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UTÁNUNK AZ ÖZÖNVÍZ
Az újságlopónak
Mivel bizonyára olvassa a Bogárd és Vidékét – máskülönben nem vadászná heti rendszerességgel –, ezúton intézem
Önhöz a következõ sorokat.

LENGYEL
KALANDOZÁS

Nem illeti meg Önt sem a „kedves”, sem
a „tisztelt” megszólítás, ezért lényegre
törõen a lap nyilvánossága elõtt szólítom fel: fejezze be az újság kilopkodását
az elõfizetõink postaládáiból! Tudomásunkra jutott a személyazonossága,
ezért amennyiben nem hagyja abba
anyagi kárt okozó cselekedetét felszólításunk ellenére, megtesszük a szükséges jogi intézkedéseket.
Írás a
7. oldalon.
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NAPLÓ
Ilyen is régen volt már: teljes létszámban
jelen voltak Sárbogárd képviselõi 2018 elsõ testületi ülésén, január 19-én! Reméljük, ez a lendület kitart egész esztendõben.

Az új közétkeztetõ
Napirend elõtt a közétkeztetést tavaly év
vége óta ellátó TS Gastro Kft.-t mutatta be
a cég fiatal ügyvezetõ–tulajdonosa, Takács
Zsolt. A teljes mértékben magyar tulajdonú cég 2009-ben alakult, és 6 fõs felsõvezetõi csapat, valamint 8 középvezetõ irányítja. 15 településen vannak jelen, a nagyobb
városok ezek közül például Siklós, Bonyhád és Eger. Partnereik között Sárbogárd
az elsõ ötben szerepel méretét tekintve. Itt
1500-1600 adagot fõznek naponta. Mint a
tulajdonos elmondta: nehezebb utat választottak azzal, hogy sok „pici” konyhát
üzemeltetnek, de õk ebben a méretben a
legjobbak. Sárbogárd jó helyzetben van,
mert van egy jó fõzõkonyhája és 5 évre szóló szerzõdése. A gyermekétkeztetési piacon van egy olyan irány, hogy kisebb településeken megszüntetik a konyhákat és
nagyobb városok konyháiról látják el a
közétkeztetést. Ez nem célja a TS Gastro
Kft.-nek. Több kollégájuk napi szinten járja az országot; fontos számukra a gyors információáramlás, mert ebben a szektorban mindig van mit javítani. Igyekeznek
gyorsan, hatékonyan, lehetõleg helyben
kezelni a szolgáltatással kapcsolatos észrevételeket, hogy ne a testületi asztalnál
kelljen ezeket megvitatni. Minden igényt
megpróbálnak beépíteni és közmegelégedésre szolgálni a várost. Tevékenységükkel bármilyen rendezvényhez szívesen
hozzájárulnak.
Nedoba Károly: Nekem jut általában az a
feladat, hogy a negatív dolgokat bejelentem. Egy anya jelezte, hogy nincs megelégedve a szolgáltatással, lisztérzékeny gyermeke nem azt kapta, amit külön fõznek
neki. Móricz László pedig saját panaszával
már a központba is telefonált.
Takács Zsolt: Már kezeltük a két jelzett
problémát.
Nedoba: Albertirsán szépen elintézték, de
itt megrótták a panaszost, hogy miért szólt
be a központba.
Takács Zsolt: Köszönjük a jelzést, mert
ebbõl tudunk építkezni. A lisztérzékeny
gyermeknél a címkézéssel volt probléma,
amit házon belül kezelünk. Mást kapnak
az ovisok és az iskolások, és mást a szociális
szegmens, azaz a 60 év felettiek, az életkori
igényeknek megfelelõen. A TS Gastro Kft.
mûködési elve révén új szemléletmódot
kapnak az itteni kollégák.
Dr. Sükösd Tamás: Közvetlen kapcsolattartási lehetõségek vannak a céggel, ebbõl
is látszik, hogy a társaság komolyan gondolja a szemléletváltást. Két szülõ – akik
rendszeresen kritikával illették a konyha

fõztjét – azt mondta, hogy most ízlik a gyerekeknek az étel. A közbeszerzés során öt
tisztázó körön jutott túl a társaság, én a felénél már nagyon untam, mert méltatlannak éreztem a másik versenytárs által gerjesztett folyamatot. Éles váltás volt, mert
amikor meghoztuk a döntést, a másik fél
fölállt és 12 óra alatt kellett beugrania a TS
Gastro Kft.-nek. Ez példaértékûen sikerült. Része volt a közbeszerzésnek a Mikes
közi óvoda infrastrukturális beruházása.
Múlt héten elkezdték a helyszín felmérését.
Takács Zsolt: Az óvodai teljes beruházási
érték körülbelül 30 millió Ft, amely valószínûleg nem lesz elég. Az óvodai beruházással kapcsolatban hamarosan kialakítjuk az álláspontunkat és január végén jövünk a megoldási lehetõséggel. Lehetõség
szerint elkezdjük az átépítést, de nem biztos, hogy szorgalmi idõszakban. Szeptember 1-jéig mindenképpen meg kell oldani a
kivitelezést. A központi konyhánál feltárt
lefolyórendszer-hiba kivételével a konyhák egyébiránt jó állapotban vannak.

Örömhírek
A továbbiakban a szokott menetrend szerint tárgyalták az aktuális kérdéseket a testület tagjai.
Dr. Sükösd havi beszámolójában elmondta: A Bursa-pályázatnál csökkent az igénylõk köre, 18 diák kért támogatást. A Bursa
szabályzata kötelez bennünket arra, hogy
a jelentkezõk között cizelláljunk. Amit
Sárbogárd hozzárendel a Bursa-támogatáshoz, az a keret elégséges ahhoz, hogy
mindenki megkapja azt, amire jogosult.
Többen is kérdeztek a szociális csomag feltételeirõl. Ez a csomag olyan hátrányos
helyzetû családoknak jár, ahol van 0–3
éves gyermek. Örömhír, hogy a sárszentmiklósi rendelõ energiaracionalizálására
pályázaton 40 millió Ft-ot nyertünk. A szeretetkarácsonyon közel 400 csomagot osztottunk szét. Minden iskolában az ifjúság-

védelmi felelõsök mérték fel rászorultság
alapján, hogy kinek jár ajándék, melyet a
Cothec és a TS Gastro biztosított. A Sárbogárdi Rendõrkapitányság két autóval
gyarapodott, és öt gépjármûvet lecseréltek. A Kinizsi utcai csapadékvíz-beruházáshoz megvolt a borítékbontás, de hiánypótlási szakaszban van. Amint kiderül,
hogy ki nyer a két pályázó közül, megrendelik a betonelemeket. A közmunkával
kapcsolatban a legfõbb ellenõr gratulált a
sárbogárdi kollektívának a program jó
színvonalú bonyolításához, megfeleltünk
mindennek. Kevesebb humán erõforrás
maradt ebben a szektorban; a csoportvezetõknek és a hivatali dolgozóknak vért kell
izzadniuk.
Nedoba: Elfogadták a tanuszoda nevét?
Dr. Sükösd: Köszönöm a kérdést, igen, elfogadták, tehát Egyed Mihály Tanuszoda
lesz a neve.

A költségvetés irányai
Két fordulóban tárgyalják az idei költségvetést. Az elsõre, mely általános elveket,
irányokat fogalmaz meg és fõbb számadatokat tartalmaz, most vitatták meg.
Dr. Sükösd: Célkitûzéseiben, struktúrájában nem változik a költségvetés. A legfontosabb a mûködõképesség megtartása, a
takarékosság, a pontos teljesítés, a korábban megkezdett pályázatok folytatása, és
törekvés arra, hogy a lehetõ legtöbb külsõ
forrást tudjuk bevonni. Túlnyomórészt a
központi forrásoktól függünk, ami az elvégzett feladatokhoz viszonyítva érkezik.
Az iparûzési adó marad, másik adónemet
nem kívánunk bevezetni. Ezzel a fõ bevételi forrással megõrizhetõ a mûködõképesség, és marad itt valamennyi a gépjármûadóból. Ugyan a közétkeztetésbõl is
származik bevételünk, de ezzel szemben
áll egy jóval nagyobb kiadás.
Folytatás a következõ oldalon.
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Az intézményeknél elvégzett energetikai
beruházások pozitív eredménye látszik a
számlákon. A humán erõforrás száma fix,
nincs számottevõ eltérés. Sajnos markánsan érint bennünket a bérminimum növekedése, az életkor szerinti elõrelépés a kategóriákban, és az is, hogy a központi kormányzati szándékkal egyezõen az önkormányzat úgy ítéli meg, hogy az illetményalap emelésére van lehetõség – ha megszavazza a testület. Nyolc éve változatlan az illetményalap. Nekünk annyi elõnyünk van
a környékhez képest, hogy kicsit jobban
állunk helyi bevétellel. A képviselõi és
bizottsági tiszteletdíjak, a polgármester fizetése marad ugyanannyi, mint eddig.

késõn jönnek, korábban mennek az orvosok.
Dr. Sükösd: Nincs olyan, hogy nincs orvos.
Két orvos fölállt, mert nagy összeget ígértek nekik máshonnan, de most jobbak a
személyes visszajelzések. A rendelõintézetbõl belsõ hangulatkeltés megy; nem
akarok neveket mondani, de tudnék. Az
ügyelet mûködik. Ha 20 ezer fölött lenne
az ügyelethez tartozó ellátottak száma, akkor nem kellene pénzt hozzárendelni ehhez a feladathoz.

Megújul a Szent István út
déli vége

Szilveszterné sokkalta a 10 millió forintot,
amit idén a Sárbogárdi Napokra szánnának. Tavaly jubileumi év volt, azért emelték 6 millióról 9-re, de idén ez nem indokolt.
Dr. Sükösd: Tavaly is verte a 15 milliót a
vége. A városi ünnepekrõl szóló döntéskor
a képviselõ-testület már megszavazta a 10
millió forintot. Meg kell követnem Nedoba
Károlyt. Mi ugyanis más struktúrát gondoltunk eredetileg a Bogárdi Napokat illetõen. A „Bogárdon soha nincs semmi”
üzenetekbõl 3 lexikonnyit bírnék kinyomtatni. A gazdasági osztályvezetõvel elkezdtük belátni, hogy az embereknek többet
hoz az egyhétvégés rendezvény, mert sokan vesznek részt olyan programokon, melyek pénzügyileg sokba kerülnének egy
családnak, és ezzel elvannak az emberek
egy darabig.
Nedoba: Sárbogárdon szilveszterkor nem
lehetett elmenni egy étterembe, mert nem
volt semmi. Nem volt rá igény, a vállalkozók nem mertek kockáztatni. Ez azt jelenti, hogy nincs olyan anyagi helyzetben a lakosság. Nincs semmi más ünnepeken. Én
nem sajnálom azoktól az átlagemberektõl
a pénzt, akik meg tudnak nézni a Bogárdi
Napokon koncerteket. A rendszerváltás
után 3 hetes volt a Sárbogárdi Napok, ami
csak az elitet érdekelte, a többieket nem.
Lehet mondani, hogy populista mûsor
megy, de nem tanítani kell a lakókat ilyenkor, hanem szórakoztatni. Mondja a polgármester, hogy mennyien voltak a kóruskoncerten. A kórusok töltik meg a nézõteret, az egy szûk szegmens szórakozása. A

Juhász János érdeklõdött a Szent István út
déli szakasza felõl, melynek felújítása forrás híján (és az út tulajdonosával, a
MÁV-val folytatott meddõ tárgyalások
okán) évek óta várat magára.
Dr. Sükösd: A Belügyminisztériumnál a
tartaléklistára helyezett pályázatok közül
kiválasztották a mienket, ami történelminek mondható döntés. A maximum 20 millió forintos, célhoz kötött összeg 15 % saját
erõvel szerepel a költségvetés-tervezetben. Azért is jött jól ez a döntés, mert a
63-as út felújítása miatt a Magyar Közút
kérte, hogy oldjuk meg az alternatív útvonalat.
Szilveszterné Nyuli Ilona: Mindenki
egyetért, hogy a köztisztviselõk bére nem a
legmagasabb. Legyen benne a költségvetési határozatban, hogy meghatározott idõközönként kötelezõ felülvizsgálni az
illetményalapot.
Dr. Sükösd: Ezt évente megtesszük anélkül, hogy írásba lenne foglalva. Rendeleti
formába ezt nem lehet önteni, mert a Kormányhivatal kiszórja. Az indoklásba lehet
beírni.
Szilveszterné: A miklósi buszmegállóra
van pénz?
Dr. Sükösd: Igen, az osztályos költségvetésben, és be is van árazva.
Szilveszterné: A háziorvosi ügyeletre 21
millió van betervezve. Akkor is fizetünk,
ha nincs itt az orvos? Sok a panasz, hogy

Célkeresztben
a Bogárdi Napok

2018. január 25. Bogárd és Vidéke

Bogárdi Napok meg tömegszórakoztatás.
Egyik program se értéktelenebb, mindegyikre szükség van.
E gondolatsorok után elfogadták a költségvetés elsõ tervezetét, valamint szavaztak a polgármester cafetériájáról is, mely a
jogszabály szerinti minimumösszeg.

Újabb orvos vonul
nyugdíjba
Nyugdíjba vonul dr. Jarabin János.
Ameddig élõ szerzõdése van, addig õ árulja a praxist, de a 6 hónapos további idõtartamra nem tart igényt, azaz – ha addig az
orvos nem értékesíti – június 30-án visszaszáll az önkormányzatra a praxis. A háziorvosokkal zajlanak a tárgyalások a körzet
ellátásáról. A következõ ülésre várhatók
fejlemények.

Pályázat „kerti útra”
10 millió forintra pályáz az önkormányzat
zártkerti besorolású földrészletek mezõgazdasági hasznosítását segítõ, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztésre, azaz
szilárd burkolatú út és közmûhálózat építésére.

Egy kis ejnye
A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata kapcsán dr. Sükösd megjegyezte: A
nemzetiségi önkormányzattal jó a viszony,
de a munkájuk lehetne hatékonyabb. Helyettük kell megírni az elõterjesztéseket,
ami nem az ezt nagy türelemmel végzõ
köztisztviselõ dolga lenne. Nem hallottam,
hogy valaha megköszönték volna neki a
munkáját.

Bejelentések
A választási bizottságok tagjait egyhangúlag fogadta el a testület.
Nedoba: A parkokban a szemetesekbe
normálisan helyezzék bele a szemeteszsákokat! Január 5-én a lakásomban egy sárbogárdi lakos rosszul lett. Mivel nem tudtam õt autóval elvinni, bementem az ügye-
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letre, szóltam az ottani orvosnak, aki pár
percen belül kint volt és szólt a mentõknek. Le a kalappal, mindent megtettek! Ha
õk nincsenek, akkor meghal az illetõ. Köszönöm az orvosnak és a stábnak a munkát!
Szilveszterné: Tegyen a város azért, hogy a
rendelõintézetben több szakrendelés legyen.
Dr. Sükösd: Én nem tudok szakorvost rajzolni. Szóltam már többször Csernavölgyi
doktor úrnak és dr. Rácz Lajosnak is.
Szilveszterné: Helyhiány van a bölcsõdében. Nem lehetne átvenni néhány gyereket
az oviba?
Dr. Sükösd: Soha nem látott igény van a
bölcsõdére. A harmadik életévüket betöltöttek mehetnek óvodába. A bölcsõde mûemléképület. Túl vagyunk a leltáron, a terveztetés szakaszán. A legolcsóbb változat
is 40 millió. Azért nincs a bölcsõde külön
soron a költségvetésben, mert a szélessávú
hálózatot áruljuk, ami sajnos kevesebbet
ér, mint a könyv szerinti értéke, de az onnan befolyó pénzt a bölcsõdére fordítjuk.
Szeptemberre létre kell jönnie az új bölcsõdei csoportnak.
Szilveszterné: A kutyások problémája, illetve az utánuk menõké, hogy sokan nem
szedik össze a kutyájuk ürülékét. Speciális
kukákat kéne kihelyezni a frekventált helyeken.
Dr. Sükösd: Az Ady úti és a tiszti lakóteleprõl érkezett ezzel kapcsolatban panasz,
a tisztirõl markánsabban. Érsek Enikõ
képviselõ asszony tett ki táblákat, valamennyit változott a helyzet, de nehéz ügy,
hogy kit hogyan és mire lehet rászoktatni.
Élõ a probléma, én is látom, és kutyás is
vagyok.
Tóth Béla szintén kutyagondokra tett utalást, mellyel kapcsolatban a polgármester
arról tájékoztatta, hogy az érintett háromszoros ebtulajdonos ellen megindult az eljárás a szabadon kószáló és járókelõket veszélyeztetõ négylábúak miatt. A gyepmester magánterületen nem tud eljárni. Remélhetõleg a bírságok után pozitív irányba
változik a helyzet.
Tóth: Elhangzott itt, hogy kevés dolog van
az ünnepeken. Elõször azt kellene elérni,
hogy a képviselõk ott legyenek a rendezvényeken.
Nedoba: Bizonyos feltételeknek ehhez
meg is kell valósulni.
Aranyos József: Miért kell a vasúti átjárónál, 10-15 percet várni egy-egy vonat után?
Dr. Sükösd: Szerintem érzékelõ-probléma
lehet.
Erõs Ferenc: Hogy áll a kerékpárút?
Dr. Sükösd: Ahhoz képest, amikor a kerékpárút költségvetését elfogadtuk, 20
%-ot emelkedtek az anyagárak. Emiatt
zajlanak elõzetes egyeztetések, viták. De
nekiállunk. Rövid idõn belül lesz közbeszerzési kiírás. Az ipari parknál tervezõi
egyeztetés volt – nehéz szülés, mert sok hatóságot kell bevonni, a lõszerfelderítésre
horribilis árajánlatok érkeztek.
Hargitai–Kiss Virág
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KÜLÖNVÉLEMÉNY
Elõrevetítem: abszolút a személyes véleményemet fogom leírni a Bogárdi Napok
kapcsán az alábbiakban, mivel ismét terítékre került e rendezvény – a költségvetés
okán – a legutóbbi testületi ülésen (melynek tudósítását lapunkban olvashatják).
Nedoba Károly képviselõ sosem mulasztja
el hosszan taglalni e programsorozat
egyhétvégés, jóval költségesebb változatának létjogosultságát és szükségességét.
Egy ideje a 2010-ben megválasztott, eredetileg másfajta Bogárdi Napokat tervezõ
városvezetés is felvette ezt a csapásirányt.
Ennek következtében Nedoba Károly –
konkrétan nem megnevezve szerkesztõségünket, de félre nem érthetõ utalásokkal –
azt firtatta többször is, hogy miért nem kritizáljuk a mostani testületet a Bogárdi Napok miatt, ahogy tettük ezt a korábbi testületek idején.
A képviselõ úr talán megfeledkezik arról,
hogy „az õ idejükben” Sárbogárd költségvetése folyamatos mínuszban volt, és a jelentõs adósságállomány mellett ment a
rongyrázás. Amióta a költségvetés egyensúlyban van, azóta nem a semmibõl költenek milliókat.
Egyébként Szilveszterné Nyuli Ilonához
hasonlóan én is sokallom a pénzt erre a
rendezvényre, ami most már 10 milliót
kóstál. A Bogárdi Napokon nem tanítani
kell a lakókat, hanem szórakoztatni – fogalmazott Nedoba Károly, aki azzal érvelt,
hogy szegény átlagemberek nem tudnak
megfizetni koncerteket, ezért jár nekik a
város részérõl ennyi ingyen szórakozás.
Dr. Sükösd Tamás hasonlóképpen vélekedik, hozzátéve még, hogy ezzel elvannak az
emberek egy darabig. …Azaz egy ideig
nyugta van a könnyûzenével, celebekkel
jól megtraktált emberek kritikáitól a városvezetésnek.

Szögezzük le rögtön, hogy semmi nincs ingyen. A befizetett adóforintokból megy
minden. Tehát semmit nem spórol nekünk
a város, mi fizetjük a saját szórakoztatásunkat. Meg másokét is. Kíváncsi lennék
amúgy, hogy a Bogárdi Napok tömegében
mennyien sárbogárdiak, és mennyien „idegenlégiósok”, akiknek a kikapcsolódását is
Sárbogárd kasszája állja. Mindemellett jelentõs járulékos költséget képeznek a szegény átlagemberek számára (fõleg család
esetén) a magas áron adott ételek, italok,
vásárfia és vidámparki móka.
Az igaz, hogy ha azt vesszük, hogy a Bogárdi Napokban összegzõdik május 1-je
meg augusztus 20-a meg a gyereknap is,
akkor már árnyaltabb a kép, mert három
mulatságot ülünk meg egyszerre, így mindegyik csak 3,3 millió Ft! Juhúú! Örüljünk
hát!
A magam részérõl teljesen átlagosnak tartom a Bogárdi Napok programkínálatát,
nincs benne olyan vonás, ami egyedivé tenné. De ez bizonyára azért van, mert szûk
szegmensû az ízlésem.
Én inkább kamerarendszerre költeném a
10 milliót, vagy az Ifjúsági park kulturáltabb kinézetére. Mert most málló betonon
botladoznak majd a sztárok és kutyagumis
fûben csápol majd a tömeg.
És még egy megjegyzés: abban meg Tóth
Béla képviselõ úrral értek egyet, hogy minden városi ünnepen és nagy volumenû rendezvényen legyen jelen a képviselõ-testület összes tagja, ha már megválasztottuk és
fizetjük õket. Egy városatya (vagy -anya)
ne tegyen már különbséget az „elit szûk
szegmens” és az „átlagemberek” között,
amikor mindegyiket kötelessége képviselni! Az elöljárónak, ahogy a megnevezés is
mutatja, elöl kell járnia jó példával.
Hargitai–Kiss Virág

HIRDETMÉNY
A Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1., V. em.) által hivatalomhoz írott megkeresésében megfogalmazott kérelemnek eleget téve ezúton teszem közzé, hogy az Emberi Erõforrások Minisztériuma tájékoztatót állított
össze „Az illegális hulladékégetés humán- és környezet-egészségügyi kockázatai” címmel.
A minisztérium a levegõ védelmérõl szóló 306/2010. (XII. 23.) korm. rendelet 4. §-ában foglaltakat kiemelve nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy „Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelõ mûködtetése miatt fellépõ levegõterhelés, valamint a levegõ
lakosságot zavaró bûzzel való terhelése, továbbá a levegõ olyan mértékû terhelése, amely légszennyezettséget okoz.” A tájékoztató foglalkozik a háztartásokban keletkezõ (összegyûlt éghetõ anyagok) hulladékok nyílt téri és háztartási tüzelõberendezésekben történõ elégetésének tilalmával, az égetés során a környezeti elemek terhelésének és az emberi szervezetre közvetlenül gyakorolt káros hatásainak
következményével. A minisztérium által összeállított anyag ismerteti azokat az eseteket is, amelyek
egyes jogszabályokban foglaltak betartása mellett kivételt képeznek a meghatározott tilalmak alól.
A tájékoztató teljes terjedelmében a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.)
földszinti hirdetõtáblájára 2018. január 16-án kifüggesztésre került, mely a hivatal nyitvatartási ideje
alatt az alábbiak szerint megtekinthetõ: hétfõtõl csütörtökig 7.30–16.00 óráig, pénteken
7.30–13.30 óráig. Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal mûszaki
osztályán (emelet 7. számú irodai helyiségben) szintén megtekinthetõ és személyesen az ügyintézõtõl
tájékoztatás kérhetõ.
Demeterné dr. Venicz Anita távollévõ jegyzõ helyett és nevében eljárva:
dr. Varnyu Péter aljegyzõ
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A KULTÚRA
NAPJÁN
Itt ülök a számítógép elõtt 2017. január 22-én, a magyar kultúra
napján, Kölcsey Ferenc „Hymnus” (õ így írta) címû verse születésnapján. Egy vers dátumához kötni ezt az ünnepnapot nemes
dolog, úgy érzem, igazi magyar dolog. Kifejezi a nemzetnek a szellemi hagyományaihoz való kapcsolódását.
Nagy feladat áll most elõttem: átgondolni, hogy mi az a „magyar
kultúra”. Magas mérce van ehhez kitûzve: éppenséggel a Himnuszunk. A vers eszmeisége, mûvészi megformáltsága a legmagasabb színvonalat képviseli. Úgy adódott, hogy elsõ szakasza Erkel
Ferenc megzenésítésében a nemzet éneke is lett.
Magát a költeményt elég sokan kívülrõl is tudják, mert az
iskolában feladták nekik.
Nem merném megbecsülni,
hogy a szövegnek hány százalékát értik is, akik bemagolták. Hányan fogják föl, mit
jelent, hogy
„Hányszor támadt tenfiad
Szép hazánk kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre.”

Meglátásom szerint megoldást jelenthetne egy külsõ telephely kialakítása, ahol a város fuvarozói, mezõgazdasági vállalkozói parkolhatnának a jármûveikkel. Az idén megvalósuló iparterületen
erre lenne lehetõség. Úgy gondolom, a nagy jármûvek tulajdonosai részérõl megérne némi ráfordítást (bérleti díjat, õrzési költséget), hogy ne legyenek állandó konfliktusaik a szomszédokkal. A
város útjait is kímélné – az aszfalt minõsége és a sár tekintetében
–, az élhetõséget is jelentõsen javítaná, ha ösztönözné, segítené a
szóban forgó vállalkozók telephelyen való parkolását az önkormányzat.

Ünnepségeken rendre fölhangzik a felszólítás: „Most
pedig énekeljük el a Himnuszt!” Túlzás, ha azt mondom, hogy a
társaság fele énekelni kezd? Van, aki politikai okból nem mozdítja az ajkait. Nem hajlandó „magyarkodni”. Sokan egyszerûen kényelemszeretetbõl hallgatnak, ennyire duzzad a keblükben a hazafias érzés. Igaz, hogy tudok olyanokról, akiknek patakzanak a
könnyei, ha éneklik a tömeggel a nemzet énekét. Fõleg külországi, elszakított magyarok.
Nálunk is százezrek élnek a kultúrából. Ott a színházak munkatársai a pénztárosnõktõl a sztárokig, aztán a könyves szakma hadai a könyvek fuvarozóitól a szerzõkig, az eladók, könyvelõk. Aztán a zenekarok tagjai, a karmesterek, zongorahangolók, de ott is
vannak ám világosítók, pódiummesterek, ügyelõk, lehetne sorolni a végtelenségig. És ne felejtsük el a tanárok, iskolamesterek
nagyszámú hadseregét!
Miért tartja el ezeket a társadalom, a nagy kultúrafogyasztó?
Nem sajnálja a pénzt. Mert õk csinálnak a csürhébõl társadalmat.
Mi más a kultúra, mint a közösség létrejöttének, fennmaradásának, az emberek összetartozásának szellemi betonalapja? Ez a
beton például 56-ban szilárd volt, idegen tankok ezrei sem tudták
felrobbantani. De aztán jöttek a beletörõdés évtizedei, a beton
jócskán repedezni, morzsolódni kezdett. Voltak remények, hogy
a rendszerváltozás majd visszahozza a régi szilárdságot. Micsoda
csalódás! Igen, a Himnuszt kevesen éneklik. És a kultúra kristályalapja, alkotóeleme, a magyar nyelv is romlani kezdett. Ellepték a
rövidítések, szlengek, trágárságok, zúdultak a nyelvbe az angol kifejezések. A hamvas arcú diáklányok is úgy beszélnek nyilvánosan, az utcán is, mint régen egy kocsis. A tömegkultúra orgiát ül, a
képernyõt silányságok és reklámok szállták meg, mint rothadás az
almát. Tévedek, ha valamiféle széles körben ható bunkósodást
érzékelek? Ki olvas ma Móriczot, ki hallgat Bartókot?
De ne nyafogjunk. Igenis, vannak a nagy életábrázolónak és a
„szikár, szigorú zenésznek” olvasói, hallgatói. Van ma nálunk magas kultúra, világszínvonalú filmek, zenekarok, tudósok. De a nép
milliói sajnos kimaradnak belõle. Mert kufárok és pénzváltók
tobzódnak a kultúra templomában.

Hargitai–Kiss Virág

L. A.

Többen is szomorúan tapasztaltuk, hogy a piacot körülvevõ kis
parkos rész füvét két keréknyom csúfítja. Feltételezhetõen az
egyik árus hajt ott keresztül a pultig, hogy ne kelljen még csak tíz
lépést se tennie a ki- és berakodáshoz – mert az aszfaltos út, ahol
szabályosan megállhatna az árumozgatáshoz, egyébként körülbelül ennyire van a standtól. Egy lakó azt üzeni az illetõnek, hogy
szégyellje magát. Ha valami rendbe van téve végre a városban, azt
ne tegye már tönkre senki!

Belvárosi telephely
A tiszti lakótelep egyik lakója tûrhetetlennek tartja a régóta fennálló helyzetet, hogy a lakótelep szomszédságában tehergépjármûveket enged parkolni az önkormányzat. A telephellyel járó zajok
ugyanis rendszeresen zavarják a lakók nyugalmát. Többször is jelezte már ezt a hivatalnak, polgármesternek, de megnyugtató,
érdemi változás nem történt.
A polgármester megkeresésemre elmondta, hogy amit hatósági
részrõl meg lehetett tenni, azt megtették. Egy kamion már régóta
rendelkezik telephelyengedéllyel, tehát szabályosan áll ott. Bármilyen szabálytalanság esetén akkor tudnak intézkedni, ha bejelentés érkezik hozzájuk, tehát tudomásukra jut a dolog. A szomszédjogi sérelmek rendezésére egyébként a bíróság jogosult –
tette hozzá.
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LENGYEL KALANDOZÁS
A lengyel zenei örökségbe kalauzolták a
hallgatóságot a Violin Alapfokú Mûvészeti Iskola hangszeres növendékei–Sárszentmiklósi Általános Iskola tanulói hétfõn
délután az iskola könyvtárában, mely stílusos helyszíne volt a magyar kultúra napját
és a magyar Himnusz születésének évfordulóját ünneplõ rendezvénynek. Az eseményt megtisztelte jelenlétével egy régóta
Sárbogárdon élõ, lengyel származású honfitársunk is.

linski, zenéjét Jan Nepomucky Kaszewski
szerezte 1816-ban. Ezt a darabot a Lénárt
Gréta, Vámosi Zsófia (fuvola), Palotás
Panna, Kovács Odett, Lukács Ramóna
(furulya), Hegedûs Anna, Reiter Tamara
(klarinét), Szántó Lehel (ütõ), Vámosi
Nóra (gitár, furulya) alkotta kamaraegyüttes adta elõ.
Egy, az 1846-os galíciai parasztfelkelés
nyomán íródott népszerû ének nálunk is ismert dallamát (melyet elemzõk szerint Erkel beledolgozott a Bánk bán címû operájába) Lénárt Gréta szólaltatta meg hangszerén.

Zelmanné Varga Zsuzsanna nyitotta meg
a programot, felkonferálva két 7. osztályos
lányt, akik elszavalták Kölcsey Ferenc magyar jelképpé, közös imává vált költeményét. Ezután Jákob Zoltán vette át a szót,
hogy érdekes ízelítõkkel vezesse be az elhangzó zenemûveket.

Szummer Ádám trombitán Wojciech Dlugoraj Lengyel énekét adta elõ. A reneszánsz komponista oly módon kötõdik
Magyarországhoz, hogy az elsõ európai hírû magyar zeneszerzõ, Bakfark Bálint tanítványa volt és Báthory István udvarában
mûködött az 1580-as években.

A lengyel himnuszt egy testvérpár, Horváth Zsombor (zongora) és Horváth Flóra
Sára (furulya) ismertette meg a közönséggel. Az 1797-ben született, 1926-ban himnusszá vált lelkesítõ dalt Józef Wibiczki

költõ írta annak a lengyel légiónak, mely
Itáliában küzdött Napóleon oldalán Lengyelország függetlenségéért. Dallamul a
légió tábornokáról elnevezett mazurka
szolgál.
Lengyelországot a 18. század második felében többször is felosztották, ekkoriban
kezdték énekelni a templomokban azt az
éneket, melynek záró sora így hangzik:
„Szabad hazánkat kegyeskedj visszaadni
nekünk, Uram!”, s mely második himnusza a lengyeleknek. Szövegét Alojzy Fe-

Ezután vidám lengyel népdalok következtek. A Bogárdi Zsombor, Jencski Loretta,
Koska Nikolett, Kovács Bence (gitár), Németh Ajsa (ütõ), Örkényi Bálint, Pásztor
Lili alkotta kisegyüttes az Itt sétál, ott
mászkál és a Gyere, tapsolj, toppants kezdetû gyermekdalokat énekelték el, Papp
Lajos feldolgozása nyomán. Tóth Zsuzsanna és Szántó Bulcsú gitáron az Én a
hegyre, te a völgybe kezdetû, Szõnyi Erzsébet által feldolgozott dalt játszották el. Végül egy humoros, Szomszédasszony, hova
megy a szomszéd kezdetû dalocskát mutattak be a 4. osztályos szolfézsosok. Mint
varga, kalapáccsal és cipõvel a kezében
közremûködött Kacz Zétény.
Mi mással is zárulhatott volna a röpke félóra, mint a Himnusszal, melyet közösen
énekeltünk el.
Hargitai–Kiss Virág
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UTÁNUNK A Z ÖZÖNVÍZ
SZENTIVÁNI SULISZEMLE
Hagyományos farsangi mulatságunkra az
alsószentiváni Fatimai Boldogasszony Általános Iskolában az idén január 19-én került sor. Ezt a korai kezdést egyrészt a böjti
idõszak közelsége, másrészt pedig a félévzárással és bizonyítványosztással kapcsolatos elfoglaltságok indokolták. Így most kivételesen nem az osztályoktól kértük a hagyományos mûsorukat (arra az áprilisi Ki
mit tud? folyamán kerítünk majd sort),
hanem egy közös iskolai élõkép megformálását tûztük ki célként.
Témának Noé bárkájának történetét választottuk ki. Emellett szóló érv volt, hogy
számos rendezvényünkön tapasztaltuk:
gyermekeink eleve nagyon szeretik az állatokat. Innét jött az ötlet: a tanulók többsége bizonyára nem riad vissza attól a felkéréstõl, hogy a farsangon egy-egy állatot
személyesítsenek meg.

igyekszik menteni az értékes élõvilágot,
ugyanúgy szeretnénk az iskolai nevelés során megmenteni a jövõnek az örök keresztény értékeket, mint a szeretet, türelem,
egymás segítése, a szülõk és az idõsek tisztelete, amelyekre olyan nagy szükség van
jelenlegi
értékvesztett
világunkban,
amelynek a középpontja sajnos Isten és az
erkölcs helyett a pénz lett.

zat gazdálkodhat majd. Aki pedig kimerült
volna, szendviccsel, teával és gyümölcssalátával pótolhatta a kiesett kalóriákat, melyek elkészítésében ismét a szülõk mûködtek közre, eredményesen: minden elfogyott az utolsó morzsáig.

Témaválasztásunk azonban iskolánk pedagógiai programjával is párhuzamos:
ahogyan az ószövetségi történetben Noé

A hangulatot az elmúlt évek gyakorlatának megfelelõen a gyerekek felvonulása
alapozta meg, akik az állatvilág számos faját megjelenítették a hóbagolytól kezdve a
zsiráfon és oroszlánon át a szurikátákig.
Természetesen nem hiányozhatott a sorból a bárka vezetõje, Noé sem, sõt Kanyóné Somogyi Tünde tanító néninek köszönhetõen még az Isten és ember közötti
szövetség jele, a szivárvány is képviselve
volt a rendezvényen.
A felvonulást követõ tombolasorsoláson
számos nyeremény talált gazdára, a sorsjegyek bevételével pedig a diákönkormány-

Mindenkinek szeretnénk itt is köszönetet
mondani a jelmezkészítésben és maszkírozásban való közremûködésért, a felajánlott tombolatárgyakért, illetve a szendvicsés salátakészítésben nyújtott segítségért!
Kiss Attila igazgató

Bogárd és Vidéke 2018. január 25.

ISKOLA

9

MIKLÓSI SULIHÍREK
IRÁNY A JÉG!
Iskolánk 4. évfolyamos tanulóival egy kicsit kizökkentünk a hétköznapokból. Január 18-án, ebéd után autóbusszal elindultunk
Székesfehérvárra, a Zichy ligetbe, ahol egy zenepavilon köré épülõ mûjégpálya várt minket. 13 óra körül megérkeztünk a helyszínre, kibéreltük a korcsolyákat, és a gyerekek már mehettek is fel a
jégre. Természetesen mielõtt a pályára léptek volna, elmondtuk
nekik azokat a dolgokat, hogy mire figyeljenek korcsolyázás közben. Akadt olyan gyerkõc, akinek volt saját korcsolyája, õ hozta
magával, abban korizott. A tanulók nagyobb része ügyesen körözött a pályán, de voltak olyan gyerekek is, akik most elõször próbálták ezt a sportot. Õket segítették a többiek és mire indultunk
haza, egész jól belejöttek a korcsolyázásba. A pálya mellett büfé
üzemelt, így volt lehetõségük vásárolni, amit ki is használtak. Finom melegszendvics, hot-dog, hamburger, sült krumpli, gofri,
meleg tea, forró csoki közül választhattak. Közel két óra hosszat
siklottak a jégen, majd 15 órakor indultunk haza. A gyerekek nagyon jól érezték magukat. Fontos, hogy a korcsolyázás nemcsak
remek lehetõség volt a szórakozásra, hanem kiválóan átmozgatta
a testüket is. Arra a kérdésünkre, hogy jöjjünk e még, hatalmas
ujjongást követve az volt a válasz, hogy IGEN! Hat pedagógus kísérte a gyerekeket és egy kellemes délutánt tölthettünk velük!
Roszkopf Nóra tanító

SZÓJÁTSZÓTÉR VETÉLKEDÕ
A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN
Kölcsey Ferenc a Himnuszt 1823. január 22-én fejezte be, amely
Erkel Ferenc zenéjével Magyarország nemzeti himnusza lett. Erre az eseményre emlékezve, a költemény megírásának napján mi
is megünnepeljük a magyar kultúra napját. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erõsítésének, felmutassuk és továbbadjuk
a múltunkat idézõ tárgyi és szellemi értékeinket. Az emléknapon
országszerte számos kulturális és mûvészeti rendezvényt tartanak. Iskolánkban a zeneiskolások koncertje és a Szójátszótér vetélkedõ keretében emlékeztünk meg errõl a napról.
A versenyt a 4. évfolyamos tanulóknak szervezzük minden évben.
10 darab 4 fõs csapat mérte össze tudását, ebbõl 3 a Sárszentmiklósi Általános Iskolából, a többiek pedig a környezõ iskolákból érkeztek hozzánk: Alapról, Cecérõl, Mezõszilasról, Töbör-

zsökrõl, Nagylókról, Sárkeresztúrról és a Mészöly Géza Általános Iskolából. A versenynek 2 levelezõ fordulóján már túljutottak
a gyerekek, azt mindenkinek a saját iskolájában kellett megoldani. Most pedig a 3. fordulóval birkóztak meg a tanulók. Hét játékos feladat várta õket, köztük: totó, puzzle, betûrács, szólások.
Minden feladatot idõre kellett teljesíteniük. Az utolsó feladat elvégzése után a tanító nénik összegezték a csapatok pontjait, így
született meg a végeredmény. 3. helyezést ért el a Mezõszilasról
érkezõ ,,Szófogadók” csapata, 2. helyen a Cecérõl hozzánk látogató ,,Agyafúrtak” csapata végzett, a dobogó 1. helyét pedig a
töbörzsöki ,,Szószátyárok” csapata szerezte meg.
Gratulálunk nekik és a többi résztvevõ csapatnak is, hiszen mindenki nagyon ügyesen, lelkesen, kitartóan oldotta meg a feladatokat, még azokat is, amelyek egy kis fejtörést okoztak. A verseny
befejeztével az elsõ három helyezett oklevelet és könyvjelzõt vehetett át, a többi csapat pedig emléklapot, könyvjelzõt kapott
ajándékba. Köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttetek hozzánk, várunk benneteket jövõre is!
Roszkopf Nóra tanító
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EMLÉKEZÉS / HITÉLET

Koncz Ferencné
Sulyok Zsuzsanna emlékére

A távolság hidegen és véglegesen szakít el kötelékeket, de
megkínál bennünket egy ajándékkal is. Kegyesen és makacsul
õrzi a múltat. Megõrzi, belénk égeti melengetõen a régi, kedves pillanatokat. Móricz Hét krajcárját máig az õ hangján hallom. Történelmünk nagy eseményei humorral átszõtt történetein keresztül jutottak el hozzám és maradtak velem. Azt a dunántúli, nyitott „e”-t talán csak édesanyám tudta még ugyanolyan utánozhatatlanul kimondani. És nevetni is õ tudott rajta
a legjobban, õszintén, önfeledten. Azok között a tantestületben, akikkel, õ fogalmazta meg így, „testvérként szerettük egymást”. Koncz Ferencné Sulyok Zsuzsanna, sokak, nemzedékek Koncz tanár nénije, Zsuzsika nénije a Sárszentmiklósi Általános Iskolában élte meg az egész pedagógusi életét. Önzetlenül sugározta maga körül a vidámságot, a szeretetet. A személyével, a személyiségével tanított. Az óráit, a tanítását nem a
„mit” uralta, hanem a „hogyan”. Ezzel a számára magától értetõdõ, nekünk csodálatra méltóan természetes pedagógusi
szemlélettel kezdett, élt köztünk és búcsúzott is. A távolság
kegyes. A telefon elnémult, de szívemben, szívünkben itt cseng
a hangja, a nevetése.
Horváth Ferencné Mikuli Erzsébet

„Szívünkben maradsz, nem feledünk Téged,
hogy eddig velünk voltál, hálát adunk az Istennek.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

ÖZV. LAKK IMRÉNÉ
született Tatár Katalin kislóki lakos

2018. január 25. Bogárd és Vidéke

Õrködik felettem
Mivel nagyvárosban nõttem fel, kissé veszélyes volt egyedül iskolába járnom. Édesanyám ezért fizetett egy nálam néhány évvel
idõsebb szomszéd lánynak, Harrietnek, hogy naponta oda és
vissza elkísérjen. Minden szolgálatáért öt centet kapott.

Amikor nagyobb lettem, egyszerre tudatos lett számomra, hogy
kalkulációm szerint milyen óriási összegek folynak Harriet zsebébe. Odamentem anyámhoz és megmagyaráztam, hogy tulajdonképpen felesleges továbbra is ennyi pénzt fizetnie Harrietnek.
Elég nagy vagyok, hogy épségben eljussak az iskolába, s így az öt
centet inkább nekem adhatná. Biztosítottam, hogy nem lesz semmi probléma. Addig kunyeráltam, míg anyám végül beleegyezett.
„Rendben – mondta –, ha valóban óvatos vagy, akkor megkapod
az öt centet. Beleteheted a pénzt a perselyedbe, és karácsonykor
vehetsz ajándékot a testvéreidnek.”
Mesés ötletnek találtam. Attól kezdve kíséret nélkül mentem az
iskolába, átvettem a jutalmat, és ilyen módon gondoskodtam róla,
hogy a pénz a családban maradjon.
Évekkel késõbb, amikor édesanyám már nem volt közöttünk, a
nõvéreimmel rendezett egyik családi találkozón elõhoztam beszélgetés közben, milyen önálló voltam már fiatalkoromban. Emlékeztettem õket, hogy teljesen egyedül, kíséret nélkül jártam iskolába, és ilyen módon tudtam nekik karácsonyi ajándékot venni.
Nõvéreim nagyot nevettek.
„Te tényleg azt hitted – kérdezte az egyik –, hogy egyedül jársz?
Mama észrevétlenül mindig követett. Tanítás után az iskola kijáratánál várt, és ügyelt rá, hogy észre ne vedd. De állandóan szemmel tartott, és vigyázott, hogy senki ne bántson. Soha nem találtad
furcsának, hogy itthon kicsit mindig várnod kellett, amikor becsengettél? Anyának idõre volt szüksége, hogy a hátsó ajtón belopózzon, aztán elõrejöjjön neked ajtót nyitni.
Te mindig azt hitted, hogy teljesen egyedül mész az úton az iskolába, pedig a valóságban mama egy pillanatra sem vette le rólad a
szemét.”
Nem ugyanígy tesz Isten is?

életének 85. évében elhunyt.
Szeretett halottunktól 2018. január 26-án,
pénteken, 14 órakor veszünk búcsút
a Huszár-temetõben.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

KOSKA JÓZSEFNÉ
Bereczk Katalin kislóki lakos
67 éves korában váratlanul elhunyt.
Temetése 2018. január 26-án, pénteken,
13 órakor lesz Sárbogárdon
a Huszár-temetõben.
A temetésre Kislókról autóbusz indul
12.30 órakor a bolt elõl.
A gyászoló család

T. C.

Forrás: Élet és Világosság, 2009/1.

Tisztelt Olvasók!
A sárbogárdi Nihon Karate Klub ezúton szeretne köszönetet
mondani mindazoknak, akik a múlt évi jövedelemadójuk 1
%-át egyesületünk részére ajánlották fel.
Ezúton kérünk mindenkit, hogy az idei évben is legyenek segítségünkre!
Adószámunk: 19025513-1-07
A sportszeretõket továbbra is várja egyesületünk.
Fáradozásukat nagyon köszönjük.
Érdeklõdni lehet: Németh Attilánál (tel.: +36 20 927 0985),
vagy a www.sarbogardikarate.hu honlapon.
Köszönettel: Németh Attila elnök

Bogárd és Vidéke 2018. január 25.

AJÁNLÓ

Valahol Európában
Szeretném szíves figyelmükbe ajánlani a Valahol Európában címû musicalt, melyet
Radványi Géza és Balázs Béla azonos címû filmje alapján alkotott meg Dés László zeneszerzõ, Nemes István dalszövegíró, a szövegkönyvet író Böhm György, Korcsmáros
György és Horváth Péter, s nem utolsó sorban Õze Áron rendezõ. A darabot a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház és Mûvészetek Háza színpadán volt szerencsém megtekinteni, életre szóló élményt szerezve.
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Helytörténeti
füzetek
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület alakulásakor, 2009-ben fontos célkitûzésként jelölte meg a közös sárbogárdi örökségünk
feltárását, megismertetését és ezen keresztül megõrzését. E törekvés része induló sorozatuk, melyben tudományos jellegû történelmi tanulmányokat, személyes élettörténeteket, életrajzokat, viszszaemlékezéseket éppúgy meg kívánnak
jelentetni, mint régi fényképeket, képeslapokat összegyûjtõ albumokat.
Eddig megjelent kötetek:
Isztl László: Adatok Sárbogárd
régészeti topográfiájához
***

Dr. Kék Emerencia:
Egy magyar polgár a XX. században –
Tatár József úri szabó mester életrajza
***

Kovácsné Komáromi Edit: Huszár Dezsõ
közéleti munkássága és utóélete
Mindamellett, hogy a háborús idõbe és az akkor árván maradt gyermekek szívbe markoló sorsába bepillantást nyújtó színdarabot nem lehet könnyek nélkül megállni, lélekmelengetõ volt a sokféle korosztályt képviselõ gyermekek játéka és a fülbemászó dallamok.
A fõbb szerepekben Dunai Tamás (Simon Péter), Jegercsik Csaba (egyenruhás), Juhász
Levente (Hosszú), Pataki Zsófia (Éva) nagyszerû színészi játékát, orgánumát élvezhettük. Érdekesség a sárbogárdiak számára, hogy az innen származó pedagógus, Szabó Ildikó fia, Moravecz Márton is fellép a darabban a professzor szerepében (a fenti fotón
balról az elsõ fiú).

A Valahol Európában cselekménye

1918-tól napjainkig
Lakk Norbert: A sárbogárdi zsidóság
története
***

Tóth Kornélia: A sárbogárdi községi
(reál) gimnázium története 1920–1928
***

Csanády Sándor: A Sárbogárdi Községi
Gimnázium értesítõi 1920–1928
***

Kiss Józsefné: Életem – Apám emlékére

A II. világháború idején járunk. Egy fiatal kisfiú, Kuksi édesapja utolsó mondatát mondja:
„Nem szabad félni!”. A javítóintézetet szétbombázták. A találatot túlélt fiatal fiúk próbálják
túlélni a háború viszontagságait. A fiúk csapatukba veszik Kuksit. Idõközben találkoznak egy
másik gyereksereggel. Az eleinte nehézkes elfogadást követõen rájönnek, hogy csak együtt vészelhetik át ezt az idõszakot. Közben a hadsereg és a bíróság hajszolni kezdi az árvává vált gyerekeket. A két csapat vezetõje között meglepõ kapcsolat alakul ki. Találnak egy elhagyatottnak tûnõ birtokot, ahol Simon Péter egykori karmester és zeneszerzõ lakik. Bizalmatlanságból végül bizalom lesz a gyerekek és a ház ura között, aki megtanítja õket a zene fontosságára
és szeretetére. A hadsereg és a statárium megtalálja õket, de a gyerekek felveszik a kesztyût.
Sikeres, mégis tragikus véget ér a harc. Simon Péter egy utolsó ajándékot ad a gyerekeknek,
amivel egyben életüket is megmenti.
Becslések szerint 1945-ben mintegy 200.000 háborús árva és 1 millió otthontalan gyermek élt
Magyarországon. A háborúban megszaggatott Európában 13 millió magára maradt gyerek
kereste családját.
Hargitai–Kiss Virág

A kötetek megvásárolhatók
a szerkesztõségben.
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Látogatási tilalmat
rendeltek el
Fejér megyében

Elõzzük meg
a szén-monoxidmérgezést!

A Fejér Megyei Kormányhivatal a betegek védelme érdekében 2018. január
26-ától kórházi látogatási tilalom elrendelésére hívta fel a megye valamennyi
fekvõbeteg-ellátást nyújtó intézményét. A rendelkezés minden kórházi osztályra érvényes.
Az intézkedésre azért volt szükség, mert az influenzafigyelõ szolgálat adatai szerint
a 100 ezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány két járási hivatal népegészségügyi osztály és a megye illetékességi területén jelentõsen meghaladta,
egy járási hivatal népegészségügyi osztály illetékességi területén átlépte a járványos küszöbértéket. A megye területérõl influenzaszerû tünetekkel járó közösségi
halmozódást is jelentettek.
A szolgálatban résztvevõ orvosok tájékoztatása alapján végzett becslés szerint
2018. január 15-e és 21-e között (2018. 03. hetében) a megye területén 1.102 fõ,
az elõzõ hetinél 40,4 %-kal több beteg fordult orvoshoz influenzaszerû tünetekkel. A
100 ezer lakosra vonatkoztatott megyei megbetegedési arány 264,7 % ooo volt.
Az influenzaszerû megbetegedésekkel orvoshoz fordulók aránya mindhárom járási
népegészségügyi osztály illetékességi területén tovább emelkedett. A területek
érintettsége között ezen a héten is jelentõs különbség figyelhetõ meg. Egy járási
népegészségügyi osztály illetékességi területén meghaladta a járványos küszöbérték kétszeresét, egy járási népegészségügyi osztály illetékességi területén közelít a járványos küszöbérték kétszereséhez, a harmadik járási népegészségügyi osztály illetékességi területén is átlépte a járványos küszöbértéket.
A területi megbetegedési arány legmagasabb a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén (306,5 % ooo), ezt követi a Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Fõosztály Népegészségügyi Osztály illetékességi
területe (273,1 % ooo), a legalacsonyabb a Móri Járási Hivatal Népegészségügyi
Osztály illetékességi területén (173,5 % ooo). A megye egész területén a 100 ezer
lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány az utóbbi 3 hétben folyamatos emelkedést mutatott és mindhárom járási népegészségügyi osztály illetékességi területén túllépte a járványos küszöbértéket, a megyére vonatkoztatva a 3. héten elérte a járványos küszöbérték közel kétszeresét. Az influenzaaktivitás a mérsékelt
tartományban van.
Az influenzaszerû tünetekkel orvoshoz fordulók aránya a gyermekek körében emelkedést, a fiatal felnõttek, a középkorúak és az idõsek körében csökkenést mutat az
elõzõ héthez képest. Az orvoshoz forduló betegek 28,0 %-a a 0–14 éves, 38,0 %-a a
15–34 éves, 19,9 %-a a 35–59 éves és 14,0 %-a a 60 éves, illetve az e feletti korosztályból került ki. A betegek több mint egyharmadát változatlanul a fiatal felnõttek körébõl jelentették.
A 3. héten influenzaszerû megbetegedések halmozódásáról nem érkezett jelentés.
2018. negyedik hetében a Móri Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területén egy óvodában észlelték a légúti megbetegedések nagyobb számát. A megbetegedések a 4. hét elején kezdõdtek, magas lázzal, köhögéssel, végtagfájdalmakkal, elesettséggel, fejfájással. A megbetegedés a dolgozók körében is elõfordult. A
hiányzások aránya elérte a 33 %-ot. Az óvodából származó mintákból az etiológia
tisztázására a vizsgálatok folyamatban vannak. A gyermekintézményben a mûködés átmeneti felfüggesztésére nem került sor.
Magyarországon a jelentés elkészítéséig 2017. 40. hetétõl a beküldésre került 259
betegtõl származó feldolgozott légúti 7 betegnél influenza A, 30 betegnél influenza
B vírus okozta fertõzést igazoltak. 9 esetben adenovírus, egy esetben légúti óriássejtes vírus kóroki szerepét állapították meg. Megyénk területérõl a jelentés írásáig az eddig beküldött és feldolgozott légúti mintákban nem igazolódott influenzavírus jelenléte, egy esetben adenovírus kóroki szerepe igazolódott.
Megbetegedési arány 100 ezer lakosra a 2017/2018. évi influenzaszezonban Fejér
megyében:
Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területe
1. hét
2. hét
3. hét
Dunaújváros, Sárbogárd
148,4
167,8
306,5
Mór, Bicske
89,4
126,2
173,5
Székesfehérvár
229,2
223,4
273,1
FEJÉR MEGYE
178,8
188,5
264,7

Az idei fûtési szezonban eddig csaknem húsz szén-monoxid-szivárgásos esethez riasztották a tûzoltókat Fejér megyében. Az érintett
lakások felében érzékelõ figyelmeztetett a veszélyre. A problémát
leggyakrabban a nyílt égésterû fali gázkazán, átfolyós vízmelegítõ,
vagy a levegõ-utánpótlás hiánya okozta. Három esetben pedig cserépkályhával fûtöttek, amikor visszaáramlott a szén-monoxid a lakótérbe. A szén-monoxid rendkívül mérgezõ gáz, amely jól elkeveredik a szoba levegõjével, és mivel színtelen, szagtalan, érzékszerveinkkel felismerhetetlen.
A katasztrófavédelem évek óta kampányol a szén-monoxid-mérgezések megelõzése érdekében. Ahhoz, hogy el lehessen kerülni a
bajt, egyszerre több dolgot is el kell intézni egy háztartásban. Fontos, hogy a kéményeket rendszeresen ellenõrizze szakember,
ugyanilyen lényeges, hogy a hõtermelõ eszközök (kandalló, kályha,
kazán, vízmelegítõ stb.) is évente átessenek ellenõrzésen. Elengedhetetlen a megfelelõ légcsere, tehát tilos az ajtón, ablakon lévõ,
vagy fali szellõzõket elzárni, betömni. Az új, jól záró mûanyag nyílászárok esetében javasolt résszellõzõk beépítése az ablakkeretekbe.
A katasztrófavédelem figyelemfelhívó kampányának köszönhetõen
egyre elterjedtebbek a szén-monoxid-érzékelõk. Ezek a készülékek
nem helyettesítik az idõszakos ellenõriztetéseket, ám egy váratlan
meghibásodás esetén is idõben figyelmeztetnek a veszélyre, ezzel
életeket menthetnek. A statisztikákból kiderül: egyetlen alkalommal sem okozott halált a szén-monoxid olyan lakásban, ahol érzékelõ mûködött.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fõosztály

Mindezek mellett maga az „éberség” is hasznos, figyelni kell az apró
jelekre, hiszen a szén-monoxidnak nincs se színe, se szaga, és alattomosan árt: megszünteti a vér oxigénszállító kapacitását, úgy öl,
hogy oxigénhiányt idéz elõ a szervezetben. A kezdetben jelentkezõ
fejfájás, szédülés, fáradtság, álmosság, hányinger, tudatzavar hasonlít a migrén, vagy az influenza egyes tüneteire, ezért gyakran
nem értelmezik helyesen a figyelmeztetõ jeleket. Pedig érdemes
gyanakodni, mert ha az érintett nem tesz semmit, késõbb már nem
biztos, hogy lesz rá alkalma, ugyanis egy bizonyos mérgezési fokon
túl a szén-monoxid már végtagbénulást okoz. Ezért a tünetek megjelenésekor azonnal mindenkit ki kell menteni a szabad levegõre,
mentõt, tûzoltót kell hívni, le kell állítani minden olyan berendezést,
amely forrása lehet a mérgezõ gáznak, és ki kell szellõztetni a helyiségeket.
A kép illusztráció, fotó: katasztrófavédelem
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Csanádi József háziorvos
a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 13-16.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 11.00-13.00.

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.
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Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?
Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Szakaszhiba esetén (pl. egy egész utcában nem mûködik) hívja az E.ON-t:
06(80)200-636. Ha egy lámpatest hibás, hívja a polgármesteri hivatalt:
06(25)520-200, vagy a WATT-ETA Kft.-t: 06(72)511-599.

Ha a lakásban áramkimaradás van, vagy ha nem ég a gáz:
E.ON lakossági ügyfélszolgálati telefonszámai: vezetékes telefonról - áram:
52 512 400, gáz: 52 512 401; mobiltelefonról - áram: 20/30/70/ 45 99 600,
gázhálózati: 20/30/70 45 99 711. A telefonos ügyfélszolgálat munkanapokon
7.30-20.00 óra között fogadja a hívásokat.

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

Dr. Nemes Mária háziorvos

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!

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.

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

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

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

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

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

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. Katasztrófavédelemnél a kéményseprés megrendelése: 1818-as telefonszámon.

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

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

Ha közúton...

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

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (70) 370 3104.
Hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00 óráig, pénteken 12.00 órától
másnap 7.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 7.00 órától másnap 7.00 óráig.

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

(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 bizottság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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CSALÁDI KÖR

NAGYMAMA RECEPTJEI
Gazdag gombaleves
Hozzávalók: 10 dkg paprikás kolbász, 2 db
sárgarépa (kb. 20 dkg), 1 vöröshagyma, 4
dkg zeller, 5 nagyobb darab burgonya, 10
dkg gomba (konzerv, apró szemû), 2 dkg
zsiradék, 5 dkg rizs, 1 db hegyes erõs paprika, petrezselyem, 1,5 l víz, só, bors, pirospaprika.

félpuhára fõzzük. Beletesszük az átmosott
káposztát, babérlevelet, felöntjük annyi
vízzel, hogy majdnem ellepje, és készre
fõzzük. Tálaláshoz tejfölt és friss kenyeret
kínálunk mellé.

Tepsis rizses hús
spenóttal és
krumplipürével
Hozzávalók: 20 dkg rizs, 20 dkg friss spenót, 1 ek olaj, 1 db vöröshagyma, 30 dkg vegyes darált hús, só, bors, 20 dkg tejföl, 3 gerezd fokhagyma, 1 db tojás, vaj, 60 dkg
burgonya, 1 db tojássárgája, 0,5 dl tej, szerecsendió.

A kolbászt felkarikázzuk és kevés zsiradékon megpirítjuk. Hozzáadjuk a megtisztított, felkockázott hagymát, és pár perc
alatt megdinszteljük, majd a gomba kivételével beletesszük az összes többi alapanyagot, sózzuk, borsozzuk, meghintjük pirospaprikával, összekeverjük, és pár perc alatt
összepároljuk (vigyázzunk, a paprika nehogy megégjen). Felöntjük a vízzel, és amikor minden zöldség puha, hozzáadjuk a
gombát, még 2 percig forraljuk, majd tálaljuk.

Toros káposzta
oldalassal
Hozzávalók: 1 kg oldalas, 10 dkg füstölt
szalonna, 3 fej vöröshagyma, 1 kg savanyú
káposzta, 2 ek pirospaprika, só, 3 db babérlevél.

percig sütjük. Közben a meghámozott, felkockázott burgonyát sós vízben puhára
fõzzük, leszûrjük, és burgonyanyomóval
áttörjük. Hozzáadjuk a tojássárgáját, a tejet, egy kevés sót, a frissen reszelt szerecsendiót, és krémesre keverjük. A krumplipürét a rizses húsra simítjuk, villával hullámokat húzunk a tetejére, és tovább sütjük addig, amíg a burgonyapüré megkeményedik, és kissé megpirul.

Sütõtökös–mákos
rétes
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 18 dkg porcukor,
3/4 tasak sütõpor, csipet só, 10 dkg darált
mák, 25 dkg túró, 30 dkg sütõtök, 2 tasak
vaníliás cukor, 1 citrom reszelt héja, 3 db
tojás, 3 dl tej, 10 dkg vaj.
A sütõtököt meghámozzuk, lereszeljük és
egy pici víz hozzáadásával megpároljuk. A
sütõt 180 fokra elõmelegítjük. Egy 20x30as tepsit kikenünk 5 dkg vajjal. A lisztet
összevegyítjük a sütõporral, a sóval és 12
dkg porcukorral, majd a felét egyenletesen
beleszórjuk a tepsibe. Eloszlatjuk rajta a
tököt, a túrót, azután rászórjuk a maradék
porcukorral elkevert mákot, és ráreszeljük
a citrom héját. Végül rászórjuk a megmaradt lisztes keveréket. A tejet, a vaníliás
cukrot és a vajat összemelegítjük, simára
keverjük benne a tojást, majd a keveréket
rálocsoljuk a rétes tetejére. Kb. 35-40 percig sütjük.

A rizst kétszeres mennyiségû vízben megfõzzük, majd félretesszük. A megtisztított,
leszárazott spenótot forró vízben 5 percig
fõzzük, majd leszûrjük és átpasszírozzuk.
Felforrósítjuk az olajat, és üvegesre pároljuk rajta a meghámozott, finomra vágott
hagymát. Hozzáadjuk a darált húst, és kevergetve fehéredésig pirítjuk. Sózzuk, borsozzuk, azután összeforgatjuk a rizzsel és a
spenóttal. A tejfölt simára keverjük a tojással és a megtisztított, lereszelt fokhagymával. Összekeverjük a rizses keverékkel,
és egy kivajazott tûzálló tálba simítjuk,
majd elõmelegített 170 fokos sütõben 20

Heti idõjárás

A húst nagyobb darabokra vágjuk. A füstölt szalonnát és a hagymát apróra vágjuk.
A káposztát – ha túl savanyúnak találjuk –
átmossuk. A szalonnát pirítjuk, rátesszük a
hagymát, megdinszteljük. Hozzáadjuk a
húst, 8-10 percet pároljuk, majd megszórjuk a paprikával, és kevés vizet aláöntve

Anticiklonális hatások uralkodnak térségünkben. Az ország északi, északkeleti részén sok lesz a felhõ, helyenként tartós ködfoltok is kialakulhatnak. A hõmérséklet
pénteken napközben is fagypont körül marad, de a hétvégén is 2 fok körül tetõzik, éjszaka pedig mindennap fagyni fog nagy területen. Az ország többi részén enyhébb,
nyugaton, délnyugaton egyenesen tavaszias idõre van kilátás több napsütéssel, idõnként feltámadó délies széllel. Kisebb körzetekben több napon keresztül fagymentes
lehet az éjszaka is, pénteken délután a 10 fokot is átlépheti a maximum.
Szombaton egy gyenge hidegfront érintheti nyugat felõl az országot, de jelentõs csapadék nem várható. A hõmérséklet esik vissza kissé az érintett országrészben, valamint északnyugatira fordulhat a szél.
Vasárnapra virradóan újra ködfoltok képzõdhetnek, újra támadhat a ködpárna, fõként az északkeleti megyékben.
www.metnet.hu
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SÍC – hírek, eredmények

ÉREMESÕ
PÁPÁN
2018. január 20-án a Sárréti Íjász Club tagjai a részükrõl
megszerezhetõ
összes érmet elhozták a
Pápán tartott teremíjász
OB kvalifikációs versenyrõl. A hat fõbõl álló csapat
2-2 arany- és ezüstérmet,
egy bronzérmet, valamint
egy negyedik helyezést
szerzett.
Gilicze László szeniorként
került a dobogó 2. helyére,
míg Szénási Benedek kadet kategóriában szerzett
1. helyezést. A felnõtt kategóriában Széplaki Zoltán egy ponttal megelõzve
Katona Alexet léphetett a
dobogó legfelsõ fokára,
míg Téglás László a harmadik helyért járó bronzéremmel térhetett haza.
Németh Zoltán elsõ versenyén a negyedik helyet
szerezte meg.
Hobbi íjászkodásra várjuk
egyesületünkbe az íjászat
iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat, hölgyeket
és férfiakat, azokat, akik a
szabadidejüket hasznosan
akarják eltölteni! „Menet közben”, amikor már úgy érzi, nagyon
jól lõ, akár versenyengedély-váltás után országos szintû versenyen
megmérettetheti magát más egyesületi versenyzõkkel. Olimpiai
íjászati felszerelést biztosítunk.
Kérünk mindenkit, hogy az idei évben is legyenek segítségünkre a
személyi jövedelemadó 1 %-ának gyûjtésében!

Adószámunk: 18491074-1-07
Fáradozásukat nagyon köszönjük!
Sárréti Íjász Club, Sárbogárd, Téglás László
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BOGÁRD és VIDÉKE
városi teremlabdarúgó-bajnokság
XII. forduló

Sárszentágota Öfi–
Sárkeresztúr Kike 3:5 (1:3)
Sárszentágota Öfi: Fekete – Kiss, Kuczi,
Fazekas, Apolczer.
Csere: Bognár Márton.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Szauervein,
Jancski, Hegedüs, Apolczer.
Csere: Kristóf.
1. perc: ágotai helyzettel indult a mérkõzés. A másik kapunál Böröndi lövését védte Fekete. 2. perc: Böröndi elfelejtette,
hogy melyik kapura támadnak. Ezt Jani
mondta! 3. perc: Jancski szorongatott
helyzetben 15 m-rõl kilõtte a rövid sarkot,
0:1. 5. perc: Böröndi csúsztatott fejjel kapu
fölé. 6. perc: Fazekas a félpályáról leadott
lövéssel egyenlített, 1:1. 7. perc: Hegedüs
lövését védte Fekete. 8. perc: Hegedüs lövése Feketérõl Jancski elé pattant, lövése a
kapuban, 1:2. 10. perc: Böröndi lövését Fekete kiütötte a mezõnybe. 14. perc: Fazekas lövése kerülte el a kaput. A kidobott
labdát Kiss szerezte meg, lövésével a kapufát találta el. 15. perc: Kristóf átadását
Jancski lõtte be, 1:3. 19. perc: Böröndi került gólhelyzetbe, lövését Fekete szögletre
ütötte. 20. perc: Kuczi nem találta el a kaput. 21. perc: Kuczi lövése kipattant
Visirõl a mezõnybe. 22. perc: Fazekas lõtt
kapu mellé. 24. perc: Kuczi lövését Visi
szögletre tornázta. 25. perc: Apolczer sem
járt eredménnyel, Visi kiütötte mezõnybe
a lövést. 26. perc: Kuczi mit hagyott ki? 27.
perc: Jancski lövésénél a kapufa is segített
Feketének. 29. perc: Kristófot nem támadta senki, lövése után 1:4. Kezdés után Fazekas értékesíti Kiss átadását, 2:4. 31. perc:
Jancski lövése Feketérõl elé pattant, másodszorra nem hibázott 2:5. 34. perc: Fazekas fejese szállt kapu fölé. 35. perc: Fazekas lõ, Visi véd. 37. perc: Apolczer lövése a
kapu elõtt megy keresztbe alapvonalon
kívülre. 38. perc: Jancski lövését Fekete
szögletre tornázta. A felszabadítás Kuczi
elé került és nem hibázott, 3:5. 39. perc:
Kiss a kapufát találta telibe.
Sok hibával játszott az Öfi, megérdemelt
Kike-siker.
Góllövõk: Fazekas 2, Kuczi, illetve Jancski
4, Kristóf.

FDL–Dream Team 12:1 (5:1)
FDL: Farkas – Pap, László, ifj. Bor, Bor.
Csere: Abdalla, Ellenbruck, Lakatos Á., Lakatos Gy., Rehák.
Dream Team: Hajdu – Bognár J., Kiss, Vörös, Bognár R.
Csere: Mondovics, Rozgonyi, Varga.
1. perc: kezdés után Vörös csõrözte meg a
labdát, mely a meglepett Farkas mellett a
hosszú alsóban kötött ki, 0:1. 2. perc: Bor

lövése Bognár J.-rõl vágódott le. 3. perc:
ifj. Bor átadását Bor törte el. 4. perc: Pap
kapu fölé lõtt. 5. perc: Farkas jó ütemben
jött ki kapujából, megelõzte Vöröst. 6.
perc: Bor pattintása a menteni akaró
Rozgonyi lábáról a saját kapujába került,
1:1. 8. perc: Hajdu röviden rúgta ki a labdát, mely Ellenbruck elé került, lövése a
kapu mellé szállt. 9. perc: Varga emelését
Farkas vetõdve hárította. 10. perc: Rehák
lövését védte Hajdu. 11. perc: László lövése a kapu közepében kötött ki, 2:1. 12.
perc: Farkas Varga elõl szögletre ütötte a
labdát. 13. perc: Lakatos Á. lövése kapu
mellé ment. 15. perc: Rehák lövése a kapuban kötött ki, 3:1. Kezdés után Abdalla
szerezte meg a labdát, lõtt és 4:1. 16. perc:
Mondovics Farkas közremûködésével
harcolt ki szögletet. 17. perc: elõbb László,
majd Bor lövése kerülte el a kaput. 19.
perc: László lövésénél Hajdu tehetetlen,
5:1. 21. perc: Vörös lövése nem okozott
gondot Farkasnak. 22. perc: Ellenbruck tálalt ifj. Bor elé, aki kilõtte az alsó sarkot,
6:1. 24. perc: Lakatos Gy. lövése kerülte el
a kaput. 25. perc: László lövése a kapuban,
7:1. 26. perc: Rehák találata után 8:1. 27.
perc: Mondovics jó helyzetben kapu mellé
lõtt. 28. perc: László elõbb kapu mellé lõtt,
majd a következõ lövése után 9:1. 30. perc:
Lakatos Á. óriási helyzetben kapu mellé
lõtt. 32. perc: Rehák lövése a kapuban,
10:1. 31. perc: Bor lövésébe László beleteszi a lábát, a labda a kapuban köt ki, 11:1.
35. perc: Mondovics lövése kerülte el a kaput. 36. perc: Bor átadását ifj. Bor gólhelyzetben kapu mellé lõtte! 37. perc: Bognár
R. hagy ki jó helyzetet. 38. perc: megint
Bognár R. lõ kapu mellé. 39. perc: Varga a
kapu mellé csavarta a labdát. 40. perc: ifj.
Bor lövésével alakult ki a végeredmény,
12:1.
Bár helyzetei voltak a Dream Teamnek, de
ellenállást nem tudott tanúsítani. Ilyen
arányban is megérdemelten gyõzött az
FDL.
Góllövõk: Rozgonyi öngól, Lakatos Á.,
Rehák 3, Abdalla, László 4, ifj. Bor 2., illetve Vörös.

Spuri–Légió 2000, Agro Natur
0:4 (0:2)
Spuri: Huszár – Kiss, Imre, Gilicze, Zámbó.
Csere: Banda, Bozsoki, Fésû.
Légió 2000, Agro Natur: Horváth – Tóth
A., Tóth G., Virág, Nyúl.
Csere: Derecskei, Gábris, Kelemen, Németh
1. perc: Zámbó lövését Horváthnak kellett
kitornázni szögletre. 2. perc: Gilicze lövése
nem okozott gondot Horváthnak. 3. perc:
Tóth G. lövése landolt a kapu fölött. 5.
perc: Kiss buktatta Virágot a hatoson belül. Büntetõ! A sértett félmagas, gyenge lö-

vését Huszár kiütötte. 7. perc: szép Spuri-támadásról Fésû maradt le. 9. perc: Horváth mentett jó ütemben Kiss elõl. 10.
perc: Imre szabadrúgását Horváth Banda
elé ütötte, nagy gólhelyzetben kapu mellé
lõtt! 12. perc: Virág törte el a labdát. A kidobott labdával Imre iramodott meg, sorra
cselezte ki a Légió játékosait, a befejezés
azonban nem sikerült. 13. perc: Tóth G. lövése kapu mellé szállt, 14. perc: Virág átadása tiszta helyzetben találta Gábrist, aki
lyukat rúgott. 16. perc: Bozsoki lövését
Horváth kiütötte a mezõnybe. 17. perc: Virág hozta ismét helyzetbe Gábrist, aki a kapu közepébe bombázott, 0:1. 18. perc:
Banda lövését védte Horváth. 19. perc: Virág szögletébõl Kelemen szerzett gólt, 0:2.
Három percig mezõnyjáték folyt a pályán
sok hibával tarkítva! 23. perc: Imre lövése
szögletre vágódott Tóth G.-rõl. 24. perc:
Nyúl lövését Huszár lábbal hárította. 25.
perc: Virág, majd Nyúl sem találta el a kaput. 27. perc: Imre szorongatott helyzetben kapu mellé lõtt. 28. perc: Virág? Mit
rúgsz be? 30. perc: Németh lövése Imrérõl
vágódott szögletre. 31. perc: Nyúl a kapufát találta el, majd ebben a percben Nyúl
átadását Tóth A. rúgta be, 0:3. 33. perc:
Huszár feleslegesen jött ki a kapujából, a
labdát nem érte el, Tóth G. köszönte a jólelkûséget, 0:4. 34. perc: Kelemen végig a
pályán vezette a labdát, lövése azonban elkerülte a kaput. 35. perc: Virág lövése a
visszafutó Giliczérõl vágódott szögletre.
37. perc: Fésû lõtt kapu mellé. 38. perc:
Józsi bá’ sem találta el a kaput. 39. perc:
Gilicze hagyott ki helyzetet. 40. perc: Derecskei Józsi bá’ átadását Virág gólhelyzetben magasan a kapu fölé rúgta a labdát.
Sovány gyõzelem!
Piros lap: Banda.
Góllövõk: Gábris, Kelemen, Tóth A., Tóth
G.

Twister Galaxy–Extrém
4:6 (1:1)
Twister Galaxy: Bognár I. – Kaló, Szántó,
Budai, Killer G.
Csere: Balogh, Barabás, Bognár Zs., Kun.
Extrém: Németh – Dévényi, Nedoba, Horváth, Szabó F.
Csere: Szabó A., Tórizs.
1. perc: Dévényi távoli lövése kerülte el a
kaput. Budai lábáról meg Németh szedte
le a labdát. 2. perc: Killer átadásából Budai
szerezte meg a vezetést, 1:0. 3. perc: Bognár Zs. estében kapu mellé gurított. 4.
perc: Nedoba lövése, Dévényi lövése kerülte el a kaput. 5. perc: Killer lövése a kapufán csattant. 6. perc: Szántó lövése kerülte el a kaput. Dévényi lövése a kapu fölött landolt. Hol az egyik, hol a másik kapu
forgott veszélybe! 9. perc: szöglet után
Nedoba csúnyán kapu mellé lõtt. 10. perc:
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Tórizs átadása után Szabó A. lövése Bognár I.-ben akadt el. 11. perc: Killer nagy lövését Németh csak kiütni tudta. 13. perc:
Tórizs átadás helyett a lövést választotta,
feleslegesen. 14. perc: Szabó A. lövését
védte Bognár I. 15. perc: Tórizs nagy helyzetben Bognárba lõtte a labdát. 16. perc:
Kun lövése kerülte el a kaput. 19. perc: Barabás lövését Németh hanyag eleganciával
kirúgta a mezõnybe. 20. perc: szabadrúgáshoz jutott az Extrém. Dévényi egyenlített, 1:1. 21. perc: Szabó F. lendületbõl szerezte meg a vezetést, 1:2. 22. perc: Dévényi
kapufa! A kipattanó labdát Horváth Bognárba vágta. 24. perc: a jól játszó Dévényit
nem tudták tartani a Twister játékosai.
Bognár Zs. lövését Németh szögletre védte. 25. perc: egy megpattanó labdát Horváth lõtt be, 1:3. 26. perc: Szabó F. lõ kapu
fölé. Ebben a percben Horváth növeli az
elõnyt, 1:4. 28. perc: Dévényi talál a kapuba, 1:5. 30. perc: Dévényi tört kapura, nem
tudták szerelni, és a jó napot kifogó újabb
gólja után 1:6. 32. perc: Barabás átadásából Budai szépít, 2:6. 34. perc: Dévényi
buktatta Kunt. A szabadrúgásból nem lett
semmi. 36. perc: Bognár Zs. lövése kapu
mellé szállt. 36. perc: az Extrém az eredmény tartására törekedett, nem úgy a
Twister! Killer találatával 3:6. 38. perc:
Killer kapufa! 39. perc: Horváthot az utolsó pillanatban szerelte Kaló. Nagy mentés
volt! 40. perc: Killer találata állította be a
végeredményt, 4:6.
Nagy iramú mérkõzést játszott a két csapat. Kun szerint játékvezetõi segítséggel
nyert az Extrém.
Sárga lap: Horváth.
Góllövõk: Budai 2, Killer 2, illetve Dévényi
3, Szabó F., Horváth 2.
A mérkõzéseket vezette: Tóth István.
Tabella
1. FDL Kft.
2. Extrém
3. Légió 2000,
Agro Natur
4. Sárkeresztúr Kike
5. Twister Galaxy
6. Sárszentágota Öfi
7. Spuri
7. Dream Team
9. Bogárd Junior

11 9
11 8

1
2

1 61:15 28
1 69:28 26

11
11
10
10
11
11
10

2
1
1
1
-

2
5
4
4
9
9
9

7
6
5
5
2
1
1

54:13
42:40
43:37
37:37
16:56
21:63
30:84

23
18
16
16
6
4
3

Góllövõlista
1: Horváth Tamás, Dévényi Zsolt – Extrém, 21-21 gól.
3. Virág Zsolt – Légió 2000, Agro Natur,
17 gól.
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Minitorna a Videotonnál

2018. január 13-ára kapott meghívást a Sárbogárd SE U9-es csapata, hogy Székesfehérváron részt vegyen a Videoton FC szervezésében egy korosztályos tornán. A tornán
résztvevõ csapatok a házigazda mellett a szintén székesfehérvári Ikarusz–Maroshegy,
illetve a Gyirmót csapata.
Játéktérként két fedett 20x40-es mûfüves pálya szolgált, ahol 1x17 perces folyamatos játék zajlott, a mérkõzések között pár perces pihenõkkel. A kétórásra tervezett tornán
minden csapat kétszer játszott mindenkivel, tehát mindenki kapott esélyt a visszavágóra.
Az eredményeket tekintve a Maroshegy, illetve a Gyimót csapatai ellen nagyon szép játékkal mind a négy mérkõzésen sikerült gólokkal nyerni. A Videoton csapata ellen az elsõ mérkõzésen még sikerült felvenni a versenyt, a visszavágóra sajnos elfáradtuk és nem
sikerült meglepetést okozni.
Résztvevõk – Sárbogárd SE: Rostás Bence, Mohai Zsolt, Nemes Benedek, Papp Noel,
Bór Dávid, Vinczellér Levente, Nagy Barnabás, Kiss Milán, Ihász Benedek, Varga Lázár, Tóth Dávid.
Edzõ: Sallai Attila, Bór József.
Külön öröm, hogy a Videoton csapatában a legjobb teljesítményt a szintén sárbogárdi
Ratkai Ádám nyújtotta.
Gratulálok, fiúk, további sok sikert!

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

Sallai Attila felkészítõ edzõ

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44
Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu
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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Redõnyös 06 (30) 966 8446
Alig használt Dormeo Renew memóriahabos fedõmatrac
140x200x6 cm-es eladó. 06 (20) 405 7366
3

Extra száraz tûzifa eladó 15.000 Ft/m . 06 (30) 665 6101
2

38 m -es egyszobás lakás olcsó rezsivel az Ady Endre utcán eladó!
06 (20) 226 7080
Tûzifavásár! Hasított cser: 3100 Ft/q, hasított akác: 3600 Ft/q, hasított vegyes tûzifa: 3100 Ft/q. Ingyenes házhozszállítás! Papp János, Simontornya. Telefon: 06 (20) 406 9267 (0562714)
Sertéstelepre állatgondozót keresek. 06 (30) 567 4845
Munkalehetõség sírkövesnél 06 (20) 9177 980
3

Tûzifa eladó, száraz minõségû, 13.000 Ft/m -tõl. 06 (70) 671 1935
Közmûvesített telek a Kossuth Lajos utcában eladó, 340 négyszögöl. 06 (20) 245 7645
Farsangi jelmezek kölcsönzése 2018. január 15-tõl Sárbogárdon
az Ady Endre út 149. szám alatt, az OTP-vel szemben.
3

Jó száraz tûzifa eladó. Hívjon bizalommal! 16.000 Ft/m . 06 (70)
636 0017
Antik bútorok eladók. 06 (20) 201 1314. (0562878)
2

SÁRHATVANBA, A ZICHYFARMRA,
340 LE-s Case Ih Magnum traktorra és
egyéb gépre keresünk
GPS-kezelésben jártas TRAKTOROST,
valamint EO JUMZ öreg kotróra jogosítvánnyal
rendelkezõ NYUGODT KEZELÕT,
munkatapasztalattól és végzettségtõl függõen
bruttó 1.200–2.000 Ft/óra bérezéssel.
Telefon:
06 30 9381 681 vagy 06 30 3400 224
Danielle Steel, Cynthia Parker és Sidney Lawrence
KÖNYVEK ELADÓK 150 Ft-os darabáron.
06 20 405 7366
Sárbogárdi TESCO áruházba azonnali kezdéssel
DÉLELÕTTÖS TAKARÍTÓNÕT keresünk.
06 30 469 5774

Sárszentágotán, a faluközpontban 3x400 m -es, emeletes magtár
2
és cca 700 m -es raktár sürgõsen eladó. A magtárépület szépen
felújított, új tetõborítás, csatorna, vakolás stb. Vastag falu, egészséges faszerkezetû. Az infrastruktúra adott (ipari áram, víz stb.)
Bármilyen tevékenységre alkalmas. Érdeklõdni: 06 (20) 314 7741es telefonon.

VAGYONÕRT keresek Sárbogárdra,
nettó 800 Ft/óra.
+36 70 421 3900

Jól mûködõ, bérfõzést végzõ szeszfõzde eladó. Telefon: 06 (30)
285 1041 (0562879)

JÓTÉKONYSÁGI BÁL
Szeretettel várunk mindenkit az
alsótöbörzsöki jótékonysági óvodásbálra!

2018. február 10., szombat, 19 óra,
Patkó csárda
Belépõjegy: 3000 Ft/fõ, ami tartalmazza a vacsorát is.
A jegyek elõvételben megvásárolhatók
a töbörzsöki óvodában és a Finomságok boltjában.
Program: köszöntõ, mûsor, vacsora, tombola, tánc.
Az élõ zenét Mészáros Gábor szolgáltatja.
Kérjük, részvételi szándékukat február 7-éig jelezzék!
Jótékonysági szándékukat a támogatói jegy
megvásárlásával is megtehetik.
Várunk mindenkit egy hangulatos, zenés estére!
Siófoki autóipari partnerünk részére keresünk

OPERÁTOR ÉS GÉPKEZELÕ MUNKAKÖRÖKBE
MUNKATÁRSAKAT,
INGYENES BUSZJÁRATTAL!
Megemelt munkabérekkel és januártól belépési bónusszal
várjuk a jelentkezését irodavp@opuswork.eu e-mail
címen, vagy a 06 (70) 323 0001-es telefonszámon.
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Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN,
SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, 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.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
A következõ pár kötötte össze hivatalosan is élete fonalát Sárbogárdon január 20-án:

CSIZMADIA MÁRTA (Sárbogárd)
és BATÁRI FERENC (Sárbogárd).
A neveket az önkormányzat közlése
alapján, a házaspár hozzájárulásával
tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, a nehézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!
Szerkesztõség
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LAPELÕFIZETÉS
Kedves Olvasóink,
Elõfizetõink!
Lapunkra ebben az évben
is lehetõség van elõfizetni
a szerkesztõségben,
nyitva tartási idõben.
A lap ára változatlan:
1 évre 9.600 Ft
(48 lapszám x 200 Ft)
1/2 évre 5.100 Ft
(24 lapszám x 212,50 Ft)
1/4 évre 2.700 Ft
(12 lapszám x 225 Ft)
Bízunk benne, hogy ebben
az esztendõben is érdemesnek tartják megvásárolni a
Bogárd és Vidéke hetilapot,
melynek híreivel legjobb tudásunk szerint Önöket szolgáljuk.
Hargitai–Kiss Virág

A TÉL VIRÁGAI

