomó állam sem tudja elnyom-
ni a vágyat – sem Fredéét, sem a két
férfiét, akiktõl a jövõje függ…
A regényt 1986-ban Nebula-díjra és
Booker-díjra jelölték, 1987-ben pedig
megnyerte az elsõ Arthur C. Clarke-
díjat. A kanadai írónõ kultuszregényé-
bõl – a világhírû Nobel-díjas angol drá-
maíró, Harold Pinter segítségével – szo-
katlan gondolati mélységeket feltáró
film is készült.

2017-ben tízrészes sorozat készült a re-
génybõl. A sötét, borongós, meglehetõ-
sen lelombozó sorozat nagy hatással
volt sokakra, 8,7 ponton áll az IMDb-n.
Jó hír a nézõknek, hogy 13 rész jön a
második évadban, szemben az elsõ sze-
zon 10 epizódjával. A legtöbb szereplõ
visszatér, és külön öröm, hogy a Szívek
szállodájából is ismert Alexis Bledel ál-
landó szereplõvé lép elõ – eddigi ven-
dégszerepe után. Offred, azaz Eliza-
beth Moss elárulta, hogy drámai folyta-
tás jön, még akkor is, ha a regény nem
kapott 2. részt.

A film

A sorozat
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Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének egészségügyi és szociális bizottsága pályá-
zatot hirdet 2017. évre a Sárbogárdon mûködõ egyesületek és nonprofit szervezetek részére

GYÓGYÁSZATI ÉS FEJLESZTÕ ESZKÖZÖK,
SEGÉDESZKÖZÖK VÁSÁRLÁSÁRA.

A pályázat célja: az egyesületen és nonprofit szer-
vezeteken keresztül gyógyászati segédeszközök
vásárlásával támogatni a fogyatékosságban élõ-
ket.
A pályázók köre: azok az egyesületek és nonprofit
szervezetek – kivétel közalapítványok –, amelyek
alapító okiratuk szerint fogyatékos embereket,
csoportokat fognak össze.
A pályázathoz mellékelni kell:
– adatlapot,
– alapszabályt, alapító okirat másolatát,
– bírósági bejegyzés másolatát,
– az adatlap II. pont szerinti mellékletét,
– közzétételi kérelmet,
– nyilatkozatot a közpénzekbõl nyújtott támoga-
tások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érin-
tettség fennállásáról, vagy hiányáról.
A nyilatkozat hiánya kizáró ok.

A kapott támogatás más célra nem használható
fel.
A határidõn túl érkezett, illetve a kötelezõ mellék-
letet nem tartalmazó pályázatok elutasításra ke-
rülnek, hiánypótlásra egyszeri lehetõség van. A
korábban már hasonló támogatásban részesült
és határidõre el nem számolt szervezetek nem ve-
hetnek részt a pályázaton.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szep-
tember 29.
A pályázatokat a polgármesteri hivatalba kell be-
nyújtani (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. októ-
ber 11.
A pályázat elbírálásának eredményérõl minden
pályázót írásban értesítünk 2017. október 31-éig.

Az egészségügyi és szociális bizottság elnöke

HIRDETMÉNY
A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Pályavasúti
Területi Igazgatóság Pécs (7623 Pécs, Szabad-
ság u. 39.) 14596/2017/MÁV iktatószámú, 2017.
augusztus 18-án érkezett leveleivel megkereste
hivatalomat (kettõ levél érkezett egy idõben a
MÁV-tól, eltérõ vasúti pályaszakaszokat érintõ-
en, de azonos iktatószámon).
A levelekben foglaltak alapján a növényvédelmi
tevékenységrõl szóló 43/2010. (IV. 23.)
FVM-rendelet 6. § (5) bekezdésében elõírtaknak
megfelelõen az alábbiakban tájékoztatom a tisz-
telt lakosságot és a tevékenység által a hatáste-
rületen érintetteket:
A MÁV Zrt. Pécsi Területi Igazgatóságához tarto-
zó állomásokon, megállóhelyeken és vonalsza-
kaszokon a pályatestek és környékük területén
(állomásokon, megállóhelyeken, állomási vágá-
nyokon, állomások területén, rakterületeken, pe-
ronokon, iparvágányokon, vasútvonalakon és
mindezek környékén) a kezelési feladatokkal
megbízott megkezdi a nem kézi erõvel hajtott
géppel történõ kijuttatás technológia alkalmazá-
sával a vegyszeres gyomirtást.
A gyomirtás ütemterve szerint Sárbogárd köz-
igazgatási területén:
– Tolna–Mözs–Rétszilas vasútállomások között
2017. szeptember 1-én (46,34 km)
– Rétszilas–Mezõfalva vasútállomások között
2017. szeptember 1-én (18,55 km)
– Pusztaszabolcs–Dombóvár vasútállomások kö-
zött 2017. szeptember 5-én (110,8 km)
– Sárbogárd vasútállomáson az I, II, III, V-XV vá-
gányokon 2017. szeptember 21-én (7,95 Vgkm.)
– Rétszilas vasútállomáson az I, II, III, IV-VII vágá-
nyokon 2017. szeptember 21-én (5,05 Vgkm.)
– Sárbogárd vasútállomás vonalon 2017. szep-
tember 26-án (28,89 Vgkm)
A vonat tervezett indulása 5 óra 30 perc, a feladat
befejezése a napi program teljesítésekor esedé-
kes.
A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív me-
netrendje és az Unimog (vasúton is, kötött pályán
is alkalmazható, a gyomirtásra átalakított teher-

gépkocsi) útvonalterve az idõjárási viszonyok mi-
att, vagy forgalmi okokból módosulhat (1-4 nap
eltolódás lehet).

Amennyiben napközben az idõjárás (szél, esõ)
nem engedi a munkavégzést, úgy a gyomirtást
éjszaka is végzik.

A gyomirtásnál használt vegyszerek munka-
egészségügyi várakozási ideje 0 munkanap, ezért
a vegyszer felszáradása után a permetezéssel
érintett területeken munka végezhetõ.

A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek a
vegyszerek különbözõ összeállításával készül-
nek, ezért felhívom a méhészek és az állattartók
figyelmét, hogy a kaptárak, a méhcsaládok kihe-
lyezésénél, „kitelepítésénél”, az állatok legelteté-
sénél vegyék figyelembe a vegyszeres gyomir-
tással járó veszélyeket, korlátozásokat.

A kijuttatásra kerülõ vegyszerek neveirõl és ható-
anyagairól a MÁV Zrt. által rendelkezésre bocsá-
tott leírás munkaidõ alatt megtekinthetõ a Sárbo-
gárdi Polgármesteri Hivatal (7000 Sárbogárd, Hõ-
sök tere 2.) mûszaki osztályán Bencze István mû-
szaki ügyintézõnél, az emelet 7. számú irodahelyi-
ségében.

Felhívom a figyelmet, hogy a fentiekben részlete-
sen ismertetett, kezelt területeken legeltetni, il-
letve azokról a területekrõl származó takar-
mánnyal a megjelölt idõponttól (1-4 nap eltoló-
dással) számított 14 napon belül etetni tilos!

A munkavégzés egyéb részleteirõl a 06 (30) 939
7712-es telefonszámon Kovács Róbert munkave-
zetõtõl lehet tájékoztatást kérni.

A vegyszeres gyomirtás káros hatásainak elkerü-
lése érdekében teendõ szíves együttmûködésü-
ket és megértésüket elõre is megköszönöm.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2017. augusztus 11-ei ülésén elfogadta:
– a 17/2017. (VIII. 24.) önkormányzati rendele-
tet a Sárbogárd Város Önkormányzatának
2017. évi költségvetésérõl szóló 5/2017. (II.
23.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 18/2017. (VIII. 24.) önkormányzati rendele-
tet az anyakönyvi események engedélyezésé-
rõl, díjtételeirõl és az anyakönyvvezetõt megil-
letõ díjakról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási
idõben a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal szer-
vezési csoportjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

„EGYENLÕ
MUNKÁÉRT

EGYENLÕ BÉRT”
A béruniós

kezdeményezés
Fejérben is aláírható

A Jobbik Fejér megyében Sárbogárdon,
Dunaújvárosban, Abán, Székesfehér-
váron és Enyingen indítja el az Európai
Bizottság által jóváhagyott, a bérunió-
ról szóló Európai Polgári Kezdeménye-
zést, melynek során 1 millió aláírást kell
összegyûjteni a 28 európai uniós tagor-
szágból. A következõ hetekben további
települések kapcsolódnak be a gyûjtés-
be.
A Jobbik az aláírásokat 2018 tavaszáig
gyûjti papíralapú íveken és online for-
mában is. A bérek rendezésén túl a kez-
deményezés célja, hogy megállítsa a
nagyfokú elvándorlást, amely közvetve
több millió embert érint. Fejér megye
népessége az elmúlt öt évben mintegy
12 ezer fõvel csökkent, amely jórészt az
elvándorlásnak köszönhetõ.
Ha a kezdeményezés sikerrel jár, akkor
az „egyenlõ munkáért egyenlõ bért’”
alapelv bekerül az európai uniós alapel-
vek közé, és ezzel több ezer, Székesfe-
hérvár és körzetében élõ, uniós multi-
nacionális cégnél dolgozó ember fizeté-
se emelkedhet az uniós átlagszintre.
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MÁVINFORM SAJTÓKÖZLEMÉNY
JELENTÕS VÁLTOZÁSOK A BUDAPEST–PUSZTASZABOLCS

ELÕVÁROSI VONALON
Jelentõs változásokra kell számítani a Budapest–Pusztaszabolcs
elõvárosi vonalon és a csatlakozó vonalakon utazóknak a Kelen-
föld–Háros, illetve az Érd–Százhalombatta vonalszakaszok
szeptember elsején kezdõdõ pályafelújítása miatt.
– A felújítás október 31-éig tartó fázisának idején módosul a me-
netrend a Budapest–Pusztaszabolcs–Dombóvár, a Budapest
–Sárbogárd–Baja és a Budapest–Székesfehérvár elõvárosi vo-
nalakon is.
– Pusztaszabolcsról Sárbogárdra és Dombóvárra a személyvo-
natok 20-30 perccel korábban indulnak. Az utolsó esti, Pusz-
taszabolcs–Sárbogárd viszonylatú személyvonat 27 perccel ké-
sõbb közlekedik. A Dombóvárról Sárbogárdra és Pusz-
taszabolcsra tartó személyvonatok 18-30 perccel késõbb indul-
nak és érkeznek. Az elsõ reggeli, Dombóvárról Budapestre
tartó vonat viszont 20 perccel korábban közlekedik.
– Reggel hat órától éjfélig a Déli pályaudvar és Százhalombatta,
Pusztaszabolcs, Dunaújváros között közlekedõ vonatok a teljes
útvonalukon, mindkét irányban 30 perccel késõbb indulnak és
érkeznek. A vágányzár ideje alatt egyes, Budapest– Százhalom-
batta és Budapest–Pusztaszabolcs között közlekedõ vonatokat
(mindkét irányban) töröltek a menetrendbõl, illetve ezek más
vonatokkal összevonva közlekednek. Néhány Budapest–Száz-
halombatta viszonylatú vonat nem áll meg Nagytétény–Diósd és
Érdliget megállóhelyeken.
– A Budapest–Pusztaszabolcs–Rétszilas vonalszakasz változá-
sai miatt a csatlakozó vonalak menetrendje is módosul.
– A Budapest–Székesfehérvár vonalon a Z30-as zónázók, illetve
a Budapest-Déli– Martonvásár vonalszakaszon (mindkét irány-
ban) a munkanapokon közlekedõ vonatok ideiglenesen kima-
radnak a menetrendbõl. Helyettük új, G30-as viszonylatszámú
vonatok közlekednek a Déli pályaudvar és Székesfehérvár kö-
zött, mindkét irányban.
– A G43-as vonatok csak Kõbánya-Kispest–Kelenföld illetve
Kelenföld–Kõbánya-Kispest között járnak. Kelenföldön átszál-
lási lehetõség lesz az Érd alsón át közlekedõ G30-as vonatok-

hoz. A G30-as vonatok Érd alsón át közlekednek, ezért Bu-
datétény, Barosstelep és Érd felsõ megállóhelyeket nem érintik,
helyettük Kastélypark és Érd alsó megállóhelyeken állnak meg.
– A Gemenc és a Sugovica expressz vonatok a Keleti pályaud-
varról korábban indulnak Bajára, a Bajáról érkezõk pedig ké-
sõbb érkeznek meg.
A vasúttársaság kéri utasait, hogy figyeljék az állomásokon kihe-
lyezett hirdetményeket és útbaigazító táblákat, térképeket, va-
lamint a hangos utas-tájékoztatást. A módosított menetrend a
MÁV-csoport honlapján (www.mavcsoport.hu), a vágányzári
hírek között érhetõ el. Az utasok tájékozódhatnak a Vonatinfó
alkalmazásban és a MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálatá-
nál is, a +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámon. Telekom-háló-
zatból hívhatják a +36 (30) 499 4999-es, Telenor-hálózatból a
+36 (20) 499 4999-es, Vodafone-hálózatból a +36 (70) 499
4999-es számot.

MÁV Zrt. Kommunikációs
Igazgatóság – MÁVINFORM

Mustgáz – veszélyes is lehet a szüreti idõszak
A nyár vége és az õszi idõ kezdete a szü-
ret, ezzel együtt a bortermelés fontos idõ-
szaka, amelynek egyik jellemzõ veszély-
forrása a mustgáz. Évrõl évre csaknem tu-
catszor riasztják miatta a tûzoltókat, és
bár egyszerû a balesetek megelõzése,
szinte egyetlen esztendõ sem telik el
tragédia nélkül. A köznyelvben mustgáz-
nak nevezett anyag tulajdonképpen egy-
szerû szén-dioxid, ami a gyümölcs erjedé-
se (a cukor alkohollá alakulása) során ke-
letkezik. Ez a gáz színtelen, szagtalan, a
levegõnél másfélszer nehezebb gáz,
amely zárt térben a levegõt kiszorítva, a
padló szintjétõl tölti fel a helyiséget. A
szén-dioxid önmagában nem mérgezõ, de
mivel kiszorítja a levegõt a pincébõl, oxi-
génhiányos környezetet hoz létre. A
mustgáz miatti oxigénhiány szédülést,
álmosságot, eszméletvesztést, végül akár
fulladásos halált okozhat.

A mustgázzal kapcsolatos balesetek a bo-
rospincék szellõztetésével, illetve szén-
dioxid-érzékelõk telepítésével megelõz-
hetõk.

Alkalmazható a közismert gyertyás mód-
szer is, amikor az ember egy gyertyával el-
lenõrzi a pince biztonságát. Fontos azon-
ban, hogy a gyertyát ne a vállmagasság-
ban, elõre kinyújtott kezében tartsa a pin-
cébe igyekvõ, hanem eressze derékma-
gasság alá. A legegyszerûbb megoldás egy
lapátra – vagy más kerti szerszámra – he-
lyezett mécsest, gyertyát tartani lábma-
gasságban. Amennyiben a láng kialszik,
akkor nincs elegendõ oxigén a pincében,
azonnal el kell hagyni a helyiséget.

A szén-dioxiddal telített helyiségbe csak
sûrített levegõs légzõkészülékben lehet
biztonságosan bemenni, ezért aki must-
gázzal kapcsolatos balesetet észlel, azon-
nal hívja a 112-es segélyhívó számot és
kérje a tûzoltók segítségét!

Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó alezredes,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A kép illusztráció
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Felemás érzések hétvégére

KUPAFORMÁBAN

IKARUS-MAROSHEGY–
SÁRBOGÁRD 3-0 (1-0)

Ikarus–Maroshegy: Matócza Dániel –
Kummer Máté, Horváth Zsolt, Jámbor
Csaba, Dopuda Igor, Tóth Róbert, Bencze
János, Farkas Gábor, Léki Miklós, Szente
Dávid Pál, Pongrácz Gábor.
Cserék: Skultéti András, Gelencsér Tibor,
Skultéti László, Szarka Martin, Kovács Le-
vente.
Sárbogárd: Bernáth Imre – Németh Kris-
tóf, Gráczer Bence, Nagy Ármin, Hegedûs
György, Gráczer Bálint, Tóth Zsolt, Be-
zerédi Ádám, Gráczer Gergõ, Laták Ber-
told, Horváth Ádám.
Cserék: Deák Miklós, Gulyás–Kovács Géza,
Boros Benjamin, Luczek Roland, Rezicska
Richárd, Lajtos András.
Vezetõ edzõ: Gracza Tibor.
A szerdán, Lajoskomáromban, a Magyar
Kupa-mérkõzésen elszenvedett vereség
után az Ikarus ellen nem sikerült javítani.
A félidõ elsõ felében hiába vezetett több
támadást a vendégcsapat, a gólszerzés el-
maradt. A hazaiak a félidõ vége elõtt ve-
szélyeztettek, és Bencze J. szabadrúgása
még a felsõ lécrõl kivágódott. A 42. perc-
ben Kummer M. beívelt labdájára Pong-
rácz G. jó ütemben érkezett és a hosszú sa-
rokba fejelt, 1-0. A második félidõben a
Sárbogárd játéka dominált, és a gólszerzé-
si lehetõségeket sorra elpuskázták a táma-
dók. A hazai kapus bravúrjainak köszön-
hetõen nem rezdült meg a fehérváriak há-
lója. A 79. percben Horváth Zs. indításával
Kummer M. elhúzott a jobb szélen. A lab-
dát Bencze J. elé tálalta, aki közelrõl lõtt a
hálóba, 2-0. A 89. percben végleg eldõlt a
mérkõzés. A jobb oldalról beadott szögle-
tet Kovács L. a kapufára fejelte és a kipat-

tanó labdát másodszorra a kapuba pasz-
szolta, 3-0.
A mérkõzés jelentõs részében fölényben
játszó Sárbogárd ellen az újonc Ikarus–
Maroshegy helyzetkihasználásban ellenfe-
le fölé nõtt és megérdemelt gyõzelmet ara-
tott.
Jók: Matócza D., Bencze J., Pongrácz G.,
Kummer M. illetve Tóth Zs., Bezerédi Á.

KÜZDELMES CSATÁBAN

SÁRBOGÁRD II.–
SZABADEGYHÁZA 2-1 (1-0)

Sárbogárd II.: Farkas Zoltán – Vámosi
Gábor, Juhász Gábor, Szabó Zoltán, Pász-
tor Dávid, Vámosi Dávid, Krajcsovics Pé-
ter, Demeter Dávid, Bartók Zoltán, Bar-
tók Dávid, Barabás Tamás.
Cserék: Brúzsa Sándor Patrik, Rigó László,
Takács Szabolcs, Horváth Balázs, Somogyi
László, Dombi Zoltán.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Szabadegyháza: Nochta Soma Viktor –
Rauf Renátó, Lendvai Sándor László, Ko-
vács Norbert, Vida Tamás, Killer Péter,
Imre János, Hushegyi Csaba, Vizi Dániel,
Tiber Szabolcs, Németh Dávid.
Cserék: Kiss Péter, Rapai Gábor, Billig Já-
nos, Rátkai Tamás, Zámbó József, Gódány
Péter, Miklós Zsolt.
Vezetõ edzõ: Baranyai Balázs.
Mindkét csapat a hõség ellenére bátor tá-
madójátékkal, változatos, jó iramú játék-
kal kezdett. A 16. percben a Szabadegyhá-
za bal oldalon vezetett támadását a bünte-
tõterületen belül a védõ kézzel akadályoz-
ta meg. A büntetõt Kovács N. csúnyán a
kapu fölé lõtte. A 20. percben a hazaiak ve-
zetéshez jutottak. Vámosi D. hosszan elõ-
re lõtt labdáját két védõ is elhibázta. Kraj-
csovics P. a védelem mögé kerülve megsze-
rezte a labdát, és 16 méterrõl a bal alsó sa-

rokba lõtt, 1-0. A vendégek a második fél-
idõben újult erõvel küzdöttek az egyenlíté-
sért. Az 59. percben Kovács N. jobbról ka-
pu elé ívelt szabadrúgását a hosszú oldal-
ról berobbanó Vizi D. a léc alá fejelte, 1-1.
A mérkõzés hajrájában a jobban összpon-
tosító hazaiak megszerezték a gyõzelmet
jelentõ találatot. Nochta S. V., a vendégek
kapusa elpasszolta a labdát, Pásztor D.
nagyszerûen felismerte a lehetõséget, és
30 méterrõl a kapuba lõtt, 2-1. A hosszab-
bításban elõbb Kiss P. súlyos és durva sza-
bálytalansága után, majd Tieber Sz.
játékvezetõt „dicsérõ” szavai miatt villant
a piros lap. Az indulatoktól sem mentes
mérkõzésen a hazaiak öröme teljesen
megérdemelt.
Jók: Demeter D., illetve Kovács N.

EGYGÓLOS
MÉRKÕZÉSEN

LMSK COBRA SPORT U19–
SÁRBOGÁRD U19 1-0 (0-0)

LMSK Cobra Sport: Kovács Zoltán – Zsi-
ga Milán, Horváth Albert, Bagó István,
Szipõcs Máté Géza, Rozmann Gergõ Fe-
renc, Szipõcs Dominik József, Nyikos
Martin, László György Patrik, Koltai Ben-
ce Miklós, Csizmadia Tamás.
Cserék: Muzs Balázs, Kovács József, Nagy
Roland Nikolasz, Horváth Péter Ádám,
Zsoldos Gábor Zalán, Tóth Vincent Krisz-
tián.
Sárbogárd U19: Nyári Bence – Vagyóczki
Patrik, Simon Csaba, Demeter Dávid, Pe-
tõ András, Horváth Zsombor, Takács Sza-
bolcs, Gyökér Kristóf, Molnár Márk, Bö-
gyös Bendegúz Géza, Luczek Roland.
Cserék: Bruzsa Tamás, Husvéth Tamás,
Horváth Áron Máté, Gábris Róbert, Brúzsa
Sándor Patrik.

Fotó: Boros Zoltán
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Vezetõedzõ: Pajor László.
Az elsõ két fordulóban mindkét csapat be-
gyûjtötte a három pontot, és ennek megfe-
lelõen várhatóan jó mérkõzésre lehetett
számítani. A vendégek kontratámadások-
kal veszélyeztették a hazaiak kapuját. A
védelmek jól zártak és a félidõben nem
esett gól. A második játékrészre sem a hõ-
ség, sem a csapatok támadási kedve nem
csökkent. A kapuk felváltva forogtak ve-
szélyben. Az 56. percben Nyikos M. szög-
letrúgás után talált a kapuba, 1-0. A vendé-
gek rohamai az egyenlítés megszerzéséért
sikertelenül végzõdtek, így az egygólos
mérkõzésen hazai siker született.

EGYENLÕ ERÕK
KÜZDELME

SÁRBOGÁRD ÖREGFIÚK–
SZABADBATTYÁN ÖREGFIÚK

1-1 (0-0)
Sárbogárd Öregfiúk: Sipõcz Attila –
Nedoba Milán, Derecskei József, Kele-
men Béla, Németh Attila, Fekete János,
Killer Gábor, Németh Ferenc Zsolt, Hor-
váth István, Tóth István, Vereczkei János.
Cserék: Csendes István, Kassai Norbert.
Szabadbattyán Öregfiúk: Szügyi Csaba –
Juhász Gyula, Varga Péter, Bíró Attila,
Marton Ferenc, Klézli István, Beraczkai
Norbert, Filotás Zoltán, Magda Csaba, Bí-
ró Gábor, Szalai Csaba.
Cserék: Magyar László, Pintér Máriusz, Tor-
ma István.
Elkezdõdött a bajnokság az öregfiúk ré-
szére is. A szombat délutáni rekkenõ hõ-
ségben lejátszott mérkõzésen mindkét csa-
pat derekasan küzdött. A vendégeknek a
19. percben sikerült megszerezni a veze-
tést. A hazai kapu elõtt megszerzett labda
Filotás Z. elé került, aki a jobb alsó sarok-
ba gurított, 1-0. A kezdés után Kelemen B.
végigszlalomozott a teljes vendégvédelem
között, és 14 méterrõl védhetetlenül lõtt a
hálóba, 1-1. Ezt az eredményt mindkét
csapat elégedetten nyugtázta. A második
félidõben sem változott az eredmény, kö-
szönhetõen a két kapus remek teljesítmé-
nyének.

A hétvége sportmûsora

2017. szeptember 2. (szombat)

10.00 óra: Sárbogárd U19–Mór U19 (me-
gyei I. o., U19, Sárbogárdon)
16.30 óra: Sárbogárd–Ercsi (megyei I. o.,
Sárbogárdon)
16.30 óra: Soponya Öregfiúk–Sárbogárd
Öregfiúk (megyei öregfiúk, Soponyán)

2017. szeptember 3. (vasárnap)

10.00 óra: Sárbogárd U16–Elõszállás U16
(U16, Déli-csoport, Sárbogárdon)
16.30 óra: Sárbogárd II.–Vajta (megyei II.
o., Sárbogárdon)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

Bronzot érõ nyomás
DERES ZSOLT több mint húsz éve erõsíti magát vasakon. A korábbi kosár-
labdázó a sárbogárdi Delta Testépítõ Klubban kezdett „gyúrni”, immár két
éve pedig a Cutler Fehérvár gépein edz. Zsolt nem csak az egészsége meg a
muszklik miatt sportol. 10 éve indul fekvenyomó-versenyeken, és tudatosan
valósítja meg kitûzött céljait. Magyar bajnok lett egyéniben 2012-ben, nyert
magyar bajnoki címet csapatban, három éve Csehországban az Európa-baj-
nokságon 7. helyezést ért el. Ez év augusztus közepén Finnországban, Ylitor-
nióban a Raw fekvenyomó Európa-bajnokságon dobogós helyet szerzett: hat
induló közül, legfiatalabbként 3. lett 93 kg testsúlyú kategóriában, Masters 1
(40–49 évesek) korosztályban, 175 kg-mal. (Az elsõ helyezett 185 kg-ot nyo-
mott ki.)

Zsolt általában a 93, vagy a 105 kg testsúlyú
kategóriában szokott indulni, mert az át-
lag testsúlya 102-103 kg. Az idei Euró-
pa-bajnokságra 11 kg-ot kellett fogynia 5
hét alatt.
– Ha nem fogyasztok, 20 kg-mal erõsebb
vagyok.
– Akkor miért nem a 105 kg-os kategó-
riában indultál? – kérdeztem.
– Mert tudtam, hogy magamhoz képest
ugyan gyengébb vagyok a fogyasztás miatt,
viszont a többi indulóhoz képest erõs. Na-
gyon sokat köszönhetek a szövetségi kapi-
tányomnak és barátomnak, Kromek And-
rásnak, aki segített mindenben, és velem
együtt szenvedte végig az utolsó napok fo-
gyasztását. A verseny elõtt két nappal
ugyanis még volt rajtam plusz 3,5 kg, amit
igazi finn szaunázással dolgoztunk le.
A szövetségi kapitány motiválta õt a finn-
országi versenyen való indulásra is. A nyil-
vános nevezésekbõl már lehetett látni,
hogy van esélye a dobogóra. A bajnoksá-
gon három lehetõséget kapnak, és a ver-
senyzõ diktálja be a kezdõ súlyt, amit aztán
2,5 kg-mal, vagy annak többszörösével le-
het emelni. Zsolt elsõre 165 kg-ot nyomott
ki, másodikra 172,5 kg-ot, harmadikra
pedig a dobogót jelentõ 175 kg-ot.

– Mennyi volt eddig a legtöbb, amit ki-
nyomtál?
– Fekvenyomó-ruhában (ami olyan, mint
egy póló, csak erõs anyagból) edzésen 260
kg, anélkül versenyen 200 kg.
– Hányszor edzel?
– Heti hatszor másfél-két órát.
– A kisfiadat érdekli ez a sportág?
– Mostanában nem, de remélem, egyszer
majd õ is meglátogatja a termet.

Hargitai–Kiss Virág
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Görög sült paprikás
fetakrém

Hozzávalók: 2 db nagyobb kápia paprika,
10 dkg feta sajt, 80 ml görög joghurt, só és
bors ízlés szerint, negyed citromból nyert
citromlé.

A paprikát megmossuk, alufóliával bélelt
tepsibe tesszük és meggrillezzük. 5 percen-
ként fordítunk rajta egyet, míg szép ráncos
lesz a héja. Ha kész, kivesszük, alufóliával
betakarjuk, majd állni hagyjuk 10-15 per-
cig. Könnyedén lehúzzuk a héját, aprítóba
tesszük, hozzáadjuk a fetát, a citromlevet,
a görög joghurtot, a sót és a borsot. Össze-
turmixoljuk, és fogyasztás elõtt jól lehût-
jük.

Fokhagymás tésztába
mártogatott

cukkinikarikák

Hozzávalók a cukkinihez: 1 közepes cuk-
kini, 2 db tojás, 3 csapott ek finomliszt, 3
gerezd fokhagyma, só ízlés szerint; a már-
táshoz: 1 csokor kapor, 2 ek olívaolaj, 3 ge-
rezd fokhagyma, 2,5 dl tejföl; a sütéshez: 3
dl napraforgóolaj.
A cukkinit meghámozzuk, felkarikázzuk,
ízlés szerint sózzuk, fûszerezzük. A tojáso-
kat felverjük, hozzáadjuk a lisztet és a zú-
zott fokhagymát. A cukkinikarikákat elõ-
ször lisztbe forgatjuk, majd a szószba, és

forró olajban kisütjük. A mártáshoz a tej-
fölt kikeverjük a felaprított kaporral, olaj-
jal, zúzott fokhagymával. A kisült cukkini
mellé tálaljuk.

Hagymás–tarjás szûzérme
krumpliágyon

Hozzávalók: 60 dkg sertésszûz, 40 dkg füs-
tölt-fõtt tarja (vékonyra szeletelve), 4 nagy
fej vöröshagyma (vékonyra szeletelve), 1,5
kg burgonya, 4 dl tejföl, 1 db tojás, 20 dkg
füstölt sajt (reszelve), só és bors ízlés sze-
rint, 1 ek margarin.

A krumplit sós vízben megfõzzük, megtisz-
títjuk, felkarikázzuk. A szûzérmét 4-5 cen-
ti átmérõjû, vékony szeletekre vágjuk, sóz-
zuk, ízlés szerint borsozzuk. A szeleteket
egy serpenyõben egy kis margarinon elõ-
sütjük. Egy fedõvel rendelkezõ tûzálló tál
alját kikenjük margarinnal. Elõször egy
sor burgonya kerül bele, következik egy ré-
teg hússzelet. Ezt követi a hagymakari-

ka-réteg, illetve ezt a füstölt tarjaszeletek-
kel fedjük be. A tetejére jön a következõ
krumpliréteg. A krumplirétegeket célsze-
rû egy kicsit megsózni. Keverjük ki a tejfelt
a tojással, és ezzel öntsük le. A tetejére a
reszelt füstölt sajt kerül, illetve a tetejére
morzsoljunk 1-2 dkg margarint, különben
nagyon száraz lesz. Lehetõleg üvegfedelû
tálat használjunk, és ne vegyük le a fedelét
a sütés alatt. Akkor készült el, ha az üveg-
tetõ alatt a teteje eléggé megpirult.

Dolka

Hozzávalók: 50 dkg finomliszt, 3 dkg
élesztõ, 1 ek cukor, 2 db tojás, 5 dkg vaj, 12
db édesítõszer, 3 dl tej (a liszt minõségétõl
függ a mennyisége), 1 csipet só, 40 dkg
szilvalekvár, 25 dkg tehéntúró (félzsíros
tehén), 4 dl tejföl, 2 dkg porcukor.

A lisztbõl, cukorból, 1 tojásból, az édesítõ-
bõl, csipet sóból a vajjal és tejjel kelt tésztát
készítünk. Duplájára hagyjuk kelni. Hur-
kát formálunk a tésztából és a hurkát sze-
letelve tenyérnyi korongokat formálunk.
Zománcos tepsibe helyezzük a korongo-
kat, újra kelesztjük. A második tojást fel-
verve, megkenjük a korongokat, amelyek a
kelés után már inkább lapos zsemleformát
mutatnak. Elõmelegített sütõben szép pi-
rosra sütjük a zsemléket, hagyjuk kihûlni.
A zsemléket hanyatt fordítjuk (lapos felük
felfelé), szilvalekvárral megkenjük. Villá-
val összetört túrót merünk a lekvárra, a vil-
lával a lekvárra nyomkodjuk. Kiskanállal
tejfölt kenünk a túróra. Teaszûrõvel por-
cukrot szórunk a tejfölre.

NAGYMAMA RECEPTJEI

HETI IDÕJÁRÁS
Péntekig határozottabb melegedés várható, így egyre többfelé haladja meg a maximum-hõmérséklet a 30 fokot. Az éjszakák ugyanakkor az ország nagyobb
részén frissek maradnak, csak a magasabban fekvõ vagy kissé szelesebb helyeken alakulhatnak kicsivel 20 alatt a minimumok. Egészen a hétvégéig napos
idõre számíthatunk, augusztus az idei nyárhoz méltó idõvel búcsúzik. A hétvége idõjárását egy, a térségünk környékén kiépülõ sekély ciklon alakíthatja, mely-
nek pontos elhelyezkedése még bizonytalan.
Szombaton fõleg a Dunántúlon megnõ az esélye a záporok, zivatarok kialakulásának és ott már vissza is eshet a hõmérséklet, a keleti megyékben még marad-
hat a nyári meleg.
Vasárnap ugyanakkor az ország nagy részén csapadékra hajló idõjárás várható, és lassan kiszorulhat a keleti megyékbõl is a meleg légtömeg, ekkor már csak
20 és 26 fok közé emelkedik a hõmérséklet, emellett északira fordul a szél és megélénkül.
Hétfõre hûvös levegõ árasztja el a Kárpát-medencét, napközben helyenként a 15 fokot sem éri el a csúcshõmérséklet, emellett sokfelé várható még ismétlõdõ
esõ, zápor. A szél is tovább élénkül, többfelé megerõsödik – néhol kifejezetten õsziesre fordul az idõjárás.
Keddtõl kissé megnyugszik idõjárásunk, így a hideg, mindössze 9 és 14 fok közötti hajnali hõmérsékleteket már jellemzõen 20 körüli, vagy afeletti értékek kö-
vetik, és a jövõ hét második felében további – mérsékelt – melegedés várható a csapadékhajlam csökkenésével.

www.metnet.hu
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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, utol-
só 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.

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.

Dr. Farkas János háziorvos

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

Dr. Práger Péter háziorvos

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.

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.

Dr. Nemes Mária háziorvos

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.

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; Tö-
börzsök, 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. Ist-
ván 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

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 érke-
zõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, me-
lyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
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 polgármes-
teri hivatalt: 06(25)520-200, vagy a WATT-ETA Kft.-t: 06(72)511-599.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020 (vezetékes telefonról ingyenes). E-mai-
l-en (hálózattal kapcsolatos ügyekben): aramhalozat@eon.hu. Postacím:
E.ON Ügyfélszolgálat 7602 Pécs, Pf.:197.

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

Ha „süket” a telefon...!
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabeje-
lentés: 1445.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a katasztrófavédelem a 105-ös tele-
fonszámon 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 munkanap-
okon: 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:
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 bizott-
ság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.



16 KÖZÉRDEKÛ 2017. augusztus 31. Bogárd és Vidéke

ORVOSI ÜGYELET
MÛKÖDÉSI RENDJE ÉS HÍVÓSZÁMA:

HÉTKÖZNAP hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00 óráig, pénteken 12.00 órától más-
nap 7.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 7.00 órától másnap 7.00 óráig.

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

HÉTFÕ, DR. SOMOGYVÁRI KATALIN, 06 (20) 555 3369;

KEDD, DR. CSANÁDI JÓZSEF, 06 (30) 540 3598;

SZERDA, DR. FARKAS JÁNOS, 06 (20) 927 9213;

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

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

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

2017. szeptember

2-3.: dr. Csele István, 2433 Sárosd, Sport u.
30., 06 (30) 993 9404;

9-10.: dr. Kellner Péter, 7003 Sárbogárd–
Sárszentmiklós, Rákóczi u. 62., 06 (30) 939
8629;

16-17.: dr. Pátzay József, 7000 Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a, 06 (30) 639 3977;

23-24.: dr. Keszthelyi Gábor, 8125 Sárke-
resztúr, Szent István u. 3., 06 (20) 974 9065;

30-1.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság u.
30/a, 06 (20) 355 7213.

Illetékességi terület: Sárbogárd, Puszta-
egres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfal-
vai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece,
Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos,
Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota,
Szabadegyháza.

Dr. Szlávik Ferenc osztályvezetõ,
járási fõállatorvos

P O L G Á R Õ R V O N A L
Lakossági bejelentések és segítségkérések

a polgárõrségtõl
éjjel-nappal a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651,
e-mail: polgarorseg@indamail.hu
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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

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 ut-
ca–Rákóczi (tánc)–Munkácsy utca–Elõd vezér (tánc)–Huba utca–Lehel ut-
ca–Semmelweis utca (tánc)–63-as–Vörösmarty utca (tánc)–Arany János ut-
ca–Szabadság utca–Erkel Ferenc utca (tánc)–Táncsics utca–Egressy Béni ut-
ca–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
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Veszélyes fák kivágása 06 (20) 437 4869

Redõnyös 06 (30) 966 8446

Családi házak, intézmények takarítása. 06 (20) 567 6678. (4276837)

Franciaágy olcsón eladó. 06 (20) 390 4524

Eladó Sárbogárdon, a Bajcsy-Zs. utcában családi ház. Kétszoba,
összkomfort. 06 (30) 552 4960

Borszõlõ eladó Sárbogárdon. Érdeklõdni lehet 17 óra után a 06
(30) 738 3892-es számon.

Munkalehetõség! Siófokra keresünk nõi munkaerõt szoba-
lány/takarító pozícióba. Szállodai takarítás, kiváló munkakörül-
mények, kiemelt fizetés, rugalmas munkaidõ. Fizetés hetente, be-
járás fizetve, tapasztalat nem feltétel. Ha szeretnél egy kiváló csa-
pat részese lenni, jelentkezz! 06 (20) 234 0003

Sárbogárdon parasztház eladó, Kereszt u. 46. Irányár: 2.500.000
Ft. 06 (20) 201 1314

KASZÁLÁST, KERTI MUNKÁT
VÁLLALUNK.

06 30 623 3681, 06 30 522 9504

Sárbogárdon,
Asztalos utcában CSALÁDI HÁZ eladó.

06 30 347 3767

VEGYES BORSZÕLÕ
és 2 db 350 literes
boroshordó ELADÓ.

Telefon: 06 25 460 829

MINDENSZENTEKI SÍRKÕAKCIÓ,
A KÉSZLET EREJÉIG!

SZIMPLA 260.000 Ft-tól,
MÁSFELES 350.000 Ft-tól,

DUPLA 450.000 Ft-tól.
Telefon: 06 30 9861 365

Honlap: www.ameltoemlekezes.hu

SÁRBOGÁRDI TESCO ÁRUHÁZBA,
azonnali munkakezdéssel,

TAKARÍTÓ MUNKATÁRSAT keresünk!
06 30 469 5774

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

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

Részletek a futószövegben.

SHOTOKÁN
KARATEEDZÉSEK

indulnak Németh Attila 6 danos mester vezetésével

2017. szeptember 4-étõl
a Mészöly Géza Általános Iskolában és a

Sárszentmiklósi Általános Iskolában.

Érdeklõdni: 06 20 9270 985
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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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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Fogható ALAPON, ALSÓ-
SZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖR-
ZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN,
SÁRBOGÁRDON, SÁREGRE-
SEN, SÁRSZENTMIKLÓSON,
a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es
frekvencián, valamint az
LRT-COM hálózatán a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es
frekvencián 0–24 óráig.


