
A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu

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

2017. szeptember 14. - XXVIII. évf. 37. szám
16 oldal, 250 Ft

Falu asztala.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3

Az újjászületés ünnepe .   .   .   .   .   .   . 4

Egyedi hangulat .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 6

Sáregresi pörköltözõ .   .   .   .   .   .   .   . 6

Fõ a szilvalekvár .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 7

Paralimpikonok a Deltában .   .   .   .   . 13

„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Nyitott ajtónál edzenek a sárbogárdi sakk-kör tagjaiNyitott ajtónál edzenek a sárbogárdi sakk-kör tagjai
hétfõn este a mûvelõdési házban. A nyitott ajtó azt ishétfõn este a mûvelõdési házban. A nyitott ajtó azt is
jelenti, hogy örömmel látnak minden sakkozni vágyótjelenti, hogy örömmel látnak minden sakkozni vágyót
maguk közé!maguk közé!

SAKK-KÖRSAKK-KÖR

Írás a 4. oldalon.

Fõ aFõ a
szilvalekvárszilvalekvár

AZ ÚJJÁSZÜLETÉS ÜNNEPEAZ ÚJJÁSZÜLETÉS ÜNNEPE

Írás a 7. oldalon.
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Kedvcsináló
Október, zenei világnap, nívós koncert Sárbogárdon! Ebben a
rövid mondatban foglalhatók össze az utóbbi évek bogárdi ze-
nei eseményei. A sort most folytatjuk, október 8-án ismét egy
kivételes zenei élményt nyújtó hangversennyel szeretnénk
kedveskedni közönségünknek. Két zeneszerzõzseni három
gyönyörû mûve hangzik majd el jeles mûvészek elõadásában.
A MÁV Szimfonikusok, az énekes szólisták már többször is
felléptek nálunk (és velünk!), de lesznek új szereplõk is: Mo-
zart fuvola–hárfa versenyének két szólistája, Párkai Krisztina
és Felletár Melinda elõször szerepelnek nálunk. A székesfe-
hérvári VOX Mirabilis Kamarakórus meghívására májusban a
megyeszékhelyen szerepeltünk, most a két kórus együtt énekel
majd Schubert G-dúr miséjében. Az est karmestere Dénes Ist-
ván, aki a jubileumi DVD-felvételünk dirigense is volt. A há-
rom elhangzó mû a világ nagy koncerttermeinek repertoárda-
rabjai, és most Sárbogárdon is felcsendülnek! Belegondolni is
felemelõ, hogy Sárbogárd most már évek óta ott található az
ország klasszikus zenei térképén. A koncert szervezésére és
rendezésére ezúttal is kérjük támogatásukat! Az elmúlt évek-
hez hasonlóan támogatói jegyeket bocsátunk ki. A jegyeket az
énekkar tagjaitól lehet megvásárolni.

Szabados Tamás, a Bogárd-Dal Egyesület elnöke

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.

Köszönet a polgárõrségnek, és természetesen a rendõrségnek is,
hogy a tanév elején önzetlenül vigyázzák és segítik a gyermekek
biztonságos átkelését a fõúton!



Bogárd és Vidéke 2017. szeptember 14. KÖZÖSSÉG / KÖZLEMÉNY 3

FALU ASZTALA

A Mozdulj a Városért Egyesület által szer-
vezett szombati kerékpárosnap rengeteg
generációt megmozgatott. A rendezvény
tavaly debütált, nagy sikerrel. Minél több
ilyen családias, jó hangulatú, és nem utol-
sósorban egészséges rendezvényre lenne
szüksége a városunknak.
A biciklisek reggel 9 órakor indultak a
töbörzsöki általános iskolától Nagyhör-
csök felé. A megállók Sárhatvan, Réti-
major, Örspuszta és a sárbogárdi Ifjúsági
park voltak. Az útvonalat a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság biztosította. A bicikli-
zés monotonitását nagyszerûen felpezsdí-
tették a településrészi változatos progra-
mok. Volt kerékpáros ügyességi verseny,
KRESZ-verseny a Sárbogárdi Rendõrka-

pitányság szervezésében, meg lehetett cso-
dálni a helyi nevezetességeket, jellegzetes-
ségeket – szûkebb hazánk értékeit –, és a
tikkadt kerékpárosokat vendégül látták
halchipsszel is a rétimajori megállóban. Az
útvonal változatosságára sem lehetett pa-
nasz, az örspusztai tavak közötti útszakasz
például sokak kedvence volt a dús zöld, az
illatok és a látvány miatt.
A kerékpáros nap utolsó megállója a sár-
bogárdi Ifjúsági park volt. Itt sem marad-
tak program nélkül az egész napos tekerés-
ben elfáradt utazók. Habparti és élõkon-
cert várta õket. Az óriási habszõnyegrõl a
Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancs-
nokság legénysége gondoskodott. Ezt ter-
mészetesen a legfiatalabbak élvezték a
legjobban.
Néhány oklevél is kiosztásra került a nap
folyamán. A ’Veterán’ oklevelet Kimiti
Józsefné kapta, a legfiatalabbnak járót So-
ós Miklós, a ’Kerékpáros család’ oklevél a
Kelemen családé lett. A kerékpáros ügyes-
ségi és a KRESZ-verseny 1. helyezettje Si-
mon Zalán, 2. Soós Miklós, 3. Kelemen
Dézi és Deák Mara.
Eddig nem voltam túlságosan oda a bicikli-
zésért, de ahogy végignéztem a kerékpá-
rosnapon részt vett, vidám, kipirult arcú
csapaton, megjött a kedvem egy kis kerék-
pározáshoz.

Leszkovszki Máté

Köszönetnyilvánítás
A második alkalommal megrendezett
„A falu asztala – kerékpárosnap” ren-
dezvény támogatásáért köszönetet
mondunk az alább felsorolt szervezetek
és magánszemélyek részére:
Tesco áruház, Gázmodul – Weisz Kft.,
Aranyponty Zrt., Sárhatvan klub, Sár-
réti Híd szerkesztõsége, Bogárd és Vi-
déke szerkesztõsége, tûzoltó-parancs-
nokság, rendõrkapitányság, Fekti Csa-
ba rendõr százados, Horváth Ferenc
rendõr fõtörzszászlós, Parragi Norbert
rendõr fõtörzsõrmester, Kacz Tamás
rendõr törzsõrmester, Komáromi
Krisztina rendõr õrmester, városi ön-
kormányzat, Széra Kft., polgárõrség,
Fodor és Molnár Kft., Szilveszterné
Nyuli Ilona, Controll Five zenekar, dr.
Szabadkai József, Molnár Mária, Killer
Mihály, Oláh Gizella, Hegedüsné
Bereck Erzsébet, Protect-lux 07 Kft.,
Streng Ferenc, Kelemen házaspár, Fent
Gyõzõ, Fodor János, Szilveszter János,
Sohárné Gyõri Márta, Dészolg Kft.,
Tengler Mariann.

A Mozdulj a Városért Egyesület vezetõsége

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város

Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2017. szeptember 15-én (pénteken)
8 órakor ülést tart.

Az ülés helye:
a polgármesteri hivatal díszterme,

Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fonto-
sabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határoza-
tok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök
3. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda beszá-
molója tevékenységérõl, a személyi, tár-
gyi feltételekrõl, a következõ nevelési
évre való felkészülés teendõirõl.
Elõadó: polgármester
4. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda szerveze-
ti és mûködési szabályzatának módosí-
tása.
Elõadó: polgármester.
5. A képviselõ-testület bizottságainak
beszámolója az éves munkáról.
Elõadók: bizottságok elnökei
6. A József Attila utca forgalmi rendjé-
nek felülvizsgálata.
Elõadó: polgármester
7. Bursa Hungarica Felsõoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázat 2018.
évre.
Elõadó: polgármester
8. Közbeszerzési eljárás kiírása Sárbo-
gárd város belterületi vízrendezésére.
Elõadó: polgármester
9. Önkormányzati lakások bérleti díjá-
nak megállapítása.
Elõadó: jegyzõ
10. A polgármester szabadságának utó-
lagos engedélyezése.
Elõadó: jegyzõ
11. Tájékoztató az elõirányzatok és a
tartalék alakulásáról.
Elõadó: jegyzõ
12. Bejelentések.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Kérdezték
A facebookon olvashattuk, hogy állító-
lag a Mészöly iskola futópályáját este 7
után nem lehet látogatni.

Kérdésemre az igazgató asszony el-
mondta, hogy a pálya folyamatosan
nyitva van, nem zárták be a kaput.

HKV
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AZ ÚJJÁSZÜLETÉS ÜNNEPE
Kihalt az utca, amin végigsuhanok. Már
szinte vége a falunak. Nem is sejti a világ,
milyen jelentõségteljes pillanatok zajlanak
a dús bokorsor mögött, ahol megállok. Be-
sietek a kapun, benyitok a bejárati ajtón –
csönd honol, életnek nincs jele. Tétova
léptekkel megkerülöm az épületet, és már
hallom a gyermekhangot. A sarkon befor-
dulva pedig elém tárul egy születés éppen
zajló, emelkedett és bensõséges képsora: a
Fatimai Boldogasszony Általános Iskola
ünnepélyes világra jövetele, az újjászüle-
tett alsószentiváni iskola tanévnyitója.
Mint ismeretes, a bizonytalan sorsú kisis-
kola fennmaradásáért munkálkodó helyi
közösség pozitív fogadtatásra talált a Szé-
kesfehérvári Egyházmegyénél, mely
örömmel vette át az alsószentiváni iskolát
oktatási intézményeinek sorába. Amellett,
hogy az iskolának ez biztonságot jelent a
hosszú távú munka és fejlõdés tekinteté-
ben, szellemiségben is összetalálkozott az
egyházmegye és Alsószentiván. Hiszen az
iskolában eddig is a szeretetteli, családias
légkör, a hagyományos értékek tisztelete
volt meghatározó, és nem utolsó sorban a
község vallási kegyhelyként meghatározó
lelki központ. Ennek fényében nem is le-
hetett volna jobb helye a katolikus intéz-
ménynek a térségben.
A reményteljes kezdettel bizakodva tekin-
tenek a jövõbe – ezt lehetett érezni mind-
végig a levegõben.
A bejárat melletti fakereszt mellett új táb-
la, új zászló hirdeti az új életet, de feszület
nemcsak az iskola épülete elõtt, hanem a
tantermek falán is látható. Sõt, a templom
megmentett haranglábja is az iskola terü-
letén kap helyet. Smohay András, az Egy-
házmegyei Múzeum igazgatója adta az öt-
letet, hogy az iskolánál állítsák fel a régi
haranglábat, ne pedig magaslesként vé-
gezze. A haranglábat az alsószentiváni ró-
mai katolikus egyházközség, Porteleki Ist-

ván, Porteleki László, Nagy Ferenc, idõ-
sebb és ifjabb Biber Mihály, Kaszás István,
Madarasi Ferenc közremûködésével állí-
tották fel, és az egyik diák édesapja, Sipos
László festette le szabad idejében. Hama-
rosan a harangot is megkapja hozzá az is-
kola, így reggelente csengõ helyett ez jelez-
heti az órakezdést és az ebédidõt.
A szeptember 7-ei ünnepélyes tanévnyitón
a meghívott vendégek közt ott ültek az
egyház jeles képviselõi, valamint Husvéth
Imre, Alsószentiván polgármestere és
Varga Gábor országgyûlési képviselõ.
Spányi Antal megyés püspököt Dancz Dó-
ra, Kanyó Petra Johanna és Sipos Laura
külön köszöntötték.
Reményik Sándor alkalomhoz illõ, Temp-
lom és iskola címû versét Szabó Máté,
Biber András és Porteleki István szavalták
el, melyhez Kiss Attila igazgató két vers-
szakot költött:

„Sok jó ember összefogott hát
Püspök úr, szüleink, tanárok,
Településünk itt lakói
És a távoli jó barátok.
Közös szándékuk egybecsengett:
Menteni, mi érték és tudás,
Nem hagyhatták a templomot,
A templomot s az iskolát!

Köszönjük mindazt, mit kaptunk,
Ezt a példás összefogást,
Hálásak vagyunk, hogy a jövõben is
Itt szerzünk értéket, tudást.
Évek múlva, ha elballagunk,
Nem örökre megyünk tovább:
Visszajövünk, nem felejtjük
A templomot s az iskolát!”

Majd Kiss Attila igazgató és az iskola püs-
pöki biztosa, Helter István atya osztotta
meg gondolatait az egybegyûltekkel.
Kanyóné Somogyi Tünde hittanár egy
örökérvényû, elgondolkodtató példázattal
készült.
Spányi Antal megyés püspök ünnepi be-
szédét követõen ajándékként hasznos játé-
kokat adott át a diákságnak.
Vakler Anna népdalénekes csodálatos
hangjával, két Mária-énekkel emelte az
esemény fényét.
Az ünnepséget a Himnusz és Boldog-
asszony anyánk foglalta keretbe.
Végezetül Spányi Antal megáldotta az is-
kola zászlóját, a kapunál felállított fake-
resztet az iskola elõtti fa feszületet – amit
Szabó László helyi lakos faragott ki és
ajánlott fel az iskolának –, valamint az is-
kola minden helyiségét, örömteli tanulást
kívánva a gyermekeknek.

Hargitai–Kiss Virág
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Van-e 100 ember?
Váraljainé Melis Orsolya evangélikus lelkésztõl afelõl
érdeklõdtem, hogyan kamatozott a május végén az evan-
gélikus templomtetõ felújításának javára rendezett jóté-
konysági hangverseny. A fõúton közlekedõknek is jól lát-
ható, hogy folyamatban van az evangélikus templom re-
noválása. De mit sikerült eddig elvégezni, és mi az, ami
még vissza van?
– A jótékonysági hangverseny bevétele 158.000 forint
volt. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a hozzájáru-
lást a templomtetõ cseréjéhez, valamint a jótékonysági
hangversenyen kívüli felajánlásokat! A templomtetõ-
csere teljes költségvetése 8 millió forint. Eddig megtör-
tént a tetõszerkezet cseréje, a torony lemezfedése, a gömb
és kereszt cseréje, a villámhárító szerelése, a torony hom-
lokzatának és a templom oldalfalainak javítása, a nyílás-
zárók külsõ javítása, festése, a csatorna felszerelése, a csa-
padékvíz kivezetése. A 8 millió forintos teljes költségve-
tésbõl 2 millió forint hiányzik a befejezéshez, ami a fazsin-
dely-utánzatú Gerard tetõfedõanyag költsége. Dr. Sü-
kösd Tamás polgármester úrral egyeztettünk a lehetõsé-
gekrõl több ízben, és közös javaslatunk született.
– Mi ez a javaslat a lakosság felé? Hiszen ez egy közös ügy,
olyan beruházás, felújítás, ami hosszú távon szolgálja
Sárbogárdot.
– Valóban a távlatokra, a jövõre tekintve szeretnénk át-
gondoltan elvégezni ezt a felújítást. 40-50 év garanciával
rendelkezõ anyagokat építettünk be, a Gerard tetõfedõ-
anyag is 50 év garanciával rendelkezik, vagyis jó remény-
séggel gondolunk az utánunk következõ generációra. Na-
gyon köszönjük mindazok felajánlását, akik eddig meg-
tették. Úgy látjuk, hogy nagyon jól tud kifejezõdni, ami-
kor a helyiek megmozdulnak és magukénak éreznek egy
közös ügyet, egy közös munkálat befejezését, aminek jö-
võje lehet az õ részükre és a következõ generáció javára.
Ezért fordulunk megkereséssel a lakossághoz. Akik talán
eddig még nem figyeltek föl erre az felújításra, vagy nem
érezték annyira szívügyüknek, és szeretnének adakozni,
ezt megtehetik. A szlogenünk: „Van-e vajon 100 ember
Sárbogárdon és környékén, aki szánna ennek a munká-
nak a befejezésére, hogy a 2 millió forint elõteremtõdjön
– 100 ember, akinek 20-20 ezer forintja van erre az ügy-
re?” Ez nem jelenti azt, hogy pontosan 20 ezer Ft-tal sza-
bad csak hozzájárulni. Lehet kevesebbel, lehet kicsit töb-
bel is, kinek hogy engedi a szíve és a pénztárcája.
– Nagy segítség lenne ez az evangélikus közösségnek is,
akik szívüket, lelküket beletették a munkálatokba. Tu-
dom, hogy nagyon sok önkéntes, önzetlen munka van ab-
ban, hogy eddig eljutottatok.
– Szívügyünknek tekintjük ezt az ügyet. Amit elkezdtünk,
azt szeretnénk is befejezni. Ebben az esztendõben októ-
ber végére szeretnénk befejezni a munkálatokat. Akkor
rendeljük meg a tetõfedõ anyagot, amikor rendelkezésre
áll a megfelelõ összeg. A gyûjtés eredményével kapcsolat-
ban természetesen pontos tájékoztatást adunk.
A felajánlások befizethetõk:
* dr. Sükösd Tamás polgármesternél személyesen,
* Váraljainé Melis Orsolya evangélikus lelkésznél szemé-
lyesen (telefon: +36 20 824 6763),
* az evangélikus gyülekezetben (Sárbogárd, Baross u. 2.),
* illetve a Sárbogárdi Evangélikus Egyházközség bank-
számlaszámlájára történõ utalással: 10402946-00013533-
00000005 (a közleményben szíveskedjenek feltüntetni:
céladomány a sárszentmiklósi evangélikus templomtetõ-
re).
Van-e 100 ember, aki 20-20 ezer forinttal támogatná az
evangélikus templom felújítását? Az evangélikus közös-
ség várja a segítõ kezeket!

Hargitai–Kiss Virág

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy

ÖZV. TATÁR JÓZSEFNÉ
„Bözsi néni”, életének 89. évében elhunyt.

Temetése 2017. szeptember 15-én, pénteken lesz
10 órakor a Huszár-temetõben, elõtte 9 órakor

a sárbogárdi katolikus templomban
gyászmisén imádkozunk érte.

Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

RÓNAY GYÕZÕNÉ
sz. Szemenyei Margit

temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek
és fájdalmunkban együtt éreztek.

Gyászoló család

NYOMASZTÓ PÉNTEK ESTE
Ennek a filmnek csütörtökön volt a világpremierje, nálunk is ekkor mu-
tatták be. Nos, pénteken irány a fehérvári pláza, ezt a filmet nem lehet ki-
hagyni. Nem csalódtam, intenzív élményt kaptam. Izgalmas, fordulatos,
nem mélység nélkül való látnivalóban volt részem. Érdekes, hogy a két és
negyed órás élményzuhatag eléggé lefárasztott. Üljünk be valami jobb
helyre beszélgetni, kikapcsolódni!
Itt aztán újabb élmény vágott fejbe. Arra kellett felfigyelnem, hogy a szó-
rakozóhely környékén tizenéves lányok lerészegedett állapotban itt is, ott
is igencsak hánytak. Hánytak az udvaron, hánytak a buszpályaudvaron,
kissé ijesztõ módon, nyilvánosan könnyítettek magukon. Nem ám tizen-
nyolc évesek! Inkább tizenöt év körüliek. Lehet, hogy csak az elõítélet az
oka: többjüket nyeszlettnek, görbe hátúnak véltem látni.
Ezt a korosztályt tizenkilencedik századi regények és a belõlük készült fil-
mek gazdag érzelemvilágú, szûzies szerelmi ábrándok között élõ, pirulós
lényeknek láttatták. Hát a mostani látvány legalábbis engem eléggé meg-
viselt. Ábrándos, szûzies szerelem? Lerészegedés, okádás.
Miért csinálják ezt ezek a lányok? Miért nem hallgatnak a belsõ tiltakozó
hangokra, miért nem szaladnak ki abból a szórakozóhelybõl, miért nem
segítenek inkább otthon az anyukának a befõttek elkészítésében? Vagy
úszóedzéseken vehetnének részt, zenélhetnének, röplabdázhatnának, le-
hetnének színjátszópróbán, ezer okosabb dolgot végezhetnének. Vagy jó!
Sétálgathatnának egy fiúval a parkban, énekelgethetnének barátnõkkel,
barátokkal egy klubban. Ehelyett inkább súlyosan mérgezik magukat,
másnapos rosszullétet okoznak. Megágyaznak esetleg egy egész életre ki-
ható szenvedélybetegségnek, elrontják az életüket ilyen fiatalon. Közis-
mert dolog, hogy hányni igen kellemetlen élmény, különösen, ha ilyen
szégyenletes helyzetben mások is látják. És õk nem riadnak vissza. Mint-
ha vakok lennének. Valamely titoknak kell lennie e mögött az õrület mö-
gött. Talán valami normát követnek. Átélik a „bandába tartozás” rangját.
„Belevaló csajoknak” tudhatják magukat. Nyilván egy téveszme tartja
õket fogságban.
A televízión sokszor lehet látni a migránsok csoportjait. Nem tudom, ér-
vényesül-e valami válogatás az elénk idézett képsorokban, de az itt látott
alakok minden ziláltságuk ellenére többségükben jó termetûek, karcsú-
ak. A nézõt megkísérti valami sejtés: ezek a fiatalok a világnak egészsége-
sebb tájáról jönnek. Köztudomású, hogy a mohamedánok nem alkoholi-
zálnak, tömegeiket nem jellemzi a mértéktelenség, amit sanyarú anyagi
viszonyaik is indokolnak. Nem váltak áldozataivá a jóléti társadalmakra
jellemzõ túlfogyasztásnak, mértékvesztésnek. És állítólag a szaporodási
rátájuk is megfelelõ, nem fenyegeti õket a kihalás. De milyen furcsa és
elgondolkodtató! Azért tódulnak Németországba, hogy többet fogyaszt-
hassanak.
A tizenegyedik osztályban tanultunk biológiából a kiválasztódásról.
Eszerint azok a fajok maradnak fenn, amelyek életképesebbek, jobban al-
kalmazkodnak a körülményekhez. Csak remélni tudom, hogy az én fehér
emberfajtám rájön, hogyan kell jobban alkalmazkodni.

L. A.
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EGYEDI
HANGULAT

Aki járt már valaha is a sárszentmiklósi szüreti felvonuláson, pon-
tosan tudja, hogy teljesen nem adható át írásban a hangulata. A
feldíszített kocsik és az eléjük befogott, különbözõ méretû lovak
karavánja, a hangulatos zene, a kerítések mentén felsorakozott
lakosok vidám tömege mind hozzájárul ehhez az egyedi hangulat-
hoz.

Sárszentmiklós felé haladva már fel-felbukkant az úton néhány
magányos lovas, kétség sem fért hozzá, hogy az úti céljuk a
sárszentmiklósi katolikus templom mögötti tér. A hagyományok-
hoz híven innen indult ugyanis a felvonulás déli harangszóra.
Ahogy közeledett a dél, egyre több miklósi gyûlt össze az út mel-
lett, a tér környéke közösségi térré alakult, vidám nevetések és be-
szélgetések hallatszottak minden irányból, az emberek figyelték a
lovasokat és a kocsikon lévõket, beszédbe elegyedve velük. Aztán
az egyik kocsin felharsant a cecei Szabó zenekar hangulatos élõ-
zenéje, és elindult a menet. A menetrend a megszokott volt, a fel-
vonulók végigmentek a környék fontosabb utcáin, bizonyos he-
lyeken megálltak, és a vállalkozó szellemûek táncra perdülhettek.

Az érdeklõdés nagy volt a sárszentmiklósiak részérõl, hiszen
szinte minden kerítés mellett álldogáltak nézõk, akik vidáman
üdvözölték az ismerõsöket a menetben.
A felvonulás után aztán következhetett a szüreti bál, ahová idén is
rengetegen ellátogattak.

Leszkovszki Máté

SÁREGRESI
PÖRKÖLTÖZÕ

Színes, változatos programokkal várt minden korosztályt a
Sáregresi pörköltözõ szervezõcsapata szeptember 9-én. Az idõjá-
rás is kedvezett az egész napos eseménynek.
Délelõtt fõzõ- és fociverseny volt, a gyermekek különbözõ játékos
lehetõségek közül választhattak. Délután a hivatalos köszöntõ-
ket, díjátadást követõen kulturális mûsornak, helyi és meghívott
fellépõknek tapsolhatott a közönség.
Igazán jól telt a nap, remek volt a hangulat! A programra a koro-
nát a Pyrgos együttes tette fel, akik táncba is hívták a jelenlévõket.

A fõzõverseny helyezettjei:
I. „Jóbarátok” csapata Nyikos Tamás és Méhes Lajos „séfekkel”
(gombás vaddisznópörköltet készítettek) – a vándorfakanál egy
évig lesz náluk;
II. „Csemete” csapat – helyi szülõk és gyermekek (sertéspörkölt
„füstösen”);
III. „Rokonok” csapat (birkapörkölt);
különdíj: „Csipet-csapat I.” (harcsapörkölt gombásan) és „Csi-
pet-csapat II.” (pörkölt betyárosan).
Változatos és finom ételek közül kellett kiválasztania a legjobba-
kat a zsûrinek. A díjakat Varga Gábor képviselõ és Kalló Mi-
hályné egyesületi elnök adták át.
Jelentõs hír, hogy a pörköltözõ keretében jelentette be Varga Gá-
bor, hogy a település nyert 30 millió forintot a református temp-
lom felújítására, és remélhetõleg minél hamarabb megkezdõd-
nek és elkészülnek a munkálatok.

Tudósítónktól
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Fõ a szilvalekvár
Erdõk közt hangulatos út vezet
Nagylókba. A faluba kanyarodó út mellett
virágok köszöntenek, s a domboldalon ol-
vasható a falu fûbe nyírt neve, hogy aki ide
jön, biztosan tudja, hogy hova érkezett.
Szeretik a nagylókiak a településüket,
büszkék a dimbes-dombos, erdõs tájra, a
Piroska-tóra. A falun áthaladva a vasúti át-
járónál nem Szilfamajor, hanem balra, a
Piroska-tó felé kanyarodok. Az önkor-
mányzat pályázaton nyert szárító üzeme és
közösségi kertje mellett visz el az utam. A
hatalmas fóliasátrakban itt is eredményes
a zöldségtermelés, amit a közmunkaprog-
ram keretében szervez az önkormányzat.

A Nagylóki Faluvédõ Egyesület közösségi
házában, a Tavipalotában szombaton már
hajnal óta nagy a sürgés-forgás. Fõzik a
szilvalekvárt, nem is keveset, hanem na-
gyon sokat, hogy jusson a falu lakosainak
és az ide látogató, máshonnan érkezõ ven-
dégeknek is belõle.
Hatodik alkalommal rendezték meg Nagy-
lókon a szilvalekvárfõzést. A régi paraszt-
ház egyik helyiségében készül a szilvás
gombóc, sütik a pogácsát. Az udvaron a
messzirõl érkezett fiatalok közben táncra

perdülnek a jó zenére. Kovácsmester kala-
pácsa cseng az üllõn. Kis díszpatkókat,
gyertyatartót, egyéb dísztárgyakat készít,
amelyeket meg is lehet vásárolni. Egy sátor
alatt papírból sodort, színes szálakból dísz-
kosarakat kötnek ügyes asszonyok és az
oda ülõ érdeklõdõ vendégek. Egy másik
sátorban rongyszõnyeget készít egy asz-

szony kis házi szövõszéken, aminek az áll-
ványát a férje barkácsolta, aki szintén ott ül
az asszonya mellett a számítógépe billen-
tyûit nyomogatva. Az udvar végén féltetõ
alatt asszonycsapat üldögél a padokon.
Már megterítettek a faluebédhez, s várják
a vendégeket. Csirkés raguleves lesz, ami
ott gõzölög egy színültig telt üstben. A le-
vesbe a zöldség a közösségi konyhakertbõl
került ki. A ház mellett férfiak kevergetik
szorgalmasan a rotyogó szilvalekvárt. Mint
megtudom, ez már nem az elsõ adag. A ko-
rábban lefõzött lekvárt bent a házban kis
címkézett üvegekbe rakták, és asszonyok
kötözik rá rafiával a csinos kékfestõ szöve-
tet. Mondják, hogy az idén kevés szilva
termett Nagylókon, így az idei lekvárhoz
Dunaföldvárról hoztak szilvát.
Az udvaron a Szélrózsa gyermekszínház
készít rögtönzött színpadot. A gyereksereg
a fûbe telepedve várja az elõadást. Bemu-
tatkozik a nagylóki Bakakórus is, amely
nemrégiben minõsítõ hangversenyen a
legmagasabb minõsítést kapta. A bakák
Sárbogárdon is szerepeltek már. Akkor
még Nagy László vezette a kórust, aki ma
már sajnos nincs az élõk sorában. A Baka-
kórus vezetését Nagy László lánya vette át.
Míg múlt az idõ, egyre többen érkeztek az
eseményre. Estére elfogyott a raguleves és
a szilvás gombóc, no, meg a pogácsa is.
Szorgalmasan vásárolták a vendégek a
friss nagylóki szilvalekvárt. Én is vettem
belõle néhányat.

Hargitai Lajos
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HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (2400 Dunaújváros, Város-
háza tér 1., a továbbiakban: Népegészségügyi Hatóság) az FE-02/NEO/02985-2/2017. iktatószámú, hivatalomhoz megküldött levelében kérte együttmûködé-
semet a saját célú, házi ivóvíz biztosítását szolgáló kutak, vízbázisok, víztisztító–vízellátó berendezések által nyert víz vízminõségének ellenõrzés nélküli hasz-
nálatával, fogyasztásával járó veszélyekre és kockázatokra való figyelemfelhívás minél szélesebb körben történõ megismertetése érdekében.
A Népegészségügyi Hatóság a megkeresésében kiemelte azt a tényt, hogy hosszú idõ után sajnos ez évben Fejér megyében is újra történt súlyos megbetege-
dés (csecsemõkori „kék-kór”) saját célú ivóvízmû vizének fogyasztásával összefüggésben.
A történtekbõl okolva a hasonló eset (esetek) elkerülése, megelõzése érdekében felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a saját célú ivóvízmû, mint
vízilétesítmény engedélyezésére – a csatlakozó és házi ivóvízhálózatok kivételével – a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.)
korm. rendelet szerinti hatósági engedély szükséges.
A fenti jogszabályban meghatározott hatósági feladatok közül a település jegyzõjének hatáskörébe a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást
szolgáló vízilétesítmények védelmérõl szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve elõzetesen lehatárolt belsõ, külsõ és hidrogeológiai vé-
dõidom, védõterület, valamint karszt, vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladó, kizárólag talajvíz-
készlet, vagy parti szûrésû vízkészlet felhasználásával üzemelõ házi ivóvízigény és háztartási igények kielégítését szolgáló kutakkal és víztisztító berendezé-
sekkel kapcsolatos eljárások tartoznak.
Minden egyéb esetben, a település jegyzõje hatáskörébe tartozó eljárásokat nem érintõ, a fenti paraméterektõl eltérõen, más módon épített, vagy építendõ,
üzemelõ, üzemeltetésre kerülõ, ellenõrzési kötelezettség alá esõ kutakkal és víztisztító berendezésekkel kapcsolatos hatósági eljárás a területi vízügyi ható-
ság (Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián
krt. 2.) hatáskörébe tartozik, illetve a területi vízügyi hatóság gyakorolja a vízügyi hatósági jogkört.
A saját célú ivóvízmû üzemeltetését, ivóvízmû fenntartását, ivóvízmû védelmét és ivóvízminõség vizsgálatát az engedélyezõ hatóság a népegészségügyi fel-
adatkörében eljáró megyei kormányhivatal járási hivatala szakértõként történõ bevonásával háromévente ellenõrzi.
Sárbogárd város közigazgatási területét érintõen – olyan házi ivóvíz ellátását szolgáló kutakról, ivóvízminõséget biztosító berendezésekrõl, ivóvízmûvekrõl,
amelyek létesítésének és üzemeltetésének engedélyezése, továbbá az üzemeltetés ellenõrzése a település jegyzõjének hatáskörébe tartozna – nincs tudo-
másunk.
A nem közüzemi, saját célú ivóvízmûbõl a közvetlen emberi fogyasztásra kerülõ víz minõségének meg kell felelnie az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az
ellenõrzés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) korm. rendelet (a továbbiakban: korm. rendelet) 1. számú melléklete szerinti határértékeknek.
A saját célú, házi ivóvízmû üzemeltetõje köteles a kitermelt ivóvíz minõségét a korm. rendelet 2. számú melléklete A) rész 4. pontjában felsorolt paraméterek
tekintetében az üzemeltetési engedélyezés alkalmával, illetve ezt követõen háromévente ellenõrizni vagy ellenõriztetni. A jogszabályban elõírtaktól eltérõen
javasolt az ivóvízkút vízének évenkénti ellenõrzése.

Tisztelt Lakosság!
Az elõzõekben már rögzítésre került, hogy köz-
igazgatási területünket érintõen nincs írásos
anyag arra vonatkozóan, nincs információnk arról,
hogy mint település jegyzõjének – hatósági ügy-
ben – hatáskörébe tartozó saját célú, házi
ivóvízkutak, ivóvízmûvek mûködnének.
Bízunk abban, hogy a valóságban, gyakorlatilag
sem mûködnek jegyzõi hatáskörbe tartozó, saját
célú házi ivóvízmûvek, mert a jegyzõ hatáskörébe
utalt kizárólag talajvizes kutak esetében nagy a
valószínûsége annak, hogy a kútból kitermelt víz
minõsége emberi fogyasztásra alkalmatlan, tisztí-
tó berendezés közbeiktatása nélkül (de még azzal
is) az ilyen víz fogyasztása és háztartási használa-
ta az emberi egészségre kockázatot jelent.
A Népegészségügyi Hatóság által említett, ez év-
ben is elõfordult „kék-kór megbetegedés” példá-
val szemben biztatásul szolgál az a tény, hogy köz-
igazgatási területünk városrészein (Sárbogárd,
Sárszentmiklós, Alsótöbörzsök, Rétszilas, Pusz-
taegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Kislók) kiépí-
tésre került és mindenki számára elérhetõ az
egészséges, közüzemi hálózatról szolgáltatott ve-
zetékes ivóvíz.
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesít-
ményekre vonatkozó általános szabályokról szóló
147/2010. (IV. 29.) korm. rendeletben foglaltak
alapján, ha az ingatlant határoló közterületen az
ivóvíz-törzshálózat mûszakilag elérhetõ, és ren-
delkezésre áll a szükséges ivóvízmennyiség, ak-
kor új saját célú ivóvízmû nem telepíthetõ.
Amennyiben a korábban telepített, hatósági en-
gedéllyel rendelkezõ saját célú ivóvízmû engedé-
lyének érvényességi ideje lejár, úgy azt követõen
a vízhasználó köteles a víziközmû-szolgáltatást
igénybe venni. Ha az ivóvízmûrõl nyert víz más
célra nem kerül továbbhasznosításra, úgy a „víz-
mû” érvényességi idejének lejártától számított
kettõ éven belül gondoskodni kell az ivóvízmû
(kút, hozzá tartozó tisztító és egyéb berendezés)

engedéllyel történõ szakszerû eltömedékelésérõl,
bontásáról.
A fentiekben megfogalmazottak ellenére sem zár-
ható ki teljes biztonsággal, hogy a közigazgatási
területünkön a jegyzõ hatáskörébe tartozó talajvi-
zes kutakból nyert vizet lakóingatlanokban, zárt-
kertekben, présházakban, egyéb lakott- és külte-
rületi lakott helyeken ne használnák ivóvízként fo-
gyasztásra.
A víz minõségének ellenõrzése nélkül a saját ku-
takból nyert víz fogyasztásának és felhasználásá-
nak az egészséget tekintve nagy a kockázata.
Ezért attól függetlenül, hogy az ügyben ki lett vol-
na, vagy éppen ki az eljáró hatóság (a területi víz-
ügyi hatóság, vagy a település jegyzõje), felhívom
valamennyi saját célú ivóvízmû-üzemeltetõ, „ivó-
víz”használó figyelmét – legyen az ivóvízmû-en-
gedéllyel, vagy engedély nélkül létesített –, hogy
a saját és az ivóvízfogyasztás, -használat bármi-
lyen úton részesévé vált személyek egészségé-
nek és nem túlzással mondva életének biztonsága
érdekében gondoskodjon az egyedi módon nyert
ivóvíz minõségének ellenõrzésérõl, ellenõrizteté-
sérõl.
A házi, saját célú ivóvízkutakból kitermelt víz mi-
nõsége „házilagosan” csupán annak tisztaságát,
színét, ízét és szagát vizsgálva nem állapítható
meg. A víz minõségét nagymértékben befolyásol-
ja a terület geológiai jellege, talajképzõ kõzet ere-
detû szennyezõdés, a talaj szennyezettsége, kö-
zeli állattartás, a korábbi infrastruktúrák részeként
az ingatlanokon megépített szennyvízderítõk utó-
hatásai, a közeli mezõgazdasági földrészletek mû-
velése, azokon történõ termelés során felhasznált
és a talajba került szerves trágyák, mûtrágyák,
növényvédõ szerek.
A leírtak alapján, amennyiben a jogszabályi köve-
telményektõl eltérõen, engedély nélkül és a vízmi-
nõség idõszakos (évente minimum egyszeri, aján-
lott) ellenõrzése nélkül ivóvízként fogyasztották
és használták a saját ivóvízmû-rendszerérõl a vi-

zet, ismételten felhívjuk figyelmüket és saját ér-
dekükben javasoljuk, hogy a vízminõség vizsgála-
ta területén elmulasztott teendõket mielõbb szí-
veskedjenek pótolni, és azt követõen megfelelõ
gyakorisággal az ellenõrzést folytatni.

Amennyiben a saját ivóvízmûn keresztül vétele-
zett víz minõsége a laborvizsgálat eredménye
alapján ivásra nem alkalmas és a minõsége mû-
szaki, kémiai beavatkozásokkal, technológiai mó-
dosításokkal sem javítható (ivóvízként kifogásol-
ható), úgy abban az esetben is és ott is gondos-
kodni kell a kút szakszerû eltömedékelésérõl és az
ivóvízmû megszüntetésérõl, ahol egyébként an-
nak létesítését és üzemeltetését korábban enge-
délyezték, illetve ott, ahol az a jogszabályok sze-
rint jelenleg is létesíthetõ és üzemeltethetõ volna.

A hirdetményben megfogalmazottakon túl a
tárggyal kapcsolatosan az Országos Közegész-
ségügyi Intézet által összeállított általános tájé-
koztató, kitölthetõ adatlap a „magán-kutak” köz-
vetlen közelében történõ tevékenységekbõl adó-
dó veszélyek felméréséhez, tájékoztató az ottho-
ni, saját házi ivóvíz-utótisztító berendezések alkal-
mazhatóságáról munkaidõben a Sárbogárdi Pol-
gármesteri Hivatal épületének (7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 2.) földszinti hirdetõtábláján és a hiva-
tal mûszaki osztályán, Bencze Istvánnál az emeleti
7. számú irodahelyiségben megtekinthetõ.

Az ügyben bõvebb információ a vizosztaly@
oki.antsz.hu e-mail címen, továbbá a Fejér Me-
gyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivata-
lánál Horváth Rita közegészségügyi-járványügyi
szakügyintézõtõl kérhetõ a 06 (25) 411 226, 06
(25) 413 919 telefonszámon és a nepegeszseg-
ugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu e-mail címen.

Demeterné dr. Venicz Anita
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Módosult a felhasználó személyében bekövetkezõ
változás bejelentésének határideje, valamint

a víz- és csatornabekötések díja a FEJÉRVÍZ ZRt.-nél

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jogszabályváltozás miatt 2017.
július 1-jétõl módosult a felhasználó személyében bekövetkezõ
változás bejelentésének határideje, valamint a víz- és csatorna-
bekötések díja.

Ha a felhasználási helyen a felhasználó személye megváltozik, a ko-
rábbi és az új felhasználó, illetõleg elkülönített vízhasználó együttesen
a változást legkésõbb – kivéve a felhasználó elhalálozása esetén – a
birtokátruházástól számított 15 napon belül kötelesek a víziközmû-
szolgáltatónak bejelenteni.

A felhasználó elhalálozása esetén az örökös az elhalálozás tényét
legkésõbb annak tudomására jutása napjától számított 60 napon belül
köteles a víziközmû-szolgáltató számára bejelenteni.

A bejelentés elmulasztása esetén az abból eredõ károkért a
korábbi felhasználó és az új felhasználó, illetõleg az elkülönített
vízhasználó egyetemlegesen felel.

Jogszabályváltozás miatt a 2017. július 1-je után elkészített víz- és
csatornabekötésnél (ha a vízbekötés, mérõikresítés átmérõje nem
haladja meg a 32 mm-t, a szennyvízcsatorna-bekötésé a 160 mm-t) a
FEJÉRVÍZ ZRt. mûködési területén nem kell megfizetni:

– a víziközmû-fejlesztési hozzájárulást (a lakossági felhasználóknak és
költségvetési intézményeknek eddig sem kellett, a változás a kis- és
középvállalkozásoknak jelent kedvezményt),

– az igénybejelentés elbírálását (a FEJÉRVÍZ eddig sem számított fel
ilyen díjat),

– az adategyeztetést (a FEJÉRVÍZ eddig sem számított fel ilyen díjat),

– a bekötési vízmérõt,

– a mérõ felszerelését, plombálását,

– a nyomáspróbát (a FEJÉRVÍZ eddig sem számított fel ilyen díjat).

Továbbra is meg kell téríteni:

– a bekötés megtervezését (az engedéllyel rendelkezõ szaktervezõ ré-
szére),

– a bekötõcsövet és lefektetésének árát, a vízmérõt közrefogó elzáró
szerelvényeket, visszacsapó szelepet és ezek felszerelését,

– ha a szolgáltató biztosítja, az elõre gyártott vízmérõaknát,

– csatornabekötésnél a bekötõ csatornacsövet és a tisztítóidomot
(amennyiben nem volt a bekötés a csatorna-beruházás része),

– a törzshálózatra való rákötést és az ehhez szükséges szerelvényeket,

– a vízbekötés fertõtlenítését,

– az elkészült bekötés geodéziai bemérését,

– és a kiszállás díját.

Fentieknek megfelelõen a lakossági körben leggyakoribb, 8 m
hosszú, 3/4 colos vízbekötés anyagának ára 8.960 forinttal, munkadí-
ja 3.810 forinttal csökken; a 160 mm-es csatornabekötés díja változat-
lan marad. A jogszabályváltozás az új bekötésekre vonatkozik, és
nem érinti a mellékvízmérõk felszerelését, cseréjét. A földmunka el-
végzése és a vízmérõakna elkészítése továbbra is a felhasználó,
illetve megrendelõ feladatkörébe tartozik.

További információért, kérjük, keresse ügyfélszolgálatainkat.

FEJÉRVÍZ ZRt.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.
Tel.: (22) 535-800, fax: (22) 315-598

HIRDETMÉNY
A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs
(7623 Pécs, Szabadság u. 39.) 14596/2017/MÁV iktatószámú, 2017. szep-
tember 8-án érkezett levelével megkereste hivatalomat.
A megkeresésben foglaltak alapján a növényvédelmi tevékenységrõl szóló
43/2010. (IV. 23.) FVM-rendelet 6. § (5) bekezdésében elõírtaknak megfe-
lelõen az alábbiakban tájékoztatom a tisztelt lakosságot és a tevékenység
által a hatásterületen érintetteket:
A MÁV Zrt. Pécsi Területi Igazgatóság az igazgatósághoz tartozó állomáso-
kon, megállóhelyeken és vonalszakaszokon a pályatestek és környékének
(állomásokon, megállóhelyeken, állomási vágányokon, állomások terüle-
tén, rakterületeken, peronokon, iparvágányokon, vasútvonalakon és mind-
ezek környékén) a kezelési feladatokkal megbízott útján folytatja a nem kézi
erõvel hajtott géppel történõ kijuttatás technológia alkalmazásával az õszi
vegyszeres gyomirtást.
A gyomirtás ütemterve szerint Sárbogárd közigazgatási területén:
– Börgönd–Sárbogárd vasútáll. közötti vonalon 2017. szeptember 26-án
28,89 Vgkm hosszon;
– Rétszilas-alsó vasútállomáshoz tartozó peronon 2017. október 3-án 0,05
ha területen.
A vonat tervezett indulása 5 óra 30 perc, a feladat befejezése a napi prog-
ram teljesítésekor esedékes.
A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimog
(vasúton is, kötött pályán is alkalmazható, a gyomirtásra átalakított teher-
gépkocsi) útvonalterve az idõjárási viszonyok miatt, vagy forgalmi okokból
módosulhat (1-4 nap eltolódás lehet).
Amennyiben napközben az idõjárás (szél, esõ) nem engedi a munkavég-
zést, úgy a gyomirtást éjszaka is végzik.
A gyomirtásnál használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje
0 munkanap, ezért a vegyszer felszáradása után a permetezéssel érintett
területeken munka végezhetõ.
A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek a vegyszerek különbözõ
összeállításával készülnek, ezért felhívom a méhészek és az állattartók fi-
gyelmét, hogy a kaptárok, a méhcsaládok kihelyezésénél, „kitelepítésé-
nél”, az állatok legeltetésénél vegyék figyelembe a vegyszeres gyomirtás-
sal járó veszélyeket, korlátozásokat.
A kijuttatásra kerülõ vegyszerek neveirõl és hatóanyagairól a MÁV Zrt. által
rendelkezésre bocsátott leírás munkaidõ alatt megtekinthetõ a Sárbogárdi
Polgármesteri Hivatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) mûszaki osztályán
Bencze István mûszaki ügyintézõnél, az emelet 7. számú irodahelyiségé-
ben.
Felhívom a figyelmet, hogy a fentiekben részletesen ismertetett, kezelt te-
rületeken legeltetni, illetve azokról a területekrõl származó takarmánnyal a
megjelölt idõponttól (1-4 nap eltolódással) számított 14 napon belül etetni
tilos!
A munkavégzés egyéb részleteirõl a 06 (30) 653 9971 telefonszámon ifj.
Bancsi Zoltán munkavezetõtõl lehet tájékoztatást kérni.
A vegyszeres gyomirtás káros hatásainak elkerülése érdekében teendõ szí-
ves együttmûködésüket és megértésüket elõre is megköszönöm.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

TÉRÍTÉSI DÍJAK FIZETÉSE
2017. szeptember hónapban az alábbi idõpontokban kerül sor a téríté-
si díjak beszedésére
Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola: 2017. szeptember 18. (hét-
fõ) 7.45–11.30
Sárszentmiklósi Általános Iskola: 2017. szeptember 14. (csütörtök)
7.45–16.30, 2017. szeptember 20. (szerda) 7.45–11.30
Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium: 2017. szeptember 19. (kedd)
7.45–11.30
Szent István Általános Iskola: 2017. szeptember 15. (péntek) 7.45–9.00,
2017. szeptember 22. (péntek) 8.30–9.30
Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola: 2017. szeptember 15. (péntek)
9.15–10.15, 2017. szeptember 22. (péntek) 7.45–8.15
PÓTBEFIZETÉS: 2017. szeptember 27-én, szerdán a Sárbogárdi Polgár-
mesteri Hivatal fsz. 2. számú irodájában ügyfélfogadási idõben.

Polgármesteri Hivatal
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Heti idõjárás
A következõ napokban mozgalmas idõjárásban lesz részünk a tõlünk északra elhelyezkedõ cik-
lon hatására, melynek hátoldalán a Nyugat-Európát elárasztó hideg levegõ eléri a Földkö-
zi-tenger nyugati medencéjét. Ennek hatására a mediterrán térségben több alkalommal pe-
remciklonok alakulhatnak ki, és a hozzájuk tartozó felhõ- és csapadékrendszerek egyre köze-
lebb vonulnak a Kárpát-medencéhez, majd hétvégén el is érnek bennünket, elõtte azonban
ezek elõoldalán hétvégén ismét felmelegedést tapasztalhatunk, helyenként akár 30 fokot elérõ

hõmérséklettel. Várhatóan vasárnap az egyik peremciklon átvonul hazánk felett, ám az ebbõl várható csapadékmennyiség és a csa-
padék területi eloszlása még nagy bizonytalansággal terhelt. A hétvégére várható idõjárási helyzet magas fokú bizonytalanságot
hordoz magában, így a hétvégére szóló prognózis a következõ napokban a jelenlegihez képest akár jelentõsen is megváltozhat.

www.metnet.hu

Krémes burgonyaleves
baconchipsszel

Hozzávalók: 7 közepes burgonya, 3 babér-
levél, 25 dkg bacon (szeletelt), só és bors
ízlés szerint, 10 dkg sajt, 4 dl fõzõtejszín, 1
ek napraforgóolaj.

A bacont felcsíkozzuk és pici olajon meg-
pirítjuk, majd lecsepegtetjük és félrerak-
juk. A fennmaradt zsiradékon megpirítjuk
a kockára vágott krumplit és a babérleve-
let. Felöntjük kb. 1 l vízzel és puhára fõz-
zük. Mikor megfõtt a krumpli, a babérle-
veleket kivesszük és összeturmixoljuk
(maradjon benne pár egész krumplida-
rab). Hozzáöntjük a tejszínt, sózzuk, bor-
sozzuk, beleszórjuk a reszelt sajtot, és
egyet forralunk rajta. Tálaláskor rászórjuk
a pirított bacont.

Vitaminos csirkemáj
Hozzávalók: 50 dkg csirkemáj, 1 bögre rizs
(2,5 dl-es bögre), 1 bögre köles, 0,5 kk õrölt
fekete bors, 1 kk ételízesítõ, 10 dkg aszalt
szilva (vagy aszalt meggy), 10 dkg gomba
(szeletelve), 15 dkg zöldbab, 10 dkg brok-

koli, 15 g szárnyasokhoz való fûszerkeve-
rék, só ízlés szerint, 3 dl tej, 1 tk majorán-
na, 1 közepes fej vöröshagyma, 3 gerezd
fokhagyma, 10 dkg sajt (reszelve), 1 dl
napraforgóolaj.
A csirkemájat lehártyázzuk, majd langyos
vízzel lemossuk és tálba tesszük. Megszór-
juk a fûszersóval, majoránnával és az apró-
ra zúzott fokhagymával. Egy éjszakát hû-
vös helyen érleljük a tejben, másnap ki-
szedjük a tejes páclébõl. Egy 18x25 cm tep-
sibe olajat öntünk, ebbe egyenletesen elte-
rítjük a rizst, rá egyenletesen elosztjuk a
májat, apróra vágott vöröshagymát, erre
jön az ételízesítõ, a bab, brokkoli, szeletelt
gomba és a szilva, vagy meggy. Kölessel
egyenletesen megszórjuk, és végül a tejes
páclét ráöntjük egyenletesen elosztva. Egy
akkora alufóliával befedjük, mint a tepsi
mérete. Elõmelegített sütõben alulról a
második rácsfokon 1,5 óra alatt közepes
lángon készre sütjük. Amikor megsült, a
fóliát levesszük és reszelt sajttal egyenlete-
sen megszórjuk, majd visszatesszük és 10
perc múlva végleg kivesszük, kissé állni
hagyjuk, és kockára vágva tálaljuk.

Sütõtökkrémes csigák

Hozzávalók a tésztához: 600 g finomliszt, 1
tasak (11 g) instant élesztõ, 120 g cukor, 1
tk só, 1 tk fahéj, 85 g vaj, 2 db tojás, 300 ml
tej, 1 ek napraforgóolaj; a krémhez: 500 g
sütõtökpüré, 100 g porcukor, 1 tk fahéj, 1,5
tk szegfûszeg; a tetejére: 1 db tojássárgája,
20 g porcukor.
Tészta: A vajat vízfürdõ felett megolvaszt-
juk és kissé kihûtjük. Amíg hûl, a lisztet,
élesztõt, cukrot, sót és fahéjat elkeverjük

egy keverõtálban. A tojást és a tejet a vaj-
hoz adjuk és felkeverjük. A folyékony
alapanyagokból összeállított oldatot a
lisztkeverékhez öntjük, összedolgozzuk,
majd 10 percig gyúrjuk egy gyúródeszkán.
Egy lisztezett tálba tesszük, frissentartó fó-
liával letakarjuk, majd egy-másfél órára
meleg helyre tesszük, hagyjuk kelni. Amíg
kel, elkészítjük a krémet. A tésztát kinyújt-
juk körülbelül fél centiméteresre (ez majd-
nem beterít egy átlagos gyúródeszkát).
Krém: A sütõtököt szeletekre vágjuk,
majd sütõpapírral bélelt tepsiben megsüt-
jük 45 perc alatt, ezután hagyjuk hûlni. A
tököt pépesítjük, hozzáadjuk a porcukrot
és a fûszereket, majd a kinyújtott tésztára
simítjuk. Ha szeretnénk, hogy narancssár-
ga színû csigákat kapjunk, a fûszereket ne
tegyük a pürébe, mert elszínezi, szórjuk
egyszerûen a kinyújtott tésztán lévõ krém-
re. Feltekerjük a tésztát, majd csigaformá-
kat vágunk belõle (körülbelül 24 darabot
fogunk kapni), megkenjük tojássárgájával.
Elõmelegített sütõben, olajjal kikent sütõ-
papírral bélelt tepsiben sütjük 220 fokon
15 percig. Tálalás elõtt megszórjuk porcu-
korral a kész csigákat. Frissen az igazi!

Rántott szilva
Hozzávalók: 0,5 kg szilva, 2 db tojás, 1,5 dl
tej, 5 púpozott ek finomliszt, 1 csipet só, 1
dl napraforgóolaj (a sütéshez).
Palacsintatésztát készítünk. A megtisztí-

tott, megszárított gyümölcsöt beleforgat-
juk. A forró olajban mindkét oldalát piros-
ra sütjük. Fahéjas porcukorral meghintve
tálaljuk.

NAGYMAMA RECEPTJEI
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Történelmi séták Bogárdon 2.
Sárbogárd a korai középkor évszázadaiban
a besenyõk szállásterületeihez tartozott.
Az elsõ középkori bogárdi birtokosok:
Bugár és Ampód, miként a tinordi Tinódy
család tagjai is, besenyõk voltak. A 15. szá-
zadtól a Pusztatemplom-dûlõ környéke
volt a település központja. Ez a török idõk-
ben az ottani búcsújáróhelyként szolgáló
templommal (Pusztatemplom) eltûnt.
Bogárd, Tinód (Tinord) kicsinyítõ képzõs
falunevek származásáról kevés írott adat
található. A Bogárd falunév középkori bir-
toklevelekbõl következtetve egy Szabolcs
vezér fia Bugát-tól származtatható. A sok-
féle „mese”, téves magyarázat közül az
egyik a 18. századi tudós sárbogárdi refor-
mata prédikátortól, Somody Istvántól is-
mert, aki errõl így spekulál: „Hol sok a
marha, ott sok a bogár, hihetõ, hogy Tinód
a tinókról, Bogárd a bogaraktól vette neve-
zetét.” (Bogárd és Vidéke 2009. XX/43. sz.
12-13. old.)
A tinó egyébiránt a besenyõk totemállata
volt, így a Tinord kis tinót jelent, ami való-
ban utalhat a középkori falunév eredetére.
Ebbõl persze nem következik, hogy akkor
Bogárd meg kicsi bogarat jelent. Arra vo-
natkozóan, hogy a tinó a besenyõk totemál-
lata volt, Kralovánszky Alán sárbogárdi te-
metõásatásai adtak bizonyítékot. Az egyik
sírleletben egy tinót találtak eltemetve,
amelyiknek a két elsõ csülke hiányzott, ami
valószínûsíti annak szakrális jellegét.
Fejér vármegye címtára 1931-32 Tinódi
Lantos Sebestyén énekszerzõ születési he-
lyeként említi a sárbogárdi Tinódot. Ezt cá-
folják a Károly János által a Fejér várme-
gye története V. kötetének 244-250. olda-
lán leírtak, melybõl kitûnik, hogy Tinódi
Lantos Sebestyénnek I. Ferdinánd adott
nemességet 1553-ban az alábbi indoklás-
sal: „Bár tisztességes és nem megvetendõ
szülõktõl származott, de akik polgári sor-
ból nem emelkedtek ki és a nemesség fé-
nyére nem jutottak el.” Miként Dézsi Lajos
Tinódi Lantos Sebestyén címû, 1912-ben
megjelent könyvében olvashatjuk, a dal-
költõ valójában a Baranya megyei Tinód
településrõl származik. Lehetséges persze
az is, hogy a Tinódi család egyik polgári
ágának lehettek ott birtokai. A nemesi le-
velek a történelem viharaiban gyakran el-
vesztek, így sokszor utólag már nem tudták
a leszármazottak igazolni nemességüket. A
késõbbi családrészek aztán újabban szer-
zett érdemeik elismeréseként kaptak újra
nemességet a királytól.
A Fejér megyei besenyõ családok egyike, a
Tinódyak már az elõzõ évszázadokban
mint királyi emberek szerepeltek. Fejér
megyébe több hullámban telepítettek be-
senyõ csoportokat a fejedelmi szálláshely
védelmére. Rétszilas, Sárszentmiklós, Ti-
nód, Bogárd, Töbörzsök mind besenyõ te-
lepítésû falvak voltak. 1122-ben a bizánciak
elleni vesztett berrhoéi csata után nagyobb
csoportjuk jött Magyarországra, és sokan
II. István testõrei lettek. A besenyõ töredé-

kek egyik legnagyobb és legjelentõsebb
csoportja a Sárvíz mentén, közel 700 km2-
nyi területre települtek le a Sárvíz mindkét
partján. Fejér megyében Abától délre:
Hatvan, Zedreg, Szered (Szentmárton),
Egres, Cece, Tinód, Szentmiklós, Gerény,
Ság, Tölgye, Õrs, Alap, Káld, Hard, Szent-
ágota, Töbörzsök, Hódos, Fáncs, Bács stb.
falunevek az ide települt családok nevével
azonos. A Sárvíz-menti besenyõk kiváltsá-
gos helyzetben voltak, s a mindenkori ural-
kodó udvari népei közé tartoztak. A Bese-
nyõ szálláshelyektõl nyugatra a kunok szál-
láshelyei találhatók: A Hantos-széki kun-
kapitánysághoz tartozott többek között:
Újszállás (Mezõfalva), Jakabszállás (Sá-
rosd), Hantos, Nagylók, Kajtorszállás, Ka-
rácsonyszállás, Elõszállás. (Dr. Erdõs Fe-
renc: Fejér vármegye a középkorban, www.
regioregia.hu)
A Fejér megyei besenyõket Nagy Lajos ki-
rály emelte nemesi rangra 1352-ben. A be-
senyõ Tinódon elsõként 1397-ben jelenik
meg okiratban a birtokosok nevei közt a
nemes birtokos Tinódy család. Feltehetõ-
en e falu középkori besenyõ Tinord nevét
vették föl, ahol nemesi birtokot kaptak. Er-
re utal az is, hogy nevük egyes iratokban
„Tinordy” névalakban szerepel. A család
leszármazottjai közül ma is élnek Sárbo-
gárdon.
Bogárd esetében 1323-ból van adat egy
Bugár nevû, illetve egy Ampód nevû birto-
kosról. A legtöbb földje ekkor Bugárnak
volt, de jelentõs mennyiségû földdel ren-
delkezett Ampód is. A középkori falunak
Árpád-kori temploma volt Ampódföldjén.
A Pusztatemplom a mai város keleti hatá-
rában állt, a volt Kossuth-tanya melletti ho-
mokos dombtetõn. Ennek a dûlõnek ma is
Pusztatemplom-dûlõ a neve. A Puszta-
templomról 1459-ben szól egy okirat, mely
szerint e templomot a Boldogságos Szûz
Máriának szentelték, s ekkor II. Pius pápa
búcsújáróhelynek nyilvánította évi kétszeri
búcsúval, Kisasszony napján és a templom-
szentelés napján, amikor is 5 évi búcsút ad-
tak a papok a megjelenõknek. Ez a temp-
lom a székesfehérvári káptalan kegyurasá-
ga alatt állt. A templom és a hozzá tarozó
középkori falu a török idõkben nyomtala-
nul elpusztult.
A terület védelmére a török hatalom pár-
kányt létesített Bogárdon 1608-ban. A pár-
kányba 44 katonát helyeztek el. Ekkor a
többségében rácok lakta Szirt-Bogárdot
Szulejmán aga, Ali kiaja és Ali mohamed-
reisz kormányozta.
Sárbogárd mai területét a középkorban
észak-déli és kelet-nyugati kereskedelmi
utak keresztezték. A Dunaföldvár–Sárbo-
gár–Enying közötti utat Sóhordó útnak ne-
vezték.
A török kiûzése utáni években, 1695-ig
Bogárdot és Tinódot Bogács Ferenc kezel-
te.
A 17. század közepéig a hódoltsági terüle-
teken lévõ birtokokat az uralkodó sorra

adományozta el a katonai és hivatali ne-
mességnek. A levéltári iratok tanúsítják,
hogy a Szentkirályon lakó Tinódy András
ekkoriban birtok-visszaszerzési eljárást in-
dított. A perek több mint fél évszázadig el-
húzódtak. A Tinódy család örökösei, a
Tinódyánusok a per lezárása után visszate-
lepültek a tinódi pusztákra. A birtokrende-
zés Tinódon 1727-tõl 1745-ig tartott.
1755-ben Bogárdon a lakosság száma kb.
450 Tinódon kb. 400 fõ volt. Mindkét pusz-
ta fejlõdésének jellegét ez idõben a több-
nyire református hitvallású nemesi közbir-
tokosság adta. Tinódon ekkor 62 nemesi
udvarház volt, Bogárdon pedig 40.
Nemesi családok Tinódon: Tinódi, Dörög-
di, Mányoki, Kis, Huszár, Kováts, Vargha,
Nyikus, Molnár, Juhász, Gyõri, Katz, Nagy,
Cseh, Csik, Kósa, Beretzki, Szõnyeghy, Si-
mon, Soós, Paál, Mikos, Csökör, Zsargó,
Bory, Dömõk, Árky, Balogh.
Nemesi családok Bogárdon: Mészöly, Dö-
rögdi, Huszár, Sigray, Pázmándi, Szeless,
Simon, Tatay, Laky, Horváth, Somody, Kó-
sa, László, Komáromi, Thynódy, Parragh,
Szakáts, Gyõrffy, Asbóth, Szõnyeghy, Csil-
léri, Meszlény, Vörösmarty, Décsey, Balas-
sa, Komjáthy.
A református nemesi közbirtokosok ural-
ták a XIX. század végéig Sárbogárdot. A
nemesi családok birtokai azonban a XIX.
század közepére elaprózódtak, sok család
közülük szegényparaszti sorra jutott.
1816-ban Bogárdon már 84, Tinódon 94
nemesi család élt ugyanazon a földterüle-
ten. A család egyes ágait ragadványnevek-
kel különböztették meg. A Tinódy utcában
élõ Csik Sándor, aki a régi kisnemesi Csik
família (ld. Csik utca) leszármazottja el-
mondta, hogy a Huszár famílián belül vol-
tak a Foghúzó Huszárok, Meszes Huszá-
rok, Paradicsom Huszárok, Dragonyos
Huszárok, Garibaldi Tót Huszárok, Dollá-
ros Huszárok. A ragadványnevek utaltak
az ûzött foglalkozásra, vagy pl. a „Dollá-
ros” utalt arra, hogy Amerikát megjárta a
család ezen ága, s hazajõve az amerikai va-
gyonból teremtettek maguknak itthon eg-
zisztenciát. A Garibaldi Huszárok elneve-
zés utal egy neves családtagra, aki Olaszor-
szágban Garibaldi alatt harcolt. Csik Sán-
dor felesége, Huszár Erzsébet édesapja,
Huszár Lajos családjával a Sávoly-kúria
cselédházában lakott, három gyermeket
neveltek, és keserves kuporgatással jutot-
tak odáig, hogy 13 holdas gazda lett belõle
az 1940-es évekre. Neki is be kellett vinni a
földjét az 50-es évek végén megalakult ter-
melõszövetkezetbe.
Felhasznált források: Sárbogárd város tör-
ténete 7–39., Sárbogárd helytörténete tu-
dományos ülés 1. 1986. május 19., Károly
János: Fejér vármegye története V. Sárbo-
gárd szócikk, Székesfehérvár 1904.

Hargitai Lajos
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Sovány vigasz az Öregfiúk sikere
TOVÁBB TART A VESSZÕFUTÁS

Mór–Sárbogárd 2-0 (1-0)
Mór: Zelizi Patrik – Handl Szabolcs, Végvári Ádám, Joó Gergõ,
Szekeres Marcell, Kállai Bence Mihály, Tar Bálint, Szabó Bence,
Mayer Dávid, Osgyán Máté, Véninger Bertalan.
Cserék: Kiss Máté, Kaszás Kornél, Bátki Tamás, Meggyes Dávid,
Radács Milán, Bihari Gergõ, Ács Krisztián.
Sárbogárd: Nyári Bence – Gráczer Bence, Nagy Ármin, Hegedûs
György, Gulyás– Kovács Géza, Tóth Zsolt, Bezerédi Ádám,
Gráczer Gergõ, Laták Bertold, Németh Kristóf, Lajtos András.
Cserék: Bernáth Imre, Deák Miklós, Gráczer Bálint, Boros Ben-
jamin, Krajcsovics Péter, Rezicska Richárd, Horváth Ádám.
Az elmúlt hetek sikertelenségének következménye a sárbogárdi-
aknál az edzõváltás. A Mór ellen pontszerzés reményében kezd-
tek a vendégek. A szervezett védekezés a 40. percig sikeres volt.
Ekkor a védõ hibáját Szekeres M. kihasználta, és közelrõl meg-
szerezte a hazaiaknak a vezetést, 1-0.
A második félidõre a móri fölény állandósult. A vendégek kontra-
támadásai nem jártak sikerrel. Az 52. percben Osgyán M.-et sza-
bálytalanul szerelték a büntetõterületen belül. Tar B. magabizto-
san értékesítette a büntetõt, 2-0.
Az akarat még kevés egy mérkõzés megnyeréséhez. A szombati,
Martonvásár ellen vívott mérkõzésen kötelezõ a gyõzelem.

A VÉDEKEZÉS CSÕDJE

Pusztaszabolcs–Sárbogárd II. 6-3 (3-0)
Pusztaszabolcs: Dévai Sándor – Baka Gergely, Baka Béla Benjá-
min, Kovács Andor, Balogh Zoltán, Páhi Zsolt, Baloni Balázs,
Lepsényi József, Mágocs Norbert, Györök Attila, László Zsolt
Krisztián.
Cserék: Farkas Roland, Toldi Olivér, Palkó István, Kovács Balázs,
Szakmány Zoltán Attila.
Sárbogárd II.: Farkas Zoltán – Juhász Gábor, Szakács Sándor,
Horváth Balázs, Kovács Roland, Vámosi Dávid, Molnár Márk,
Vámosi Gábor, Bartók Zoltán, Sükösd Gergõ, Dombi Zoltán.
Cserék: Palásti Ármin, Rigó László, Szabó Zoltán, Somogyi László.
Gólgazdag mérkõzést játszott a két csapat. A vendégeknél az ed-
digi mérkõzéseken nyújtott magabiztos védekezés elmaradt. A
félidõ végére háromgólos elõnyt szereztek a hazaiak. A 12. perc-
ben Mágocs A. góljával megszerezte a vezetést a Pusztaszabolcs.
Újabb védelmi hiba után a 24. percben Lepsényi J. találatával 2-0.
A félidõ befejezése elõtt a 43. percben Páhi Zs. volt eredményes,
3-0.
A második játékrész megkezdése után, a 46. percben ismét Páhi
Zs. vette be a vendégek kapuját, 4-0. A magabiztos vezetés tuda-
tában kissé alábbhagyott a hazai támadókedv. A vendégek a 48.
percben Szabó Z. góljával szépítettek, 4-1. Tíz perc mezõnyjáték
után az 58. percben Kovács N. góljával visszajöttek a mérkõzésbe
a sárbogárdiak, 4-2. Az 59. perc lehûtötte a vendégeket. Mágocs
N. használta ki a vendégek gólörömét, és 5-2-re módosította az
eredményt. A 67. percben Szabó Z. góljával szorossá tette a mér-
kõzést. A Sárbogárd II. mindent megtett az egyenlítésért, de egy
újabb védelmi hiba után Mágocs N. a 81. percben beállította a
végeredményt, 6-3.
A védelmi hibákat kihasználó hazaiak sikere megérdemelt.

GÓLÖZÖN UTÁN GÓLÍNSÉG

Mezõfalva U16–Sárbogárd U16 0-0 (0-0)
Mezõfalva: Kovács Kristóf – Simon Ármin József, Németh Nor-
bert, Sudár Dániel Mihály, Csordás Márk, Bencze Balázs, Kovács
Olivér Imre, Erdélyi János Kevin, Kovács Krisztián Kálmán,
Papp Zsolt, Kertész Dániel.
Csere: Németh Adolf.

Sárbogárd: Deák Zala – Horváth Attila Roland, Suhajda Martin,
Gábris Róbert, Horváth Áron Máté, Erdélyi Adorján, Sohonyai
Gyula, Varga Miklós Csanád, Lengyel Szabolcs, Biró Bence, Hor-
váth Bálint.
Cserék: Gyökér Zsombor, Tóth Patrik, Deák Soma, Nagy Dávid.
A mérkõzés jelentõs részében mezõnyfölényben játszó vendégek
nem tudták ezt kihasználni. A befejezés elõtt Gábris R. került
helyzetbe, de az egyéni megoldás nem jó döntésnek bizonyult. Az
utolsó percben a hazaiak rontották el a ziccert, így a mérkõzésen
nem született gól.

SPORTSZERÛ MÉRKÕZÉSEN
HAZAI SIKER

Sárbogárd Öregfiúk–Polgárdi Öregfiúk 2-0 (1-0)
Sárbogárd: Tóth István – Szikszai László, Kiss János, Tóth Attila,
Tórizs Attila, Németh Ferenc Zsolt, Horváth István, Kelemen
Béla, Fekete János, Hegedûs János, Németh Attila.
Cserék: Derecskei József, Palotás Péter, Kassai Norbert, Simon
Krisztián.
Polgárdi: Gyenes Mihály Róbert – Kiss István, Jankovics Tibor,
Pusztai Péter, Király Antal, Király Csaba, Rajcsányi Márk, Boros-
tyán Csaba, Szépvölgyi Ákos, Molnár Gergely, Mayer Róbert.
Cserék: Nyakas Pál, Király Zsolt, Horváth László.
Jól kezdett a hazai csapat. Tórizs A. és Kassai N. helyzetei keltet-
tek zavart a vendégek védelmében. A 31. percben Tórizs A. ka-
pott indítást a bal oldalon. Átadását Kassai N. a kapus mellett a
hálóba lõtte, 1-0. A vendégek szórványos támadásait a Tóth I. ka-
puból irányított védelem hiba nélkül hárította.
A második félidõben tovább erõsödött a hazai nyomás. Az 50.
percben Kassai N. egyéni akció végén a kapus mellett elhúzott
labdával a bal kapufát találta el. Az 57. percben Tórizs A. középen
kilépett, a kifutó kapust is kicselezve a kapuba gurított, 2-0.
Sportszerû mérkõzésen a hazaiak sikere megérdemelt.

MINDEN KEZDET NEHÉZ

Iváncsa U14–Sárbogárd U14 3-1 (2-0)
Iváncsa: Tóth Rajmund, Bedõcs Roland Márk, Kiatipisz Arisz-
totelisz, Árki Roland, Bánszki Roland, Vágó Patrik, Sinka Zsom-
bor, Dénes Márkó, Kosztopulosz Vangelisz.
Cserék: Gönczöl Milán, Mónos Máté, Battyányi Barnabás.
Sárbogárd: Derner Péter, Bögyös Botond, Bögyös Bálint, Boda
Armand, Gyökér Zsombor, Hollósi Bence, Szalai Ádám, Tóth
Patrik, Deák Soma.
Cserék: Tóth László, Varga Miklós Csanád, Suplicz Barnabás, Csõ-
gör Dávid, Palotás Péter.
Egyesületünk életébe új korosztályként lépett be az U14, amely-
ben 2004, 2005 és 2006-ban született játékosok szerepelhetnek. A
játék a két 16-os között, teljes szélességben, 5x2-es kapukra, 8 me-
zõnyjátékossal és 1 kapussal zajlik, folyamatos cserékkel. Szep-
tember 9-én került sor az elsõ bajnoki mérkõzésre Beloiannisz-
ban Iváncsa csapata ellen, ahol sajnálatos módon 3-1-es vereséget
szenvedtünk. Az ellenfél vezetõ góljáig fölényben játszva több
nagy lehetõséget is elhibáztunk, amely megbosszulta magát és az
elsõ félidõben két szerencsétlen, pontrúgást követõ kapott góllal
vonultunk szünetre. A második félidõ 2. percében egy kijátszott
helyzetbõl is eredményes volt az ellenfél, majd ezután ismét fö-
lénybe tudtunk kerülni, de csak a szépítésre futotta erõnkbõl, De-
ák Soma révén.
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Paralimpikonok
a Deltában

A sárbogárdi Delta Testépítõ Klubban edzettek az erõemelõ
paralimpiai válogatott keret tagjai kedden. Egy tehetséges sárbo-
gárdi versenyzõjük, Stadler Tamás révén adódott a lehetõség,
hogy ellátogassanak ide – köszönet Horváth Tibornak, a Delta tu-
lajdonosának –, hogy ezzel is motiválják Tomit, aki két éve került
a csapatba, és már számol vele a szakvezetés a jövõ évi Európa-
bajnokságon.

A hétfõi edzésen a két hét múlva megrendezésre kerülõ mexikói
világbajnokságra gyúrtak a vendégek: a paralimpiai bronzérmes
Tunkel Nándor, a junior vb-re érmes reményekkel készülõ Szta-
nó György, a riói paralimpia 9. helyezettje, Mezei Katalin és edzõ-
jük, Szabó Ozor János, valamint Faragó Péter szövetségi kapi-
tány, aki úgy nyilatkozott: nagy élmény számukra ez az igazi régi
„hardcore” terem az elnyûhetetlen gépekkel.

Hargitai–Kiss Virág

A hétvége sportmûsora:

2017. szeptember 16. (szombat)

10.00 óra: Sárbogárd U19–Martonvásár Mustang (megyei I. o.,
U19, Sárbogárdon)
16.00 óra: Mezõszilas Öregfiúk–Sárbogárd Öregfiúk (Mezõszila-
son)
16.00 óra: Sárbogárd–Martonvásár (megyei I. o., Sárbogárdon)

2017. szeptember 17. (vasárnap)

10.00 óra: Sárbogárd U16–Aba-Sárvíz U16 (Sárbogárdon)
16.00 óra: Sárbogárd II.–Velence (megyei II. o., Sárbogárdon)

2017. szeptember 18. (hétfõ)

16.30 óra: Sárbogárd U14–Elõszállás U14 (Sárbogárdon)
Szurkoljunk együtt csapatunknak!

Szántó Gáspár

SÁRBOGÁRDI ÍJÁSZSIKER
AUSZTRIÁBAN

Az egyesületünkbõl 2 fõ vett részt Grazban a 39. Nemzetközi
Arany Nyíl versenyen 2017. szeptember 10-én. 5 ország képviselte
magát: Ausztria, Magyarország, Szlovénia, Szlovákia, Horvátor-
szág. Közel 60-70 fõ vett részt a versenyen. FITA-verseny volt,
amelyen 4 távot kellett lõni: 90-70-50-30 métert. Nálunk az or-
szágban már évek óta nincs ilyen verseny. Ezért volt kihívás a ver-
seny.
Olimpiai férfi mezõnyben Katona Alex 3. helyen, Széplaki Zoltán
4. helyen végzett.
Egyesületünk továbbra is nyitott mindenki számára. Várjuk az
íjászat iránt érdeklõdõ gyermekeket, fiatalokat és középkorú fel-
nõtteket, valamint az idõsebb korosztályhoz tartozókat. Felszere-
lést biztosítunk!

Sárréti Íjász Club

Kezdõ jóga tanfolyam
2017. szeptember 20-án, szerdán, 18 órai kezdettel

9 hetes jógatanfolyam indul kezdõknek és újrakezdõknek.

A foglalkozások szerdai napokon 18 órától 20 óráig
tartanak, a mûvelõdési központ kamaratermében.

Program:

Lazító, erõnlétjavító, koncentrációs és légzõgyakorlatok,
valamint tartásjavító és gerincgyakorlatok.

Ismerkedés a jóga alapjaival.

Szükséges felszerelés:
polifoam (matrac), takaró, párna, füzet, írószer.

A tanfolyam díja: 9000 Ft.

A tanfolyamot vezeti:
Téglás Anita minõsített jógaoktató és jógaterapeuta
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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)

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

Sárbogárdon parasztház eladó, Kereszt u. 46. Irányár: 2.500.000
Ft. 06 (20) 201 1314 (4276048)

Vegyes borszõlõ eladó. 06 (20) 911 4711 (4276194)

Sárszentmiklós központjában üzlethelyiség kiadó. 06 (20) 9376
156 (4276193)

Régi üzemképes hõszabályzós, kéményes konvektor eladó 06 (20)
390 4524

Fiatal gazda szántóföldet bérelne támogatás feletti áron! Terüle-
tek: Nagyhörcsök, Sárhatvan, Örspuszta, Pusztaegres, Sáregres,
Mezõszilas, Káloz, Dég (Alsótöbörzsök, Sárszentmiklós). Mini-
mum 3 hektártól. Telefon: 06 (30) 613 0823

Hordót vennék 80-120 literesig. Telefon: 06 (25) 461 754

Madocsai almavásár szombaton a sárbogárdi és vasárnap a
dunaföldvári vásártéren. 06 (30) 258 5551

Suszterhegyen 400 négyszögöl szántó présházzal eladó. Búza el-
adó. 06 (70) 933 7012 (427604)

Eladó körfûrész, fûkasza (damilos), Robi kapálógép, gyümöl-
csösláda, raklap. 06 (70) 621 1928 (4274104)

GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása

06 30 440 5790

KASZÁLÁST,
KERTI MUNKÁT VÁLLALUNK.

06 30 623 3681, 06 30 522 9504

SÁRBOGÁRDI ÁLLÁSBÖRZE
SZEPTEMBER 18-ÁN HÉTFÕN,
14.00 ÓRÁTÓL 16.00 ÓRÁIG!

Gyere el a mûvelõdési központba,
hallgasd meg állásajánlatainkat,

és pályázd meg
a legszimpatikusabb lehetõséget!

Részletek: 06 22 510 230,
szekesfehervar@adecco.com

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK Videoton Holding ZRt. Ipari Park Vállalat

A alábbi pozícióba keres munkatársat

sárbogárdi telephelyére:

TERÜLETFENNTARTÓ –
ÁLTALÁNOS KARBANTARTÓ

Elvárások:

* Alapfokú végzettség

* Megbízhatóság

* Precizitás

Elõny az alábbi végzettségek bármelyike:

* Villanyszerelõ vagy elektrikus végzettség

* Vízvezeték szerelõ végzettség

* Kompresszorkezelõ végzettség

Amit kínálunk:

* Hosszú távú munkalehetõség

* Határozatlan idejû munkaszerzõdés

* Kedvezõ juttatási csomag

* Jó munkahelyi légkör

Önéletrajzokat a
Videoton Holding ZRt. Ipari Park Vállalat
8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

vagy a vtipv@ipv.videoton.hu címre várjuk.

JELENTKEZZ TÛZOLTÓNAK!
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt hirdet beosztott
tûzoltó munkakörre.
Minden érdeklõdõ jelentkezését várjuk, aki elkötelezett a hivatásos szolgá-
lat iránt.
A felvételi eljárás elsõ lépése a fizikai felmérõ sikeres teljesítése. A felmé-
rõn való részvétel feltétele az a nyomtatvány, melyet a háziorvossal kell ki-
töltetni és a felmérõre el kell hozni.
(Nyomtatványok:
http://fejer.katasztrofavedelem.hu/hirek/3394-jelentkezz-tuzoltonak)

A fizikai felmérõ idõpontjai:

A Székesfehérvári Hivatásos Tûzoltó-parancsnokságon (Székesfehérvár,
Szent Flórián krt. 2.): 2017. szeptember 28. (csütörtök) 9.00 óra.
A Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokságon: elõzetes egyeztetés
alapján. Elérhetõség: 06 (25) 460 053.
A beosztott tûzoltói képzésbe való bekerülés feltétele az elõzetes fizikai,
egészségügyi és pszichikai vizsgálaton történõ alkalmasság. Az alkalmas-
sági vizsgálat menetét, tartalmát az 57/2009. (X.30) IRM-ÖTM-PTNM
együttes rendelet szabályozza. A fenti alkalmassági vizsgálaton túl ún. kifo-
gástalan életvitel ellenõrzésen is át kell esnie a jelentkezõknek.
A hivatásos állományba vétel feltétele:
18. életév betöltése, büntetlen és kifogástalan életvitel, cselekvõképes-
ség, magyar állampolgárság, legalább középfokú állami iskolai végzettség
(érettségi), alkalmassági vizsgálatokon való megfelelés.
Elõny: „C” kategóriás jogosítvány.
Amennyiben érdeklõdik a tûzoltószakma iránt, kérem a fizikai felmérõn való
részvételét jelezze és küldjön egy önéletrajzot a fejer.human@katved.
gov.hu e-mail-címre. A fentiekben meghatározott adatokat és tényeket a
jelentkezõnek igazolnia kell.
A felvételi tájékoztatóra a jelentkezõ hozza magával az önéletrajzát, szemé-
lyes okmányait valamint – mivel a beiskolázás feltétele minimálisan az
érettségi vizsga megléte –, ezért az érettségi bizonyítvány másolatát.

Udvardi János tûzoltó alezredes,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ helyettes
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