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A Dél-Mezõföld független hetilapja

Ölelés

www.bogardesvideke.hu

IPARI CENTRUM

Biztos van bõséges irodalma az ölelés
tudományosan bizonyított elõnyös hatásainak, sõt, terápiás alkalmazása is.
De egyszerû megtapasztalás által bármikor átélhetjük – remélhetõleg minél
gyakrabban – annak felszabadító hatását, amikor családtagunkkal, barátunkkal, szerelmünkkel fonódunk össze szorosan. Csak úgy, nem szükséges hozzá
különösebb alkalom. A lehetõ legnagyobb testfelületen érintkezve az érzékelési adóvevõink garmadája lép kapcsolatba és hangolódik egymásra némán, tiszteletet, szeretetet, összetartozást, nyugalmat, boldogságot sugározva.

Írás a 3. oldalon.

A Jüllich Technology Innovációs Kft. együttmûködési megállapodást kötött
a sárbogárdi önkormányzattal technológiai és képzési területen.

Egy jólesõ ölelés mágneses terébõl nehéz kibontakozni. Van egy töltöttségi
pont, amit el kell érni ahhoz, hogy magunktól leváljunk, lefejtsük a karunkat
egymásról.
Sok kimondatlan gondolat feloldódik
és értelmét veszti az ölelésben. Eltömõdött források fakadnak fel. Az ölelés
elemi táplálék, hogy jól érezzük magunkat a bõrünkben.
Hargitai–Kiss Virág

Írás a 10. oldalon.

Kicsi ízelítõ a télbõl

2

HIRDETÉSEK

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

2018. február 8. Bogárd és Vidéke
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A Jüllich Technology Innovációs Kft.
IPARI CENTRUMA
„Jó szakemberekre építkezve eredményes ipari centrumot szeretnénk létrehozni” – fejtette ki Jüllich
József, a Jüllich Technology Ipari Gyártó Központ Sárbogárd tulajdonosa lapunknak a cég Árpád utcai telephelyén arról beszélve, milyen változások mennek végbe a néhai ásványvíz-palackozó területén. Csatlakozott
hozzá a helyi cégvezetõ, Bereczki Tamás is.

A korábban elhanyagolt ingatlan rendbe szedése jelenleg is zajlik.
Ugyanis szinte semmilyen infrastruktúrával nem rendelkezett a
terület, amivel csak a megvásárlást követõen szembesült igazán a
tulajdonos. Hogy mi vonzotta akkor ide Jüllich Józsefet? A cég lehetõséget keresett, ahol építkezni tud. Fehérváron nem talált
megnyerõ területet. Egy ismerõs ajánlotta a cégtulajdonos figyelmébe ezt a sárbogárdi ingatlant, mely akkor már egy budapesti ingatlan-befektetõ cég tulajdonában volt. 6 hónap tárgyalást követõen sikerült megvásárolnia a Jüllich Technology Innovációs
Kft.-nek a területet. Sárbogárd mellett szólt az elsõ látásra azonnal beköltözhetõ csarnok. De miután fény derült arra, hogy se víz,
se villany, szeptemberben gõzerõvel nekiláttak a terület rendezésének, a beköltözés pedig decemberre tolódott. A gáz bevezetése
körülbelül két hónapot vett igénybe. A szennyvízátemelõ érkezését most várják. A hátsó területen lévõ törmelékrengeteget pedig
késõbb tervezik feldolgozni és hasznosítani. Sok segítséget kaptak az önkormányzattól, a munkaügyi központtól, és a helyi vállalkozásokkal is jó kontaktus alakult ki, ahonnan az ingatlan rendbetételéhez szükséges anyagokat szerzik be folyamatosan. Egyébként is fõ elve a Jüllich Technology Innovációs Kft.-nek, hogy lehetõleg helyi beszállítókra és kapcsolatokra alapozzanak.
Jüllich József bízva a helyi emberek szorgalmában és szaktudásában kezdte el építeni szakmai menedzsmentjét, melynek helyi vezetésével Bereczki Tamást bízta meg, aki a napi feladatok mellett
a helyi tapasztalatokra alapozva látja el tanácsaival a tulajdonost.
Részben a munkaügyi központ segítségével (25 fõ tartós, regisztrált munkanélküliként került ide), részben pedig ismeretségek és
szakmai rátermettség révén építették fel a jó helyi szakemberekbõl álló, jelenleg 32 fõs gárdát. Így mindenki felelõs valamilyen
szinten azért az emberért, akit beajánl; közös érdek, hogy ne kerüljön olyan a csapatba, aki nem oda való. Olyan embereket kerestek és keresnek, akik nem munkahelyet, hanem munkát keresnek, és van bennük megfelelési vágy. Csak akkor tud fejlõdni, növekedni a vállalkozás, ha minden benne dolgozó magáénak érzi
azt, és szorgalmával, szaktudásával hozzájárul annak sikeréhez.
Most forrja ki magát a jó mag, akikre lehet építkezni. Cél, hogy a
12 hektáros területen termelésre fogható csarnokok minden

négyzetmétere hasznos termelést támogató tevékenységgel bírjon, és további bõvítésre találjanak pályázati vagy egyéb pénzügyi
forrásokat.
– Szeretnénk aktív részesei lenni annak, hogy pár év múlva ne hátrányos térségként tekintsenek Sárbogárdra, hanem egy fejlõdõ
ipari bázissal rendelkezõ, helyi munkalehetõséget biztosító, jól élhetõ városra – jelentette ki a cégtulajdonos.
Használható, gyártásra alkalmas terület jelenleg csak a nagy csarnok (ahol régen az ásványvíz-palackozás folyt), melynek hibáit kijavították. De gõzerõvel folyik a többi ipari tevékenységre alkalmas csarnokok felújítása is. A tetõk szigetelése egyúttal jó csapatépítõ feladat is volt. Decemberben elindult a gyártástechnológiák
telepítése, a beköltözés. A Jüllich Technology Innovációs Kft.
fémipari technológiákkal foglalkozik, fõ tevékenységük az egyedi
gépek tervezése, kivitelezése, PVC-nyílászárógépek gyártása,
forgalmazása. Emellett lemezmegmunkálással, tartószerkezetek
és egyedi konténerek gyártásával is foglalkoznak; nemsokára érkezik a lézervágó, lemezstancolók, hajlító- és vágóberendezések.
Tervben van egy porfestõüzem indítása is.
– Szeretnénk egy kis ipari centrumot létrehozni a sárbogárdi ingatlanunkon, ahol saját gyártásunk mellett más külsõ cégek is
megtelepülnek, így segítve egymás munkáját és további munkavállalók foglalkoztatását. Nagy lehetõség a sárbogárdi munkavállalóknak, hogy helyben tudunk napi 8 órás munkalehetõséget biztosítani, nem kell Dunaújvárosba, Székesfehérvárra utazni. Tisztes bérezést nyújtunk és szakmát is adunk sok ember kezébe –
mondta Jüllich József.
Még három-négy hónap szükséges ahhoz, hogy ne csak az elõkészítõ munkálatokra, hanem a termelésre tudjanak fókuszálni.
Annak megfelelõen terhelik az üzemet, hogy milyen szakembergárdát találnak. Jelenleg egy 4,5 milliárdos szerzõdés elõkészítése
van folyamatban, melyhez a jelenlegi csapat mellé 40-50 munkavállalót szeretnének fölvenni. Így építkezve fejlõdhet a Jüllich
Technology Innovációs Kft. helyben munkát biztosítva azoknak a
sárbogárdiaknak és környékbelieknek, akik dolgozni akarnak.
Hargitai–Kiss Virág
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A holló esete
Rendszeresek a szerkesztõségünkhöz érkezõ, Magyar Postával kapcsolatos fogyasztói panaszok, észrevételek, vélemények. Legutóbb a külsõ települések mostoha helyzetérõl kaptunk jelzést.
Sárbogárd külsõ településrészein – melyek 10 kilométernyire vannak a városközponttól – már korábban bezárták a postafiókokat, ami nagy felháborodást váltott ki.
Sárszentmiklóson nagy nehezen lett újra egy kis fiók, de a töbörzsöki és sárhatvani
fiókért folytatott lakossági megmozdulás sikertelen volt. Akkor az volt az ígéret,
hogy mozgóposta tölti be a keletkezett ûrt. Ez a rendszer azonban nem, illetve nem
megfelelõen mûködik, feltételezhetõen az alkalmazottak túlterheltsége miatt,
ugyanis van kézbesítõ, akihez több településrész is tartozik, melyek 5-10 km távolságra vannak Sárbogárdtól. Emiatt a levelek egyáltalán nem, vagy késõn érnek oda a
címzettekhez, kiszámíthatatlan idõpontban jár a postás, akinél föladhatnák a lakók
a küldeményeiket. Egy 120 Ft-os levéllel beutazni Sárbogárdra, ahol postahivatal
üzemel, 300 Ft-ba kerül busszal, gépkocsival se olcsó – ha van egyáltalán valakinek
autója. Az utazás anyagilag és fizikailag is megterhelõ fõképp az idõseknek, kisgyermekes szülõknek, nehéz élethelyzetben élõknek. A külsõ településrészeken mûködõ vállalkozásoknak pedig kifejezetten kárt okoz a posta megbízhatatlansága. A jelenlegi állapotot az adófizetõ állampolgárok hátrányos megkülönböztetésnek tartják az állami cég részérõl.

A Magyar Posta
légvonalban mér
A Magyar Posta Zrt. a fenti problémára a
következõképpen reagált:
„A levelében említett Sárhatvan és Töbörzsök településrészek Sárbogárd város belterületéhez tartoznak, és mint ilyen, arra
nincs jogszabályi kötelezettsége a Magyar
Postának, hogy külön szolgáltatóhelyet
mûködtessen ezeken a településrészeken.
Korábban valóban mûködött ezen a két
környéken külön posta: Sárhatvanban
2009 októberében zárt be, Töbörzsök településrészen pedig 2007-ig mûködött.
Mindkét településrészen egyesített kézbesítõ látja el a kézbesítést, akinek nem feladata a küldemények felvétele, ezért arra
sincs kötelezettsége, hogy konkrét idõpontokat jelöljön meg, amikor felvesz küldeményeket.
A mobil posta szolgáltatási forma szintén
nem indokolt a két belterületi városrészen.
A mobilposták ugyanis jellemzõen a postával nem rendelkezõ, önálló településeken
látják el a postai szolgáltatásokat.
Sárbogárd település postai ellátását tekintve a területi hozzáférésre vonatkozó
szabályokat a Magyar Posta teljesíti. A
2012. évi CLIX. tv. 16. § 3. p. szerint az

egyetemes postai szolgáltató az egyetemes
postai szolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges hálózatát köteles úgy szervezni, hogy a felvételi pontok – bele nem
értve a levélgyûjtõ szekrényeket – ne legyenek légvonalban 5 km-nél távolabb a
lakosság 95 %-ától és légvonalban 10 kmnél távolabb a lakosság 99,5 %-ától.
Sárbogárd 12 ezer fõs lakossággal rendelkezõ város, a fent említett jogszabály ekkora városra legalább 1 postahely fenntartását írja elõ, itt azonban nem egy, hanem 2
postahely mûködik, amelyek a városban
jelentkezõ postai forgalom zavartalan lebonyolításához elegendõ kapacitással rendelkeznek. Így új szolgáltatóhely létesítését sem a jogszabályi elõírások, sem a
forgalmi jellemzõk nem indokolják.”

Csak térkép e táj?
Nem igazán értem, miért légvonalban mér
a posta, amikor már nem holló szállítja a
leveleket, hanem közúti jármûvek.
Már nem elõször tapasztalom, hogy a Magyar Posta panaszkezelése egyenlõ az ügyfél lepattintásával. Minõsíthetetlen a pökhendi stílus, megengedhetetlen, hogy egy
(elvileg) szolgáltató, ráadásul állami, az állampolgárok adójából fenntartott cég fi-

gyelmen kívül, megoldás nélkül hagyjon
egy létezõ problémát.
Vállalkozásként nekünk is meggyûlt már a
bajunk a postával: volt, hogy újságot tartalmazó leveleink tûntek el rendszeresen; egy
ajánlott levélként (persze drágábban) föladott levélnek, amiben számla volt, nyoma
veszett, pedig épp azért adtuk fel ajánlottként, hogy követhetõ legyen; volt negatív
tapasztalatunk csomagküldéssel és elsõbbségi küldeménnyel is. A posta zokon vette,
hogy elõvetettük a panaszkönyvet. A kivizsgálás „eredménye” minden esetben a
nullával volt egyenlõ, tehát a megfelelõ
jogorvoslat nem biztosított.
Most már amit csak lehet, azt a postát mellõzve juttatunk el a címzettekhez. De így is
van, amiben megkerülhetetlen a posta. Tehetetlennek érzi magát az ember egy ilyen
monopolhelyzetben lévõ és sajnos egyeduralkodó módjára is viselkedõ szolgáltatóval szemben. Éppen ezért a fogyasztók nevében ezzel az írással hívom fel a döntéshozók figyelmét a sürgetõ változtatásra,
beavatkozásra, mert a helyzet tarthatatlan! Szégyenletes, hogy a postai szolgáltatás színvonala a postai díjak emelkedésével fordított arányban alakul. A szatócsbolttá vált, biztosítástól kezdve gázügyeket
intézõ posták képtelenek a posta eredeti
küldetésére koncentrálni.
Talán ha holló vinné a leveleket a címzettekhez, kevesebb lenne a probléma. A holló azonban elszállt (vagy inkább megtollasodott és lezuhant, mert ha nem is szarka,
de sokat akart és nem bírta a farka?). Helyére kürt került, amit én most jó hangosan
megfújok, hogy a minisztériumban is meghallják: az információs szupersztrádán haladni kell, nem totyorogni!
Hargitai–Kiss Virág
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Segítség, tanú lettem!
Még 2009-ben történt egy csoportos garázdaság. Van olyan résztvevõ, aki már nem is él,
de az ügy végére azóta se került pont, ami önmagában is megér egy misét. Hát még az az
elgondolkodtató kalamajka, amit az egyik tanúnak kellett elszenvednie, mintegy a bürokrácia balegyeneseként.
A sárbogárdi születésû Herold János – aki 2011 óta Keszthely lakója és önkormányzati
képviselõje – jelen volt a kilenc évvel ezelõtti eseményen, ezért négy-öt alkalommal beidézték a bíróságra tanúként. A legutóbbi tárgyalás 2018. január 31-én zajlott le a sárbogárdi bíróságon. Döntés ezúttal sem született, amin már meg sem lepõdik az ember.
Herold János csak a véletlennek köszönheti, hogy tudomást szerzett arról: tanúként várják a nevezett tárgyalásra. Tértivevényes idézést nem kapott. Hogy ez a bíróság, vagy a
posta mulasztása-e, azt nem tudni. Egyik ismerõse szólt neki, hogy öt nappal a tárgyalás
elõtt a bíróság elõvezettetési parancsot adott ki a keszthelyi rendõrkapitányságnak. Mivel az elõvezettetés „ára” 30.000 Ft, amit az elõvezetett személynek kell fizetni, Herold
János jelezte a sárbogárdi bíróságnak és a keszthelyi rendõrségnek is, hogy szükségtelen
intézkedniük, mert jelen lesz a tárgyaláson, habár hivatalos értesítést, ugye, nem kapott.
Jelzése süket fülekre talált, január 31-én kora reggel, 6.30-kor megjelentek az egyenruhások Herold lakásánál, de a tanú akkor már úton volt Sárbogárdra. A 30 ezret így sem
úszta meg.
Fölháborító és megalázó, hogy egy tanút úgy kezelnek, mint egy bûnözõt, és a bürokrácia
merevsége, lassúsága, malõrje miatt a tanúnak kell fizetni. Olyan, mintha jogszabályokba bújtatott sarcolás folyna. A szépen csengõ tanúsegítés csak ámítás? Az adóforintokból fizetett tisztviselõk nem az állampolgárokért vannak? Ezzel csak azt érik el, hogy inkább senki nem tanúskodik, hogy ne kelljen évekig rettegnie az ezzel járó következményektõl.
És végül egy nagy költõi kérdés, mely nem csak erre az ügyre igaz: miért ennyire magatehetetlen a bíróság, hogy közel egy évtizede képtelen döntést hozni egy ügyben? Ez a tempó valahogy a Zootropolis címû mesefilm egyik jelenetében szereplõ hivatalt juttatja
eszembe.
Hargitai–Kiss Virág

KÉK HÍREK
FÖLSZERELKEZETT
Egy sárbogárdi áruház biztonsági szolgálatának munkatársai kértek rendõri segítséget
2018. február 4-én délután, mivel egy kisbajomi férfi közel húszezer forint értékben
elektronikai eszközöket, karórát és sportruhanemût próbált meg a ruházatába rejtve, fizetés nélkül az áruházból kivinni, azonban a biztonsági õrök tetten érték. A kiérkezõ járõrök a 21 éves férfit a helyszínen elfogták és a rendõrkapitányságra elõállították, ahol a
kihallgatását követõen a nyomozók szabálysértési õrizetbe vették.

Kérdezték
EXTRÉM SPORT A 63-ASON
Az úgynevezett biciklisávban, a 63-as út
szélén a nagy forgalom miatt hamar összegyûlik a szemét, szilánk és por. Mivel a takarítás rendje nem követi a kosz szaporodásának ütemét, a kerékpárosok terepkörülmények között kénytelenek lavírozni,
ami esõben sárral, száraz idõben porral jár.
Tehát az emberi szervezet számára egyébként jótékony hatású kétkerekûzés gyakorlatilag testi épségre veszélyes extrém
sportként ûzhetõ csak jelen állapotok közt
a 63-ason.
Lakossági fölvetésként hangzott el, hogy a
város beszerezhetne egy seprõ- és locsolóautót, amivel gyakrabban és hatékonyabban lehetne tisztítani az út szélét.

BÍRSÁGOLNI KELLENE
Szintén lakossági álláspont, hogy megérné
a városnak egy szigorú közterület-felügyelõt foglalkoztatni, aki a szabálytalanul parkoló autósokat megbírságolná például az
új üzletközpontban, ahol a többszöri önkormányzati felhívás és a táblák ellenére
magasról pottyantanak a szabályok betartására, vagy a Friss pékség elõtt, ahol már
kamionok, traktorok is szívbaj nélkül megállnak pékáruért és sokan ész nélkül állnak
meg „ahogy esik, úgy puffan” módon. De
lehetne simán büntetni a buszmegállóban
dohányzásért és szemetelésért is.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

ORVOSI ÜGYELET MÛKÖDÉSI RENDJE ÉS HÍVÓSZÁMA:
HÉTKÖZNAP 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.

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

HÉTFÕ, DR. SOMOGYVÁRI KATALIN, 06 (20) 555 3369;
KEDD, DR. CSANÁDI JÓZSEF, 06 (30) 540 3598;
SZERDA, DR. FARKAS JÁNOS, 06 (20) 927 9213;
CSÜTÖRTÖK, DR. JARABIN JÁNOS, 06 (30) 928 5500.
Hétfõtõl péntekig, 7.00 órától a rendelés megkezdéséig
a Sárbogárd város területén mûködõ
HÁZIORVOSOK ORVOSI KÖRZETENKÉNT SÜRGÕSSÉGI ESETEKBEN
RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK.

HOPPON MARADT
INFARKTUSSAL
– Január 30-án reggel 7 óra körül infarktust kaptam az utcán – meséli egy sárbogárdi lakó. – Egy fiatalember sietett a segítségemre és bevitt gépkocsival a rendelõintézetbe, ahol azt mondták, nincs ügyelet.
A fiatalember gyorsan a mentõállomásra
vitt, ahol nagyon segítõkészek voltak a
mentõszolgálat dolgozói, elláttak és beszállítottak Fehérvárra. A mentõknek és a
Szagri családnak ezúton is köszönetet szeretnék mondani, hogy segítettek a bajban.
Az viszont hogy lehet, hogy se ügyelet, se
orvos nincs reggel a rendelõben? De legalábbis a személyzet segíthetne orvost hívni sürgõs esetben, amikor valaki állapotánál fogva képtelen erre!
Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág
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FÁBA FARAGOTT
TÖRTÉNETEK
Ha már nem is kapaszkodik gyökerével a földbe egy fa, mégis élõ, lélegzõ marad.
Amikor egy fafaragó nekilát megformálni a fát, összehangolódva a nyers anyag
lüktetésével elõhívja annak valódi lényét, melyet a törzs magában rejtett. Ezért is
érezzük úgy, hogy mesélnek a fák. HUSZÁR LÁSZLÓ somogyi fafaragó keze
nyomán a tízparancsolattól a székely kapuig számos fa öltött új formát. A mester
gazdag kiállítása pénteken este nyílt meg sárbogárdi József Attila Mûvelõdési
Központ kamaratermében a „Kultúrházak éjjel-nappal” rendezvénysorozat keretében.
be a kiállított alkotásokat. Vigyék hírül az
alkotó munkásságát!
Molnár Tamás hagyományõrzõ, Laci bácsi
egyik barátja azt hangsúlyozta: – Az alkotó
a megfoghatatlanból megfoghatót készít.
Messzemenõ tisztelet, hit, tudás, állhatatosság, kézügyesség, komoly munkabírás
jellemzi. A magyar motívumok nála tartalommal vannak tele, mindennek jelentõsége, mondanivalója van. Érintsék meg a
munkákat, ostromolják bátran kérdésekkel Laci bácsit.

Horváth István, a mûvelõdési ház vezetõje
köszöntötte az egybegyûlteket, köztük a
Balatonendrédrõl érkezetteket, a somogyi
település polgármesterét és Sárbogárd alpolgármesterét.

A tárlathoz Gutman Levente tánca teremtett hangulatot, akinek lépéseit Viasz
Zoltán furulyajátéka kísérte.
Kovács György, a Fejér Megyei Mûvelõdési Központ címzetes igazgatója úgy fogalmazott: – Amikor betoppantam ebbe a helyiségbe, úgy éreztem, hogy egy szentélybe
lépek. Ezek a képek nemcsak fafaragói al-

kotások, hanem nagyon mély érzéseket,
történeteket közvetítenek felénk. A magyar történelembõl, fõleg a honfoglalás
koráról láthatunk számos táblaképet, valamint külön felhívnám a figyelmet a bibliai
tárgyú képekre. Valamennyi alkotás nagy
gonddal, aprólékossággal, átéléssel készült. Huszár Lászlónak nagyobb munkái,
kopjafái az ország több pontján láthatók,
fõképp Balatonendréd és Zamárdi környékén. De itt vannak a mindennapi élet
eszközei is, melyek felidézik a régi somogyi
pásztorokat, akik a betyárvilág történeteit,
mozzanatait faragták, karcolták fába,
csontba, vagy épp a tölgyesekben makkoltatott állatokat, életképeket örökítettek
meg széktámlán, boton, használati tárgyakon. Nagy szeretettel ajánlom figyelmük-

Érdemes tartalmas kikapcsolódásként elmélyedni, gyönyörködni a tárlat darabjainak hihetetlen precizitással megmunkált
részleteiben! Olyan ez, mintha egy csodaerdõben sétálnánk.
Hargitai–Kiss Virág
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TAVASZVÁRÓK
A megyei népdaléneklési verseny sárbogárdi
területi fordulóját a „Kultúrházak éjjel-nappal” rendezvénysorozat keretében tartották
meg a József Attila Mûvelõdési Központban
2018. február 2-án, pénteken délután.
A népi idõjóslás alapján a medvék nem látták
meg az árnyékukat aznap, a borongós idõben
nem mentek vissza a barlangjukba, így bizakodhatunk a korai tavaszban. A fellépõ énekesek (13 produkció) már azon a délutánon
derût és tavaszt csaltak a nézõk és a zsûri arcára.
Vakler Anna, a zsûri elnöke így méltatta a
verseny színvonalát:
– Rendkívül jól éreztük magunkat. Valamennyi produkció hozzánk beszélt, az énekesek kapcsolatba léptek velünk, hozzánk
szóltak a dalok, volt mondanivaló és tartalom
minden egyes mûsorszám mögött.
Nemcsak a legkiválóbb tehetségek képesek
ezt átadni; aki szívvel-lélekkel és tisztán énekel, az élményben részesíti a hallgatóságot,
közösséget teremt. A csoportos munka során
a közös éneklés nem mentesít a felelõsség
alól, minden egyes énekes ugyanúgy, egyénileg is beleteszi a sok munkát, mindezt a
csoport haladása és fejlõdése érdekében.
A zsûri további tagjai (Németh István és Varró János) méltatták a felkészítõk és a szülõk
erõfeszítéseit is. A fellépõk mûsora után tavaszváró közös éneklésre is sor került.
A szakmai testület az alábbi bemutatkozókat
invitálta a megyei döntõbe:
Csülleng, Pityer, Babszem, Bakafityere, Majorán, Kendermorzsa (Sárszentmiklósi Általános Iskola); Mészárovics Szonja (Egressy
Béni Református Mûvészeti Középiskola);
Tóth Boróka Panna, Pongrácz Lili, Dosenciuc Levente (Móri Pászti Miklós AMI);
Illés Dóra (Dr. Kovács Pál Ált. Isk. AMI).
Köszönjük szépen Sárbogárd városnak, a József Attila Mûvelõdési Központnak és Horváth István igazgatónak, hogy befogadták
versenyünket! Jönnénk jövõre is … ha szabad?!
Fejér Megyei Mûvelõdési Központ
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A MI VILÁGUNK / HITÉLET

A FELELÕTLEN
FELELÕSSÉGRÕL
Nem tudom, melyik esetet említsem.
Például sorban állnak valahol az emberek. Mondjuk egy pénztárnál. Egyszer csak felrobbannak. Tehát békésen vártak arra, hogy
sorra kerüljenek. Valamelyikük, akinek mellény helyett bombák
voltak a zakója alatt, mûködésbe hozta a bombákat. Minden jelenlevõ megsüketült egy idõre a dörrenéstõl, hatalmas tûzgolyó
lobbant föl, s a következõ pillanatban véres hullák borították el a
kövezetet, ott feküdt Iksz bácsi, a rendelõintézet ruhatárosa és Ipszilon kisasszony, a fõposta irodistája, meg további huszonnyolc
ember. Ezek sem egymást, sem a robbantót nem ismerték, semmi
közük nem volt a világpolitikához, egyszerûen csak vasúti menetjegyet akartak váltani, hogy hazautazhassanak a szüleikhez vagy a
gyermekeikhez. Az eset magának a robbanásnak az erejével mutat meg valami lényegeset az emberrõl, mint élõlényrõl. Minden
újságban nagy cikkek tárgyalják a merénylet ügyét, de egyik cikk
sem tud választ adni arra a kérdésre, hogy miért kellett meghalnia
Iksz bácsinak és Ipszilon kisasszonynak.
Pár nap múlva egy, az esemény helyszínétõl ezer kilométerre létezõ szervezet nyilatkozatot ad ki, hogy felelõsséget vállalnak a
robbantásért.
Nesze neked!
Mit jelent ez a kifejezés, hogy „felelõsséget vállalnak”? Följelentik
magukat a bíróságon, hajlandók büntetést, börtönt, akasztófát
vállalni? Eszükben sincs. Vagy esetleg odaállnak a megölt emberek hozzátartozói elé, és a mellüket verve elismerik, hogy õk követték el a gyilkosságot, és vállalják a következményeket? Netán
vállalják a felmerülõ temetési, esetleg kórházi költségeket? De

Fotó: internet

eresszük szabadjára a képzeletünket, próbáljuk meg a „felelõsség” szót konkrétan értelmezni: lehetséges, hogy a robbantás kiagyalói, a végrehajtás elrendelõi egy mezõségen önmagukat is
fölrobbantják a felelõsségtõl áthatva, életért életet adva, halálért
halált szenvedve? Ha nem volna halálosan komoly a dolog, szinte
nevetségesnek mondanánk. Mivelhogy a politika egyes szereplõinek a fennkölt szavai nevetségesen nem jelentenek semmit. Ez
ilyen szakma. Akármit lehet mondani. Nem szabad azzal törõdni,
hogy a szavak eredetileg valós jelentéssel bíró jelek voltak, de az
adott helyzetben nem jelentenek semmit. Nyugodtan lehet használni õket, nem lesz semmi bajuk belõle. Szó sincs semmiféle felelõsségvállalásról. Ha igazán el akarjuk nevezni, inkább a felelõtlenség-vállalás nevet kellene használni.
Az emberiség nagy része, tehát a munkások, parasztok, értelmiségiek egyáltalán nem értik, miért vannak olyan szervezetek, amelyek öléssel foglalkoznak, miért kell elvenni olyanok életét, akiket
soha nem láttak, akikkel szemben semmiféle harag vagy indulat
nem lakozhat a szívükben, akik nekik semmit, de semmit nem ártottak. Mindig újra és újra rá kell döbbenni arra, hogy az emberi
fajban vannak olyan beltenyészetek, ahol nem létezik erkölcsi
gátlás. De miért kell valami hangzatos hazugsággal mentséget találni a menthetetlenre? Biztos van valami magyarázat, amelyet
azonban jótékony homály borít.
Azt hiszem, reménytelen vállalkozás lenne megpróbálni rábeszélni jó pár politikust, hogy ne hazudjanak.
L. A.
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Egyforma minden ember?
Késõre járt. Tulajdonképpen befejeztem mára a munkát. Lezajlott
a nagy összejövetel. Minden rendben folyt. Utána még beszélgettem a barátommal errõl-arról. Hazafelé tartva borzasztóan szomjas lettem. Megfordultam, és visszamentem a városközpontba. A
vásártér közelében fényreklámot láttam: TEJBÁR. Gondoltam,
oda bemegyek és iszom valamit.
A helyiségbe lépve észrevettem, hogy a tulajdonos nyilván cserélõdött. Amikor egy Coca-Colát rendeltem, kiderült, hogy jól sejtettem. A pincérnõ gint akart adni. A hely csak gyéren volt megvilágítva vörös lámpákkal. A színpadon a beat-zenekar az aranyszínû zsakettet viselõ menedzserrel tárgyalt. Nem volt nagy forgalom, pedig
lehetett már tizenegy óra.
A rejtély megoldását egy nagy plakáton olvashattam:
„Mr. X minden hétfõn fiatal tehetségeket keres.”
Hamarosan próbálkozott is egy ilyen „tehetség”. A többi vendég
tovább folytatta a beszélgetést. Egyesek odakiabáltak: „Búúú!”
Csak néhány fiatal lány figyelte érdeklõdve az ifjú „mûvész” tekerõdzését. A hangja nem volt különös, a mozdulatai sem újak.
Miután a második is befejezte esetlenkedését, az a gondolatom támadt, hogy éneklek egyet. Istentõl hangot kaptam – miért ne használnám egyszer itt az Õ dicsõségére. Mr. X beleegyezett, a „band”
ráhangolódott ritmusomra és hangfekvésemre, az egyik gombafejû
átadta a gitárját – kezdhettem. Elõtte néhány szóval kértem a publikumot, hogy ne tekintsenek a verseny résztvevõjének, és ne táncoljanak, mivel nem tánczenét adok elõ.
Az ének, amit énekeltem, Amerikából származik. Elmondja egy fiú
történetét, aki hall a faji összecsapásokról, és most azt kérdi, hogy
Isten fekete, vagy fehér. A bár elõtt álló urak közül néhányan megfordultak.
Igen, jól hallották, a refrén így hangzott: „Vajon Isten fehér, vajon
Isten fekete, néger õ, vagy barna, fehér, vagy vörös? – Nem egyforma minden ember Isten elõtt?”
Az utolsó vers bibliai történetrõl szól: Jézus egy asszonnyal beszél
Jákob kútjánál, aki olyan néphez tartozik, melyet a zsidók megvetnek. Jézus azonban nem ismert faji különbséget. Az asszony alig
tudta felfogni, hogy egy zsidó szóba áll vele. Még jobban elámult,
amikor Jézus közölte, hogy élõ vizet adhat neki, s ha abból iszik,
többé nem szomjazik meg. Soha többé! Aztán Jézus le is leplezte
õt. Érdeklõdött a férje iránt. Az asszony azt felelte, hogy nincs férje, és Jézus igazat adott neki. „Öt férjed volt már, és akivel most
élsz, az nem a férjed.” A samáriai nõ felismerte, hogy nem közönséges emberrel van dolga, hanem a Messiással. Lelkiismeretében találva érezte magát.
Nem volt többé maradása, berohant a városba, és mindenütt elmondta: „Jöjjetek, nézzétek meg! Találkoztam egy emberrel, aki
mindent megmondott nekem, amit cselekedtem. Vizsgáljátok
meg, nem ez a Krisztus?”
Senki nem fütyült, amikor befejeztem, nem is kiáltották, hogy
„búúú”, ellenkezõleg, különös figyelmet tapasztaltam. A jelenlevõk abbahagyták a beszélgetést.
A végén megtapsoltak, és kértek még egy éneket, úgyhogy elénekeltem egy néger spirituálét: „Te, Uram, Te, Uram, gondolsz rám,
messze a kék ég felett.”
Amikor visszamentem az asztalomhoz és megittam a maradék Coca-Colámat, odajött hozzám egy fiatalember.
„Ismerem Önt – mondta –, ma este ott voltam a rendezvényükön,
és lenne néhány kérdésem.” Hosszan beszélgettem vele. Úgy volt õ
is, mint a samáriai asszony. Nem tudott megbirkózni a problémáival, megoldást keresett, kiutat az elrontott élethelyzetbõl, és nyugalmat talált gyötrõdõ szívének. Következõ naptól kezdve ott volt
az evangélizációs összejöveteleken. Részt vett a hétvégi csendesnapon. Amikor hónapokkal késõbb ismét ebben a városban jártam,
úgy találtam õt, mint egy ifjúsági csoport munkatársát. Megtapasztalta Isten szeretetét, és Jézus Krisztust most mindennél jobban
szerette.
Egyébként Isten szeretete nemcsak neki szól és a samáriai asszonynak, hanem neked is. Õk örültek ennek az isteni szeretetnek, és viszontszeretettel válaszoltak rá.
W. H.
Forrás: Élet és Világosság, 2009/1.
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KAPHATÓ
Hargitai Lajos

VÁNDORLÁSOK
KÖNYVE

AJÁNLÓK / EMLÉKEZÉS

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
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Búcsú
Sárközi Imrétõl

***

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

TÉGLÁK
A FALBAN

Kovácsné Komáromi Edit: Huszár Dezsõ
közéleti munkássága és utóélete

címû kötete

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

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

kapható a
szerkesztõségben
2.500 Ft-os darabáron.

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

Kiss Józsefné: Életem – Apám emlékére

KÉPESLAPOK
A RÉGI ÉS ÚJ
SÁRBOGÁRDRÓL!
Kaphatók
szerkesztõségünkben
50 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.

A kötetek megvásárolhatók
a szerkesztõségben.

Váratlanul ért bennünket a hír, hogy Sárközi
Imre meghalt. Még a napokban beszélgettünk, amikor az utcán összefutottunk. Aztán
váratlanul, s mivel egyedül volt, amikor a lakásában rosszul lett, a segítség lehetõsége
nélkül érte a halál. A hozzá kártyázni, beszélgetni járó baráti társaság hiába zörgette az
ajtaját, nem nyitotta ki.
Imre a sárbogárdi közélet ismert szereplõje
volt. Részt vett számtalan közösségi megmozdulásban szinte már gyermekkorától
kezdve.
1937. március 30-án született egy nyolcgyermekes családban. Mivel jó eszû fiú volt, taníttatták. Abba a nevezetes osztályba járt, amelyik az 1956-os forradalmi eseményekben aktívan részt vett. Tagja volt a forradalmi diáktanácsnak, kint volt társaival a Hõsök terén a
tüntetésen. Elmondása szerint Lendvai
Gyurka bácsinak köszönhette, hogy megúszta, s 1957-ben érettségizhetett. Õ volt a lelke
az osztálytalálkozók megszervezésének.
Most májusra készítette elõ a 60. érettségi
találkozójukat.
Érettségi után a KTSZ-ben helyezkedett el,
onnan a járási tanácshoz ment dolgozni, végül a vasúttól ment nyugdíjba. Nyugdíjasként
se töltötte tétlenül az idõt. Tagja volt a Városszépítõ Egyesületnek, segített megszervezni a jelentõs ünnepi eseményeket, a Hõsök terei emlékmûegyüttes építésében is aktívan részt vett. Szenvedélyesen sakkozott,
aktív tagja volt a sakkszakkörnek, de a Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd munkájából is kivette a részét. A sárbogárdi természetjárók túráira mindaddig járt, amíg a lába
engedte.
Igazi szerelmi házasságban élt 2006-ig feleségével, akinek a halála nagyon megviselte. Vigaszt szeretett nevelt lányuk nyújtott számára gyászában.
Most Imre követi a szeretett Kedvest.
Temetése február 13-án, kedden, 16 órakor
lesz a Huszár-temetõben, ahol búcsúznak tõle a családtagok, barátok, ismerõsök, s mindazok, akik tisztelték Õt!
Hargitai Lajos
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A Cecei Óvoda januári eseményei
„Ép testben ép lélek”
Ez a régi görög közmondás volt a mottója a
Süni csoportban tartott 3 hetes projektnek. A projekt fõ célja az egészséges életmódra nevelés, egészséges életvitel igényének kialakítása, megerõsítése volt. Ennek a szemléletnek az alakítására az egész
nevelési év során nagy hangsúlyt helyezünk, de ezekben a hetekben még fokozottabb figyelmet kapott az egészséges életmód és minden ezzel kapcsolatos tevékenység.
Az elsõ héten a testrészek, az érzékszervek, ezek funkciói és a testápolás állt a középpontban. A gyerekek a testükkel kapcsolatban már sok ismerettel rendelkeztek, ezeket rendszereztük és újabbakkal
egészítettük ki.

A következõ héten az egészségünk védelme és a betegségek megelõzése volt a fõ témánk. Ennek keretében ellátogattunk a
gyógyszertárba, ahol a vitaminokról hallottak elõadást, kiemelve a természetes
tápanyagokban megtalálható vitaminok
fogyasztásának fontosságát. A dohányzás
káros hatásait bemutató baba hatásosan
szemléltette, hogy mennyire káros az
egészségünkre akár egy szál cigaretta elszívása is. Ezen kívül az alkohol és a drog
szervezetre gyakorolt hatását szimulálta a
drog- és részegszemüveg. A harmadik héten az egészséges táplálkozással foglalkoztunk. A zöldségboltban különféle zöldségeket, gyümölcsöket vásároltunk a gyerekekkel. Nyílt nap keretében a szülõkkel
együtt zöldség- és gyümölcssalátát, valamint gyümölcs- és zöldséglevet készítettünk. Majd közösen, felnõttek és gyerekek
egyaránt zenére tornáztunk, ezután elfogyasztottuk a gyümölcssalátát. A testedzés, testmozgás fontosságát kiemelve
egyik óvodásunknál a konditermet is megnézhettük és a gyerekek erejükhöz mérten
néhány eszközt ki is próbálhattak.
A három hét során rengeteget énekeltünk,
meséltünk, mondókáztunk, melynek –
amellett, hogy vidám hangulatot teremtett
a csoportban – fontos feladata volt, hogy
újabb és újabb ismereteket közvetítettünk
óvodásaink felé az egészségre nevelés témakörében. A sok-sok tevékenység pedig

azt erõsítette meg óvodásainkban, hogy az
egészségünk a legfõbb értékünk, s nagyon
vigyázzunk rá!

„Madarak voltunk…”
A környezettudatos magatartás alakítása
során a gyerekeket megtanítjuk az õket körülvevõ környezet, élõlények védelmére.
Január utolsó hetében az itt telelõ madarak védelmére hívtuk fel a gyermekek figyelmét. Témahét keretében sok ismeretet sajátítottak el a madarakkal, a madárvédelmemmel kapcsolatban. Ismerkedtek
az itthon maradó madárfajtákkal, madáretetõket helyeztünk el az óvoda udvarán, s
az etetõket rendszeresen megtöltöttük
madáreleséggel. Képeket gyûjtöttünk,

könyveket nézegettünk madarakról, megfigyeltük jellemzõ külsõ jegyeiket. Az
eddigi ismereteiket rendszereztük, kiegészítettük újabbakkal.
A Duna–Ipoly Nemzeti Park képviseletében Fenyvesi László és munkatársa ellátogatott intézményünkbe, ahol az óvoda udvarán elhelyezett madáretetõkbe járó madarakat befogták, meggyûrûzték, majd a
gyerekek szabadon engedhették. A befogás után egészen közelrõl megfigyelték a
kismadarakat, megsimogatták, és Laci bácsi segítségével „madársimit” is kaptak.
Rendkívül izgalmas, érdekes és újszerû élményekkel teli délelõtt volt, mely óvodásaink természethez fûzõdõ kapcsolatát tovább erõsítette.

Kicsi ízelítõ a télbõl
A gyerekek nagyon várják már a tél kezdete óta a havazást, de sajnos eddig nem nagyon volt benne részük. Ebben a hónapban
azonban volt egy-két nap, amikor a tél kicsit megmutatta magát és kevés hó is esett.
Ezt gyorsan ki is használtuk és az udvaron
játszva figyelhettük meg a hó tulajdonságait. Igyekeztünk kicsi hógolyókat készíteni, megtapasztalni, hogy a meleg kezünkben mi történik ezekkel a hógolyókkal. A
gyerekek nagy örömmel, felszabadultan
játszottak a hóesésben és nagyon várják
már a folytatást!
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Szentiváni suliszemle: üzenet a téli olimpiára
Az olimpia.hu oldalon február 1-jén a következõ tudósítás jelent meg:
„Üdvözletek, üzenetek olimpikonjainknak
címmel üzenet- és rajzkötetet adtak át kisiskolások csütörtökön a Magyar Olimpiai Bizottság székházában, jelképesen a phjongcshangi téli olimpián rajthoz álló magyar
sportolóknak.
A kötetet Vékássy Bálint, a MOB fõtitkára
vette át Fejér megyei iskolásoktól és a maratoni futó Kovács Istvántól. Az ünnepségen
részt vett a szabadsízésben induló Elizabeth
Swaney, a Magyar Síszövetség elnöke, Bajai
András, a fõtitkár, Kapitány Ildikó, valamint
az alsószentiváni Fatimai Boldogasszony
Általános Iskola, az Alapi Általános Iskola,
a székesfehérvári Németh László Általános
Iskola és a sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola diákjai.
Vékássy Bálint üdvözölte a résztvevõket,
méltatta az olimpiai eszme népszerûsítését, a
hagyományõrzést, és köszönetet mondott a
kisiskolásoknak a rajzokért, üzenetekért.
A vendégek pedig büszkén mondtak köszönetet azért, hogy az ünnepségre a MOB székházában, a magyar sport „szentélyében” kerülhetett sor. Annak külön örültek, hogy
Elizabeth Swaney személyében egy „igazi”
olimpikonnal is találkozhattak, és kérdezhették céljairól, sportági vonatkozásairól.”
Mi pedig különösen büszkék vagyunk arra,
hogy a fenti kezdeményezés az alsószentiváni általános iskolából kiindulva idáig
eljuthatott.

A kezdeményezésért Kovács István Mikulás-nagykövetnek tartozunk köszönettel.
Kovács István régi visszatérõ vendég iskolánkban, hiszen már több alkalommal
szervezett számunkra Mikulás-, illetve
Nyuszi-futást. (Saját szavaival: õ mindig
örömmel jön hozzánk, mi pedig mindig szívesen látjuk.)
2017. június 13-án, diákhetünk sportdélutánján azonban az olimpiai mozgalom
volt a futás központi témája, amelynek
szintén elkötelezettje István. A program fõ
része természetesen futás, illetve kocogás
volt (vérmérséklettõl és testtömegtõl függõen) az olimpiai játékok tiszteletére.
Mellette azonban kaptunk élménybeszámolót a kínai olimpiai lángfutásról is. Ezen
a délutánon ugyanis lehetõséget kaptunk

arra is, hogy biztató üdvözleteket, üzeneteket küldhessünk olimpikonjaink számára.
Bár István bõven beérte volna azzal, ha egy
nagyobb ívre írunk pár biztató szót az iskolaközösség nevében, kezdeményezését
szerettük volna egy kicsit tovább fejleszteni, rajzok készítésével nemcsak az olimpikonoknak üzenni, hanem a sportolók által
közvetített értékeket diákjainkhoz is eljuttatni.
20 éve tanító pedagógusként meggyõzõdésem, hogy az iskola az oktatás mellett a nevelésnek is színtere kell, hogy legyen, s az
eredményes nevelés szempontjából nagyon fontos a gyerekek számára a személyes példamutatás, illetve a pozitív példaképek követésének kialakítása.

A sportolók is ilyen példaképek. Hiszen
azzal, hogy kijutottak az olimpiára és ott
hazánkat képviselik, nagyon sok pozitívumot közvetítenek, amelyet a gyerekek számára egy sportszeretõ pedagógus hangsúlyozhat. Ilyenek például a kitartás, az
összeszorított fogakkal küzdés, a soha fel
nem adás, a kötelességtudat, a kõkemény,
de megtérülõ munka – ezt azok, akik átélik
azért, hogy a címeres mezt az olimpián
képviselhessék, sokkal jobban tudják, mint
én. A haza szeretetére nevelésben is elévülhetetlen érdemeik vannak, hiszen a piros-fehér-zöld színeket képviselik a messzi
Ázsiában, több ezer kilométerre Magyarországtól, akikért mi itthon szoríthatunk
és akikre büszkék lehetünk.
A fent említett alapelveket azonban egy általános iskolai diáknak, fõleg egy alsósnak
könnyebb játékosabb formában, rajzokon
és történeteken keresztül átadni, átéreztetni. Így megkértük a tanulókat arra, hogy
ne csak szavakkal, hanem rajzokkal is
üzenjenek, így a legkisebbeket is be tudtuk
vonni a közös munkába. Ennek a munkának az eredménye lett az az összeállítás,
amit az olimpiai futás képeivel kiegészítve
készítettünk a sportolóknak és eljuttattuk
Istvánnak is. Albumunk annyira megnyerte István tetszését, hogy számos helyen és
rendezvényen bemutatta azt. Annak pedig
különösen örülünk, hogy kezdeményezésünkhöz több Fejér megyei iskola is csatlakozott. Mikulás-nagykövetünk még azt is
megszervezte, hogy a gyerekek alkotásait a
fentebb említett illusztris személyek jelenlétében személyesen adhattuk át az olimpiai küldöttségnek.
Zárszóként pedig mit is kívánhatnék mást,
mint minél sikeresebb olimpiai szereplést
minden hazánkat képviselõ olimpikonnak! Szorítani fogunk értük és szurkolunk
mindenkinek!
Hajrá Magyarország! Ria, ria, Hungária!
Kiss Attila igazgató

(aki, bár sajnos nem mûveli, imádja a sport
összes válfaját)
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Csili-csali árusok
A Nagy Lajos utcában egy idõs házaspárt
húzott csõbe a hétvégén egy csaló banda. A
néni éppen elkészült az ebéddel. A papa
még kint tett-vett az udvaron. Ellátta az állatokat, amikor a ház elõtt megállt egy autó. Két csinos, illatos nõ szállt ki a kocsiból
és megszólították az udvaron szorgoskodó
Papát. No, és persze nevén szólították.
Honnan tudták? Biztosan megérdeklõdték valami fondorlattal!
– Jó napot kívánok, kedves Pista bácsi! Látom, maga nagyon ügyes, szorgalmas ember. Most jöttünk a fiától. Nagyon jó gyerek a fia. Ajándékot hoztunk magának
tõle.
Papa meglepetésében szólni se tudott,
odament a kapuhoz.
– Na, nyissa már ki a kisajtót, Pista bácsi,
hogy bevihessük magának az ajándékot! –
sürgette az egyik nõ, míg a másik szedte ki
az ajándékokat a kocsiból.
– Máris nyitom, kedveseim – szólt Papa
készségesen, és tessékelte befelé a váratlan vendégeit.
A két nõ csomagokkal megrakodva benyomakodott. Az egyik nõ, mintha régi ismerõs lenne, rögtön Papa nyakába ugrott,
ölelte, csókolta, és egyre csak dicsérte:
– Hogy maga milyen jóvágású, fess férfi
–simogatta a haját, kabátját, és közben
tuszkolták be Papát a házba.
Mire Papa észbe kapott, már bent voltak a
szobában és pakoltak le az asztalra.
– Nézze, Pista bátyám, ezt mind magának
hoztuk – rakott ki a nõ egy palacsintasütõt,
egy fõzõedényt, egy gerincmerevítõt, egy
késkészletet meg egy nagy dobozt, amiben
csuda tudja, hogy mi volt. – Nézze, milyen
szerencséje van magának, hogy ezt az ajándékot kapja a fiától. Tudja-e hogy ennek az
értéke háromszázezer forint?
Papa csak hüledezett, alig hitt a nagy szerencséjének.
– Na, látja, és mindezért a sok ajándékért
nekünk csak a szállítási költséget és a gyártási költséget kell kifizetnie. Az hatvanezer forint. Ugye, hogy megéri?
Közben ölelgették, csókolgatták a Papát.
A Papa úgy ellágyult a nagy ölelgetésben,
hogy már vette is elõ a szekrényfiókból a
napokban megkapott nyugdíját, és szépen
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A Sárbogárdi Járási
Hivatal
elérhetõségei és
ügyfélfogadási rendje:
Kormányablak Osztály
ügyfélfogadása

A kép illusztráció

leperkált három darab húszezres bankót a
nõ kezébe. A nõ a bankókat a retiküljébe
tûrte.

Sárbogárd, Hõsök tere 2. földszint,
telefon: (25) 795-249, (25) 795-229,
fax: (25) 520-290,
e-mail:
kormanyablak.sarbogard@fejer.gov.hu,
hétfõ 7.00–17.00, kedd 7.30–12.00,
szerda 7.30–16.00, csütörtök 8.00–18.00,
péntek 7.00–12.00

Hatósági Osztály és Gyámügyi
Osztály ügyfélfogadása

– Aranyos ember maga. Na, viszontlátásra
– búcsúzott, aztán kapott még Papa tõle
egy cuppanós csókot az arcára.

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

Mire Papa fölocsúdott a kábulatból, a vendégei már a kapun kívül voltak, bevágták
magukat az autóba, a sofõrjük, egy férfi
gázt adott és elporzottak.

hatósági és szociális igazgatási
hatáskörök tekintetében
ügyfélfogadás

Papa még mindig szédelegve, megdicsõült
boldogsággal vitte le a kiskonyhába megmutatni a Mamának az ajándékait, amiket
kapott. A Mama meg majd szívbajt kapott,
amikor megtudta, hogy a szépen csomagolt ócska kacatokért hatvanezer forintot
odaadott az ember.
– Ó, hová tetted az eszed, hogy hagytad
magad elbolondítani!
Szidta, hordta is az öreget órák hosszat.
Akkor lett aztán igazán mérges, amikor a
Papa bevallotta, hogy ölelgették, csókolgatták.
– Ó, azok a riherongy nõk, hogy a tûz égette volna meg õket! – mérgelõdött, de már
nem lehetett mit tenni. A csili-csali banda
már hét határon túl volt.
Nem kitalált történet ez. Vasárnap járták a
szélhámosok a várost, és ki tudja, hány
ilyen jó üzletet ütöttek nyélbe.
Vigyázat! Ne engedjék átverni magukat!
Elsõ feladat ilyenkor nem beengedni az
udvarba az idegent, felírni a rendszámot és
értesíteni a rendõrséget.
Lejegyezte: Hargitai Lajos

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2018. január 19-ei ülésén módosította Sárbogárd Város Helyi Építési
Szabályzatát, Szabályozási Tervét, valamint a Településszerkezeti Tervet annak érdekében, hogy a város közigazgatási területén a korábbi döntéseknek megfelelõen különleges energiatermelõ övezetek kerüljenek kijelölésre, valamint azért, hogy a rendõrségnek és a mentõszolgálatnak felajánlott ingatlan beépítési paraméterei megfelelõek legyenek az intézményi épületek elhelyezéséhez.
A fentebb említett dokumentumok, illetve azok módosítása megtalálható Sárbogárd
Város Önkormányzatának honlapján – www.sarbogard.hu – a Sárbogárd Településrendezési Eszközei menüpont alatt.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

hétfõ 8.00–11.30, szerda 8.00–11.30 és
12.30–15.00,
péntek 8.00–11.30

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

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

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

Ügysegédek ügyfélfogadása
Alap – szerda 13.00–15.00, Dózsa Gy. u. 31.;
Alsószentiván – szerda 15.00–16.00, Béke
u. 56/a.; Cece – kedd 8.00–12.00, csütörtök
12.30–16.00, Deák F. u. 13.; Hantos – hétfõ
8.00–9.00, Nagylóki u. 3.; Igar – péntek
10.00–11.00, Fõ u. 1.; Mezõszilas – péntek
7.30–10.00, Fõ u. 111.; Nagylók – hétfõ
9.00–10.00, Hunyadi J. u. 1.; Sáregres –
hétfõ 13.30–14.30, Kossuth u. 10.; Sárkeresztúr – szerda 8.00–12.00, Fõ u. 34.; Sárszentágota – csütörtök 8.00–10.00, Május
1. u. 1.; Vajta – hétfõ 15.00–16.00, Szabadság tér 1.
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MEGHÍVÓ

A Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet,
mint korábban az állami tulajdonú földek haszonbérleti és megvásárlási pályázatainak lebonyolítója, felhívást tett
közzé azon ingatlantulajdonosok részére, akik ingyenesen, vagy ellenérték fejében szeretnék felajánlani a tulajdonukban lévõ, elsõsorban külterületi
termõföldtulajdonukat a Magyar Állam részére, illetve csereügylet keretében állami tulajdonú földterületre
cserélnék meglévõ ingatlanukat.
A felhívás részletes feltételeirõl a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet (NFA)
hivatalos elérhetõségein kérhetnek további felvilágosítást azon ingatlantulajdonosok, akik
– a földterületüket az NFA részére ellenérték fejében kívánják felajánlani
(adásvétel);
– a földterületüket az NFA részére ellenérték nélkül ingyenesen kívánják
felajánlani;
– a földterületüket az NFA közremûködésével állami tulajdonú földre kívánják elcserélni.
A felhívás megtekinthetõ Sárbogárd város hivatalos honlapján (www.sarbogard.hu), valamint további információ
található a www.nfa.hu oldalon az Általános tájékoztatók menüpont alatt,
továbbá információ kérhetõ írásban az
nfa@nfa.gov.hu és az ugyfelszolgalat@nfa.gov.hu elektronikus levélcímeken, a 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
levelezési címen, illetve a +36 1 467
6700 telefonon és a +36 1 467 6716 telefaxon, vagy személyesen hétfõ–péntek
8.00 és 14.00 között a 1023 Budapest,
Bécsi u. 3-5. IV. em. 35. szám alatti ügyfélszolgálaton.

Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

Dr. Varnyu Péter aljegyzõ–
hatósági osztályvezetõ

2018. február 9-én (pénteken) 9 órakor ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme (Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök
3. Sportegyesületek beszámolója 2017.
évi mûködésükrõl, személyi és tárgyi feltételeikrõl, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról.
Elõadó: egyesületek vezetõi, polgármester
4. Tájékoztató a sportlétesítmények
használatáról, fenntartási költségeirõl.
Elõadó: polgármester
5. Az önkormányzat saját bevételeinek és
az adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl
eredõ fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követõ három évre várható
összegének meghatározása.
Elõadó: polgármester
6. Sárbogárd Város Önkormányzata
2018. évi költségvetési rendeletének elfogadása.
Elõadó: polgármester
7. Az Önkormányzati Környezetvédelmi
Alap 2018. évi bevételeinek és kiadásainak meghatározása.
Elõadó: jegyzõ
8. Az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. kérelme
szolgáltatási díj módosítására.
Elõadó: polgármester
9. Vezetõi pótlék megállapítása.
Elõadó: polgármester

10. Az egyes szociális ellátásokról szóló
4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Elõadó: aljegyzõ
11. Döntés a távhõszolgáltatással kapcsolatos 2018. évi bérleti díj felhasználásáról.
Elõadó: polgármester
12. A Pusztaegres 0358/4 hrsz-ú ingatlan
belterületbe vonása.
Elõadó: polgármester
13. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása.
Elõadó: jegyzõ
14. A Fejér Megyei Diáknapok támogatása.
Elõadó: polgármester
15. A Sárbogárdi Zengõ Óvodába történõ jelentkezés módjának és a 2018/2019es nevelési év beiratkozási idõszakának
meghatározása.
Elõadó: jegyzõ
16. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda éves nyitvatartási rendjének megállapítása.
Elõadó: jegyzõ
17. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.
Elõadó: jegyzõ
18. Tájékoztató az elõirányzatok és a tartalék alakulásáról.
Elõadó: jegyzõ
19. Bejelentések.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

FEBRUÁR 26-A – AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK HATÁRIDEJE
Bõvült az szja-bevallás elkészítési lehetõségeinek tárháza az egyéni vállalkozók számára, idéntõl már õk is használhatják a NAV webes kitöltõjét. Az egyéni vállalkozóknak 2018. február 26-áig kell összeállítaniuk és eljuttatniuk szja-bevallásukat a
NAV-hoz.
Az egyéni vállalkozónak a 2017-es jövedelmérõl a 17SZJA jelû bevallásban kell
elszámolnia. A bevallás legkönnyebben a
NAV tavaly debütált, webes kitöltõprogramjával készíthetõ el, ugyanis a
rendszer továbbfejlesztése miatt idén
már az egyéni vállalkozók is használhatják az innovációs díjat nyert internetes felületet.
Azokra nem vonatkozik a 2018. február
26-ai határidõ, akik 2017-ben megszüntették, vagy az év egy részében – de még
december 31-én is – bejelentetten szüneteltették egyéni vállalkozásukat. Nekik

ugyanis 2018. május 22-éig kell bevallásukat benyújtaniuk, viszont mindenképp ki
kell tölteniük a bevallás egyéni vállalkozói részét is. Azoknak pedig, akik az elmúlt év egészében, bejelentetten szüneteltették tevékenységüket és nem volt
adóköteles jövedelmük, nem kell bevallást benyújtaniuk.
A 2018. február 26-ai bevallási és befizetési határidõ az evás egyéni vállalkozókra
és a katásokra is vonatkozik. Az éves elszámolást az eva-alanyoknak a 1743-as, a
kata hatálya alá tartozóknak pedig a bevételi nyilatkozatot a 17KATA nyomtatványon kell benyújtaniuk.

Ha valaki katás adózóként 2017-ben átlépte az évi 12 millió forintos bevételi határt, akkor a többlet után a 17KATA bevallás benyújtásával egyidejûleg 40 százalékos adót kell fizetnie. Ha a katás egyéni
vállalkozó ugyanattól a gazdasági partnerétõl 1 millió forintnál nagyobb összegû
bevételt szerzett tavaly, akkor ezt jeleznie
kell a 17KATA nyomtatványon.
A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezetteknek átutalással kell befizetniük az
adót. A NAV webes szja-kitöltõprogramját használó egyéni vállalkozók a fizetést
megtehetik a kitöltõfelületen. A többi
adózó az átutalás mellett a kijelölt ügyfélszolgálatokon bankkártyával és csekken
is fizethet.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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CSALÁDI KÖR

NAGYMAMA RECEPTJEI
golva, állandóan kevergetve hozzáadjuk a
lisztet. Ragacsos tésztát fogunk kapni. Takarjuk le, és tegyük hûtõbe 24 órára. Lisztezett munkafelületen nyújtsuk a tésztát
2,5 cm vastagra, és vágjunk belõle 3x3
cm-es kis négyzeteket. Forró olajban süssük elõbb az egyik, majd 2-3 perc elteltével
a másik oldalukat. Szûrõlapáttal vegyük ki
és itassuk le a fölösleges olajat. A porcukor
kötelezõ rá, de lehet lekvárral, csokiszószszal, karamellszósszal is ízesíteni. Azonnal
fogyasszuk.

Sütõtökös frankfurti leves
Hozzávalók: 3 ek olívaolaj, 1 közepes vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 350 g
sütõtök, 0,5 tk õrölt fûszerkömény, 0,5 tk
majoránna, 0,5 tk római kömény, 0,5 közepes fej kelkáposzta, 6 dl víz, só ízlés szerint, 20 dkg virsli, 250 g tejföl, 1 ek finomliszt, 125 g füstölt szalonna.

Az olívaolajon közepes lángon megfonnyasztjuk a hagymát. Hozzáadjuk az
összezúzott és apróra vágott fokhagymát,
majd 1-2 percig pirítjuk. A meghámozott,
kimagozott és kockára vágott sütõtököt
hozzáadjuk, és magasabb lángon néhány
perc alatt körbepirítjuk. Hozzáadjuk a fûszereket, elkeverjük, és mehet bele a szintén felkockázott kelkáposzta, majd az egészet annyi vízzel felöntjük, hogy pont ellepje, és adjunk hozzá ízlés szerint sót. Innentõl alacsony lángon addig fõzzük, amíg a
sütõtök meg nem puhul, de figyeljünk,
mert könnyen szétfõ! Ha puha a tök, akkor
a tejfölhöz hozzákeverjük a lisztet, habverõvel csomómentesre dolgozzuk, majd folyamatosan kevergetve elkezdünk hozzáadagolni a forró lébõl annyit, hogy kellõképpen meleg legyen a tejföl is. Ha ez megvan, szépen belecsorgatjuk (itt is folyamatos keverés mellett) a tejfölt a levesbe, de
ekkor már csak összemelegítjük, forralni
nem kell, mert akkor hamar kicsapódik
majd. Pirított szalonnával megszórva tálaljuk.

rezd fokhagyma, 1 kis fej vöröshagyma
(vagy póréhagyma), só ízlés szerint.
A tojásfehérjéket villával elkeverjük. Beleszórjuk a keményítõt és kézi habverõvel jól
eldolgozzuk. Sóval, õrölt borssal ízesítjük.
A csirkemellet vékony darabokra szeleteljük, a tojásfehérjében megforgatjuk és forró olajban aranybarnára sütjük. A szószhoz a hagymákat nagyon apró kockára
vágjuk, a gyömbért lereszeljük és az összes
hozzávalót egy tálban összekeverjük. Ízlés
és igény szerint sóval, borssal ízesítjük. A
csirke mellé egy kis tálkában kínáljuk.
Rizst fõzzünk hozzá.

Hozzávalók a tésztához: 50 dkg finomliszt,
2,5 dkg friss élesztõ, 2 db tojássárgája, 1 dl
kefir, 1,5 dl tej, 1 dl napraforgóolaj (vagy 5
dkg olvasztott vaj), 3 ek cukor, 1 citromból
nyert citromhéj, 1 csipet só; hozzávalók a
töltelékhez: 5 közepes db alma (hámozva,
reszelve), 5 dkg dió (darálva), fahéj, cukor
ízlés szerint.

Beignet
New Orleans híres fánkja,
amely karneválkor a legnépszerûbb.
Hozzávalók: 430 g finomliszt, 3 kk instant
élesztõ, 30 g porcukor, 1 db tojás, 2 dl víz
(kézmeleg), 1,25 dl tej (zsíros), 55 g vaj, 1
kk só, 4 dl napraforgóolaj.

Illatos-omlós csirkemell
Hozzávalók a csirkemellhez: 60 dkg csirkemellfilé, 3 db tojásfehérje, só, bors ízlés
szerint, 5 ek étkezési keményítõ, 4 dl napraforgóolaj; a mártáshoz: 200 ml ketchup,
0,5 dl balzsamecet, 0,5 dl méz, 3 ek szójaszósz, 1 kk gyömbér (friss reszelt), 1 ge-

Diós–almás tekert

Az élesztõt és a cukrot a kézmeleg vízbe
szórjuk, és hagyjuk, hogy kicsit felfusson.
A tojást összekeverjük a tejjel és a megolvasztott vajjal. Hozzáadjuk az élesztõs–
cukros vizet, és lassan, fokozatosan ada-

A kevés langyos, cukros tejben felfuttatott
élesztõt hozzáadjuk a tészta hozzávalóihoz, és közepesen lágy tésztát dagasztunk.
Langyos helyen, letakarva duplájára kelesztjük. A megkelt tésztát téglalap alakúra nyújtjuk, kb. 0,5 cm vastagra. Az egyik
felére rákenjük az almát, majd megszórjuk
a dióval, és ráhajtjuk a tészta másik felét
(befedjük). Kicsit ellapogatjuk, és éles késsel 2 cm-es rudakat vágunk belõle. Egyenként megtekerjük a rudakat, és sütõlapra
helyezzük õket. Kevés felvert tojásfehérjével megkenjük, majd az elõmelegített sütõben, 180 fokon pirulásig sütjük. Amíg a
tészta pihen, elkészítjük a tölteléket. A durvára reszelt almát jól kinyomkodjuk, egy lábasban kiskanálnyi vajat hevítünk, ezen
dinszteljük kicsit az almát, kevés citrommal meglocsolva. Ez 2-3 perc alatt meg is
van. A darált diót elkeverjük a cukorral és
a fahéjjal.

Heti idõjárás
A hét közepi mediterrán ciklon pénteken még okozhat kevés vegyes halmazállapotú csapadékot, majd elvonulta után elõreláthatólag nagyrészt erõsen felhõs marad az ég a hétvége
során is. Eseménytelen, kissé szeles idõjárásra számíthatunk. Éjszakánként ismét többfelé 0
fok alá csökken a hõmérséklet, erõsebb fagyok csak a hótakaróval megmaradó területeken
valószínûek. A jelen számítások szerint maradnak a nappali pozitív hõmérsékletek.
www.metnet.hu
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Veszélyben vannak éltetõ vizeink
21 éve ünnepeljük február 2-án a vizesélõhelyek világnapját. De mit is jelent ez pontosan, és miért olyan fontosak ezek a területek
társadalmunk számára? A WWF adatai szerint a vizesélõhelyek közel 90 százaléka eltûnt. A folyók és a vizesélõhelyek megmaradt
területei pedig hazánkban is veszélyben vannak, melynek következtében már számos egykor gyakori faj nem található meg
Magyarországon: többek között a pelikán és a viza. Mit tehetünk?
1971. február 2-án Iránban, Ramsar városában elfogadták a nemzetközi Ramsari Egyezményt, melynek lényege, hogy a résztvevõ
kormányok felelõsséget vállaltak a nemzetközi jelentõségû vizesélõhelyek védelméért. Az egyezmény aláírásának évfordulóján, 1997
óta tartjuk a vizesélõhelyek világnapját.

A vizesélõhelyekkel együtt
egyes fajok is eltûnnek
A vizesélõhelyek átmenetet képeznek a
szárazföldi és folyóvízi vagy tengeri élõhelyek között. Lehetnek folyóvizek és tavak
partján lévõ, állandóan vagy idõszakosan
vízzel borított területek, de a vízfolyásoktól és tavaktól távol lévõ mocsaras, ingoványos területeket is ide soroljuk. Természetesen és mesterségesen létrejött víz borította élõhelyek egyaránt lehetnek vizesélõhelyek. Hazánkban ezek számos formában fellelhetõk: a lápok, mocsarak, folyók ártéri élõhelyei, sekély tavak, holtmedrek és a szikes tavak is ide tartoznak.
Az emberi tevékenység következtében a
Föld vizesélõhelyeinek 87 százaléka elpusztult az utóbbi századokban, arányuk
csak az elmúlt 40 évben 30 százalékkal lett
kevesebb. A vizesélõhelyeken élõ fajok populációi világszerte megdöbbentõ mértékben, 81 százalékkal csökkenetek. A Duna
a forrástól a torkolatig egykori ártereinek
mintegy 68 százalékát elveszítette, a Tisza
hossza pedig alig kétharmadára rövidült.
A legújabb eredmények szerint Magyarországon a vízfolyások és tavak csupán 12
százalékának megfelelõ az ökológiai állapota. A hazai folyók természetes árterületei eredetileg az ország közel 23 százalékát
érintették, mára ennek több mint 90 százaléka elpusztult. Emiatt számos ritka,
ikonikus faj tûnt el. A halfajok közül ilyen
a viza és a sõregtok, míg a vizesélõhelyekhez köthetõ madarak közül már nem fészkel nálunk a rózsás gödény – más néven pelikán –, a borzas gödény, a tavi cankó és a

kékcsõrû réce sem. A daru és az énekes
hattyú rendszeresen költött hazánkban,
ma már mindkét fajból összesen egy pár található az országban.

Víz: az élet forrása
A folyók és az õket kísérõ hullámterek, valamint a vizesélõhelyek azonban nem csak
az állatok és növények számára fontosak.
A folyószabályozások elõtt a hazai lakosság hasznára is váltak: a horgászat és a halászat, az ártéri legeltetés, a gyümölcsösök,
rétek és kaszálók vízigénye csak néhány
példa a sok közül. A szabályozásokat követõen azonban radikálisan átalakult kapcsolatunk a folyókkal. Romlottak az adottságok, de új lehetõségek is megjelentek:
teret kapott az ivóvízszolgáltatás (Magyarországon 4 millió ember fogyaszt parti szûrésû vizet), a rekreációs és szabadidõs tevékenységek és az ökoturizmus. Ha azonban a folyók állapota tovább romlik, és elvesznek a természetes partszakaszok, holtágak és mellékágak, akkor az emberek
számára nyújtott elõnyök is eltûnnek.

Milyen veszélyek fenyegetnek?
A vizesélõhelyek hiánya nagyban megnöveli a társadalom sérülékenységét a szélsõséges természeti hatásokkal szemben. A
folyók vize ma már a mellékágakba és holtágakba is egyre ritkábban jut el. Ahová pedig nem ér el a folyók vize, egyre több gondot okoz a csökkenõ talajvízszint, a szárazabbá és melegebbé váló idõjárás, a vízhiány és az aszály.
A folyók szabályozása miatt alig 200 éve
zajló drámai változásokkal még a bámulatos alkalmazkodó képességû folyók és
vizesélõhelyek sem tudták tartani a lépést.
Helyreállításuk az emberek elõtt álló feladat.

Hallasd a hangod
és élj tudatosan!
A vízfolyásokat számos olyan fejlesztés fenyegeti, mely állapotuk romlását eredményezi. Mit tehetünk annak érdekében,
hogy ezt megakadályozzuk? Amellett,
hogy egyéni vízhasználatunkra odafigyelünk, aktív állampolgárként szót emelhetünk a vizesélõhelyeket károsító tevékenységek ellen – legyen szó vízszennyezésrõl, a
vizek lecsapolásáról vagy a vízparti élõhelyek tönkretételével járó munkálatokról.
Európában több helyen terveznek például
vízerõmûveket építeni – többek között a
Dráván Horvátországban, valamint a Murán Szlovéniában –, ami visszafordíthatatlan károkat okozna a folyók és árterük gazdag élõvilágában. Bár a vízenergiát természeti adottsága alapján megújuló energiaforrásnak tekintik, de sok káros hatása van
a folyókra, ezért megújuló jellege ellenére
a természetromboló energiaforrások egyike. A Murára tervezett vízerõmûvek építésének megakadályozására a WWF és partnerei petíciót indítottak, melyet a
http://www.amazon-of-europe.com/hu
oldalon bárki aláírhat.
WWF Magyarország
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BOGÁRD és VIDÉKE városi teremlabdarúgó-bajnokság
XIV. forduló

FDL–Sárkeresztúr Kike
5:2 (2:2)
FDL: Farkas – László, Pap, Lakatos Á.,
Bor.
Csere: Ellenbruck, Lakatos Gy., Rehák.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Szauervein,
Jancski, Hegedüs, Böröndi.
Csere: Kristóf, Müller.
1. perc: Böröndi próbálkozott bevenni az
ellenfél kapuját. Sikertelenül. 2. perc:
László lövése akadt el Szauerveiben. 3.
perc: Lakatos Á. szögletét Bor a kapu mellé rúgta. Az ellentámadás után Hegedüs
vette be Farkas kapuját, 0:1. 4. perc:
Jancski jól eltalált lövése a jobb felsõben
kötött ki, 0:2. 6. perc: Böröndi játszotta el a
nagy halált. 7. perc: Lakatos Á. a kapu mellé lõtt. Bor átadásából viszont gólt lõtt, 1:2.
8. perc: Böröndi átadását Kristóf a kapu
mellé rúgta. 9. perc: Bor az üres kapu mellé lõtt 100 %-os helyzetben! Ezt már a Fater sem bírta szó nélkül! Menjél le! 10.
perc: Lakatos Á. lövését Visi csak másodszorra tudta megfogni. Majd rúgott egy kapufát! 12. perc: Lakatos Gy. lövését Visi
nagy bravúrral hárította. 13. perc: László
nagy gólt rúgott, ezzel egyenlített, 2:2. 14.
perc: Rehák lövése a kapu mellé szállt.
Hegedüs perdítése Farkasról szögletre
ment. 15. perc: Ellenbruck az oldalhálóba
bombázott, majd a kapu mellé lõtt. 16.
perc: alább hagyott a lendület egészen a
huszadik percig, amikor is Hegedüs tört
elõre, lövése a terem tetején kötött ki. 21.
perc: Lakatos Gy. Szauervein hibáját nem
tudta kihasználni. Jancski tört az FDL kapujára, de az utolsó pillanatban elpattant
tõle a labda. 22. perc: Kristóf sem találta el
a kaput. Lakatos Á. lövése Visi lábai között épphogy becsúszott a kapuba, 3:2. 23.
perc: Kristóf szögletét Szauervein nagy
helyzetben a kapu mellé lõtte. 25. perc:
László átadását Lakatos Gy. lõtte kapura,
de Visi szögletre hárított. 27. perc:
Szauervein elõtt adódott nagy helyzet,
azonban László az utolsó pillanatban szerelte. 28. perc: Lakatos Gy. átadását
Rehák lõtte be, 4:2. 29. perc: Lakatos Á. a
kapu mellé lõtt. 30. perc: Hegedüs buktatta Ellenbruckot. A megítélt szabadrúgás a
sorfalról pattant le. 31. perc: Hegedüs lövése kerülte el a kaput. 33. perc: Rehák
gólja a kegyelemdöfés volt, 5:2. 35. perc:
Hegedüs átadását Böröndi Farkasba rúgta. Szépítési lehetõség volt! 36. perc: Bor
nem találta el a kaput. Az ellentámadás
után Farkas a hatoson kívül kézzel
hárított. A megítélt szabadrúgást Böröndi
a kapu mellé lõtte. 39. perc: Kristóf lövését
Farkas lábbal hárította. 40. perc: az utolsó
helyzetet Bor hagyta ki.
Az FDL megérdemelten gyûjtötte be a három pontot.
Góllövõk: Lakatos Á. 2, László, Rehák 2,
illetve Hegedüs, Jancski.

Spuri–Sárszentágota Öfi
3:6 (2:3)
Spuri: Huszár – Kiss L., Gilicze, Banda,
Zámbó.
Csere: Bereczki, Fésû.
Sárszentágota Öfi: Fekete N. – Kiss J.,
Apolczer, Szigetvári, Márton.
Csere: Fövenyi.
1. perc: Szigetvári átadását Kiss J. nagy
erõvel a kapu mellé lõtte. 2. perc: Zámbó
lövése nem okozott gondot Feketének. 4.
perc: Zámbó jól eltalált lövése a felsõ sarokban kötött ki, 1:0. 5. perc: Banda okosan gurított a kapuba, 2:0. Nem sokáig
örülhettek a Spuri játékosai, mert kezdés
után Kiss J. szépített, 2:1. 6. perc: Kiss J. távoli lövését Huszár benézte, 2:2. 7. perc:
Szigetvári lõtt a kapu mellé. 8. perc: Fövenyi nagy helyzetben hibázott. 9. perc: Kiss
J. szerelte Bereczkit, egyedül tört kapura,
és máris 2:3. 11. perc: Gilicze lövése Feketérõl ment szögletre. 14. perc: Banda lövése kerülte el a kaput. Az elõre rúgott labdát Szigetvári elhúzta a kapus mellett, lövése a kapu mellé szállt. 15. perc: Kiss L. lövése kerülte el a kaput. 17. perc: hajtott az
egyenlítésért a Spuri. Zámbó szorongatott
helyzetben kapu fölé bombázott. 18. perc:
Fésû lövése ment kapu mellé. 19. perc: Huszár a „vészkapus” szerepében majdnem
ráfizetett, mert nem vették észre az üres
kaput. 21. perc: Fésû a kapu torkában nem
találta el a labdát. 22. perc: Kiss L. lövése
lepattant a védõkrõl. 23. perc: az elsõ
Öfi-támadás végén Fövenyi lövése kötött
ki a kapuban, 2:4. 25. perc: Giliczét az utolsó pillanatban a visszafutó Fövenyi szerelte. 26. perc: Csak nem akart megszületni a
Szigetvári-gól! 28. perc: veszélyben a Spuri
kapu, mert Huszár megint feleslegesen
hagyta el kapuját, szerencséjére a lövés kapu mellett kötött ki. 30. perc: Szigetvári átadása Fövenyit hozta helyzetbe, azonban
lövése a kapu fölé szállt. 31. perc: Szigetvári visszakapta a kölcsönt, és nem hibázott,
2:5. 32. perc: Fövenyi lövését védte Huszár. 33. perc: Kiss L. lövését védte Fekete.
35. perc: Huszár teremtett helyzetet az
Öfinek rossz kifutásával. Ezen a mérkõzésen nem elõször! 36. perc: a lelkes Banda
góljával 3:5. Kezdés után Huszár megint
feleslegesen futott ki, hibáját kihasználva
Kiss J. nem hibázott, 3:6. 37. perc: Apolczer a kapufát találta el. 39. perc: Szigetvári
a mérkõzés legnagyobb helyzetét hagyta
ki.
Góllövõk: Zámbó, Banda 2, illetve Kiss J.
4, Fövenyi, Szigetvári.

Bogárd Junior–
Dream Team 2:3 (0:3)
Bogárd Junior: Varga Z. – Alland, Boros,
Bor, Lénárt.
Csere: Farkas I., Farkas II., Szakács.

Dream Team: Kimiti – Kiss, Varga Cs.,
Mondovics, Simon.
Csere: Bognár J., Bognár R., Hajdu,
Rozgonyi, Vörös.
1. perc: Alland lövése vezette be a mérkõzést. 3. perc: Mondovics átadásáról Simon
maradt le. Lénárt meg a kapu mellé lõtt. 4.
perc: Vörös szerelte Lénártot, lövése a kapu fölé szállt. 8. perc: Kiss lõtt az oldalhálóba. 9. perc: Simon megirigyelte Kiss mutatványát. 10. perc: Varga Z. védte Hajdu,
majd Kiss lövését. 11. perc: Lénárt Alland
átadását vágta kapu fölé. 12. perc: Farkas
II. lövését Kimiti a kapu fölé tornázta. 13.
perc: Mondovics harcossága eredményezte a vezetést, 0:1. 15. perc: Rozgonyi lövése
kerülte el a kaput. Lénárt lövését Hajdu a
gólvonalról mentette. 18. perc: Varga Cs.
lövése akadt meg Varga Z. kapujában, 0:2.
20. perc: Simon kilõtte a felsõ sarkot, 0:3.
21. perc: Vörös nagy helyzetben, azonban
Varga véd. 22. perc: Boros lövése kerülte
el a kaput. 25. perc: az eredmény tartására
törekedett a Dream Team. 28. perc: a jó
napot kifogó Varga Z. védései megbénították a Dream Teamet? 30. perc: Allandot szerelték a kapu elõtt szerencsésen.
31. perc: a lesipuskás Mondovics a kapu
mellé perdített. 32. perc: Lénárt lövését
védte Kimiti. 35. perc: Lénárt szépített,
1:3. 36. perc: Lénárt lövése akadt el a védõkön. 38. perc: Lénárt lövését ütötte szögletre Kimiti. 40. perc: Farkas II. elõtt
összefutott Kimiti és Varga, elestek, és az
üresen maradt kapuba lõtt, 2:3.
Gyenge színvonalú mérkõzésen az elsõ játékrész a Dream-rõl, a második a Juniorról
szólt!
Góllövõk: Lénárt, Farkas II., illetve
Mondovics, Varga Cs., Simon.

Twister Galaxy–
Légió 2000, Agro Natur
3:1 (1:0)
Twister Galaxy: Bognár I. – Szántó, Kaló,
Bognár Zs., Budai.
Csere: Balogh, Barabás, Killer, Kun.
Légió 2000, Agro Natur: Horváth – Tóth
A., Tóth G., Kelemen, Nyúl.
Csere: Derecskei (JÓZSIBÁ), Németh,
Virág.
23. perc: Nyúl átadása Tóth A. lába alatt
elgurult. 3. perc: Tóth G. átjutott Bognár
kapuson, az utolsó pillanatban Bognár Zs.
csúszott be, és lábáról szögletre ment a labda. 6. perc: Kelemen hosszan szöktette
magát. 7. perc: Kelemen az oldalhálóba
rúgta a labdát. 8. perc: Kun lövését ütötte
ki a mezõnybe Horváth. 9. perc: Nyúl Tóth
A. átadását a kapu mellé lõtte. 10. perc:
Tóth A. lövését Bognár I. szögletre ütötte.
11. perc: Budai szögletébõl Killer az elsõ
labdaérintésbõl szerezte meg a vezetést,
1:0. 12. perc: Németh lövését Szántó blokkolta, Bognár I. rávetõdött a labdára. 15.
perc: Kaló szabadrúgása a kapu fölött
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hagyta el a játékteret. 17. perc: Kaló buktatta Józsibácsit. A gyorsan elvégzett szabadrúgás a kapu fölött landolt. Sok hiba,
kemény belemenések voltak! 21. perc: Virág hagyott ki helyzetet. 22. perc: Barabás
lövése a kapufa külsõ élérõl vágódott ki.
23. perc: Tóth G. lövése tévesztett célt. 24.
perc: Budai lökte Tóthot. A szabadrúgás a
kapu mellé szállt. 25. perc: Budai, Budai!
Lábában volt a gól! Mit hagy ki? 27. perc:
Bognár Zs. lövése a kapu fölé ment. A cselezõ Virágot Kaló szerelte. 28. perc: Virág
a fekvõ Bognár I. mellett a kapu mellé gurított. 29. perc: Budai hosszan tette a labdát Balogh elé. 30. perc: kapusindításból
Kun szerezte meg a második gólt, 2:0. 33.
perc: Nyúl lövését védte Bognár I. 34. perc:
Budai lövése a kapufán csattant. A másik
oldalon Tóth A. lövésénél is a kapufa segített. 35. perc: szögletrúgás után Kelemen
szépített 2:1. Kezdés után Németh buktatta Barabást, sárga lap, szabadrúgás! A
sértett kilõtte az alsó sarkot, 3:1. 36. perc:
Kaló futtából kapu mellé lõtt. 37. perc:
Budai 100 %-os helyzetben Horváthba
vezette a labdát. 38. perc: Budai átadását
Kaló lõtte kapu mellé.
Balogh tenorjától volt hangos a terem!
Megérdemelt Twister-siker a gyengén játszó Légió ellen.
Sárga lap: Németh.
Góllövõk: Killer (a rétszilasi), Kun, Bognár Zs., illetve Kelemen.

Tabella
1. FDL Kft.
2. Extrém
3. Légió 2000,
AgroNatur
4. Sárszentágota Öfi
5. Twister Galaxy
6. Sárkeresztúr Kike
7. Dream Team
8. Spuri
9. Bogárd Junior

13 11
12 8

1
2

13
12
12
12
13
13
12

2 4 57:19
1 4 46:42
1 5 51:46
- 6 44:45
2 9 27:68
1 10 22:65
- 10 40:92

7
7
6
6
2
2
2

Sárbogárdi sikerek
Három korosztályban (U14, U16, U19) 41 csapattal, összesen 400 játékos mérte össze a
tudását a január utolsó hétvégéjén megrendezett teremlabdarúgó-tornákon.

Végeredmények
U19 korosztály
1. Bakonycsernye, 2. Sárbogárd, 3. Mór
A torna válogatottja: Benis Máté, Vaskó
Patrik (Bakonycsernye), Czövek Zoltán,
Bihari Gergõ (Mór), Horváth István,
Sükösd Gergõ (Sárbogárd)

U16 korosztály
1. Ikarus, 2. Mór, 3. Sárbogárd
A torna válogatottja: Deák Zala, Erdélyi
Adorján (Sárbogárd), Klein Márk, Rup-

A mérkõzéseket vezette: Tóth István.

1 68:18 34
2 70:30 26
23
22
19
18
8
7
6

2018. február hónapban az alábbi idõpontokban kerül sor a térítési díjak beszedésére:

Sárbogárdi Mészöly Géza
Általános Iskola:
2018. február 12. (hétfõ)
2018. február 15.
(csütörtök)
2018. február 13. (kedd)
2018. február 19. (hétfõ)

1-2. Horváth Tamás, Dévényi Zsolt (Extrém) 21-21 gól.
3. Lénárt György (Bogárd Junior) 20 gól.
Gróf Ferenc

recht Ábel (Mór), Bíró Bence, Szontagh
Pál (Ikarus)

U14 korosztály
1. Iváncsa–Maroshegy „A”, 2. Pákozd, 3.
Sárbogárd
A torna válogatottja: Derner Péter,
Bruzsa Balázs (Sárbogárd), Báles Zsigmond, Báles András (Iváncsa–Maroshegy
„A”), Szekeres Kornél, Milis Mihály
(Pákozd)
Forrás: mlsz.hu

TÉRÍTÉSI DÍJAK

7.45–16.30
7.45–11.30

Sárszentmiklósi Általános Iskola:

Góllövõlista

17

7.45–16.30
7.45–11.30

Sárbogárdi Petõfi Sándor
Gimnázium:
2018. február 14. (szerda) 7.45–16.00
2018. február 20. (kedd) 7.45–11.00

Szent István Általános Iskola:
2018. február 16. (péntek) 7.45–9.00
2018. február 22. (csütörtök)
8.30–9.00

Kossuth Zsuzsanna
Általános Iskola
2018. február 16. (péntek) 9.15–10.15
2018. február 22.
(csütörtök)
7.45–8.15

Pótbefizetés:
2018. február 21-én, szerdán a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal fsz. 2. számú
irodájában, ügyfélfogadási idõben.
Sárbogárdi önkormányzat

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.

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

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Redõnyös 06 (30) 966 8446
Antik bútorok eladók. 06 (20) 201 1314. (0562878)
Jól mûködõ, bérfõzést végzõ szeszfõzde eladó. Telefon: 06 (30)
285 1041 (0562879)
Tûzifavásár cser 3100 Ft/q, hasított vegyes 3100 Ft/q, akác 3500
Ft/q, kuglis akác 3600 Ft/q hasított. Ingyenes házhoz szállítással.
Érdeklõdni: Sárszentmiklós, Kölcsey út 7. 06 (20) 406 9267
Sárbogárd központjában elsõ emeleti lakás kiadó. 06 (20) 9270
985
Albérlet kiadó Sárbogárdon 06 (30) 387 3507

KVJ MÛVEK ZRT. Autóipari Alkatrészgyártó Vállalat keres

GÉPKEZELÕ MUNKATÁRSAT

Sárbogárd központjában kétszintes
CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
06 30 752 6569
RÉGI BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET,
herendi-, Zsolnay porcelánokat, ezüst tárgyakat,
hagyatékot, szarvasagancsot, trófeákat vásárolok.
06 70 388 1389
Filmajánló

ÉN, TONYA

présgépek, ponthegesztõ gépek kezeléséhez
Elvárás:

– 8 általános iskolai végzetség
– Hasonló területen szerzett tapasztalat
Amit kínálunk:

– Versenyképes jövedelem
– Cafetéria
– Munkába járás támogatása
Jelentkezés:
KVJ MÛVEK ZRT., H-2421, Nagyvenyim, KVJ Mûvek út 2.
Tel.: +36 25 259 450/102, fax: +36 25 259 442, e-mail:
titkarsag@kvjmuvek.hu, honlap: www.kvjmuvek.hu

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A sárbogárdi református egyház által alapított Árva Bethlen
Kata Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak,
akik elmúlt évi jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták tevékenységét. A 2016-os évre vonatkozóan 200.827 Ft gyûlt össze
a NAV visszaigazolása szerint, melyet a 2017-es évben a gyermekek nyári hittantáborának támogatására fordítottunk.
További célunk a sárbogárdi református idõsek otthonának támogatása.
Kérjük, éljen az 1 % felajánlásának lehetõségével!
Adószámunk: 18483118-1-07
Megnevezés: Árva Bethlen Kata Alapítvány, Sárbogárd
Munkájukra áldást kérve felajánlásukat köszönjük!

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

Tonya Harding bulvártörténete a kilencvenes évek amerikai
médiaeseményeinek egyik legnagyobb port kavart sztorija
volt. A tehetséges fiatal mûkorcsolyázó karrierje ragyogóan
ívelt felfelé, amelyben a sportoló elszántsága mellett elvitathatatlan része volt a nem éppen finomkodó nevelési és edzõi
módszereket alkalmazó, szabad szájú anyjának. Aztán Tonya
egy nap megismerkedett egy férfivel, s az élete innentõl meredeken más irányt vett. Például egy legnagyobb riválisa elleni
merényletig. Tonya egyszeriben a legnagyobb közellenséggé
vált, pedig lehet, hogy õ is csak egy áldozat volt, neveltetése és
expasija áldozata. Az Én, Tonya az események szatirikus feldolgozása. Vagy lehet, hogy az élet ennyire abszurd fordulatokra volt képes?
Bemutató dátuma: 2018. február 1.

1 % a környezetünkben élõ
fogyatékos gyermekekért
A Csipike Egyesület (volt autista gyermekekért egyesület) kéri
a tisztelt adózó állampolgárokat, hogy adójuk 1 %-át ajánlják
fel a Sárbogárdon és Fejér megyében élõ sajátos nevelési
igényû gyermekek javára.
Felajánlásukat elõre is köszönjük!
Az egyesület neve: Csipike Egyesület
Adószáma: 18491328-1-07

Adó 1 %

A sportszeretõket továbbra is várja egyesületünk.
Fáradozásukat nagyon köszönjük.
Érdeklõdni lehet: Németh Attilánál (tel.: +36 20 927 0985),
vagy a www.sarbogardikarate.hu honlapon.

Kérünk mindenkit, hogy az idei évben is legyenek segítségünkre a személyi jövedelemadó 1 %-ának gyûjtésében!
Adószámunk: 18491074-1-07
Fáradozásukat nagyon köszönjük!

Köszönettel: Németh Attila elnök

Sárréti Íjász Club, Sárbogárd
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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 LRTCOM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián 0–24 óráig.

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