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Ugrásra készen
Jövõ hét közepén nyitja kapuit a sárbo-
gárdi Egyed Mihály Tanuszoda. Úgy-
hogy lehet készíteni – elõször a gyerme-
keknek – a fecskét és úszódresszt, töröl-
közõt, papucsot. Semmiképpen ne fe-
ledjék otthon az úszósapkát sem (kopa-
szok elõnyben)! Az uszodai higiénia és
etikett megkívánja ezt a nem éppen sik-
kes, de nagyon is hasznos darabot. Te-
hát akinek még nincs, az szerezze be, ha
járni kíván az usziba. Önkéntes missziót
folytatva már elõre felhívom a figyel-
met: senki ne használja vécének a városi
medencéket!!! Ha szeret valaki a saját
meg mások végtermékében lubickolni,
akkor inkább vegye nyugatnak az irányt
és menjen a szennyvíztelepre úszkálni.

Vízimádók, rajtra készen! Viszlát az
usziban!

Hargitai–Kiss Virág Írás a 9. oldalon.

TÁBLAJÁTÉK MÁSKÉPPENTÁBLAJÁTÉK MÁSKÉPPEN
Írás a 7. oldalon.

Tovább ûzték a teletTovább ûzték a telet
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Szilveszterné Nyuli Ilona
a baloldal jelöltje

Szilveszterné Nyuli Ilona a baloldal or-
szággyûlési képviselõjelöltje a Fejér me-
gyei 5. számú választókerületben. A jelöl-
tet – lévén Sárbogárd önkormányzati kép-
viselõje, a közélet civilként is aktív résztve-
võje – nem nagyon kell bemutatni a város
lakóinak. Mégis, jelöltsége okán hivatalo-
san is sor került bemutatkozására múlt
héten csütörtökön az Amadeus étterem
emeletén sajtótájékoztató keretében.

A jelöltet dr. Szabadkai Tamás, a Magyar
Szocialista Párt választókerületi elnöke,
megyei alelnöke ajánlotta elsõként a vá-
lasztópolgárok figyelmébe: – A Demokra-
tikus Koalíció és a Magyar Szocialista Párt
megállapodása alapján ebben a körzetben
a DK állít jelöltet. Ilonára esett a választás,
akit a magam, az MSZP és a baloldali em-
berek részérõl is a legjobb jelöltnek tartok
a választókörzetben. Három tulajdonság-
gal mindenképpen rendelkeznie kellene
egy országgyûlési képviselõnek: õszinte-
ség, becsületesség, tisztességesség. Ilona
megfelel mindezeknek. Szükség van arra,
hogy a munkájukban tisztességes emberek
kerüljenek a parlamentbe. Örömömre
szolgál az a tény is, hogy nõ a jelölt, mivel
nagyon kevés nõi politikus van. Az egyéni
képviselõjelöltünk tehát Ilona, kérem,
hogy a baloldaliak rá szavazzanak, a párt-
listán pedig mindenki a preferenciája sze-
rinti pártot válassza. Az MSZP szociálde-
mokrata pártként a társadalmi és térségi
egyenlõtlenségek ellen kíván fellépni és
dolgozni. Mindannyiunknak elege van ab-
ból, hogy egyesek törvény felett állnak és
bármit megtehetnek.

Ecsõdi László, a Demokratikus Koalíció
választókerületi elnöke elmondta: – Tuda-
tosan törekedtünk arra, hogy nõ legyen a
jelölt, mert egy nõ családanyaként, fele-
ségként sokkal jobban érzékeli a felelõssé-
get, és mindent megtesz azért, hogy a csa-
lád szeretetben éljen és boldoguljon. Le
kell váltani azokat, akik ellopták a magán-
pénztári befizetéseket, tönkretették az
egészségügyet, lezüllesztették az oktatást,
akik intézményesen nyúlják le a közpénze-
ket.

Szilveszterné Nyuli Ilona, a baloldal or-
szággyûlési képviselõjelöltje így vallott
magáról: – Sárbogárdon születtem, itt is
élek. Egyéni vállalkozó vagyok, saját al-
kuszirodámban dolgozom. A vállalkozá-
som meghozza a tisztes megélhetést, nem
megélhetési politikus vagyok. Házasság-
ban élek, három gyermekem van, mind-
egyik sikeres a saját munkájában.
Korábban politikai pártnak sosem voltam
tagja, azonban a rendszerváltás után egyre
inkább az látszott, hogy a helyi emberek
érdekeinek képviselete megszûnt. Ekkor
kerestem és találtam meg a DK-ban azt a
pártot, ahol nem a tagok és rokonaik meg-
gazdagodása a cél.
Közben Sárbogárdon önkormányzati kép-
viselõ lettem és egy év kitartó munkájával
elértem, hogy a korábban bezárt sárszent-
miklósi posta újra kinyisson. Ellenzéki
képviselõként ugyan nekem nem jutott bi-
zottsági hely, azonban élve képviselõi jo-
gommal valamennyi bizottsági ülésen
részt veszek.
Már a DK-ba belépésem elõtt is támogat-
tam rászoruló embereket, családokat élel-
miszerrel, ruhával, hivatali ügyek intézésé-
ben. A képviselõi tiszteletdíjam jelentõs
részét eladományozom. Mi, nõk, anyák
tudjuk, milyen nehéz két fizetésbõl is meg-
élni, milyen nehéz egészséges gyereket is
nevelni, taníttatni, hát még beteget! Saj-
nos errõl a férfi politikusok gyakran meg-
feledkeznek.
Sárbogárdon megalakítottam a Nõk a Vá-
rosért Klubot, és 2017-ben újra megren-
deztük a Lecsófesztivált. Az õ támogatá-
sukkal Sárszentmiklóson megszerveztem
betlehem és ádventi koszorú állítását, bár
ezt néhány Fideszhez és egyházakhoz köt-
hetõ személyek szerették volna megaka-
dályozni.
Képviselõként is úgy látom: nem mennek
jól az ország dolgai. Fejér megyében az
M7-es úttól északra 460 milliárd Ft-os volt
a fejlesztés, az M7-estõl délre ennek ötöde
jutott. A miniszterelnök játékvasútja 6 mil-
liárd Ft-ba került, pedig ez a hatalmas
összeg jól jött volna nekünk Seregélyestõl

Enyingig, Lajoskomáromtól Baracsig, Sá-
rosdtól Elõszállásig.
Egy országgyûlési képviselõ hozhat téves
döntéseket, de nem használhatja fel a köz-
pénzeket a saját és rokonsága meggazda-
godására. Ez gusztustalan és törvénytelen.
Az új kormánynak az lesz a feladata, hogy
elszámoltassa a korrupt politikusokat és
számon kérje, mibõl lettek dúsgazdagok.
Ha megkapom Önöktõl a bizalmat, a vál-
tozásokat három szinten fogom szorgal-
mazni. A parlamentben új törvényekkel
vissza kell állítani az alkotmányos jogokat,
amiket a Fidesz elvett, a munkához való jo-
got, és minden dolgozónak annyi bért kell
adni, amibõl el tudja tartani saját magát és
a családját, mint Nyugat-Európában.
Vissza kell adni a gyógyulás és a tanulás jo-
gát, minõségét, vissza kell adni a nyugdíj
jogát. Ma a gyermekek törvényileg köte-
lezve vannak arra, hogy az idõs szüleiket
eltartsák, mert az állam nem garantálja a
nyugdíjak kifizetését annak ellenére, hogy
valamennyi dolgozó befizeti erre a pénzt.
Vissza kell állítani az önkormányzatiságot,
hogy ne a 10. városban mondják meg, ho-
gyan éljenek az emberek a kis falvakban;
azokat arányosan fejleszteni kell, hogy a fi-
atalok is élni tudjanak Magyarországon.
Az országgyûlési képviselõ ne csak fehér
asztal mellett találkozzon a választóival,
hanem a hétköznapi helyzetekben is. Idõt
kell találni a problémák átbeszélésére,
meg kell keresni a helyi lehetõségeket, fej-
lesztéseket, igényeket, hogy a megyénk dé-
li része felzárkózhasson.
Ha egy kiszámítható jövõt szeretnének,
egy biztos, jobb életet, ha azt szeretnék,
hogy változás legyen 2018-ban, hogy április
8-án ne a külhoniak döntsék el, ki kormá-
nyozzon Magyarországon, menjenek el
szavazni, szavazzanak rám és a demokrati-
kus pártok valamelyikére!
Én itt születtem, engem ezután is megta-
lálnak itt – fogalmazott a baloldal ország-
gyûlési képviselõjelöltje.

Hargitai–Kiss Virág
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NAPLÓ
Közmeghallgatás

Közmeghallgatással vette kezdetét a feb-
ruár 9-ei képviselõ-testületi ülés Sárbogár-
don. A közt két fõ képviselte, egyikük Nagy
György, aki törzsvendége és felszólalója a
lakossági meghallgatásoknak.
Bevezetésként Ébl Zoltán tájékoztatta a
plénumot, hogy minden városatya idõben
leadta vagyonnyilatkozatát.
Dr. Sükösd Tamás rövid összefoglalót
adott a 2017-es évrõl és a 2018-as költség-
vetésrõl: – 2017 arról szólt, hogyan tudunk
lehetõ legtöbb forrást bevonni. 3,2 milliárd
forintra rúgott a költségvetés, ami mögött
komoly munka van. Némely program elõ-
készítése 2011-2012-ig nyúlik vissza, me-
lyek tavaly futottak finisbe. Elkülönített
számlákon vannak a források a beruházá-
sokhoz, elnyert fejlesztésekhez. A legfon-
tosabbakat említve: kerékpárút, zöld- és
barnamezõs ipari park, szegregációs
(pusztaegresi) pályázat, humánfejlesztés,
a sárszentmiklósi orvosi rendelõ felújítása,
Zöld város projekt. Komoly felelõsséget ró
a testületre ezek megvalósítása. A Kinizsi
utcai felszíni csapadékvíz-elvezetés kap-
csán február 12-én kötjük meg a szerzõ-
dést a gyõztes kivitelezõvel; május 31-e a
befejezés kijelölt dátuma. Sok kritika ért
minket az uszoda vonatkozásában, ami-
ben nem mi vagyunk a hunyók. Az uszoda
december óta kész, de csak három napja
kaptunk rá használatbavételi engedélyt. A
megnyitó február 21-én lesz. Elõször az is-
kolások mehetnek majd, aztán folyamato-
san a lakosság is. Ami a költségvetésben hi-
ányként mutatkozik, azt fedezi a pénzma-
radvány. 2018 még stabilabb lesz, mint
2017. Kötelezettség egy van, az uszodához
kapcsolódó beruházásokhoz fölvett fej-
lesztési hitel törlesztése. A saját bevéte-
lünk stabil, kúszik fölfelé, köszönhetõen
annak is, hogy a vállalkozások tisztességgel
teljesítenek és állandó behajtási tevékeny-
séget folytatunk. A gépjármûadó itt mara-
dó összege nagyjából változatlan. A köz-
foglalkoztatás struktúrájában jelentõsen
átalakult. A bevonható személyek száma
rohamosan csökkent, sokan elmentek más
irányba dolgozni, amiben közrejátszik az
országosan egységes (a versenyszférához
mérten nem túl magas) bérezés is. A
közfoglalkoztatás keretében 2018-ban is
szeretnénk folytatni a járdák, árkok, utak
karbantartását, az intézményi és mezõgaz-
dasági programunkat. Idén valósul meg a
Mikes közi óvoda és a bölcsõde átalakítá-
sa, valamint a Szent István út déli felének
felújítása.
Nagy György: – Elszomorít, hogy ilyen lét-
számban van itt a köz. Miklós és Bogárd
különválását nem lehet megoldani? Miért
nem hagyjuk a szép kis falukat élni a ma-
guk világában? Mi lesz az önkormányzat-
ok további sorsa?

Dr. Sükösd: – Miklóson a népi kezdemé-
nyezés nem vezetett eredményre. A külön-
válás iszonyatos költséggel jár, és közös az
infrastruktúra. Kislókon soha nem merült
föl annak igénye, hogy különváljanak,
mert akkor úgy éreznék, magukra vannak
hagyva. Sárhatvanban azt szeretnék érez-
ni, hogy nem másodrendû polgárai a vá-
rosnak. Az önkormányzatokkal kapcsolat-
ban nem tudom, mi a szándék, nem olvas-
tam erre vonatkozó törvénytervezetet.
Tény, hogy a jelen önkormányzatiságot
nehéz fönntartani financiálisan; keleti és
nyugati országokban is más az önkormány-
zati struktúra. A sárbogárdi önkormány-
zatnak a jelenleginél kevesebb dolga nem
lesz, az biztos, tehát nem hiszem, hogy bár-
miféle változás szervesen érintene minket.
Nagy György úgy vélekedett, hogy a Sárbo-
gárd és Dunaújváros közötti útfelújításból
nem lesz semmi.
A polgármester viszont leszögezte, hogy
mivel megyei TOP-forrásból lett elkülö-
nítve erre a feladatra pénz, azt semmi más-
ra nem lehet elkölteni.
Nagy György: – Bogárdon nincs kerülõút,
ha baleset van.
Dr. Sükösd: – Ezt a célt szolgálja majd a
2018-ban felújításra kerülõ Szent István
út, amire a 63-as út aszfaltozása és a vasúti
átjáró átépítése miatt is szükség lesz.
Nagy György: – Ha a határban lévõ utakat
az önkormányzat rendbe tenné, szedjenek
útdíjat. Nem kell félteni a mezõgazdasági
vállalkozókat a hozzájárulástól.
Dr. Sükösd: – Arra lehet helyi adót kivetni,
amit nem tilt a törvény, és amire nem szed-
nek már más adót. A mezõgazdasági vál-
lalkozók, õstermelõk helyi iparûzési adót
fizetnek. Az útdíjnak semmi jogalapja
nincs, azért sem, mert annyi út van, hogy
azokkal sosem fogunk végezni. Aki együtt-
mûködõ, az rendben tartja az utakat, aki
meg nem együttmûködõ, az tönkreteszi.
Nagy György: – A közfoglalkoztatás óta
csökkent a lopások száma?
Dr. Sükösd: – Én kollégának tekintem a
közfoglalkoztatottakat, nem hozunk ilyen
összefüggéseket! Van, aki akar dolgozni,
és van, aki nem. Az utóbbi elõbb-utóbb
nem fog nálunk dolgozni. Egyébként a

rendõrségi beszámolók szerint folyamato-
san csökken a vagyon elleni bûncselekmé-
nyek száma.
Mindkét jelenlévõ lakó jelezte, hogy állati
tetemeket (marhát, sertést) találtak a ha-
tárban. Egyikük javasolta, hogy a polgár-
õrök járõrözzenek az érintett területeken
gyakrabban.
A polgármester elmondta, hogy ha ilyen
jellegû bejelentés érkezik hozzájuk, akkor
intézkednek. A kutyák – élve, vagy holtan –
a gyepmester hatáskörébe tartoznak, vi-
szont a haszonállatok az állategészségügyi
hatósághoz. Az illegális szemét elszállítta-
tása hatalmas költség az önkormányzat-
nak, úgyhogy erõsen azon van, hogy sze-
mélyesen vesz vadkamerát az illegális sze-
metelõk távol tartására. Ha valaki nem
fogja föl, hogy nem borogatunk szemetet a
határba, akkor ez egy végeláthatatlan fo-
lyamat. A polgárõrök a szabadidejük ter-
hére végzik a tevékenységüket, az éjszakai
járõrözés után a nappalozást fizikailag
nem bírnák. Ha van nyom, akkor a rendõr-
ség tudná kinyomozni, ki a szemét gazdája.
A kislóki út mellett elkezdõdik idén az
ipari terület kialakítása, úgyhogy ott
megszûnik a szemét.
Lakó: – Én fogtam egy lovas kocsist, meg-
akadályoztam, hogy a lõszerraktárnál rak-
ja le a holmit. Tovább ment, és a szõlõhegy
alatt rakta le.

Napirendek

A közmeghallgatást követõen 9 órától 10
képviselõvel vette kezdetét a hónapban
esedékes napirend tárgyalása. Gerlai
Zsolt számára a munkáltatója nem tette
lehetõvé a részvételt.
Dr. Sükösd az elmúlt idõszak fontosabb in-
tézkedései közt említette, hogy az ipari
park lõszerfelderítését végzõ társasággal
január 23-án találkoztak. A felderítést pá-
lyázati pénzbõl a volt lõszerraktárnál és
laktanyánál végzik bizonyos mélységben.
Január 24-én az ipari parkba költözõkkel is
egyeztettek, valamint a háziorvosokkal
tárgyaltak dr. Jarabin János nyugdíjba vo-
nulása okán. Megtörtént a rendõrség és
mentõk számára fölajánlott terület meg-
osztása, hamarosan aláírják a szerzõdést
is. A kommunális hulladék 75 %-át kell el-
téríteni szelektálással vagy más módon,
mert a kislóki szeméttelepen nem kicsi a
hegy. A leendõ inkubátorházban nemcsak
szakmai képzés, de egy asztalosipari cég is
helyet kap hamarosan.

Sportbeszámolók

Dr. Sükösd: – Pozitív, hogy valamennyi be-
érkezett anyag az elsõ felhívásra megjött.
Valamennyi egyesületnek köszönöm a
munkát. A társadalmi szervezetek lénye-
ge, hogy önkéntesen, saját terhükre, költ-
ségükre végzik a dolgukat. Az önkormány-
zat támogatja ezeket a szervezeteket, de a
vezetõknek el szoktam mondani, hogy le-
gyenek nagykorúak, észleljék a szakági le-
hetõségeket, pályázatokat, melyek admi-
nisztratív részében segít az önkormányzat.
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Szép számmal vannak egyesületek, melyek
tudnak bevonni egyéb forrást is.

Íjászok számûzetésben?
Szilveszterné Nyuli Ilona: – Az íjászok be-
számolójában azt olvashatjuk, hogy kiszo-
rultak arról a területrõl, ahol régen edzeni
tudtak. Tud-e a város segíteni?
Dr. Sükösd: –Nem igaz, hogy kiszorultak.
Minden segítséget megadtunk és meg-
adunk nekik. Az íjászszövetség rendszere-
sen megköszöni, hogy olyan nagyságrend-
ben támogatjuk a sárbogárdi íjászokat,
mely országosan nem jellemzõ. Az íjászok
nem kevés négyzetméteren voltak, a sár-
bogárdi sportöltözõ hátsó szárnyát – telje-
sen telerakva – raktározásra használták. A
Sárbogárd SE elnöke azt mondta, hogy öl-
tözõt csinálnak, öltözzenek ott az íjászok.
Külön kaptak egy helyiséget fölújítva
TAO-ból. Ezután vettünk nekik konténert
tárolásra, hogy ne az öltözõt rakják tele.
Elhelyeztük oda, ahova kérték. Amikor
120 gyerek focizott a sporttelepen és az íjá-
szok is edzést tartottak, akkor túlment a
jólneveltség határán mindkét egyesület ve-
zetõje, de aztán összeállítottak együtt egy
menetrendet, ami másnap Gilicze Lász-
lónak már nem volt jó. A sporttelepen van
helye az íjászoknak, minden kívánságuk
teljesítve volt. A hátsó pályán edzhetné-
nek, de õk külön megegyeztek a szomszéd
telek tulajdonosával, és oda vonultak
„számûzetésbe”. Viszont a felszerelései-
ket most is nálunk tárolják, az infrastruk-
túránkat ugyanúgy használják. Ha beáll-
nak a rendbe, akkor edzhetnek a pályán.
Nedoba Károly és Szilveszterné is javasol-
ták, hogy testületi ülésen folytassanak pár-
beszédet Gilicze Lászlóval.

Végleges költségvetés

A múlt havi elsõ forduló után most végle-
gesítették a 2018. évi költségvetést, melyet
dr. Sükösd ekképp foglalt össze: – A fel-
adatfinanszírozást tekintve 80-85 %-ban
függünk a központi költségvetéstõl. Nem
vagyunk jövedelemtermelõ egység, sok be-
vételünk nincs. A pontosság fontos, mert
annak megfelelõen kapjuk a finanszíro-
zást. Nem lehetünk elbizakodottak, mert
bármikor adódhat váratlan helyzet, nem
látunk elõre a jövõbe. A környékben a leg-
több településen van kommunális adó, de

egyelõre sem erre, sem más helyi adóra
nincs szükség Sárbogárdon. A januári ülé-
sen végigvettük azokat az irányokat, me-
lyeket a mostani rendelettervezet tartal-
maz.

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet díját 10 %-kal megeme-
lik, tehát ennyivel többet fizet a város a
szolgáltatónak.
Szilveszterné: – Nem tudom elfogadni az
emelést, mert nagyon rossz a szolgáltatás
minõsége. Valaki azt mondta, hogy nem
ment ki a beteghez az orvos, és nem történt
panaszkezelés.
Dr. Sükösd: – Minden beérkezõ panasz to-
vábbításra kerül. Megvan ennek a proto-
kollja, amit minden esetben betartunk. A
város azzal végezteti a feladatot, aki el-
nyerte a szolgáltatást. Köt a szerzõdés
mindkettõnket. A szolgáltatás ellátásának
veszélyeztetéshez Sárbogárd önkormány-
zatának nincs joga. A saját kimutatásunk-
ból láttuk, hogy pénzügyileg mínuszos az
orvosi ügyelet. A szolgáltatás minõségérõl
tartsunk egyeztetést.

Felújított kazánok

A távhõszolgáltató az önkormányzattal
kötött megállapodása értelmében a bérleti
díj felét karbantartásra fordítja minden év-
ben. Komplex felújítást végzett a kazáno-
kon az üzemeltetõ, azóta számottevõ
üzemzavar nem volt a központban. Köz-
ben az üzemeltetésre közbeszerzést írtak
ki, melyre két pályázat érkezett. Hogy ki
tehet érdemi ajánlatot, az a következõ ülé-
sen derül ki.

Kishírek

A pusztaegresi volt önkéntes tûzoltó-
szertárat belterületbe vonnák, hogy az ot-
tani karbantartóbrigádnak mûhelyt, vala-
mint EFOP-os gyakorlati helyet alakítsa-
nak ki.
Letették esküjüket a választási bizottsági
tagok a két ülés között, és megválasztotta a
testület a szavazatszámlálókat.
A Fejér Megyei Diáknapokat idén 100
ezer Ft-tal támogatja a város, mivel számos
sárbogárdi diák vesz részt a jeles esemé-
nyen.

A Sárbogárdi Zengõ Óvodával kapcsolat-
ban több döntés is született: megemelték a
vezetõi pótlékokat, elfogadták a nyitvatar-
tási idõt és a beiratkozás április 23-24-25-ei
idõpontját.
Nyilvános pályázat keretében hirdetik
meg értékesítésre az egykori szélessávú
távközlési hálózatot. A szupergyors in-
ternet koncesszió gyõzteseinek mindenhol
egyezkedniük kell az önkormányzatokkal,
hogy ne legyen még nagyobb kábelerdõ. A
Magyar Telekom, a Tarr Kft. és egy mikro-
hullámú szolgáltató is érdeklõdik a hálózat
iránt.

Bejelentések

Szilveszterné: – Hogyan lesz nyitva az
uszoda?
Dr. Sükösd: – Az biztos, hogy este nyolcig,
de a reggeli nyitást nem tudom. Felhívom a
figyelmet, hogy úszósapka kötelezõ!
Szilveszterné: – Megölünk egy helyi vállal-
kozót, vagy nem? Sárhatvanon megjelen-
tek teherautóról árusítók, ami a helyi bol-
tos bevételét jelentõsen csökkenti. Lehet
teherautóról árusítani?
Dr. Sükösd: – Ha megvan minden engedé-
lye a mozgóboltnak, akkor az ellen nem tu-
dunk tenni.
Nedoba: – A Tóth pékség sárbogárdi, de
Cecén is árusít, mert megvan minden pa-
pírja.
Dr. Sükösd: – Amikor az egyik helyi vállal-
kozásra megy rá a másik helyi vállalkozás,
az ellen nincs ötletem.
Aranyos József: – Ha jó az árképzése a he-
lyi vállalkozónak, akkor nem lehet konku-
rencia egy másik boltos. A vállalkozás sza-
bad.
Dr. Sükösd ezúton is kéri a Kinizsi utcai és
környékbeli lakók, illetve az ott közleke-
dõk türelmét a hamarosan kezdõdõ csapa-
dékvíz-elvezetési munkálatok miatt. Ásni
fognak, nagy géppel, sokat. Ha valaki nem
engedélyes módon szélesítette a kapubejá-
róját, az áldozatul fog esni a munkálatok-
nak, és az engedélynek megfelelõen jár el a
vállalkozó. Ha egyéni igények vannak, ak-
kor nem az önkormányzattal kell egyez-
kedni, hanem üzleti alapon a kivitelezõ
vállalkozóval.

Hargitai–Kiss Virág
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Ulti 11
asztalnál

Harmadik alkalommal került megrendezésre a Sárbogárdi Ul-
ti-parti az Amadeus étterem emeletén a Mozdulj a Városért
Egyesület szervezésében. FODOR JÁNOST és KELEMEN BÉ-
LÁT faggattam arról, hogy hány fõ foglal helyet az asztaloknál a
2018. február 10-ei, szombati alkalmon.
Kelemen Béla: – 11 asztalnál 33 fõ foglal helyet, ez eddig a legna-
gyobb létszám, mióta elkezdtük ezt a versenyt.
– Úgy tudom, idén újabb helyekrõl is jöttek a kártya szerelmesei.
Fodor János: – Igen, hála Istennek nagy a képviselt települések
száma. Már nemcsak sárbogárdi, járási, megyei a verseny, mert
Zala, Tolna és Veszprém megyébõl is jöttek résztvevõk. Sárbo-
gárdról 9 fõ, Mezõszilasról, Mezõfalváról 4-4 fõ, Székesfehérvár-
ról, Várpalotáról 3-3 fõ, Cecérõl 2 fõ, Dunaújvárosból, Nagykani-
zsáról, Németkérrõl, Dégrõl, Sárszentmihályról, Vajtáról, Lovas-
berénybõl, Sáregresrõl 1-1 versenyzõ jelent meg.
– Hogyan szereztek tudomást az Ulti-partiról?

Kelemen B.: – Köszönhetõ egyrészt a Bogárd és Vidékének, és
szájhagyomány útján is terjedt az esemény híre a baráti társasá-
gok között.
– Fõleg férfiak ülnek az asztaloknál.
Kelemen B.: – Most sajnos nincs hölgy közöttünk, mivel a férje
megbetegedett.
– Az életkor hogyan alakul? Hiszen az is cél volt, hogy egyre több
fiatalt sikerüljön megszólítani.
Fodor J.: – A legfiatalabb korosztály sajnos nem képviselteti ma-
gát, köztük nem örvend népszerûségnek ez a kártyajáték. A ver-
senyzõk zöme 60 feletti, de többen vannak a 40-50 évesek közül is.
– Van, aki egészen profi, akitõl félnek a többiek?
Kelemen B.: – Van egy 80 éves bácsi, aki nagyon jól ultizik, õ a leg-
idõsebb közöttünk.
Az ötször egyórás fordulók alatt a legkülönfélébb felállásokban
forgatták a lapokat a kártyázók. Közben természetesen felfrissít-
hették magukat a játékosok pogácsával, innivalóval, ebéddel és
beszélgetéssel. Végül a következõ eredmény született:
I. Magyar László (Nagykanizsa), aki a vándorkupát õszig birto-
kolhatja;
II. Kiss István (Sárbogárd);
III. Rauth Mihály (Németkér).
Gratulálunk minden versenyzõnek és helyezettnek, külön a do-
bogón Sárbogárdot képviselõ Kiss Istvánnak! Elismerés illeti a
szervezõket is a gördülékeny lebonyolításért, a jó hangulatért,
mely ilyen sokakat vonz az ország különbözõ pontjairól az ulti-
asztalok mellé.

Hargitai–Kiss Virág

Köszönetnyilvánítás
A III-ik Sárbogárdi Ulti-parti sikeres megszervezése és lebo-
nyolítása érdekében végzett segítséget, támogatást tisztelettel
köszönjük az alábbi szervezeteknek és magánszemélyeknek:
Bogárd és Vidéke Hírház, Sárréti Híd szerkesztõsége, Protect-
Lux 07 Kft., Fodor és Molnár Kft., Amadeus étterem dolgozói,
Rostás Péter, Horváth Ferenc, Hegedûsné Bereczk Erzsébet,
Kelemen házaspár, Nagy Beáta, Oláh Gizella, Magyar László,
Fodor János.

A Mozdulj a Városért Egyesület vezetõsége
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Táblajáték másképpen
Kerek céltáblákkal rendezték be a sárbogárdi mûvelõdési ház tükörtermét szomba-
ton reggel. A darts sárbogárdi kedvelõi és mûvelõi hívták el más településekrõl ba-
rátaikat egy jó hangulatú, egész napos versenyre. SZALAI JÁNOS MILÁNT, a sár-
bogárdi csapat vezetõjét kérdeztem a részletekrõl.

– Mennyi tagja van a dartsklubnak?
– Jelenleg 18 fõvel mûködünk. Edzéseiket
szombatonként 16 órától tartjuk a József
Attila Mûvelõdési Központban. Az egye-
sületünk 2017. február 3-án alakult meg, és
márciusban már megszerveztük az elsõ
versenyünket.
– Mi motivált, hogy megszervezd a csapa-
tot?
– Ez a sportág nagyon közel áll hozzám,
úgy gondoltam, hogy mivel nincs még a
környéken dartsegyesület, kellene ilyet
alapítani, nemcsak a négy fal között otthon
játszani, hanem a barátokkal közösen do-
bálhatnánk, edzhetnénk, gyakorolhat-
nánk.
– Volt szakértõ, akit meghívtatok, hogy
csiszolja a technikátokat?
– Még nem, de tervben van, hogy meghí-
vunk egy neves embert, aki elõadást és
próbajátékot tart nekünk. Nagyon kevés
hivatásos szakember van Magyarorszá-
gon, aki oktathat, és õket is nehéz a folya-
matos versenyek miatt elérni. A környék-
beli klubokkal jó kapcsolatot ápolunk,

rendszeresen járunk Seregélyesre, Duna-
újvárosba, de vannak itt kincsesbányaiak
is, akik szintén meg szoktak minket hívni a
versenyeikre, és a frissen alakult puszta-
szabolcsi klub tagjai is eljöttek a mai ren-
dezvényünkre.
– Mennyien vagytok a mostani versenyen
és hány helyrõl érkeztetek?

– 27-en vagyunk. A helyi és imént említett
településekrõl érkezõ játékosok mellett
vannak paksiak, fehérváriak és ceceiek.
– Csoportokat alakítanak a srácok, lá-
nyok, vagy egyénileg folyik a verseny?
– Négy csoport van. Sajnos csak kettõ nõi
nevezõnk van, ezért nem volt értelme kü-
lön nõi ágat alakítani. A legjobb 4 jut to-
vább, onnan 16-os fõtábla egyenes kiesés-
sel.
A sárbogárdi dartsklub sok szeretettel vár-
ja szombat délutáni edzéseire a további
érdeklõdõket!

Hargitai–Kiss Virág
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Együtt az iskoláért – egymásért
– Akik jó iskolát akarnak, összetartoznak.
Akik jó iskolát teremtenek, ezer szállal kö-
tõdnek hozzá és egymáshoz – fogalmazott
Horváth Ferencné igazgató a Sárszent-
miklósi Általános Iskola alapítványi báljá-
nak megnyitóján. – Az alapítvány 23 évvel
ezelõtt született meg abból a célból, hogy a
jó iskoláért együtt tegyen pedagógus, szülõ
és gyermek egyaránt. A felgyorsult világ-
ban egyre kevesebb idõ jut egymásra. A
közös programok, étkezések lassan kikop-
nak, nincs ezekre idõ. Kihívás idõt tölteni
azokkal, akik fontosak, azokkal a dogok-
kal, amik értékesek. Ezért is ünnep min-
den esztendõben az alapítványi bál, ami-
kor együtt lehetünk. A szertartás része a
mûsor is, melyben hetek, hónapok lázas
munkája, gyakorlása van. A kitartó gya-
korlás a legjobb tanulás.
E bevezetõ gondolatokat követõen a peda-
gógusok, szülõk, hozzátartozók tornater-
met megtöltõ népes serege az 1. a osztály
magyaros dallamra elõadott táncát csodál-
hatta meg, melyet Kristófné Juhász Ildikó
és Németh Mária tanítottak be a cseme-
téknek.

A Pesovár Ferenc népdaléneklési verseny
megyei szintre tovább jutott két csoportja,
a 2. osztályosokból álló Pityer és a nagyob-
bak Majorán csoportja is bemutatkozott.

A 8. évfolyam modern meglepetéstánca
után Zádori Tamara 3. osztályos tanuló
humoros történettel szórakoztatta a
hallgatóságot egy rossz gyerekké válás si-
kertelen folyamatáról. Tamara a Móra
Ferenc Szépkiejtési Verseny területi for-
dulóján 2. helyezést ért el. Felkészítõ ta-
nára: Kummerné Salgóvári Ágnes.
Az 1. b osztály kicsinyei – Erõs Mária és
Izsóné Iványi Anita tanítványai – rock
and rollt roptak a táncparketten a Csil-
lagfény Táncklub két táncosával együtt.
Végül, az est fénypontjaként, a vacsora
és a bál kezdete elõtt a nyolcadik osztá-
lyosok elmaradhatatlan keringõjében
gyönyörködhettünk, akiket Balázs Sán-
dorné vezetett be e tánc rejtelmeibe.

Hargitai–Kiss Virág
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„…Merre jár a kedves kis napsugár?...”
Az idei enyhébb tél ellenére is óvodásainkkal együtt nagyon vár-
juk már a kikeletet, a jó idõt, a tavaszt, ezért idén is megemlékez-
tünk télûzõ és tavaszváró néphagyományainkról.
Február elsõ hete óvodánkban már évek óta a „mackóhét”, ami-
kor valamennyi tevékenységünkbe belecsempésszük a medvéket.
Minden csoport medvés versekkel, mondókákkal, dalokkal, ver-
sekkel várja a mackó kijövetelét a barlangjából. Vajon mit üzen

nekünk? Meddig tart még a tél? Az óvodás gyermekek legtöbbjé-
nek egyik nagy kedvence a mackó, szinte mindenkinek lapul ott-
hon a szobájában egy-egy plüss maci, melyet szívesen hoztak el
idén is a mackókiállításunkra. Volt ott barna medve, jeges medve
és panda maci, Micimackó kicsi és nagy barátai. Minden gyerek
tudja, hogy a macik kedvenc étele a méz, így a hetet egy közös
mézkóstolással zártuk.
A mackóhét után tovább ûztük a telet a farsangi készülõdéssel. A
gyerekek minden nap kérdezgették, mennyit kell még aludni a
mulatságig. Lelkesen készültek a farsangi maszkabálra, melynek
fõ attrakciója minden csoportban a jelmezes felvonulás volt.
Egész héten farsangi verseket, dalokat tanultunk, bohócokat, ál-
arcokat gyártottunk, színes lufikkal, szalagokkal díszítettük az
óvodát és a csoportokat, így a mulatság napjára igazi színes, vidám
forgatag vette körül a gyermekeket, akik szebbnél szebb jelme-
zekben parádéztak. A szülõk jóvoltából pedig még farsangi fán-
kok és egyéb finom sütemények is kerültek az asztalokra.
Bízunk benne, hogy a víg zeneszóval sikerült felébreszteni a ta-
vaszt, elõcsalogatni a tavaszi napsugarakat, és lassan búcsút vehe-
tünk a borús téltõl.

Toldy Miklósné óvodapedagógus, Süni csoport

JÓTÉKONYSÁGI BÁL
2018. február 10-én tartottuk hagyományos jótékonysági bálunkat a Sárbogárdi Zengõ Óvoda Töbörzsöki Telephelyének támogatásá-
ra a Patkó csárdában. A vendégeket Farkasné Horváth Gabriella SZMK-elnök és Huszárné Kovács Márta intézményvezetõ köszön-
tötte.
Az este elsõ felébe countrys hangulatot va-
rázsoltunk mûsorunkkal, amit a Pillangó
csoport nagycsoportosainak tánca nyitott
meg. Utána szülõ–gyermek tánc követke-
zett. A mûsort az anyukák tánca zárta.
Az ízletes vacsora elfogyasztása után egy
volt töbörzsöki óvodás, Farkas Gábor fel-
ajánlásaként stand up elõadást hallgathat-
tunk, amin jól szórakoztunk. Azután kezde-
tét vette a tánc. A talpalávalót Mészáros
Gábor felajánlásként szolgáltatta.
A szülõk és vállalkozók által felajánlott ér-
tékes tombolatárgyak sorsolására éjfél után
került sor. Mindenki izgatottan leste a szel-
vényeit, s hogy mit nyert.
A bevételt a gyerekek óvodai életének még
tartalmasabbá tételére (játékok vásárlása,
rendezvények szervezése stb.) fordítjuk.
Köszönet mindazoknak, akik bármilyen
formában és módon segítséget nyújtottak a
bál szervezésében, lebonyolításában!

Köszönettel a gyermekek nevében:
Pál Ildikó óvodapedagógus
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Februári ünnepek
Hamvazószerda

Dologtiltó nap. Ezen a napon elsikálták a zsíros edényeket, mert
zsírt a következõ 40 napban nem ettek.
Hamvazószerdát másként böjtfogószerdának, böjtfogadónak,
szárazszerdának, vagy aszalószerdának is nevezik.
Böjt idején tilos volt a bál, a mulatság, de a lakodalom is. Általá-
nos volt az a szokás is, hogy a lányok ilyentájt fekete, vagy söté-
tebb, dísztelenebb, egyszerûbb ruhákat hordtak. A néphagyo-
mány szerint ilyenkor húst vagy zsírt, zsíros ételt enni tilos. Csak
kenyeret, zöldséget, gyümölcsöt, illetve ezekbõl készült meleg
ételeket ehettek. A paraszti étkezésben az év egyéb szakában szo-
katlan módon vajjal, vagy növényi olajjal fõztek. Volt, ahol napjá-
ban csak egyszer ettek, máshol a tojás és a tejes ételek fogyasztá-
sát is tiltották. A szigor az évszázadok alatt fokozatosan enyhült, a
XX. századra az vált általánossá a keresztények körében, hogy a
hívõk a nagyböjt idõszakában is csak a pénteki böjtnapot tartják,
ilyenkor növényi táplálékot, vagy halat vesznek magukhoz. Régen
gyakran került az asztalra cibereleves. Igen kedveltek voltak a
böjti idõszakban a hüvelyesek: a borsó, a bab és a lencse.
Ez a nap tehát a nagyböjt, a negyvennapos vezeklõ és böjti idõszak
elsõ napja, megemlékezés Jézus böjtölésének, illetve kínszenve-
désének idõszakáról. A VII. századtól vált szokássá a bûnbánati
felkészülés.
II. Orbán pápa 1091-ben rendelte el, hogy a papok minden ke-
resztény homlokát hamuval kenjék meg ezen a napon, ez a szokás
a katolikusoknál mindmáig fennmaradt. A templomban a mise
után a pap az elõzõ évi szentelt barka hamuját megszenteli, s azzal
rajzolja a keresztet a hívek homlokára a következõ szavak kísére-
tében: „Ne feledd, ember, hogy porból vagy és porrá leszel” vagy:
„Tartsatok bûnbánatot és higgyetek az evangéliumban!” A ha-
muval hintés õsi jelképe a bûnbánatnak, mivel a hamu az elmúlás-
ra, emberi végességünkre emlékeztet. A néphit szerint, aki ham-
vazkodik, annak nem fog fájni a feje, illetve egészségmegõrzõ sze-
repet tulajdonítottak neki.

A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást. Pro-
fánnak tûnik talán felemlegetni, hogy dédanyáink hamuval tisztí-
tották az edényeket, ez volt a legjobb súrolószer. A földbe trágya-
ként keverték a hamut, meséinkben pedig a szegénylegény el sem
indult szerencsét próbálni hamuban sült pogácsa nélkül.
Február 14-én, hamvazószerdán tehát elkezdõdik a 40 napig tartó
húsvéti elõkészület, a nagyböjt. Ez az idõszak a bûnbánatra és a
megtérésre ad lehetõséget, illetve elindulunk az Istennel való ki-
engesztelõdés útján. Az egyház három dolgot ajánl a nagyböjtre,
amelyek minden esztendõben a vallási életben való megújulást
szolgálják: az imádságot, a böjtölést és az adakozást, amit régies
magyar szóhasználattal alamizsnálkodásnak nevezünk.

Február 14., Bálint napja, Szent Bálint,
a szerelmesek védõszentjének ünnepe

Bálintkor ültetik a kotlóstyúkokat a fészekre, hogy 21 nap múlva
kikeljenek a tojásból a kiscsibék. Úgy tartják, hogy ezen a napon
kezdenek párosodni, fészket rakni a verebek is. Bálint-nap esté-
jén babérlevelet dugnak párnájuk alá a hajadonok, hogy megál-
modják, ki lesz a mátkájuk.
Bálint igen fontos volt a paraszti életben, a gazdálkodásban. A na-
pi idõjárásból a várható termésre következtettek a gazdák. Hideg,
száraz idõ esetén bõ termést reméltek. Ezen a napon szívesen ül-
tettek facsemetét, abban bízva, hogy hamarabb megerõsödik.
Bálint már a középkori naptárakban, misekönyvekben elõfordul,
ünnepét tehát õseink számon tartották. Népszerûségét kereszt-
és családnévként való sûrû elõfordulása is mutatja már a közép-
kor végén. Így az 1522. évi egyházi tizedjegyzék tanúsága szerint a
legkedveltebb szegedi keresztnevek közé tartozott, sõt törzsökös
helybeli családnévvé is vált.
Régi szokás szerint Európa-szerte a farsang a párválasztás ideje
(ez a húshagyói vénlánycsúfolásnak, a húshagyóig el nem kelt lá-
nyok csúfolásának az alapja). A hagyomány ezt elsõsorban Bá-
linthoz köti. A francia és a horvát néphit szerint például a mada-
rak is ezen a napon tartják menyegzõjüket

Angol hagyomány szerint Saint Valentine napjának reggelén az
elsõ másnemû személy, akibe az utcára lépõ belebotlik, lesz a jö-
vendõbelije, angolul „valentine”-ja. Valentine-nak hívják azokat
a cédulákat, amikre régi szokás szerint a leányok a fiúk, a fiúk pe-
dig a leányok nevét írták, s amelyek közül jövendõbelijük nevét
remélték kihúzni. Ugyancsak valentine a neve a Bálint-napon
küldött szerelmi ajándéknak vagy üdvözlõkártyának, versnek stb.
A nálunk újabban terjedõ „valentinozás” viszont a kritikátlan
Amerika-imádat, illetve a szokás teljes elüzletiesedésének a tanú-
jele.
A képen kalotaszegi vetélõ 1883-ból, amely szerelmi ajándéknak
készült Bálint-napra.

A fából készült vetélõ vésetének szövege: „1883-Ba Február 14
Kén”

Forrás: internet (Sápi Józsefné)

Fotók forrása: Magyar Kurír

Szent Bálint szobra Terniben
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De miért csak néha?
A televízióban nemcsak krimiket, horrorokat, vacak szel-
lemi rágógumit és rengeteg reklámot lehet látni. Az õrjítõ,
sokcsatornás mûsorfolyamban néha vártalan kincsekre
bukkan a szorgalmas keresõ.
A múlt héten úgy adódott, hogy egy színdarab két igen el-
térõ elõadását lehetett látni a tévéképernyõn. Szentivánéji
álom – írta: William Shakespeare 1595-ben, mégpedig egy
elõkelõ angol pár esküvõi ünnepére. Szóval rendelésre.
Nem tudom, mennyit kapott érte. Akármennyit, minden-
képpen méltatlanul keveset, mert vannak alkotások, ame-
lyek ára meghatározhatatlan, mint Leonardo „Mona Li-
sa”-ja, vagy Michelangelo „Dávid”-ja. Kifejezhetõ forint-
ban a madárfütty vagy az anyai csók értéke? Gazdagok a
múltban és a jelenben sok mindent kitalálnak az esküvõi
ünnepet felejthetetlenné tevõ fényûzés érdekében. Nos,
Shakespeare darabjával e tekintetben a legmerészebb fan-
táziaszárnyalás sem vetekedhet. Furcsa, de az akkori eskü-
võ vendégserege aligha volt tudatában annak, hogy min-
den idõk legpompázatosabb esküvõjén lehetnek.
Nos, a nagy angol író, közvélekedés szerint a világiroda-
lom csúcsa mindent „bedobott”. Elõször is ott a Szent Iván
éjszakája, a legrövidebb éj az évben, amikor a hiedelem
szerint akármi megtörténhet, a jóság varázserõi pedig le-
gyõzik a gonoszságot. És mi adja a cselekmény fõvonalát?
Csekélység! A mondavilág egyik leghíresebb násza, a mi-
tológiai athéni királynak, Thészeusznak és az amazonok
királynõjének egybekelése. Tudni kell, hogy elõzõleg Thé-
szeusz egy csatában legyõzte az amazonokat, királynõjü-
ket fogolyként Athénbe hurcolta, aztán ki tudja, milyen
epizódok után feleségül vette. Jó sztori: egykor halálos el-
lenségek összeházasodnak. Tudósok szerint az író hamis-
kásan utal ebben az adott esküvõi pár múltjára, viszonyá-
ra.
A cselekmény java az athéni erdõben játszódik. Ott tébo-
lyog a szerelem és gyûlölet hálójában vergõdõ négy fiatal,
de ott tart színjátszó próbát egy csapat athéni mesterem-
ber, akik meglepetésül játékot készítenek a királyi esküvõ-
re. Egyik csoport sem tudja azonban, hogy az erdõben tün-
dérek tanyáznak, akik játszi kedvükben orruknál fogva ve-
zetik a szegény halandókat, és bolondot csinálnak belõlük.
Shakespeare ezekbõl a szálakból varázsos szõttest készít,
pazarul tréfálkozó, mély értelmû játékot. Megragadó
mozzanat például: a mesteremberek azon aggályoskod-
nak, hogy a darabjukban szereplõ oroszlántól nem ijed-
nek-e halálra a nézõtéri hölgyek. Eldöntik: a szereplõ
majd elõzõleg bemutatkozik, kijelenti, hogy õ nem ám
oroszlán, hanem egyszerû iparos, s ezzel el van boronálva
a probléma, üvölthet, amennyi belefér. A játék és a való-
ság titokzatos viszonya egy görbe tükörben. Amely azon-
ban aranyból van.
Shakespeare-hez mérhetõ zseninek kell lennie, aki méltó-
an színpadra állítja ezt a kavargást, a varázs-éji álmot.
Minkét látott elõadás felülemelkedett a megszokott té-
vé-abrakon, és a maga módján jó, ha a „lelkünk színpa-
dán” nagyobb varázslat mocorog is. De itt tilos fanyalogni.
Kiderül, hogy lehetne a tévé jó is. Ha nem kiszolgálna, ha-
nem szolgálna.

L. A.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

SÁRKÖZI IMRE
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,

virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

Külön köszönet a Kegyelet Temetkezés
lelkiismeretes munkájáért.

Gyászoló család

Imádkozzatok
és buzgón kérjétek!

Az imádság a Lélek levegõvétele – olvastam valahol. Én talán annyit hoz-
zátennék, hogy az Isten által megreformált, azaz helyreállított Lélek le-
vegõvétele. Sok egyéb „kéjgáz” van ugyanis, amit bódító, pillanatnyilag
gyors írt adó pótszerként kínál nekünk ez a világ, s annak Fejedelme.
Ahogy ezen gondolkodtam, imádsággal kapcsolatos történetek jutottak
az eszembe. Elõször egy kis leány arca elevenedett meg elõttem. Olyan
négyéves forma lehetett, szöszke, nyílt tekintetû, õszinte kislány. A há-
rom testvér közül a középsõ. Édesanyja, habár nem friss jogosítvánnyal
rendelkezett, de úgy hozta az élet, hogy a csemeték születése elõtt nem
szerzett gyakorlatot az autóvezetés mûfajában, utána meg egyik baba jött
a másik után, s valahogy nem ült a volán mögé. Aztán vidékre kiköltözve
rákényszerült az önállóságra ezen a téren is. Egy kicsit gyakoroltak a pár-
jával, de aztán eljött az a nap is, amikor elindultak önállóan, õk, a „na-
gyok”, azaz a három csemete, meg az anyuka a nagymamához.
Ám ekkor történt a nem várt fordulat, ugyanis szembejövõ autót látva a
kis négyéves, onnan hátulról, a gyerekülésbõl hangosan elkezdett imád-
kozni: „Úr Jézus, add, hogy Anya ne menjen neki. Ámen.” S ez így tör-
tént, akárhányszor autót látott közeledni. A „nagy” 6-7 éves tûrte, míg
tûrhette, ám egy idõ után megsokallta a dolgot, s ekképpen fakadt ki:
„Emma, te minden szembejövõ autónál imádkozni fogsz, egészen Ma-
máig?” – „Igen.” – jött a magától értetõdõ gyermeki válasz: „Muszáj segí-
teni Anyának, mert még nem olyan profi.” Hogy ez segítség volt-e édes-
anyjának, vagy éppen felidegesítette, nem tudom, de azt tudom, hogy a
gyermeki hit csodálatos példája, s azt is, hogy aki csak hallotta, felvidult a
történteken, beleértve az anyukát, az apukát és a nagymamát is.
A másik két történet érdekes módon halálesethez kapcsolódik. Mindkét
eltávozottat személyesen ismertem, s akkor mesélték az itt maradt hoz-
zátartozók, amikor a haláleset kapcsán meglátogattuk a családot. Az
egyik egy férfitestvérrõl szól. Hosszú szenvedés után költözött a mennyei
hazába. Az özvegyen maradt feleség így tekintett vissza életükre:
„Amikor összeházasodtunk, a férjem bevezette, hogy nemcsak úgy álta-
lában imádkozunk a családi áhítat keretében, hanem minden napnak van
egy fõ témája. Egyik nap a békességért imádkoztunk, hiszen annyi békét-
lenség van ezen a világon: családi konfliktusok, háborús helyzetek, ter-
rorfenyegetettség. Másik nap a nagy családért, azaz a közelebbi és távo-
labbi rokonokért, a még meg nem tért családtagok megtéréséért, a pró-
bákban levõk megerõsítéséért könyörögtünk.
A következõ nap elsõsorban a betegekrõl szólt. Ilyenkor név szerint
imádkoztunk mindenkiért, akirõl csak tudtuk, hogy különféle betegsé-
gekkel küzd. Persze nemcsak ezen a napon emlékeztünk meg róluk, de ez
a nap különösképpen róluk szólt.
A gyülekezet is önálló napot kapott, s azon belül szépen sorjában a test-
vérek. Majd jöttek a szolgálatban állók, a lelkipásztorok, lelki munkások.
A hirdetett és meghallgatott ige diadaláért is rendszeresen könyörögtek,
hogy erõvel és hatalommal szóljon az Ige, és hogy aki csak hallja a szívébe
fogadja, és gyümölcsöt teremjen.
Szombaton a vasárnap áldásaiért hangzott elsõsorban a hétrõl hétre évti-
zedeken át felszálló ima.
A harmadik történet is halálesethez kapcsolódik. Itt az özvegyen maradt
férj tett elénk egy mindkét oldalán sûrûn teleírt A/4-es papírt, rajta ne-
vek, családok nevei, gyülekezetek nevei, s elmondta, hogy õk, eltávozott
feleségével együtt minden nap szép sorjában végigimádkozták ezt az „ap-
rócska listát”. Nem számoltam meg, de ha bekalkulálom, hogy ezen a pa-
píron családok, gyülekezetek, missziók nevei is szerepeltek, akkor több
százra saccolom a listán szereplõ embereket. A visszaemlékezés végére
már csak egy kérdés maradt: vajon lesz-e, aki a helyükre lép, s felvállalja
ezt a háttérszolgálatot?
A lélekmentés ugyanis csapatmunka. Van, aki mûsort készít, más prédi-
kál, megint más imádkozik, vagy éppen Antennát csomagol, hogy mást
ne említsek. De az áldást Isten adja, és senki más. „Legyetek tehát éberek,
és szüntelen könyörögjetek, hogy legyen erõtök kimenekülni mindazokból,
amik történni fognak, és hogy megállhassatok az Emberfia elõtt.” (Lk
21,36.)

Kulcsár Anikó

Forrás: www.mera.hu
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MEGHÍVÓ
az FMPSZ sárbogárdi tagintézménye

„szakszolgálatok hete” rendezvénysorozatára

PROGRAMOK

2018. március 5., hétfõ
8.00–11.00 óra: nyílt nap a korai fejlesztõben;
fejlesztõ játszóház szülõk és gyermekeik részvé-
telével
Helyszín: FMPSZ Sárbogárdi Tagintézménye,
7000 Sárbogárd, József A. u. 10.
Bejelentkezés: +36 (25) 462 015; sarbogard@
fejermepsz.hu
14.00–16.00 óra: a terápiás gondolkodás elmé-
leti, gyakorlati és alternatív-gyakorlati megközelí-
tése – elõadás-sorozat
Szabó-Láposi Helga okleveles pszichológus
(FMPSZ Sárbogárdi Tagintézménye):
A (gyógypedagógiai) terápiák pszichológiai vo-
natkozásai
Rohár Alexandra okleveles gyógypedagógus,
logopédus (tanársegéd, Széchenyi István Egye-
tem Apáczai Csere János Kar, Gyógypedagógiai
Tanszék):
Terápiás szemléletek logopédiai vonatkozásai
Lajos Mira egyetemi hallgató:
„Szociális cirkusz” – egy alternatív módszer alkal-
mazása a gyógypedagógiában
Illés Györgyi Terézia gyógypedagógus, logopé-
dus:
Logopédiai kiadvány (A beszédindítás megsegí-
tése) bemutatása
Helyszín: FMPSZ Sárbogárdi Tagintézménye,
7000 Sárbogárd, József A. u. 10.
Bejelentkezés: +36 (25) 462 015; sarbogard@
fejermepsz.hu
14.00–16.00 óra: nyitott BTMn fejlesztõ foglal-
kozás (1. osztályosok), a foglalkozásokat vezeti:
Farkasné Sobor Ágnes gyógypedagógus
Helyszín: FMPSZ Sárbogárdi Tagintézménye,
7000 Sárbogárd, József A. u. 10. Bejelentke-
zés: +36 (25) 462 015; sarbogard@fejer-
mepsz.hu

2018. március 6., kedd
8.00–10.00 óra: nyitott foglalkozás – logopédiai
terápia az óvodában és konzultációs lehetõség az
érintett szülõk és óvónõk számára, a foglalkozást
vezeti: Molnárné Koncz Éva logopédus
Helyszín: Hantosi Gesztenyéskert Óvoda,
2434 Hantos, Köztársaság u. 3.
10.00–12.00 óra: nyitott foglalkozás – logopédi-
ai terápia az óvodában és konzultációs lehetõség
az érintett szülõk és óvónõk számára, a foglalko-
zást vezeti: Molnárné Koncz Éva logopédus
Helyszín: Nagylóki Csicsergõ Óvoda, 2435
Nagylók, Hunyadi u. 5/c
14.00–16.00 óra: kerekasztal-beszélgetés a vé-
dõnõi hálózat szakembereivel, felelõs: Takácsné
Koncz Zsuzsanna
Helyszín: FMPSZ Sárbogárdi Tagintézménye,
7000 Sárbogárd, József A. u. 10.
Bejelentkezés: +36 (25) 462 015; sarbogard@
fejermepsz.hu

2018. március 7., szerda

8.00–12.00 óra: nyitott gyógytestnevelés-fog-
lalkozások az óvodában és konzultációs lehetõ-
ség az érintett szülõk, óvónõk és a szakemberek
számára

Helyszín: Sárbogárdi Zengõ Óvoda Sárszent-
miklósi Tagóvodája

A foglalkozásokat vezetik: Csatáriné Somogyvári
Erzsébet, Huszárné Karnis Eszter gyógytestne-
velõk

Bejelentkezés: +36 (25) 462 015; sarbogard@
fejermepsz.hu

2017. március 8., csütörtök

9.00–11.00 óra: nyitott foglalkozás – logopédiai
terápia az óvodában és konzultációs lehetõség az
érintett szülõk és óvónõk számára, a foglalkozást
vezeti: Molnárné Koncz Éva logopédus

Helyszín: Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda,
8125 Sárkeresztúr, Szent I. u. 50/b

8.00–11.00 óra: nyitott foglalkozás – neuro-hid-
roterápia a gyakorlatban szakemberek, védõnõk
számára

Helyszín: FMPSZ Sárbogárdi Tagintézménye,
7000 Sárbogárd, József A. u. 10.

Bejelentkezés: +36 (25) 462 015; sarbogard@
fejermepsz.hu

14.00–15.00 óra: pályaorientációs elõadás – lo-
gopédia

Helyszín: Petõfi Sándor Gimnázium, 7000 Sár-
bogárd, József A. u. 4.

Felelõs: Illés Györgyi Terézia

14.00–15.00 óra: pályaorientációs elõadás –
gyógypedagógia

Helyszín: Petõfi Sándor Gimnázium, 7000 Sár-
bogárd, József A. u. 4.

Felelõs: Hortiné Sepsi Mónika

14.00–16.00 óra: nyitott BTMn fejlesztõ foglal-
kozás (3-4. osztály), a foglalkozásokat vezetik:
Farkasné Sobor Ágnes, Móricz Julianna gyógy-
pedagógusok

Helyszín: FMPSZ Sárbogárdi Tagintézménye,
7000 Sárbogárd, József A. u. 10.

Bejelentkezés: +36 (25) 462 015; sarbogard@
fejermepsz.hu

Minden kedves érdeklõdõt
szeretettel várunk!

Cím: 7000 Sárbogárd, József A. u. 10.
Telefon: +36 (25) 462 015

E-mail: sarbogard@fejermepsz.hu
Kapcsolattartó: Takácsné Koncz

Zsuzsanna mb. igazgató

Tisztelt Gazdálkodó!
Szeretettel meghívom Önt

2018. február 20-án 9.00 órakor
a Nemzeti Agrárgazdasági

Kamara Szolgáltató Központban
(cím: 7000 Sárbogárd,

Ady Endre út 115.) tartandó

SZAKMAI
ELÕADÁSOKRA!

Témák:

– Nitrát-adatszolgáltatással
kapcsolatos tudnivalók

Elõadó: Takács Zsolt körzetközpont-
vezetõ falugazdász, Sárbogárd

– MKB Bank és NAK Megyei
Szervezete tagjai közötti
együttmûködési lehetõségek

Elõadó: Komendó Gizella fiókvezetõ,
Peszlen Gabriella kisvállalati tanácsadó

– A talajjavítás és növénytáplálás
lehetõségei mikroorganizmusokkal

Elõadó: Justus Lilla ügyvezetõ, Bio-Nat
Kft.

– Tavaszi kezdés a KUBOTA-val

Elõadó: Pap Jenõ területi képviselõ,
Két Kata Kft.
Megtisztelõ jelenlétére számítok!

Takács Zsolt körzetközpont-vezetõ
falugazdász

1 % a
környezetünkben

élõ fogyatékos
gyermekekért

A Csipike Egyesület (volt autista gyer-
mekekért egyesület) kéri a tisztelt adó-
zó állampolgárokat, hogy adójuk 1 %-át
ajánlják fel a Sárbogárdon és Fejér me-
gyében élõ sajátos nevelési igényû
gyermekek javára.
Felajánlásukat elõre is köszönjük!
Az egyesület neve: Csipike Egyesület
Adószáma: 18491328-1-07

Adó 1 %

Kérünk mindenkit, hogy az idei évben is
legyenek segítségünkre a személyi jöve-
delemadó 1 %-ának gyûjtésében!

Adószámunk: 18491074-1-07

Fáradozásukat nagyon köszönjük!

Sárréti Íjász Club, Sárbogárd
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Mondj igent a házasságra!
A házasság hete – 2018. február 11–18.

Több mint egy évtizede már Magyarországon is megrendezik a há-
zasság hetét. A kezdeményezés – amely a házasság és a család fon-
tosságára igyekszik ráirányítani a figyelmet – eredetileg az Egyesült
Királyságból indult. Magyarországon a házasságkötések száma
2010-tõl kezdõdõen folyamatosan növekedett, az utóbbi húsz év
legtöbb esküvõjét pedig 2016-ban tartották. 2017-ben a házasság-
kötések számának emelkedése megtorpant: a Központi Statiszti-
kai Hivatal legfrissebb, elõzetes adatai szerint 2017 januárja és no-
vembere között 48,2 ezer házasságot kötöttek, ami 2,5 %-kal elma-
radt az elõzõ év azonos idõszakától.
Magyarországon a házasságkötések száma 2010-ig csökkenõ ten-
denciát mutatott: az 1970-es években átlagosan 97 ezer, az 1980-as
években 73 ezer, az 1990-es években 53 ezer, az ezredfordulót kö-
vetõ évtizedben pedig 43 ezer házasságot kötöttek évente. A
2010-es év jelentette az elmúlt évtizedek mélypontját, ekkor
ugyanis mindössze 35,5 ezer pár járult anyakönyvvezetõ elé. Ezt
követõen az esküvõk száma folyamatosan emelkedett egészen
2016-ig, amikor az utolsó húsz évben a legtöbb (51,8 ezer) házassá-
got kötötték. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, elõzetes
adatai szerint 2017 januárja és novembere között 48,2 ezer házas-
ság köttetett. A megelõzõ évek utolsó hónapjában 1800–2400 alka-
lommal fogadtak örök hûséget egymásnak a felek – ezt az átlagér-
téket figyelembe véve a 2017. évi házasságkötésszám a 2016. évi
csúcsot várhatóan nem fogja elérni.
A XX. század elsõ felének Magyarországán a legtöbb házasságot
november és február hónapokban kötötték.
„A hosszú idõsoros adatainkból jól látszik, hogy 1921-tõl 1966-ig –
néhány év kivételével – novemberben kötötték a legtöbb házassá-
got. Ez valószínûleg a mezõgazdasági munkákkal hozható össze-
függésbe, hiszen novemberre már a betakarítás és a szüret is véget
ért, és az emberek jobban „ráértek” házasodni. A múlt században a
húszas évek elejéig a februári esküvõk száma is kiemelkedõ volt,
ezt pedig elsõsorban a farsanghoz kapcsolódó néphagyományok
indokolhatták” – magyarázza Kamarás Ferenc demográfus, a KSH
statisztikai fõtanácsadója.
A hatvanas évek közepétõl kezdve a házasságok 10–19 %-át au-
gusztusban anyakönyvezték. 2017 augusztusában – az elõzetes ada-
tok szerint – 7620 házasságkötésre került sor, ami a január–novem-
ber között megköttetett frigyek 16 %-át tette ki. A „nagy nap” idõ-
pontja szempontjából egyébként augusztus után a július, szeptem-
ber és május számít a legnépszerûbb hónapnak.

Házasságkötések alakulása havonta*

*A 2017. évi adatokból a novemberi a legfrissebb publikált adat, a
2017. decemberi adatot 2018. február 23-án közli a KSH.

Az ezer lakosra jutó házasságkötések száma Magyarországon
2009-ben 4 ‰ alá süllyedt. 2015-ben ez az érték ismét 4 ‰ fölé
emelkedett, 2016-ban és a 2017 elsõ tizenegy hónapjára számított
mutató pedig már az 5 ‰-et is meghaladta. 2017 januárja és no-

vembere között ezer lakosra 5,4 házasságkötés jutott országosan.
Az ezer lakosra számított mutatót tekintve jelentõsek az országon
belüli területi különbségek. 2016-ban a skála alján elhelyezkedõ
Zala megyében ezer lakosra 4,4 házasság jutott, míg a skála tetején
helyet foglaló Komárom–Esztergom és Borsod–Abaúj– Zemplén
megyében 5,7.
Az unió országainak 2015-ös adatai alapján a legalacsonyabb és a
legmagasabb értékkel rendelkezõ országok között 2,5-szeres az el-
térés. Portugáliában (3,1 ‰), Szlovéniában (3,1 ‰) és Olaszor-
szágban (3,2 ‰) volt a legalacsonyabb az ezer lakosra jutó házas-
ságkötések száma, a legmagasabb arányszám Litvániát jellemezte
(7,6 ‰). A 2015-ös 4,7 ‰-es értékével Magyarország az uniós
rangsor középmezõnyében helyezkedett el.
A párok egyre érettebb korban házasodnak, 2000 és 2016 között az
elõször házasulók átlagos életkora mindkét nem esetén öt évet
emelkedett: 2016-ban a nõk 29,7 évesen mentek férjhez, míg a fér-
fiak 32,5 éves korukban nõsültek. Ugyanezen idõszak alatt az elõ-
ször házasulók aránya az összes megkötött frigyhez viszonyítva
75–80 % között mozgott.
A házasulók egyéni életkorának összevetése azt mutatja, hogy az
összes házasságkötés közel 70 %-ánál a võlegények rendre idõseb-
bek menyasszonyuknál, mindössze 9,1 %-nál azonos a házasságra
lépõk életkora, és az esetek 22 %-ában a menyasszonyok idõseb-
bek a võlegényüknél. Ezekben az arányokban nem történt lényeges
változás az elmúlt hét évben. 2016-ban a leggyakrabban azok kötöt-
ték össze életüket, ahol a menyasszony 28, a võlegény 29 éves volt.
Válásra 2016-ban 19,6 ezer alkalommal került sor, vagyis ezer la-
kosra 2,0 válás jutott. A válások évenkénti száma az ezredfordulót
követõ évtizedben 24–25 ezer körül alakult, amelyben az ezt követõ
években határozott csökkenés következett be. 2014-ben – ötven év
után elõször – 20 ezer alatt maradt a számuk, a következõ évben vi-
szont ismét e fölé emelkedett. 2016-ra a felbontott házasságok szá-
ma ismét 20 ezer alá csökkent.
Az elmúlt évtizedekben folyamatosan nõtt az élettársi kapcsolatot
létesítõk száma: míg 1990-ben 251 ezer embernek volt élettársi
kapcsolata, addig a 2016. évi mikrocenzus adatai szerint már 1 mil-
lió 87 ezernek. Jelenleg az élettársi kapcsolattal rendelkezõk több
mint kétharmada nõtlen, hajadon családi állapotú. A 15 éves és an-
nál idõsebb népességen belül az élettársi kapcsolatot fenntartók
aránya 1990-ben még csak 3,0 %-ot tett ki, 2016-ban pedig már 13
%-ot. A növekedés elsõsorban abból adódott, hogy a nõtlen, haja-
don családi állapotú, jellemzõen fiatalabb korcsoportokba tarto-
zók egyre gyakrabban létesítenek a házasság elõtt, vagy helyett
élettársi kapcsolatot.

KSH
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Juhászos gulyásleves
csipetkével

Hozzávalók: 80 dkg birkahús (comb, la-
pocka), 1 sárgarépa és fehérrépa, 1 kisebb
fej karalábé, 15 dkg burgonya, 5 dkg zsír, 1
fej vöröshagyma, fél fej fokhagyma, 1 zöld-
paprika, 1 paradicsom, 1 erõs csöves pap-
rika, 1 kk pirospaprika, kk só, 1 kk õrölt
köménymag; a csipetkéhez: 1 tojás, kb. 10
dkg finomliszt, csipetnyi só.

A húst kicsontozzuk, majd kockákra vág-
juk. A hagymát megtisztítjuk, finomra ap-
rítjuk, a zsíron üvegesre sütjük. A húst és a
csontokat hozzáadjuk, kevergetve fehére-
désig sütjük. Majd a zúzott fokhagymával,
pirospaprikával és köménnyel fûszerez-
zük. Egy kevés vizet öntünk rá, az apróra
vágott paradicsomot és paprikákat is hoz-
záadjuk. Lefödve, kis lángon 1,5 óra alatt
puhára pároljuk. Idõközben, ha zsírjára
sülne, levét mindig pótoljuk. A burgonyát,
sárgarépát, fehérrépát, karalábét megtisz-
títjuk, a húshoz hasonló kockákra vágjuk, a
puha húshoz adjuk, 25-30 perc alatt készre
fõzzük. Közben a tojást annyi liszttel, hogy
közepesen kemény tésztát kapjunk, össze-
gyúrjuk, megsózzuk és 2-3 perccel azelõtt,
hogy a gulyás elkészülne, a levesbe „csip-
kedjük”.

Gyors csirkebrassói

Hozzávalók: 6 db csirkemellfilé, 5 dkg füs-
tölt szalonna, 1 közepes fej vöröshagyma,
6 gerezd fokhagyma, 10 dkg sûrített para-
dicsom, só, bors, fûszerpaprika ízlés sze-
rint, 1,5 kg burgonya, 2 dl napraforgóolaj
(vagy zsír).

A csirkemelleket vékony csíkokra vágjuk.
A szalonnát kockára vágjuk, a hagymát is
felkockázzuk. Egy nagyobb serpenyõt fel-
forrósítunk. Belerakjuk a szalonnát, ha ki-
olvadt a zsírja, kiszedjük és félrerakjuk. A
hagymát a forró zsíron egy kicsit megdinsz-
teljük, és már mehet is hozzá a hús. A tüzet
mérsékeljük, fedõ alatt hagyjuk párolódni
a mellet. Ha a hús elfõtte a levét (fedõ nél-
kül), kevergetve rózsaszínûre pirítjuk. Ha
megpirult, fûszerezzük és hozzáadjuk a
konzervparadicsomot, a fokhagymát rá-
nyomjuk, vagy reszeljük. 1 dl vizet is ön-
tünk alá, hogy szaftos legyen, megszórjuk 1
tk pirospaprikával a brassóit, még egyet
rottyantunk rajta, és lezárjuk a lángot. A
burgonyát apróbb kockára vágjuk, zsiradé-
kon kisütjük (ne legyen nagyon kiszárítva).
A sült krumplit, a sült szalonnapörcöt a
brassóival összekeverjük.

Csirkezúzás rizibizi
Hozzávalók: 1 kg csirkezúza, 2 közepes db
vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 2 ek
sertészsír (vagy más zsiradék ízlés sze-
rint), 1 ek fûszerpaprika, 1 csipet bors, 1
kk só, 1 tk paprikakrém, 40 dkg rizs, 50
dkg zöldborsó (fagyasztott), 0,5 csokor
petrezselyem, 5 dl víz.

Az apróra vágott hagymákat zsiradékon
megpároljuk. Hozzáadjuk a kockákra vá-
gott zúzát, lesütjük. Fûszerezzük, majd fel-
öntjük vízzel és puhára pároljuk. (Közben
kevergetjük, és ha szükséges, adunk még
hozzá vizet.) A rizst kevés zsiradékon fel-
forrósítjuk, felöntjük vízzel, sózzuk. A te-
tejére ráöntjük a borsót és puhára párol-
juk. Apróra vágjuk a petrezselymet, és ha
mindkettõ megpuhult, óvatosan összeke-
verjük.

Sportszelet

Hozzávalók: 20 dkg tejpor, 1 dl víz, 10 dkg
cukrozatlan kakaópor, 50 dkg cukor (kris-
tály), 4 ek rum (vagy rumaroma), 2 cs va-
níliás cukor, 15 dkg margarin, 20 dkg ét-
csokoládé, 1 ek margarin (az étcsokolá-
déhoz).

A cukrot, a vaníliás cukrot és a vizet egy lá-
basba tesszük és alacsony hõfokon, folya-
matosan kevergetve szirupot készítünk be-
lõle (addig fõzzük, míg a cukor fel nem ol-
vad a vízben). Hozzáadjuk a margarint. Ha
elolvadt benne, akkor hozzáadjuk a kakaó-
val elkevert tejport. Jól összekeverjük, tûz-
rõl lehúzzuk. Belekeverjük a rumot. Egy
tepsit sütõpapírral kibélelünk és kb. ujjnyi
vastagon elterítjük benne a masszát. 1 órá-
ra hûtõbe tesszük, míg megdermed. Az ét-
csokoládét felolvasztjuk, hozzáadunk 1
evõkanál margarint és a megdermedt
masszát bevonjuk a csoki felével. Ismét hû-
tõbe tesszük (kb. 30 perc). Ha megder-
medt a csoki a tetején, akkor lehúzzuk az
alsó felérõl a sütõpapírt és ezt az oldalát is
bevonjuk az olvasztott csoki másik felével.
Ismét hûtõbe tesszük kb. 30 percre. Meleg
késsel szeleteljük.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Heti idõjárás
A következõ 5 napos idõszakban még csütörtökön fordulhat elõ csapadék az északkelet
felé távolodó mediterrán ciklon felhõzetébõl, majd pénteken és szombaton
anticiklonális hatás lesz az uralkodó. Ennek következtében ezeken a napokon változóan
felhõs, csendes, nyugodt, csapadékmentes idõ lesz a jellemzõ.
Vasárnapra virradóra egy gyenge hidegfront érkezik, ami kisebb havazást okoz az ország
egy jelentõs részén, majd a front mögött felszakadozik, csökken a felhõzet és az eddigiek-
nél szárazabb levegõ érkezik a Kárpát-medencébe, így az új hét elsõ munkanapján az elõ-
zõ napokhoz képest több napsütésben bízhatunk.

www.metnet.hu
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Száz figyelmetlenségnek is egy a vége: baleset!
Még mindig sokszor vezetnek figyelmetlenül vagy

agresszíven a vasúti keresztezõdéseknél
Tavaly a MÁV és a HÉV vasúti átjáróiban
csaknem száz ütközés és gázolás történt.
Ez egész évre vetítve több mint 2016-ban, a
mostani télen viszont jelentõsen csökkent
a balesetek száma az elõzõ téli idõszakhoz
képest. A megelõzés érdekében fontos,
hogy a jármûvezetõk, a kerékpárosok és a
gyalogosok – az elõírásokat betartva – kö-
rültekintõen, figyelmesen közlekedjenek,
és minden esetben gyõzõdjenek meg a biz-
tonságos áthaladás feltételeirõl a kereszte-
zõdéseknél. Ez azért is fontos, mert a
felújított vonalakon nagyobb sebességgel,
de csendesebben haladnak a modern vo-
natok.
A MÁV és a MÁV-HÉV pályahálózatá-
nak közúti-vasúti szintbeli keresztezõdé-
seiben tavaly 99 ütközés és gázolás történt,
ebbõl 16 a HÉV átjáróiban. A balesetek ki-
vétel nélkül a közúton közlekedõk gondat-
lanságából, figyelmetlenségébõl következ-
tek be, vasúti berendezés meghibásodásá-
ból eredõ baleset hét éve nem történt.

CSAK NE OLYAN HEVESEN!

Január közepén az internetes videó- és hír-
portálokon terjedt egy felvétel, amelyen
egy sötét színû kombi a várakozó kocsisor
megelõzése után, a lezárt félsorompók kö-
zött szlalomozva száguldott keresztül a
pomázi átjárón – nem sokkal a HÉV-sze-
relvény elhaladását követõen. A felvétel
megdöbbentõ és tanulságos volt, akár ok-
tatófilm is lehetne, az autó sofõrje ugyanis
egyszerre több szabálysértést is elkövetett.
Egyrészt tilos az elõzés a vasúti átjáróknál
és közvetlenül elõttük! Másrészt azt is egy-
értelmûen elõírja a KRESZ, hogy ha a
fénysorompó piros jelzést mutat, az útátjá-
rón nem szabad áthaladni. Csak akkor
lehet elindulni a síneken keresztül, ha a
sorompók már teljesen felnyíltak és fehé-
ren villog a lámpa.
A vasúti útátjárókon történõ áthaladásra a
KRESZ elõírásai érvényesek, azaz a szint-
beli keresztezéseket fokozott óvatosság-
gal, körültekintõen kell megközelíteni. A
gépjármûvezetõknek minden esetben meg
kell gyõzõdniük arról, hogy nem tart vasúti
jármû a sorompó felé, illetve biztosított a
folyamatos áthaladás. Továbbá az átjáró
elõtt meg kell állni, ha bármely irányból
vasúti jármû közeledik.
A balesetek majdnem mindegyikét az
okozta, hogy a közlekedõk túlbecsülték sa-
ját képességeiket, megpróbáltak átérni
még a vonat elõtt, esetleg egy pillanatra ki-
hagyott a figyelmük. Az okok között szere-
pel a gyorshajtás, az agresszív vezetési stí-
lus, a vasúti fényjelzõ tilos jelzésének fi-
gyelmen kívül hagyása, a vezetés közbeni
telefonálás is. Gyakran tapasztalható,

hogy a gépjármûvezetõk nem néznek kö-
rül az átjáróba történõ behajtás elõtt.

STATISZTIKA

A MÁV-HÉV 100 kilométernyi hálóza-
tán, az útjárókban az elmúlt két évben 22
baleset következett be, de szerencsére sen-
ki sem halt meg. Tavaly egy esetben súlyos
sérüléssel végzõdött egy gázolás, tizenöt
ütközésbõl négy, tavalyelõtt pedig hatból
három járt személyi sérüléssel. Tizennégy-
szer személygépkocsival, egyszer teherau-
tóval ütköztek a HÉV-ek, illetve egyszer
gyalogosgázolás történt. A MÁV hálóza-
tán, a vasúti-közúti szintbeli keresztezõdé-
sekben tavaly 83 balesetbõl 12 halálos ki-
menetelû volt, 32 személyi sérüléssel járt.
2016-ban 72 baleset következtében tizen-
hatan haltak meg és huszonegyen sérültek.
Az elmúlt évben személygépkocsival 53-
szor, tehergépkocsival tizenkétszer, mezõ-
gazdasági vontatóval egyszer ütközött, to-
vábbá hét gyalogost, hat kerékpárost és
négy motorkerékpárost gázolt vonatátjá-
róban. Négy gyalogos, három kerékpáros
és két motorkerékpáros vesztette életét,
hárman autóban haltak meg.

HOGYAN ELÕZHETÕK MEG
A BALESETEK?

Feltûnõ, hogy 2017 elsõ három hónapjá-
ban – 2016 azonos idõszakával összevetve
– 127 százalékkal megnõtt az útátjárókban
bekövetkezett tragikus események gyako-
risága, áprilistól viszont 50-60 százalékra
csökkent az egy évvel korábbiakhoz ké-
pest, sõt az év utolsó harmadára 25-30 szá-
zalékra, december végéig pedig 15 száza-
lékra zuhant. A pozitív tendencia idén is

folytatódhat, mert míg tavaly az elsõ hó-
napban hat, addig idén januárban négy
baleset következett be. A szerencsés for-
dulat a vasúti átjárókban, a rendõrséggel
közösen végzett ellenõrzéseknek és a 15
vasútállomáson nyártól õszig megtartott
baleset-megelõzési kampánynapoknak is
köszönhetõ. Ám mindennél fontosabb,
hogy a jármûvezetõk, gyalogosok és kerék-
párosok tartsák be a KRESZ elõírásait és
figyelmesen közlekedjenek a vasúti ke-
resztezõdéseknél! A fokozott figyelem
azért is nagyon fontos, mert a felújított
vonalakon nagyobb sebességgel, de csen-
desebben haladnak a korszerû motorvo-
natok.

A vasúttársaság kiemelt feladatának te-
kinti, hogy mindent megtegyen az átjárók-
ban bekövetkezõ közlekedési balesetek
megelõzése, illetve számának csökkentése
érdekében. Éppen ezért a sorompós fej-
lesztések mellett minden évben nagy erõ-
feszítéseket tesz, többször is rendõrséggel
közös akcióval hívja fel a közúton közleke-
dõk figyelmét. A korábbi évekhez hasonló-
an idén is tartanak ellenõrzéseket a MÁV
és a MÁV-HÉV vasútbiztonsági szakem-
berei. Az útátjárós balesetek megelõzése
nemcsak vasúti és közúti, hanem társadal-
mi és gazdasági érdek is, hiszen a szemé-
lyes tragédiák mellett a baleseteknek
egyéb jelentõs következményei vannak.
Felborul a menetrend, így több ezer utas
napi programja, a hatósági helyszínelés
alatt vonatok sokasága késik vagy marad
el, a vasúton szállító vállalkozások pedig
gazdasági károkat szenvedhetnek.

Magyar Államvasutak Zrt.
Kommunikációs Igazgatóság
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BOGÁRD és VIDÉKE városi teremlabdarúgó-bajnokság
XV. forduló

Dream Team–
Sárkeresztúr Kike 4:9 (1:3)

Dream Team: Hajdu – Kiss, Varga, Vörös,
Bognár R.
Csere: Bognár J., Mondovics, Simon, Rozgo-
nyi.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Böröndi, Jancs-
ki, Kristóf, Hegedüs.
Csere: Hajdinger, Müller, Szauervein.
2. perc: Böröndi találata a vezetést jelen-
tette, 0:1. 3. perc: Kristóf átadását Hege-
düs a kapu mellé lõtte. 4. perc: Jancski cen-
tikkel lõtt a kapu mellé. 5. perc: Böröndi
elhamarkodottan a kapu fölé lõtt. 6. perc:
az elsõ Dream-támadás végén Varga lövé-
se kerülte el a kaput. 7. perc: Mondovics
nem érte el Simon átadását. 9. perc:
Jancski került helyzetbe, lövése a kapu
mellé szállt. 10. perc: Vörös lövését Visi a
mezõnybe ütötte. 11. perc: Böröndi várat-
lan lövéssel lepte meg Hajdut. A labda a
kapuban kötött ki, 0:2. 12. perc: Kiss lövése
ment kapu fölé. 13. perc: igazi mesterhár-
mas! Böröndit nem tudták tartani, 0:3. 14.
perc: Rozgonyi hibáját nem tudták kihasz-
nálni a Kike játékosai. 15. perc: Bognár R.
lövése nem okozott gondot Visinek. 17.
perc: Böröndi átadása nagy helyzetben ta-
lálta Kristófot, azonban kapu mellé perdí-
tett. 18. perc: Mondovics lövését nem tud-
ta védeni Visi, 1:3. 19. perc: Kiss nagyon
alányúlt a labdának, lövése magasan a ka-
pu fölé szállt. 21. perc: alig kezdõdött el a
második félidõ, Simon csökkentette a hát-
rányt, 2:3. Kezdés után még örültek a
Dream játékosai, ezt Böröndi használta ki,
2:4. 22. perc: Hajdinger hagyott ki egy
helyzetet. A tarthatatlan Böröndi újabb ta-
lálatával 2:5. 23. perc: szabadrúgáshoz ju-
tott a Dream, a legurított labdát Vörös a
kapuba továbbította, 3:5. Kezdés után –
már le sem merem írni – Böröndi lõtt a ka-
puba, 3:6. 25. perc: Vörös helyzetben, de
rosszul találta el a labdát. Müller sem járt
jobban. 26. perc: Simon szögletét Kiss rúg-
ta a kapu mellé. 28. perc: Jancski a kapu
mellé lõtt. Simon megint csökkentette a
hátrányt, 4:6. 30. perc: Jancski az oldalhá-
lót találta el. Újra! Böröndi találata után
4:7. 33. perc: Jancski külsõvel kilõtte a
hosszú alsót, 4:8. 35. perc: Jancski rontotta
el a helyzetet. 36. perc: A legurított labdát
Müller vágta a kapu fölé. 37. perc: Jancski
lövése Hajdu mellérõl vágódott a mezõny-
be. 40. perc Jancski találata jelezte a mér-
kõzés végeredményét, 4:9. A mérkõzésen
sok volt a kemény belemenés!
Sárga lap: Böröndi.
Góllövõk: Mondovics, Simon 2, Vörös, il-
letve Böröndi 7, Jancski 2.

Extrém–Sárszentágota Öfi
7:3 (6:0)

Extrém: Németh – Dévényi, Nedoba, Hor-
váth T., Szabó F.
Csere: Horváth D,Szabó A.

Sárszentágota Öfi: Fekete N. – Kiss,
Apolczer, Fazekas, Fövenyi.
Csere: Bognár, Fekete Sz., Kuczi, Szigetvári.
1. perc: alig kezdõdött el a mérkõzés,
Nedoba megszerezte a vezetést, 1:0. 2.
perc: Fazekas durrantott a kapu mellé. 3.
perc: Horváth T. magasan a kapu fölé lõtt.
4. perc Horváth T. szabadrúgása a jobb ka-
pufa mellett ment ki. 5. perc: Dévényi lövé-
se szállt a kapu mellé. 6. perc: megint Ext-
rém-szabadrúgásból Horváth T. szerezte a
második gólt, 2:0. 6. perc: Szabó F. lövését
Fekete szögletre tenyerelte. 8. perc: Szabó
F. nagy lövését Fekete szögletre ütötte. 9.
perc: Dévényi a kapufát találta telibe. 10.
perc: Szabó F. próbálkozott. 11. perc: Sza-
bó A. kapásból leadott lövése talált utat a
kapuba, 3:0. Még ugyanebben a percben
Dévényi növelte az elõnyt, 4:0. 15. perc:
emberelõnybe került az Extrém, ezt ki-
használta. 16. perc: Szabó A. lõtt gólt, 5:0.
18. perc: Horváth D. nagy gólt ragasztott
Fekete kapujába, 6:0. 20. perc: Szabó F.
nagy helyzetben Feketébe rúgta a labdát.
22. perc: Horváth T. szintén Feketébe lõtt.
23. perc: Apolczer szépített, 6:1. 24. perc:
Kiss nem találta el a kaput. 25. perc: Sziget-
vári lövése kerülte el a kaput. 26. perc:
Horváth D. lövését védte bravúrral Feke-
te. Kiss nagy helyzetben a kapu mellé lõtt.
26. perc: Bognár Németh lábai között ta-
lált be, 6:2. 29. perc: Apolczer átadásából
Fövenyi szerzett gólt, 6:3. 31. perc: Kuczi
lõtt nagy kapufát! 32. perc: Szigetvári lövé-
sét Nedoba mentette a kapu elõterében. A
hálóba tartó labdát kirúgta. 31. perc: Kiss
magasan a kapu fölé lõtt. 36. perc: Sziget-
vári lövését Németh csak nézte. 37. perc:
Fövenyi lövését Németh védte. 38. perc:
Szabó F. lövése talált utat a kapuba, 7:3.
39. perc: Kiss az oldalhálóba lõtt. 40. perc:
Horváth T. került nagy helyzetbe, lövése
azonban elkerülte a kaput.
Ellentétes félidõket láthatott a közönség!
Az elsõ félidõ az Extrémé, a második az
Öfi-rõl szólt. Az eredmény tartása majd-
nem megbosszulta magát.
Sárga lap: Fazekas.
Piros lap: Fekete N. 2 perc.
Góllövõk: Nedoba, Horváth T., Szabó A.
2, Dévényi, Horváth D., Szabó F., illetve
Apolczer, Bognár, Fövenyi.

Bogárd Junior–Spuri 4:4 (1:1)

Bogárd Junior: Varga – Alland, Boros,
Bor, Lénárt.
Csere: Farkas II., Szakács.
Spuri: Huszár – Kiss, Imre, Gilicze, Zám-
bó.
Csere: Banda, Bereczki, Bozsoki, Fésû.
1. perc: Kiss lõtt a kapu mellé. 2. perc: Kiss
lövését Varga a kapufa segítségével men-
tette. 3. perc: Lénárt lövése kerülte el a ka-
put. 4. perc: Boros lövése került a kapuba,
1:0. 4. perc: Alland gyengén Huszár kezé-
be emelt. 5. perc: Zámbó lövését védte
Varga. A nézõk megjegyezték: „Belejött a
védésbe!” 6. perc: Lénárt a kapufát találta
telibe. 7. perc: Fésû lövésénél Vargának

szerencséje volt, a kapufa kisegítette. 8.
perc: Kiss lövése nem tudta kényelmetlen
helyzetbe hozni Vargát. 9. perc: az örökifjú
Banda hibázott, de ezt nem tudták kihasz-
nálni. 10. perc: Fésû lövését védte nagy biz-
tonsággal Varga. 11. perc: Ajtó-ablak nyit-
va-tárva, Bor az oldalhálóba lõtt! 12. perc:
Lénárt buktatta Bandát, szabadrúgás,
mely a sorfalban akadt el. 14. perc: Boros
lövésébe Huszár csak éppen belekapni tu-
dott. A szögletbõl nem lett semmi. 15.
perc: Fésû átadásából Bereczki szerzett
gólt, 1:1. Kezdés után Banda lövését védte
Varga. 16. perc: Bozsoki óriási helyzetet
hagyott ki! 17. perc: Lénárt hosszan szök-
tette magát. 19. perc: Lénárt lövését védte
Huszár. 20. perc: Farkas II. próbálkozott
bevenni Huszár kapuját. 21. perc: Fésû lö-
vése kerülte el a kaput. 22. perc: Lénárt lö-
vését védte Huszár. 24. perc: Imre cselek
után vette be Varga kapuját, 1:2. 26. perc:
Farkas II. lövése Huszár lábáról vágódott
szögletre. 27. perc: Gilicze nagy helyzete
maradt ki. 28. perc: Farkas II. lövésével
egyenlített a Junior, 2:2. 29. perc: Lénárt
tette le névjegyét egy góllal, 3:2. 30. perc:
Imre legurításából Bereczki alig lõtt mellé.
31. perc: Zámbó lövését védte Varga. 32.
perc: Lénárt lövése szállt a kapu fölé. 34.
perc: Boros lövése a kapufáról Lénárt elé
pattant, aki nem hibázott, 4:2. 34. perc: Im-
re emelgetett, majd a kapu fölé lõtt. Szép
jelenet volt! 35. perc: Banda átadásából
Gilicze lõtt gólt, 4:3. 38. perc: Lénárt hozta
helyzetbe Farkast, aki 100 %-os helyzet-
ben hibázott! 40. perc: Imre egyenlített,
4:4. Kezdés után Farkas lábában volt a
gyõztes gól, de ott is maradt!
A Junior közelebb állt a gyõzelemhez!
Sárga lap: Lénárt.
Piros lap: Huszár 2 perc.
Góllövõk: Boros, Farkas II., Lénárt 2, illet-
ve Bereczki, Imre 2, Gilicze.

Twister Galaxy–FDL Kft.
2:5 (1:2)

Bereczki T. bemondása alapján!
Sárga lap: Lakatos Gy.
Góllövõk: Killer G., Kaló, illetve Abdalla,
László 3, Pap.
A mérkõzéseket vezette: Tóth István.

Tabella

1. FDL 14 12 1 1 73:20 37
2. Extrém 13 9 2 2 77:33 29
3. Légió 2000,

Agro Natur 13 7 2 4 57:19 23
4. Sárszentágota Öfi 13 7 1 5 49:49 22
5. Sárkeresztúr Kike 13 7 - 6 53:49 21
6. Twister Galaxy 13 6 1 6 53:51 19
7. Dream Team 14 2 2 10 31:77 8
8. Spuri 14 2 2 10 26:69 8
9. Bogárd Junior 13 2 1 10 44:96 7

Góllövõlista

1. Böröndi Géza – Sárkeresztúr Kike, Hor-
váth Tamás – Extrém, Dévényi Zsolt – Ext-
rém, Lénárt György – Bogárd Junior 22-22
gól.

Gróf Ferenc
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Tovább nõtt az influenzaszerû
megbetegedések száma

Az influenza B vírus felelõs a megbetegedések többségéért
A figyelõszolgálatban résztvevõ orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2018. február 5. és
11. között (2018. 06. hetében) a megyében 4655 fõ, az elõzõ hetinél 25,0 %-kal több beteg fordult or-
voshoz influenzaszerû tünetekkel. A 100 ezer lakosra vonatkoztatott megyei megbetegedési arány
1118,4 %ooo volt.
Az influenzaszerû megbetegedésekkel orvoshoz fordulók aránya egy járási népegészségügyi osztály il-
letékességi területén tovább emelkedett, két járási népegészségügyi osztály illetékességi területén
csökkent. A területek érintettsége között ezen a héten is jelentõs különbség figyelhetõ meg. Egy járási
népegészségügyi osztály illetékességi területén elérte a járványos küszöbérték nyolc és félszeresét,
meghaladva az igen magas küszöbértéket; másik járási népegészségügyi osztály illetékességi terüle-
tén a járványos küszöbérték nyolcszorosa, változatlanul meghaladva az igen magas küszöbértéket; a
harmadik járási népegészségügyi osztály illetékességi területén meghaladta a járványos küszöbérték
három és félszeresét, továbbra is meghaladva a magas küszöbértéket.
A területi megbetegedési arány legmagasabb a Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Fõosztály
Népegészségügyi Osztály illetékességi területén (1277,5 %ooo); ezt követi a Dunaújvárosi Járási Hiva-
tal Népegészségügyi Osztály illetékességi területe (1197,0 %ooo); a legalacsonyabb a Móri Járási Hi-
vatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén. A megye egész területén a 100 ezer lakosra vo-
natkoztatott megbetegedési arány az utóbbi 6 hétben folyamatos emelkedést mutatott és mindhárom
járási népegészségügyi osztály illetékességi területén és megyei szinten is jelentõsen túllépte a járvá-
nyos küszöbértéket, a megyére vonatkoztatva a 6. héten elérte a járványos küszöbérték hét és félsze-
resét. Az influenzaaktivitás az igen magas tartományban van.
Az elmúlt héthez viszonyítva az orvosnál influenzaszerû tünetekkel megjelentek kormegoszlásában lé-
nyeges változás nem történt, a gyermekek aránya 36,9 % volt. A betegek 33,0 %-a 15–34 éves fiatal
felnõtt volt. A 35–59 évesek korcsoportjába tartozott a betegek 21,2 %-a, 8,8 %-uk pedig a 60 éven fe-
lüliek közül került ki. A betegek több mint egy harmadát a gyermekek, egyharmadát a fiatal felnõttek
körébõl jelentették. Az elõzõ héthez hasonlóan a legérintettebbek a fiatal felnõtt és az általános iskolás
korú gyermekek voltak, a korcsoportos megbetegedési arány a 6–14 évesek és a 3–5 évesek között
volt a legmagasabb.
A kórházi jelentõszolgálat adatai szerint – az elõzõ héthez viszonyítva – nõtt az influenzaszerû megbete-
gedés miatt kórházi ápolást igénylõk száma. Tárgyhéten 4 beteg szorult intenzív ellátásra, közülük 3 fõ
igényelt gépi lélegeztetést. Valamennyi intenzív ellátást és gépi lélegeztetést igénylõ beteg felnõtt volt.
2018. év hatodik hetében megyénk illetékességi területén egy óvodában észlelték influenzaszerû meg-
betegedések halmozódását. A nagyarányú hiányzások miatt az intézmény átmeneti szüneteltetésére
került sor.
Magyarországon a jelentés elkészítéséig 2017. 40. hetétõl a beküldésre került 508 betegtõl származó
feldolgozott légúti mintából 141 betegnél influenza B és 20 betegnél influenza A vírus okozta fertõzést
igazoltak. 14 esetben adenovírus, hat esetben légúti óriássejtes vírus kóroki szerepét állapították meg.
Megyénk területérõl a jelentés írásáig 9 influenza B, 5 influenza A vírus került azonosításra, valamint
egy adenovírus és 1 légúti óriássejtes vírus kóroki szerepe igazolódott. Az influenzás megbetegedések
döntõ többségéért az influenza B vírus volt a felelõs.
Az influenzafigyelõ-szolgálat adatai (megbetegedési arány 100 ezer lakosra) a 2017/2018.
évi influenzaszezonban Fejér megyében:
Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területe

4. hét 5. hét 6. hét
Dunaújváros, Sárbogárd 971,2 1293,8 1197,0
Mór, Bicske 510,1 699,4 552,2
Székesfehérvár 464,0 729,5 1277,5
FEJÉR MEGYE 626,1 984,8 1118,4
A kórházban ápolt betegek védelme érdekében Fejér megye valamennyi fekvõbeteg-intézményében
2018. január 26-ától elrendelt kórházi látogatási tilalom valamennyi osztályra kiterjedõen továbbra is
érvényben marad.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fõosztálya

Tájékoztatás
felszíni

vízrendezésrõl
Sárbogárd Város Önkormányzata pá-
lyázati támogatást nyert a Területi Ope-
ratív Program keretében a 2012-ben
megkezdett a belterületi felszíni vízren-
dezésének folytatására. Pályázati
azonosító: TOP-2.1.3-15-FE1-2016-
00015

A felújítással, átépítéssel érintett csapa-
dékvíz-elvezetõ árkok a következõ ut-
cákat érintik:

– Kinizsi utca (ST15-8, ST15-0),

– Vágóhíd utca (ST15-7, ST15-7A,
ST15-6, ST15-6A),

– Tinódy utca keleti oldal (Vágóhíd és
Radnóti utca közötti szakasza) ST15-0,

– Berzsenyi utca (ST15-4, ST15-3,
ST15-2-1, ST15-2-2,),

– Radnóti utca (ST15-1, ST15-2,
ST14-1, ST14-2),

– Posta utca (ST8-2),

– Kereszt utca 1-35. ill. 24-52. (ST1-3,
ST1-3-1, ST1-3-2, ST1-3/1),

– SSZ0-1/A és SSZO-1B földárok 013
hrsz és 2706 – 2711 hrsz.

A beruházás során a jelenleg is meglévõ
árokhálózat felújítására, átépítésére
kerül sor. Az árokmeder elõre gyártott
mederelemmel kerül burkolásra a befo-
gadónak megfelelõ szinteséssel. A kivi-
telezés érinti a kapubejárókat és a fe-
dett árokszakaszokat is.

Kivitelezõ: SZEGLETKÕ Generál Kft.
(1125 Budapest, Szarvas Gábor u.
42/a).

Mûszaki ellenõr: H-BON Mérnöki Iro-
da Kft. (7632 Pécs, Víg utca 1/1).

A kivitelezés várható idõtartama: 2018.
február 20. – 2018. május 31.

A kivitelezés idejére kérem az érintett
lakosság szíves türelmét, együttmûkö-
dését.

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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Redõnyös 06 (30) 966 8446
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
Kazántisztítás Rus Attila 06 (30) 744 6022
Ady Endre úton a központhoz közel családi ház eladó. 06 (20) 849
2078
Almavásár szombaton a sárbogárdi vásártéren. A madocsai
Idared, Jonagold, alma ára: 160-220 Ft/kg. 06 30 360 7256

SÁRBOGÁRD központjában
kétszintes CSALÁDI HÁZ eladó.

06 30 752 6569

VAGYONÕRI MUNKA,
havi nettó 160.000 Ft, Sárbogárdon.

06 70 421 3900

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A sárbogárdi református egyház által alapított Árva Bethlen
Kata Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak,
akik elmúlt évi jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták tevé-
kenységét. A 2016-os évre vonatkozóan 200.827 Ft gyûlt össze
a NAV visszaigazolása szerint, melyet a 2017-es évben a gyer-
mekek nyári hittantáborának támogatására fordítottunk.
További célunk a sárbogárdi református idõsek otthonának tá-
mogatása.
Kérjük, éljen az 1 % felajánlásának lehetõségével!

Adószámunk: 18483118-1-07

Megnevezés: Árva Bethlen Kata Alapítvány, Sárbogárd
Munkájukra áldást kérve felajánlásukat köszönjük!

MEGHÍVÓ
A Szent István Általános Iskola

szülõi munkaközössége
tisztelettel és szeretettel meghívja Önt a

2018. február 24-én 19 órától
tartandó

JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁRA.
Elõtte az iskola tanulóinak mûsora

a klubkönyvtárban 17.30 órától.

Helye: Patkó csárda.
A belépõjegy ára: 3.000 Ft/fõ, mely tartalmazza a vacsorát is.
Vacsora: Patkó-tál, savanyúság, sütemény.
Tombola!
Jegyek (támogató, illetve belépõ) elõvételben megvásárolha-
tók az iskolában és a Finomságok boltjában.
Az élõ zenét Rozgonyi Tibor szolgáltatja.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt és kikapcsolód-
ni vágyót egy hangulatos zenés estére!
A belépõdíjból, a tombola, a pártolójegy és a mûsor belépõdí-
jának árusításából befolyt összeg az iskolába járó gyermekek
javát szolgálja.
Amennyiben nem tud részt venni a bálon, de szívesen csatla-
kozna a kezdeményezésünkhöz, támogatói jegy vásárolható
elõvételben és a mûsor elõtt.
Támogatásukat elõre is köszönjük!
Jó szórakozást kívánunk!

Szülõi munkaközösség

FELESÉGÉT BÁNTALMAZTA
A rendõrök egy 50 éves férfit hallgattak ki gyanúsítottként, majd
ideiglenes megelõzõ távoltartásról határoztak.
Hantosra egy nõ kért rendõri segítséget, mivel elõzetes szóváltást
követõen arcon ütötte õt a férje. Az asszony a bántalmazás követ-
keztében súlyos sérülést szenvedett. A járõrök az elkövetõt 2018.
február 13-án kora hajnalban elõállították a Sárbogárdi Rendõr-
kapitányságra, majd súlyos testi sértés bûntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A
rendõrök az 50 éves férfi ügyében ideiglenes megelõzõ távoltartás
elrendelésérõl is határoztak.

KERESKEDETT A SZERREL
Új pszichoaktív anyaggal visszaélés
bûntett elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt vettek õrizetbe a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság
nyomozói egy sárkeresztúri férfit.
A megalapozott gyanú szerint a 29
éves férfi lakókörnyezetében anyagi
haszonszerzés érdekében rendsze-
resen értékesített otthonában bódí-
tó hatású anyagot, melynek eladásá-
ból rendszeres jövedelme szárma-
zott. A rendõrök 2018. február 12-én délelõtt Sárbogárdon fogták
el a bûncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható
férfit, akit elõállítását követõen gyanúsítottként hallgattak ki és
bûnügyi õrizetbe vettek.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK HÍREK

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 segít-
ségünkre!

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
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Tájékoztatjuk
tisztelt

Ügyfeleinket, hogy

2018. február 16-án
(pénteken)
kivételesen

8-12 óráig tartunk
nyitva.

Köszönjük
megértésüket!

Szerkesztõség

A Bogárdi Tévé
mûsorrendje

KEZDÉS: 1, 8, 13, 19
ÓRAKOR.


