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SZÓVAL
VASÁRNAP…
Szóval vasárnap kényelmesen fölkeltem, összekészülõdtem, ittam egy jó teát, és elballagtam eleget tenni állampolgári kötelességemnek. Beléptem a szavazóhelyiségbe, köszöntem, bemutattam az irataimat, aláírtam a névjegyzéket, átvettem a lepedõnyi szavazólapokat, besétáltam a fülkébe és behúztam a
függönyt. Választottam, ikszeltem, elvégeztem az origamigyakorlatot, hogy
beférjenek a lepedõk a borítékba, aztán
bedobtam a papírokat az urnába, majd
elköszöntem és távoztam. Aznap több
településen nagy jövés-menést tapasztaltam. Másnap olvastam, hogy ez a felfokozott szavazókedv jele volt, mely
rendkívüli részvételi arányt eredményezett, illetve a Fidesz–KDNP számára ismét kétharmados többséget a parlamentben.
Azt is megtudtam a médiából illetve
internetes hírforrásokból, hogy minden
magyar hülye – ezt mondta magyar a
magyarra és külföldiek a magyarokra;
hülye a Fidesz azért, mert nyert, az ellenzék azért, mert veszített, a szavazók
meg azért, mert úgy voksoltak, ahogy.

„A mama azt mondja, hogy mindig az a
hülye, aki mondja... ” (Forrest Gump)
Folytatás az 5. oldalon.

Írás a 13. oldalon.

Megújult a miklósi centerpálya

Zöldellõ dallamok
Egy fecske
nem csinál
nyarat... de
kettõ igen

Írás a 7. oldalon.
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DÉG – FESTETICS-KASTÉLY – ALAPKÕLETÉTEL
2018. április 3-án 15 órakor került sor a Nemzeti Kastélyprogram és
Nemzeti Várprogram keretében a dégi Festetics-kastély (GINOP7.1.1-15-2015-00006) turisztikai célú fejlesztésének alapkõletételi
ünnepségére. A rendezvényen Varga Gábor, a térség országgyûlési
képviselõje áttekintést adott a dégi kastélyfejlesztési projekt régióra
gyakorolt hatásairól, dr. Virág Zsolt miniszteri biztos (Miniszterelnökség) pedig bemutatta a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében megvalósuló, a dégi Festetics-kastélyt érintõ fejlesztéseket. Az alapkõ ünnepélyes elhelyezése után Gárdonyi Sándorné, Dég polgármestere köszöntötte a vendégeket és mondott pohárköszöntõt.

A NEMZETI KASTÉLYPROGRAM
ÉS NEMZETI VÁRPROGRAM
DÉGI FESTETICS-KASTÉLYT ÉRINTÕ
FEJLESZTÉSEI

Fotó: Verebicsné Kalmár Margit (1995-2013 között)

A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti
Várprogram keretében 39 mûemlék – 20
kastély és 19 vár – újul meg. Nemcsak régi
szépségüket nyerik vissza, hanem új funkciókkal is gazdagodnak, hogy – adottságaikhoz igazodó módon – megfeleljenek a
mai kor turisztikai igényeinek. A dégi Festetics-kastély ennek a nagyszabású fejlesztési programnak a keretében születik újjá.
Az egykori fõnemesi rezidencia hazánk
egyik legszebb, 1815 és 1818 között felépített klasszicista kastélya, amelyet Magyarország egyik legnagyobb történeti kertje
övez. A rezidencia építtetõje Festetics Antal, tervezõje Pollack Mihály volt. Napjainkban a kastélyt és számos kerti építményét 27,4 hektár területû angolpark, valamint több kilométer hosszú tórendszer
övezi, utóbbi egyik szigetén áll a festõi
szépségû Hollandi-ház. A kastély volt a fõ
helyszíne az utóbbi idõk egyik legmagasabb nézettséget elért magyar filmje, a
Kincsem forgatásának is. Ennek a nem
mindennapi helyszínnek a hasznosítását
teszi lehetõvé az a fejlesztés, amely a

GINOP-7.1.1.-15-2015-00006 projekt keretében 1,5 milliárd forint európai uniós
forrásból újul meg, amelyet Magyarország
kormánya további 1.228.155.716 forintos
hazai támogatással egészített ki.
A program célja, hogy a mûemlék-helyreállítás és az örökségmegõrzés alapvetõ
szempontjai mellett egy egységes, Európában is unikális, jól értékesíthetõ turisztikai
termékcsomag valósuljon meg, amely valóban érdekli a látogatókat. Egy-egy vár
vagy kastély szinte mindig az adott település egyik jelképe, szimbolikus értékû helyszín, különleges helyet foglal el a köztudatban, ezért fontos a helyi identitás erõsítése. A várak, kastélyok a fejlesztési koncepció alapján egyre inkább közösségi térként
is szolgálnak majd, ha a vendég jól érzi magát bennük, jelentõsen több idõt tölt el, és
ez növeli a bevételt, amelyekbõl a mûemlékek fenntarthatók.
Fontos cél tehát az épületek szellemi újjászületése is: fizikai rehabilitációjuk mellett
a szellemi rehabilitációjuk is megvalósul.

Fotó: Verebicsné Kalmár Margit (1995-2013 között)
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A várak, majd a kastélyok évszázadokon
keresztül a magyar és az európai kultúra
„fellegvárai” voltak, most a 21. századi igényeknek megfelelõen újraértelmezett formában kapják vissza ezt a szerepüket, jól
illeszkedve az épületek mûemléki adottságaihoz. Olyan közösségi és kulturális terek
kerülnek kialakítása, amelyek különbözõ
mûvészeti ágakat felölelõ programokat kínálnak a látogatóknak.
A komplex funkciót betöltõ, többféle bevételi forrásra támaszkodó objektumok
egy egységes rendszerbe foglalt láncot alkotnak majd, egységes, nyugat-európai
színvonalú turisztikai desztinációként. Az
egyes vonzerõk hozzájárulnak a kistérség
gazdaságának az élénkítéséhez, a munkahelyteremtéshez és a vidékfejlesztési célokhoz, és úgynevezett multiplikatív hatással is rendelkeznek majd: a környezõ kisés középvállalkozók rácsatlakozhatnak az
európai uniós és hazai forrásból turisztikai
vonzerõvé fejlesztett, korábban romos és
kihasználatlan mûemléki szolgáltatások
struktúrájára.
A program az ország egész területét lefedi.
Mûvészettörténeti szempontból a legszínvonalasabb épületek szerepelnek benne,
nemzetközi szintre emelve a kastély- és
várláncot, amely a magyar épített örökség
egyik legfontosabb megjelenítõje lesz.
A programban szereplõ helyszínek mindegyike egységes arculattal és sztenderd
szolgáltatási csomaggal, ajándékbolttal és
kávézóval rendelkezik majd.
Fontos, hogy hiteles, ugyanakkor friss és
interaktív kiállítási tartalom fogadja az
épületbe látogatókat. Minden helyszín
egyedi, a kiállítási tematika ehhez illeszkedõ jellemzõkkel rendelkezik, ezáltal az
egykori magyar kastély- és várélet minden
rétege bemutatásra kerül. Alapvetõ cél,
hogy a kiállításnak olyan grafikai arculata
és olyan atmoszférája legyen, amellyel a
vendégek azonosulni tudnak. Nagy hangsúlyt fektet a program az elõkészítõ munkára: a falszövet, a régészeti, a restaurátori, a levéltári, a tervtári, a köz- és a magángyûjteményekben végzett kutatások alapján összeállt adathalmaz kreatív és közérthetõ feldolgozásával áll össze egy olyan kiállítás, amely vonzza a látogatókat, és elidõznek benne. Az épületek múltját a történetmesélés, az anekdoták mentén is
megismerhetik a látogatók. Minden helyszínen bemutatásra kerülnek az egykori
birtokos családok egymást váltó generációi, megelevenednek a történelemkönyvekbõl ismert nemesi családok tagjai. A
kastélyban, várban zajló életmód, a fõúri
család hétköznapjai és ünnepei, sõt a személyzet feladatai is a kiállítás részét képezik. A koncepció fontos eleme az interaktív és multimédiás eszközök használata és
kiállításokba építése. Így be lehet például
mutatni az épületek kinézetét különbözõ
építési korszakokban, virtuális túrát lehet
tenni a kiterjesztett valóság alkalmazásával a mûemlék falai között különbözõ történelmi korokban, vagy holoprojektoros
vetítéssel láthatóvá válik egy makettben,
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hogy az épület egyes helyiségei milyen célt
szolgáltak, milyen tevékenységet végeztek
ott egykor. A kastély vagy vár látogatási útvonalának végigjárására a hagyományos
idegenvezetés mellett lehetõség nyílik
többnyelvû táblagépes, azaz tabletes, visual guide-os eszköz segítségével is.
A változatos, helyi adottságokra támaszkodó, a mindennapokban is használható
termékekkel felszerelt ajándékbolt egyre
fontosabb részévé válik a látogatóközpontoknak. Itt nyílik lehetõség a helyben termelt, a környékbeli termelõktõl származó,
minõsített termékek befogadására és értékesítésére is, így valósítható meg az a gazdasági modell, amely a kastélyok hosszú
távú, önfenntartó mûködését szolgálja.
Külön figyelmet szentel a program a kastélyparkok újszerû hasznosítási lehetõségeinek: érdekes programkínálattal és jó
infrastrukturális háttérrel felszerelve a
helyszínen tartózkodás ideje többszörösére nyújtható egyfajta „történelmi szabadidõközpontként” mûködtetve. Ide sorolhatók a népszerû magánrendezvények, esküvõi fotózások, csapatépítõ tréningek,
konferenciák.
A dégi Festetics-kastély infrastrukturális
fejlesztésének elemei:
A projekt keretében a következõ fejlesztési és rekonstrukciós elemek valósulnak
meg:
– a kastély homlokzatának helyreállítása,
lábazatának szigetelése, csatlakozó támfalainak újjáépítése, tetõfedés teljes cseréje;
– a kastély alagsorában annak részleges
helyreállítása után vizesblokk kerül kialakításra, itt kap helyet az új gépészet és az
elektromos hálózat központja is;
– a kastély földszintjén tematikus kiállítások, a korabeli szalont idézõ kávézó, valamint ajándékbolt és rendezvénytér kap helyet;
– felújításra kerül a Hollandi-ház és környezete;
– parkoló és beléptetõrendszer kerül kiépítésre;
– az épületegyüttes jelentõs közmûfejlesztésen esik át, a beruházás keretében kiépül
az új víz-, gáz- és csatornabekötés, emellett
megvalósul az elektromos rendszer korszerûsítése.
A kastélypark területén bemutatásra kerül
a kis gótizáló szivattyúház, megújul a rózsakert, elkészül az antik forrás gépészeti
rendszere, és újra csobog majd a víz az
oroszlánfejes vízköpõbõl. Használhatóvá
válik a hajdani teniszpálya is annak érdekében, hogy a park – felelevenítve a Festetics család sportszeretetét – nosztalgiasportversenyek, valamint csapatépítõ tréningek helyszíne lehessen.
A turisztikai fejlesztés elemei:
A vonzerõfejlesztéshez kapcsolódó turisztikai koncepció a Festetics család dégi grófi ágára épül. A Festeticsek kiváló példáját
jelentik az egykori magyar arisztokrácia
azon rétegének, akik több generáción keresztül nemcsak részesei voltak, de aktív
alakítói is koruk mûvészeti, tudományos és
társasági életének. A Nemzeti Kastély-
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program fejlesztéseinek köszönhetõen a
megújuló kiállítótermekben tartalmas,
ugyanakkor izgalmas, interaktív tárlatok
kapnak helyet.
A földszinti kiállításon megelevenedik a
Festetics család története, mindennapi
élete, hobbijai, szórakozási, sportolási szokásai. A reprezentatív, egybenyíló térsorban sokszínû, minden célcsoport számára
izgalmas témák kerülnek bemutatásra oly
módon, hogy az egyes mozaikok mégis
egységes, komplex képet adjanak a családról, és a kastély történetét is meghatározó
történelmi és mûvészettörténeti korszakokról.
A kiállítás kiemelt tematikái:
– Családtörténet
– Botanika
– Könyvtár – tudományok
– Klasszicizmus – Pollack Mihály, a kastély
építõje
– Díszterem – bálok
– Kert és kastély elválaszthatatlan egységben
– Az egykori háló és fürdõ: a klasszicista
kastélyok berendezése
– Kastélyélet a XIX. században és a XX.
század elsõ felében
A felsõ szinten megtekinthetõ különleges
témájú kiállítás feladatának tekinti, hogy
hitelesen, történeti dokumentumok és levéltári kutatások alapján, ugyanakkor 21.
századi kiállítás-tervezési technika segítségével bemutassa a kastély építtetõjének,
Festetics Antalnak a szabadkõmûvességhez való viszonyát, valamint az eszmei
áramlat nemzetközi és hazai vonatkozásait. A látogató megismerkedhet a szabadkõmûvesség használati tárgyaival, az avatási
szertartás folyamatával. A kiállítás legfõbb
célja a legfrissebb kutatások eredményei
alapján a tisztánlátás megteremtése a szabadkõmûvesség magyarországi történetére vonatkozóan.
A kastélyegyüttes emblematikus épületében, a Hollandi-házban is helyet kap egy,
az épület eredeti funkcióját idézõ kiállítás.
Hajdan a földszinten tehénistállót alakítottak ki, az emeleten pedig egy tüdõbeteg
grófnõ gyógyult az ammóniagõzben, a kor
orvostudománya javallatának megfelelõen. Ehhez kapcsolódóan bemutatásra kerül a hollandi ház és a svájci ház, mint építéstörténeti jelenség, az emeleten pedig az
egykori szalon megidézése mellett a korabeli gyógymódokat is megismerheti a látogató.
A tervezett kiállítások során a tematika
megismerését modern és hagyományos
megoldásokkal tesszük élvezetessé, a kiállítás több termében speciálisan a gyermekek igényeire szabott bemutatási eszközök
is helyet kapnak. A látogatók számára elérhetõ lesz visual guide: az applikációt letölthetik saját okoseszközeikre, vagy a
pénztárnál kölcsönözhetnek táblagépet
(tabletet), amelyen az applikációhoz képest is extra tartalmak lesznek hozzáférhetõk.
Nemzeti Örökségvédelmi
Fejlesztési Nonprofit Kft.
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VÁLASZTÁS 2018 – EREDMÉNYEK
Az alábbiakban csokorba szedtem a 2018.
április 8-ai országgyûlési választás eredményeit a Nemzeti Választási Iroda honlapjáról. 98-99 %-os az adatok feldolgozottsága, végleges számadatok e hét végére várhatók legkorábban.
A magyarországi választásra jogosultak
száma: 7.933.815 fõ – ebbõl külföldön, a
külképviseleteken szavazó 58.310 fõ, átjelentkezéssel szavazó 200.041 fõ.
Magyarországi lakóhellyel nem rendelkezõ választópolgárok száma (levélben szavazók): 378.449 fõ.
Összes választópolgár száma: 8.312.264 fõ.
A részvételi arány 67,08 %-os volt, azaz
5.575.867 fõ ment el szavazni. (Az 1994-es
választás elsõ fordulójában, 2002-ben és a
2006-os választás elsõ fordulójában volt
hasonló részvételi arány. Kétharmados
többséget az 1994 és 1998 között kormányzó MSZP–SZDSZ koalíció ért el. A Fidesz–KDNP immár másodszor szerzett
kétharmados többséget, és ez lesz a harmadik (egymást követõ) ciklusa 2010 óta.
Elõtte 1998 és 2002 között kormányozták
az országot.)

Pártlisták szavazatainak megoszlása
a parlamentbe jutott pártok
vonatkozásában
Fidesz–KDNP 49,23 %, Jobbik 19,47 %,
MSZP–Párbeszéd 12,34 %, LMP 6,93 %, DK 5,58 %.
Az Együtt nem érte el az 1 %-os küszöböt, viszont
egyéniben nyert egy körzetet, s ezzel egy helyet az
országgyûlésben.
Az 1 %-ot el nem ért, állami kampánytámogatásban
részesülõ pártok kötelesek visszafizetni az államtól
kapott kampánypénzt.

A parlamenti mandátumok aránya
Fidesz–KDNP: egyéniben 91, listán 43, azaz összesen 134 helyet foglalhat el a parlamenti patkóban
Jobbik: egyéniben 1, listán 24, összesen 25 hely.
MSZP–Párbeszéd: egyéniben 8, listán 12, összesen 20 hely.
DK: egyéniben 3, listán 6, összesen 9 hely.
LMP: egyéniben 1, listán 7, összesen 8 hely.
Együtt: egyéniben 1 hely.
Független: egyéniben 1 hely.
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata: egyéniben 1 hely.
Ez mindösszesen 199 országgyûlési képviselõt jelent.

Egyéni eredmények
Budapest 18 választókerületébõl az LMP 1-et, a DK
3-at, az Együtt 1-et, az MSZP– Párbeszéd 7-et, a Fidesz 6-ot nyert.
A vidéki választókerületekben Pécs egyik körzetét egy független jelölt nyerte, Szeged egyik körzetét az MSZP–Párbeszéd jelöltje, Dunaújváros körzetét a Jobbik jelöltje; mindenütt másutt, összesen
91 körzetben a Fidesz–KDNP jelöltjei voltak sikeresek.
A Fejér megyei 5. számú választókerület országgyûlési képviselõje ismét Varga Gábor, a Fidesz–KDNP jelöltje lett 56,61 %-kal. Árgyelán Jánosra (Jobbik) a választópolgárok 31,65 %-a voksolt, Szilveszterné Nyuli Ilonára (DK) 5,87 %, Lapos
Péterre (LMP) 2,72 %, Szigetvári Viktorra (Együtt)
1,41 %. A mi körzetünkben a választópolgárok szá-

ma: 66.773 fõ, ebbõl 41.994 fõ (62,89 %) szavazott,
az érvénytelen szavazólapok száma: 530 darab.

Környékbeli települések eredményei
Alap I.: a választópolgárok száma 839, megjelent
521 fõ (62,1 %); Varga Gábor 301, Árgyelán János
155, a Fidesz–KDNP 311, a Jobbik 116 szavazatot
kapott.
Alap II.: a választópolgárok száma 662, megjelent
394 fõ (59,52 %); Varga 251, Árgyelán 94, a Fidesz
252, a Jobbik 72 szavazatot kapott.
Alsószentiván: a választópolgárok száma 482,
megjelent 303 (62,86 %); Varga 177, Árgyelán 73,
a Fidesz 175, a Jobbik 58 szavazatot kapott.
Cece I.: a választópolgárok száma 734, megjelent
523 (71,25 %); Varga 383, Árgyelán 97, a Fidesz
376, a Jobbik 82 szavazatot kapott.
Cece II.: a választópolgárok száma 626, megjelent
399 (63,74 %); Varga 236, Árgyelán 128, a Fidesz
232, a Jobbik 99 szavazatot kapott.
Cece III.: a választópolgárok száma 698, megjelent 445 (63,75 %); Varga 310, Árgyelán 102, a Fidesz 317, a Jobbik 79 szavazatot kapott.
Hantos: a választópolgárok száma 739, megjelent
467 (63,19 %); Árgyelán 232, Varga 175, a Fidesz
193, a Jobbik 162 szavazatot kapott.
Nagylók: a választópolgárok száma 885, megjelent 515 (58,19 %); Varga 242, Árgyelán 201, a Fidesz 230, a Jobbik 173 szavazatot kapott.
Sáregres: a választópolgárok száma 560, megjelent 385 (68,75 %); Varga 219, Árgyelán 131, a Fidesz 217, a Jobbik 108 szavazatot kapott.
Sárkeresztúr I.: a választópolgárok száma 631,
megjelent 322 (51,03 %); Varga 247, Árgyelán 47,
a Fidesz 248, a Jobbik 40 szavazatot kapott.
Sárkeresztúr II.: a választópolgárok száma 1.039,
megjelent 515 (49,57 %); Varga 347, Árgyelán 98,
a Fidesz 348, a Jobbik 83 szavazatot kapott.
Sárszentágota I.: a választópolgárok száma 943,
megjelent 615 (65,22 %); Varga 431, Árgyelán 132,
a Fidesz 439, a Jobbik 98 szavazatot kapott.
Sárszentágota II.: a választópolgárok száma 160,
megjelent 126 (78,75 %); Varga 86, Árgyelán 29, a
Fidesz 84, a Jobbik 28 szavazatot kapott.
Vajta: a választópolgárok száma 658, megjelent
390 (59,27 %); Varga 196, Árgyelán 135, a Fidesz
219, a Jobbik 94 szavazatot kapott.

SÁRBOGÁRD szavazókörei
I. (töbörzsöki klub) 695 választópolgárból megjelent 430 fõ (61,87 %); Varga Gábor 263, Árgyelán
János 119, Szilveszterné Nyuli Ilona 28, a Fidesz–KDNP 269, a Jobbik 92, az MSZP–Párbeszéd
21, a DK 17, az LMP 13, az Együtt 0 szavazatot kapott.
II. (Szent István Általános Iskola) 639 választópolgárból megjelent 432 fõ (67,61 %); Varga 236,
Árgyelán 127, Szilveszterné 36, a Fidesz 244, a
Jobbik 85, az MSZP 34, a DK 23, az LMP 16, az
Együtt 3 szavazatot kapott.
III. (rendelõintézet) 484 választópolgárból megjelent 319 fõ (65,91 %); Varga 177, Árgyelán 102,
Szilveszterné 24, a Fidesz 176, a Jobbik 70, az
MSZP 23, a DK 20, az LMP 14, az Együtt 1 szavazatot kapott.
IV. (Fejérvíz) 662 választópolgárból megjelent 422
fõ (63,75 %); Varga 232, Árgyelán 127, Szilveszterné 39, a Fidesz 232, a Jobbik 111, az MSZP
33, a DK 14, az LMP 13, az Együtt 2 szavazatot kapott.
V. (városi könyvtár) 302 választópolgárból megjelent 417 fõ (69,27 %); Varga 220, Árgyelán 144,

Szilveszterné 30, a Fidesz 224, a Jobbik 107, az
MSZP 34, az LMP 21, a DK 16, az Együtt 5 szavazatot kapott.
VI. (mûvelõdési központ) 512 választópolgárból
megjelent 374 fõ (73,05 %); Varga 173, Árgyelán
123, Szilveszterné 48, a Fidesz 186, a Jobbik 79,
MSZP 50, az LMP 19, a DK 17, az Együtt 2 szavazatot kapott.
VII. (orvosi rendelõ) 539 választópolgárból megjelent 380 fõ (70,5 %); Varga 198, Árgyelán 135,
Szilveszterné 15, a Fidesz 200, a Jobbik 102, az
LMP 26, az MSZP 20, a DK 11, az Együtt 1 szavazatot kapott.
VIII. (Mészöly Géza Általános Iskola) 580 választópolgárból megjelent 388 fõ (66,9 %); Varga 234,
Árgyelán 104, Szilveszterné 27, a Fidesz 242, a
Jobbik 83, az MSZP 28, az LMP 14, a DK 9, az
Együtt 3 szavazatot kapott.
IX. (Petõfi Sándor Gimnázium) 597 választópolgárból megjelent 442 fõ (74,04 %); Varga 225,
Árgyelán 146, Szilveszterné 34, a Fidesz 231, a
Jobbik 101, a DK 33, az MSZP 32, az LMP 24, az
Együtt 5 szavazatot kapott.
X. (MGÁI) 645 választópolgárból megjelent 468 fõ
(72,56 %); Varga 290, Árgyelán 107, Szilveszterné
52, a Fidesz 298, a Jobbik 88, a DK 26, az MSZP 23,
az LMP 20, az Együtt 3 szavazatot kapott.
XI. (Sárszentmiklósi Általános Iskola) 692 választópolgárból megjelent 497 fõ (71,82 %); Varga
267, Árgyelán 150, Szilveszterné 60, a Fidesz 276,
a Jobbik 117, a DK 33, az MSZP 23, az LMP 17, az
Együtt 5 szavazatot kapott.
XII. (sárszentmiklósi klub) 694 választópolgárból
megjelent 471 fõ (67,87 %); Varga 281, Árgyelán
116, Szilveszterné 51, a Fidesz 295, a Jobbik 98, a
DK 21, az LMP 18, az MSZP 17, az Együtt 2 szavazatot kapott.
XIII. (sárszentmiklósi klub) 466 választópolgárból megjelent 327 fõ (70,17 %); Varga 178, Árgyelán 79, Szilveszterné 45; a Fidesz 183, a Jobbik
55, az MSZP 33, a DK 28, az LMP 17, az Együtt 0
szavazatot kapott.
XIV. (Sárszentmiklósi Általános Iskola), 640 választópolgárból megjelent 420 fõ (65,63 %); Varga
256, Árgyelán 93, Szilveszterné 56, a Fidesz 263, a
Jobbik 71, a DK 40, az MSZP 20, az LMP 6, az
Együtt 2 szavazatot kapott.
XV. (Rétszilas) 212 választópolgárból megjelent
141 fõ (66,51 %); Varga 87, Árgyelán 30, Szilveszterné 12, a Fidesz 91, a Jobbik 22, az MSZP 9,
a DK 7, az LMP 6, az Együtt 1 szavazatot kapott.
XVI. (Kislók) 174 választópolgárból megjelent 101
fõ (58,05 %), Varga 60, Árgyelán 28, Szilveszterné
10, a Fidesz 60, a Jobbik 26, a DK 6, az MSZP 6, az
Együtt 0, az LMP 0 szavazatot kapott.
XVII. (Pusztaegres) 503 választópolgárból megjelent 337 fõ (67 %); Varga 208, Árgyelán 91, Szilveszterné 22, a Fidesz 214, a Jobbik 87, az MSZP
10, a DK 8, az LMP 7, az Együtt 1 szavazatot kapott.
XVIII. (Sárhatvan) 192 választópolgárból megjelent 121 fõ (63,02 %); Varga 65, Árgyelán 33,
Szilveszterné 19, a Fidesz 71, a Jobbik 27, a DK 9,
az MSZP 9, az LMP 2, az Együtt 0 szavazatot kapott.
XIX. (Nagyhörcsök) 78 választópolgárból megjelent 52 fõ, további adatot nem közölt az NVI.
Hargitai–Kiss Virág
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Szóval vasárnap…
Folytatás az 1. oldalról.
El vagyok képedve! A szavazók nevében
kikérem a „hülye” és ehhez hasonlatos minõsítéseket! Szabad akaratából választott
mindenki, aki elment szavazni. Semmilyen
kényszerítõ körülmény nem befolyásolt
minket, és mivel demokráciában élünk
(bár tudom, errõl vannak, akik másképp
vélekednek), nem kell attól tartanunk,
hogy döntésünk következményeként halálosan megfenyegetnek, megzsarolnak, félholtra vernek, börtönbe zárnak, vagy munkatáborba, haláltáborba hurcolnak. Korábban kritika érte a választók aktivitását.
Most, hogy közel hetven százalék nyilvánított véleményt, az a baj? A gyerekeknek
azt tanítjuk, hogy nyerni és veszíteni is méltósággal kell. Egyes felnõttek viszont egyáltalán nem mutatnak példát ebben, a vélemény szabadságát nem tisztelik, le akarják taposni a tõlük másként vélekedõket.
A választás eredménye okán némelyek világvégét, megtorlást emlegetnek, lehúzzák
a rolót, kardjukba akarnak dõlni, vagy menekülni külföldre. Hát tegyék, szívük joga.
Azt írta egy német lap: kisebbségi érzésbõl
voksoltunk úgy, ahogy. A magyarnak kusti,
ha merészelne független lenni a domináns
országok csapásirányától? Megtorlás volt
az 1848-as és az 1956-os forradalom–szabadságharc után is – megszoktuk már,
hogy a nagyhatalmak erejüknél fogva le
akarnak nyomni bennünket, az akaratukat
keresztül vinni minden eszközzel. Ez nem
a mi kisebbségi érzésünket jelzi, hanem az
õ felsõbbrendûségi hozzáállásukat a kisebb államokhoz. Ha ekkora indulatokat
kelt bennük az önállóságunk, akkor valamiért csak fontos tényezõ lehetünk számukra!
Azt is írták, hogy a migránsoktól való félelem vezérelt bennünket. Aki nem fogad be
migránst, az nem demokratikus ország –
állítják.
Hogy más nemzetek a csökkenõ lakosságukat és munkaerõhiányukat migránsokkal kívánják orvosolni, az az õ megoldásuk.
Miért kéne Magyarországnak is így tennie?
Ha félelmekrõl beszélünk, Merkel asszonyék annyira félnek, hogy Németország
hitleri múltja miatt lenácizzák õket, hogy
átestek a ló túloldalára, és mindenkit válogatás nélkül a keblükre fogadnak. Ezt úgy
is hívják, pozitív diszkrimináció. A nagy
humanitárius megnyilvánulás azonban érdekes módon nem terjed ki a magyar nemzetre, mi le vagyunk hülyézve, agyilag képtelennek tartanak minket önálló döntések
meghozatalára. Na, mi ez, ha nem diszkrimináció? Nagyhatalmi érdekek bábjai voltunk hány évtizeden át! Alázatos házõrzõ
kutyának jók voltunk, de a szolgálatért cserébe nem kaptunk csontot, csak csonkítást
és cserbenhagyást, amikor kellett volna a
segítség. Az egyik háborús pokolba küldte
a magyar férfiakat, a másik a magyar zsidóságot pusztította el, a harmadik a kommu-

nistaellenesnek bélyegzett elemeket; végigerõszakolták a nõket (amirõl nagymamáink mélyen hallgatnak, vagy csak nagyon nehezen beszélnek, akkora trauma
volt számukra). Ebbõl nem kérünk többet!
A többször arcul csapott, lerombolt ország, megtört társadalom azért mindig
összeszedte az erejét és fölállt. 1989 óta
független állam vagyunk. 30 év emberi korban is felnõttkor. Akkor ne akarjanak már
megint atyáskodni, anyáskodni felettünk!
Aki szavazati joggal rendelkezik, választhatott. Ezt választottuk, magunknak, nem
másnak. Nem kell minket lesajnálni, pláne
nem külhoni jóléti államban élõ magyarként idemondogatva. Aki önszántából elment, vagy elmenni készül innen, legyen
boldog, találja meg a számítását abban az
országban, amit választott, de ne sajnálkozzon! Az az õ választása, ez meg az itt
élõké.
Zárójelben megjegyzem: a régi világban
azért mentek külföldre a fiatalok, hogy
olyan tapasztalatokkal, tudással gazdagodjanak, melyet itthon kamatoztattak aztán a szakmájuk mestereként.
Nyilvánvalóan ahány ember, annyiféle történet áll a mögött, hogy valaki miért költözött/költözik más országba. Abban biztos
vagyok, hogy nincs olyan ország, ahol – egy
jelölt szavaival élve – minden szipi-szuper.
Saját családom külföldön élõ tagjain, elvándorolt magyar vagy más nemzetiségû
barátaimon keresztül számtalan okkal,
életúttal, megtapasztalással találkoztam.
Én is dolgoztam egy ideig angol családoknál nyelvtanulás céljából. Egyáltalán nem
könnyû egy teljesen más kultúrába idegenként beilleszkedni és az identitást megõrizni. A pénz nem helyettesíti a családtagok, barátok, a szülõföld hiányát. A magyarok által kedvelt „menekülési célpont”,
Anglia sem feltétlenül befogadó, hiába él
ott annyiféle náció. Dolgozni, adózni, lakhatást, étkezést, utazást, oktatást, orvosi
ellátást fizetni mindenütt kell.
Hogy mennyi pénzbõl lehet normálisan élni, az számos körülménytõl függ. Nekem
mérvadó a nagyszüleim példája, akik háborúban is éltek valahogyan a nehézségek
közt. A szûkölködésben megtanultak talá-

lékonynak lenni, beosztani, megbecsülni,
ami van. A gazdagságban elvész ez a mérce, és a sok sem elég. Amíg nem tellett, addig a szülõkkel éltek. A szüleim kicsi szolgálati lakásokban neveltek négy gyereket,
az ötödik már egy hitelbõl és családi összefogásból vett házba érkezett. A hitelt
1980-as években vették fel és a 2000-es
években fizették ki az utolsó részletet. De
nagy példa nekem az a néni, akivel egyszer
interjút készítettem még az 1990-es években – havi 40 ezer forintból élt, mégsem
panaszkodott. Nem vágyott külföldre
„jobb” sorsra.
A mai nép a bevásárlóközpontok száma,
forgalma és a fogyasztási kedv alapján (no
meg a szilveszteri tûzijátékokból ítélve)
azért jobb anyagi helyzetnek örvend, mint
az elõzõ generációk.
Szeretnék még arról is szót ejteni, hogy
nemcsak a migrációról mondtak véleményt a szavazók, hanem azt is mérlegelték, ki milyen munkát végzett 1989 óta a
különbözõ ciklusokban az élet különbözõ
területein, mit adott, mit nem, és mit vett
el. Emlékszem még a korábbi kormányok
korrupt ügyeire, tehát ilyen szempontból
egyik kutya, másik eb. Nem tudom, mikor
lesz/lesz-e valaha olyan vezetése Magyarországnak, mely távol tartja magát a hiénáktól, nem pedig eteti õket. Mindenesetre a beharangozott kormányváltó hangulatot egyáltalán nem tükrözik az eredmények.
A mostanában méltatlanul hanyagolt Szózat soraival zárom gondolataimat, mert
nekem ezt jelenti a hazám:
„Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsõd az s majdan sírod is,
mely ápol s eltakar.
A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.”
Hargitai–Kiss Virág
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Miklósi sulihírek
Tárogató a Sárszentmiklósi
Általános Iskolában
Március 28-án tartottuk iskolánkban a
most már hagyománnyá vált Tárogatót a
leendõ elsõsöknek. Az iskola portájánál a
negyedik osztályos tanító nénik fogadták a
nagycsoportos óvodásokat, akik egy nyakba akasztható iskolai emblémát kaptak üdvözlésül. A programot Kovács Zoltánné
igazgatóhelyettes nyitotta meg. Egy bábjátékkal kezdõdött a délután, melyet alsós
tanító nénik varázsoltak az izgatott óvodások elé. Mûsorukkal jókedvre derítették a
gyerekeket, és egy kis ízelítõt mutattak nekik abból a 7 szokás programból, ami iskolánkban már jól mûködik. A bábelõadást
követõen öt csoportban, öt helyszínen vettek részt a kicsik különféle foglalkozásokon. Hang-fény terápia részesei lehettek,
kézmûves-foglalkozás keretében nyuszis
ceruzatartót készítettek, megismerkedtek
a ,,Lapot kérünk!” matematikai fejlesztõ
játékkal, számítógéptermünkben kipróbálhatták a ,,Varázsbetû Program”-ot, valamint több táblajátékkal találkozhattak.
Az iskolanyitogató rendezvényt egy közös
zárással fejeztük be a tornateremben, ahol
felállított pályákon keresztül nagymozgást
fejlesztõ feladatokat végezhettek a gyerekek. Egy jól sikerült délutánt tudhatunk
magunk mögött, ahol a gyerekek és a
szülõk is találkozhattak, beszélgethettek
az iskolánkban tanító pedagógusokkal.
Roszkopf Nóra tanító

Két keréken biztonságosan!
Április 5-én közlekedésbiztonsági napot és
kerékpárosversenyt tartottunk a Sárszentmiklósi Általános Iskola alsó tagozatosainak. Napközben a biztonságos közlekedéssel kapcsolatban videókat néztek és feladatokat oldottak meg a gyerekek, majd
egy közlekedésbiztonsági totóval mérték
össze tudásukat. Délután kerékpárosversenyt tartottunk a kispályán a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság rendõrei segítségével,
ahol az alsós kisgyerekek összemérhették
kerékpártudásukat. Köszönjük a segítségüket és közremûködésüket! Tartalmas és
élményekkel teli napot tölthettünk együtt.
Reméljük, hogy a gyerekek a hétköznapokban is hasznát veszik az itt szerzett tudásnak, és törekszenek majd a biztonságos
közlekedésre.
Ács Erika tanító

Vadlesen a Tehetségprogram
résztvevõi
Bár az idõjárás nem kedvezett nekünk túlságosan, szombaton reggel mégis elindultunk a Soponyai Ökocentrum felé, bízva az
esõ elmúltában. Az EFOP-3.2.1-15 Tehetségek Magyarországa Projekt keretében
került sor a tavasz elsõ túrájára, melyen

közel 50 tanuló vett részt. A mintegy 100
km hosszú, 3–5 km széles Sárvíz völgye szívében terül el az 1000 ha kiterjedésû, országos jelentõségû, védett soponya–csõszi
Sárrét. A területen elhelyezkedõ nyílt vízfelületek, nádasok, rétek és erdõk remek
életfeltételeket biztosítanak a növény- és
állatvilág számára. A vadgazdálkodási tanösvényen sétálva tettünk egy közel 10 kilométeres túrát, melynek során megnéztük a
nagyvadakat bemutató területet, ahol a tanulók közelrõl láthattak õzeket, vaddisznót, illetve édesanyjától külön nevelt õzikét. A szárnyas vadak is hatalmas területet
foglalnak el, rengeteg itt a pulyka, melyek
nem hazudtolták meg a jelzõjüket és valóban egyre mérgesebben válaszolgattak a
gyerekhangokra. De a háttérben néhány
struccot és persze megszámlálhatatlan sok
fácánt is láttunk. Az erdei tanösvény levitt
bennünket a tóig, melynek szép és rendezett a környéke, így szívesen jártuk azt is
körbe. Egy kis pihenõvel egybekötött falatozgatás után indultunk vissza a terület
központjába, ahonnan hazafelé vettük az
irányt. A rossz idõjárásért kárpótolt bennünket a szép látvány, a tiszta levegõn elfogyasztott étel és a hazafelé útba esõ fagyizó.
Zelmanné Varga Zsuzsanna tanár

Dzsesszkoncert iskolánkban
A hangok, ritmusok és dallamok viadalára
került sor iskolánkban pénteken délelõtt,
hiszen a filharmónia hangversenysorozat

utolsó koncertje dzsesszzenével várta a
tornaterembe összesereglõ több száz tanulót. A Mózes Tamara duó közös éneklésre
és ritmustapsolásra is bevonta a gyerekeket, akik vevõk voltak a közös produkcióra. A fiatal elõadó már több nemzetközi elismerés birtokosa. Tanult Párizsban és
Amerikában is. Nagyszerûen alkalmazkodott a szokatlan, tornatermi helyszínhez és
a tág életkori korosztályhoz, hiszen elsõsöktõl nyolcadikosokig ültek diákok a közönség soraiban. A Kis kece lányom… kezdetû ismert népdal alkalmas volt a különbözõ stílusok bemutatására: raggy, jazzfunk, blues stb. Természetesen a dzsesszre
oly jellemzõ improvizálás sem maradt el,
így élõben tapasztalhattuk meg egy-egy zenemû kialakulását.
„MiSulink” újságíró szakkör

Alsó tagozatos szavalóverseny
A költészet napja alkalmából 2018. április
10-én tartottuk iskolánkban a már hagyománnyá vált házi szavalóversenyünket.
Minden második, harmadik és negyedik
osztályból vettek részt a versenyen. A kikötés az volt, hogy XX-XXI. századi költõ
versével lehetett felkészülni. A gyerekek
tele voltak izgalommal. Sokat készültek
erre a napra. A versenyzõk sorszámot húztak, majd ennek sorrendjében álltak a héttagú zsûri elé. A zsûrit Szabóné Molnár
Melinda, Farkas Katalin, Kummerné Salgóvári Ágnes, Izsóné Iványi Anita, Simon
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Zsuzsa, Roszkopf Nóra és Kisné Paczona Ildikó alkották, aki egyben a verseny házigazdája is volt.
A következõ eredmények születtek: a második évfolyamon harmadik helyezést ért el Pásztor Lili 2. c
osztályos tanuló, a második helyet Horváth Király
Frida szerezte meg a 2. b osztályból, elsõ helyen pedig Mayer Damián Péter 2. c osztályos tanuló végzett.
A harmadik évfolyamon harmadik helyen Lengyel
Dávid 3. b osztályos tanuló, második helyen Huber
Eleonóra Anna 3. a osztályos tanuló, elsõ helyen
Horváth Flóra Sára 3. b osztályos tanuló került ki
gyõztesen.
Végül pedig a negyedik évfolyamosoknál a dobogó
harmadik helyét Pintér Csenge 4. a osztályos tanuló, második helyét Palotás Panna 4. c osztályos tanuló, elsõ helyét pedig Horváth Rihárd 4. b osztályos tanuló foglalta el. A helyezetteket oklevéllel
jutalmaztuk.
Gratulálunk minden résztvevõnek! Köszönjük a
pedagógusok felkészítõ munkáját, amellyel elõsegítették a gyermekek eredményes szereplését!

ISKOLA / KULTÚRA
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Zöldellõ dallamok
A megelevenedõ természetet mutatták be a zene eszközeivel a Violin mûvészeti
iskola növendékei a Zengõ óvoda Mikes közi épületében szerdán délelõtt egy tavaszi koncert keretében, ragyogó napsütéses idõben, Jákob Zoltán vezetésével.
Vadászok, földmûves, cicák, lovak, gólyák, fecskék jelentek meg elõttünk, és a
ránk köszöntõ tavasz vidám hangulata.

Roszkopf Nóra tanító

„Festikék”
A rajzolás-festés területen tehetséges tanulóknak
idén is megszervezzük a „Festikék” alkotónapot. A
program egyben a mezõföldi, sáregresi születésû
Csók István sárréti élet és táj ihlette alkotásainak
megismerését, megismertetését is célozza. Ehhez
kapcsolódnak a létrehozott saját alkotások. Idõpont: 2018. április 17. (kedd) 10.00–14.00 óra.

„Street Art” 2. alkalommal
A Sárszentmiklósi Általános Iskola a KözépMezõföldi Tehetségsegítõ Tanács Tagjaként az
idén 2018. április 24-én, kedden 14 és 16 óra között
szervezi a tehetség „Street Art” délutánt. A program a helyi tehetségeket népszerûsíti, támogatja a
II. Fejér Megyei Intézményvezetõi Tehetségkonferencia és a Közép-Mezõföldi TST dunaújvárosi
Street Artjához kapcsolódóan. A tehetség hónapjához köthetõ eseményt, mely március 25-ével,
Bartók Béla születésnapjával veszi kezdetét a Kárpát-medencében, hagyományteremtõ szándékkal
kezdeményeztük 2017-ben. A Sárbogárdi járás
minden iskoláját megkerestük a lehetõséggel, hogy
figyelemfelhívó, utcai szervezésû programon mutatkozzanak be legtehetségesebb tanulóik. A látványos utcamûvészetet a Hõsök terén tartjuk, Sárbogárd Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi
Tankerületi Központ támogatásával, bízva abban,
hogy a forgalmas helyen fel tudjuk kelteni az érdeklõdést a tehetséggondozás ügye iránt.

Mivel a koncert a költészet napjára esett, Huszárné Kovács Márta intézményvezetõ egy verssel nyitotta meg az eseményt.
Közös énekkel kezdõdött a zenés alkalom: a Jön a kocsi kezdetû dallal. Majd
számos érdekes hangszer vonult fel: fuvola, klarinét, furulya, altfurulya, gitár,
zongora, rézfúvósok és ritmushangszerek. A több mint félórás mûsorban helyet
kaptak Paul Peuerl, Bach, Handel, Weber, Schumann és Bárdos Lajos, Papp Lajos mûvei és ismert gyermekdalok. Közremûködtek: Pásztor Lili, Németh Ajsa,
Horváth Flóra Sára, Vámosi Nóra, Kovács Odett, Papp Noel Zoltán, Jákob Sándor, Palotás Panna, Lukács, Csõgör László és Ádám, Kineth István, Papp Petra,
Hegedûs Anna, Reiter Tamara, Tóth Zsuzsanna, Szántó Búlcsú, Scheszták Zsuzsanna, Szántó Lehel, Jákob Tünde, Vámosi Zsófia, Lénárt Gréta, Kiss Milán. A
gimnázium lánycsokra – Jákob Ágnes, Kéri Kira, Magyar Zsuzsanna, Ellenbruck Zsanett és Csanádi Cintia – többszólamú énekekkel lepték meg az óvodásokat.

BEIRATKOZÁS
Az általános iskolai beiratkozás 2018. április 12-én
(csütörtökön) 8.00–19.00 óráig és április 13-án
(pénteken) 8.00–19.00 óráig lesz. A beiratkozáskor, kérjük, hozzák magukkal a következõket: személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat,
vagy személyi igazolvány), lakcímkártya, óvodai
szakvélemény, vagy nevelési tanácsadás/szakértõi
bizottság szakvéleménye, TAJ-szám, szükség esetén a szülõi felügyeleti jogról szóló igazolás. Diákigazolványhoz elsõ lépésben az okmányirodát kell
felkeresni, a szolgáltatás ingyenes. A beiratkozás
helyszíne iskolánkban a titkárság.

Örömteli látvány volt a hangszeres generációk közös elõadása: Vitéz Mariann
óvó néni oboán, óvodásai, Jákob Sanyika furulyán, Jákob Tündike ritmushangszeren és Zoli bácsi zongorán játszottak együtt.
Nagy sikere volt a trombitán elõadott, virtuóz zongorajátékkal kísért Vuknak is,
valamint Koska György tenorkürtjének.
A délelõttre a sokféle hangszert felvonultató kamaraegyüttes tette föl a koronát.
Hargitai–Kiss Virág
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Hétköznapi filozófia
Az emberi létezés hajnalára visszanyúló intellektuális fejlõdés
egyik kiindulópontja a környezõ világ jelenségeinek megfigyelése
kapcsán felmerülõ, titokzatos, rejtélyes, megfejthetetlen kérdések megválaszolásának vágya volt. Ez a késztetés indította el annak a szellemi terméknek a kialakulását, amelyet ma „filozófia”
néven emlegetünk.
A Filozófiai kislexikon meghatározása szerint „A filozófia (bölcselet) a világegyetem, a természet, az élet okával és céljával, a
történelemben érvényesülõ rendezõelvvel, a tudás és megismerés
lehetõségével, a szépség, mûvészet és nyelv mibenlétével, a jogi–politikai normák természetével, a cselekedetek helyes és helytelen mivoltával, Isten és a transzcendencia létével foglalkozó tudományág. A filozófia ágai ennek megfelelõen a metafizika, ontológia (létfilozófia), történelemfilozófia, episztemológia (ismeretelmélet), tudományfilozófia, logika (a 19. század végétõl filozófiai logika), esztétika, nyelvfilozófia, jogfilozófia, politikafilozófia, etika, vallásfilozófia.”
Egyes felfogások szerint a vallás és a filozófia elválaszthatatlan
páros; bátran állítható, hogy a filozófia a vallásban gyökerezik,
fejlõdésük egybefonódó, egymást támogatva és építve emelkedtek mágia, mítosz, vallás, filozófia. Azonban a legnagyobb ókori
gondolkodók – Szókratész, Platón és Arisztotelész – a vallási kérdések fejtegetése mellett koruk legfõbb témájával, a szabadság
mibenlétének, jellemzõinek, ismérveinek értelmezésével, megélésének lehetõségeivel foglalkoztak legszívesebben. A szabadság misztikumának keresése mellett már az ókorban azt vallották,
hogy a test és lélek egysége rendkívüli lehetõségeket nyit az individuális fejlõdés elõtt, aminek jelmondata: „cogito ergo sum” (gondolkodom, tehát vagyok). Ezt úgy is értelmezhetjük, hogy a gondolkodás teszi az egyént igazán létezõvé, naggyá és hatékonnyá –
és ezáltal szabaddá is.
Ide nyúlik vissza a „carpe diem” ma is kedvelt, bár erõsen vitatott
életfilozófiája, amely mindannyiunknak azt tanácsolja: „Minden
órának szakítsd le virágát!” Ez a hedonista életfelfogás azt hirdeti, hogy az emberi élet célja nem lehet más, mint az érzéki örömök, gyönyörök átélése, folyamatos törekvés a boldogság mindenféle módjának elérésére.
Természetesen az irányzatok ellenvetéseket gerjesztettek, ami
pergõ vitákra, ok-okozati összefüggések kifejtésére, okos érvelésekre, célirányos kérdések feltevésére ösztönöztek. Remek eszmefuttatások születtek, heves szócsaták kerekedtek, korukat
meghaladó gondolatok formálódtak.
Mi ez, ha nem éppen a filozófia lényege? Az eszmék ütköztetése,
az érvek hangoztatása, ahol mindenki védi a maga igazát – és ahol
nem tudjuk eldönteni, melyik kinyilatkoztatásban rejtõzik a valóság…

Hétköznapjaink egyik legnagyobb filozófusának a Dalai Lámát
tartom. Õ a „vallás gyermeke”, és szerintem õ napjaink egyik nagy
gondolkodója is. Olyan megfejthetetlen problémákat boncolgat,
hogy mi az élet értelme, hogyan élhetünk boldogan, miként oldhatjuk meg az életünk során felbukkanó problémákat, mit tehetünk a komoly nehézségek ellen, hogyan kerekedhetünk felül
megfejthetetlen bonyodalmakon, miként tanácsos viselkedni
vészhelyzet esetén, merre induljunk több válaszút közül az egyetlen jó irányba. Egyik könyve (Út az értékes élethez) egyértelmû és
használható javaslatokkal próbál segíteni a tanácstalanság, bizonytalanság, és azt is mondhatnám, a tudatlanság legyõzésében.
Szintén egy izgalmas és talán eldöntetlen filozofikus kérdés, hogy
sorsunk – amely tudvalevõleg választásaink, kisebb-nagyobb döntéseink sorozatának története – vajon a véletlenek összejátszása,
vagy az eleve elrendeltetés törvényszerûségei alapján alakul-e. A
fatalista felfogás szerint egyáltalán nem szükséges sorsunk miatt
aggódnunk, sem formálásán munkálkodnunk, hiszen elõre meg
van írva a végzetünk. Az emberi élet nem más, mint ennek a végzetnek a beteljesedése. Saját véleményem, hogy az általunk meghozott (jó, vagy kevésbé jó) döntések sorozata végül is egy bizonyos mértékig determinálja életünk eseményeit, de a kezünkben
mindig ott a változtatás lehetõsége, amelynek kihasználásával
módosíthatunk a történések bekövetkezésének valószínûségén.
Egyes vallási felfogások azt erõsítik, hogy Isten kezében vagyunk,
minden az õ akaratából történik, segítsége nélkül nem élhetünk
tisztán, hasznosan és bûntelenül. Az emberek sikerei az õ segítségével születnek, szeretetteljesnek, szerénynek, bûnbánónak és
alázatosnak kell lenni, így elnyerhetõ az örök élet. Bizony, ez egy
sajátos életfilozófia, amely egyértelmûen a vallás, a hit terméke.
Végül egy igazi, megoldhatatlannak látszó, rejtélyes kérdés: „Melyik lett elõbb: a tyúk, vagy a tojás?” (Erre nyolcadikosaimmal találtunk egy megközelítõen elfogadható választ biológiaórán.)
Összegzésül elmondhatjuk, hogy a filozófia és a filozofálgatás a
gondolkodó ember örömteli elfoglaltsága az õt körülvevõ fizikai,
szellemi és lelki világ kérdéseivel kapcsolatban; válaszaival próbál
kielégítõ, egyértelmû és megnyugtató választ adni az elmélkedõ
embert izgató, nehezen megfejthetõ kérdésekre.
A Dalai Láma szavai szerint erre a mostani percre is egyértelmûn
az jellemzõ: „Csak két nap van egy évben, amikor semmit nem tehetsz: az egyik a tegnap, a másik a holnap. Tehát csak a MA a
megfelelõ nap arra, hogy szeress, hogy higgy, és elsõsorban hogy
ÉLJ!”
Ne tétovázzunk!
Juhász Jánosné tanár

Bogárd és Vidéke 2018. április 12.

KÖZLEMÉNYEK / PROGRAMAJÁNLÓ

A feltöltõkártyás mobiltelefont
használóknak idén is egyeztetniük
kell adataikat szolgáltatójukkal
Az elõfizetõknek törvényi elõírás alapján idén is kötelezõ az adategyeztetés szolgáltatójukkal, amennyiben elõrefizetõs SIM-kártyát használnak. Ha figyelmen kívül hagyják a szolgáltatóktól idén érkezõ, erre vonatkozó SMS-eket – és így elmulasztják az
adategyeztetést –, akkor kártyáikra megszûnhet az elõfizetés. Az idei adategyeztetés
határideje minden kártyatulajdonos számára más és más, hiszen attól függ, ki mikor
kötötte meg a szerzõdését. Az adategyeztetést a szerzõdéskötéstõl számított fordulónapig kell elvégezni.
A hírközlési törvény szerint 2017-ben június 30-áig, majd azután évente kell szolgáltatójukkal egyeztetniük adataikat a feltöltõkártyás elõfizetéssel rendelkezõknek. Aki
annak idején év elején kötött szerzõdést a szolgáltatójával, annak az idei egyeztetés
már most aktuális lehet, hiszen 2018-tól az adminisztrációt a szerzõdéskötéstõl számított fordulónapig kell intézni. Ez mindenkinél eltérõ idõpontot jelent annak függvényében, hogy ki mikor kötött szerzõdést, vagyis az adategyeztetések ez évtõl folyamatosan zajlanak. A tavalyi számok alapján idén körülbelül 3,5 millió SIM-kártya adategyeztetése várható.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) arra kéri az elõrefizetõs SIMkártyás ügyfeleket, hogy ha a szolgáltatójuk SMS-ben értesíti õket az aktuális adategyeztetésrõl, tegyenek ennek eleget a törvényi elõírásoknak megfelelõen – annak ellenére, hogy a tavalyi adminisztráció óta még nem telt el egy év. Azokat az elõrefizetõs
kártyákat, amelyekre nem történik meg határidõben az adategyeztetés, a szolgáltatóknak ki kell kapcsolniuk. Az adategyeztetés mindhárom nagy szolgáltatónál online
is elvégezhetõ a cégek honlapján. Fontos, hogy csak a szolgáltató SMS-es értesítése
után kell elvégezni az adategyeztetést.
Az elsõ adategyeztetés sikeressége érdekében tavaly a szolgáltatókkal együttmûködve az NMHH is kampányt indított, hogy az adategyeztetésre vonatkozó felhívással
minél szélesebb körben érje el a fogyasztókat. A hatóság és mindhárom szolgáltató saját honlapján egységesen /adategyeztetes url alatt tette és teszi közzé a tudnivalókat
az egyeztetésrõl.

telekom.hu/adategyeztetes, telenor.hu/adategyeztetes,
vodafone.hu/adategyeztetes, nmhh.hu/adategyeztetes
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Kedves Barátaink!

Adó 1 %

Kérjük, hogy idén is támogassák
könyvtárunkat,
a Madarász József Városi Könyvtárat
személyi jövedelemadójuk 1 %-ával.

Amennyiben egyetért egyesületünk kultúrapártoló és -ápoló tevékenységével, s szeretné,
hogy Sárbogárd emlékeit méltó helyen õrizzük
és mutassuk be, támogasson bennünket adója
1 százalékával!

Adószámunk: 16696527-2-07
Köszönjük!
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2018. április 13-án
(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. Tájékoztató a polgármesteri hivatal
tevékenységérõl, a hatósági ellenõrzési
feladatok ellátásáról (2017. január 1.–
2017. december 31.)
Elõadók: jegyzõ, hatósági osztályvezetõ, mûszaki osztályvezetõ, gazdasági
osztályvezetõ, pályázati és közbeszerzési referens
4. Beszámoló a 2017. évi adóztatási tevékenységrõl
Elõadó: jegyzõ
5. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda intézményvezetõjének magasabb vezetõi
megbízása nyilvános pályázat kiírása
nélkül.
Elõadó: polgármester
6. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése
Elõadó: jegyzõ
7. Döntés a Sárbogárd 0545/11 hrsz-ú
ingatlan értékesítésérõl
Elõadó: polgármester
8. Bejelentések.

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
adószáma: 18003644-1-07

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Kiránduljon velünk! Ismerjük meg a Mezõföldet!
Túravezetõ: Lendvai Gábor ökológus
A Kishantosi Vidékfejlesztési Központ és a Mezõföld Népfõiskolai Társaság kirándulást
szervez az alábbi idõpontban:
2018. április 14. – FELSÕSZENTIVÁN – 3,5 km – kb. 3 óra – túracipõ ajánlott
Felsõszentiváni szikesek – ahol egy helyen láthatunk szikes pusztát, szikes tavat, árvalányhajas gyepeket, nõszirmokkal, gulipánnal, tavaszi hériccsel és kis szerencsével rétisassal.
Találkozó: 9.00 – a felsõszentiváni buszfordulónál (Felsõszentiván Abához tartozik, a 63-as
útról Bodakajtor–Felsõszentiván táblánál kell elkanyarodni, és az út a buszfordulóhoz vezet).
Részvételi díj nincs!
Szeretettel várunk mindenkit! Családokat is!
KÉRJÜK, RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT MINDENKÉPPEN JELEZZE a programot
megelõzõ nap délig az itt megadott elérhetõségek valamelyikén: telefon – 06 (30) 514 5274, 06
(30) 3850 379, e-mail – kishantos@datatrans.hu
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Bibliai zoológia

A veréb és a fecske
„Még a veréb is talál házat és a fecske is fészket, ahová fiókáit helyezi oltáraidnál,
Seregek Ura, királyom és Istenem!”(Zsolt, 84,4)
„Mily kedvesek a te hajlékaid, ó, Seregek Ura” (Zsolt 84,2)
Ez a vers szívünk énekének ismétlõdõ refrénje mindig, amikor Isten gyermekeinek a közösségében tartózkodunk – Isten újszövetségi templomában. Az Isten háza iránt táplált, féltõ szeretetet
hordozták szívükben Isten egykori prófétái és énekesei: Dávid,
Kórah, Kórah fiai és a többiek. Állapítsuk meg Isten Igéjébõl,
hogy hol is vannak most Istennek „kedves hajlékai”, „szeretetének hajlékai”, milyen a külsejük, és hogyan kell irántuk viseltetnünk.
A 16. zsoltár 3. versében Dávid ezt mondja: „A szentekben, akik a
földön élnek és a dicsõségesekben telik minden kedvem.”
A „szentekben”: õk a Krisztus vérével megmosott és megszentelt
emberek. De a „dicsõségesekben” szó számomra új és érthetetlen. Ugyanez a szó oroszul: „csodálatosokban”, németül: „gyönyörûségesekben”, csehül: „nemesekben”, angolul: „fenségesekben” jelentésû.
Vajon hogy hangzik az eredeti szöveg? A héber Bibliából s a hozzá tartozó kommentárokból, a rabbik magyarázataiból megtudhatjuk, hogy a héber szó a következõképpen fordítható: felséges,
gyönyörûséges, kitûnõ, nemes, erõs, hatalmas, csodálatos. A
bölcs rabbik szövegmagyarázataikban azt állítják, hogy ezek a
rendkívüli jelzõk azokra az emberekre vonatkoznak, akik nagyon
mélyen hisznek Istenben, és (valóságosan) nagyon szeretik Õt!
Miután ezt a magyarázatot egy valósi izraelita szájából hallottam,
nagyon örültem, és szívem csodálattal telt meg. Feltárult elõttem
a gyönyörû összhang az ószövetségi próféta, Dávid, és az újszövetségi Üdvözítõ között, aki ilyen szavakat diktált János apostolnak a
Jelenések könyvében: „Országa népévé tett minket, papokká az Isten, az Õ Atyja elõtt…”
Íme, mekkora a Krisztusban nyújtott isteni kegyelem mélysége:
tegnap még szerencsétlen, elesett bûnös, a kárhozat fia voltam;
ma, az Üdvözítõvel való találkozás után felséges, csodálatos királyfi vagyok, Isten gyermeke, a Szent Szellem gyönyörûséges
temploma. Holnap pedig az egek országának örökös lakosa. Igen,
Isten hajlékai nem kõbõl, fából, téglából vannak építve. Ezek nem
Jeruzsálemben, nem Rómában találhatók, hanem szét vannak
szórva az egész Föld színén. Istennek eme drága, gyémántból és
aranyból épített miniatûr temploma – kedves testvérem az Úrban
– te vagy és én, valamint Istennek a világ összes kontinensén élõ
gyermekei. Így mondta Pál apostol is az elsõ Korintusi levelében:
„Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Szelleme
bennetek lakik? (1Kor 3,16).
Hogy könnyebben megértsük az Úr szellemi hajlékai iránt táplált
szeretetét, a Szentírás két madárra, a „verébre és a fecskére” tereli
most a figyelmünket. Ezeknek a madárkáknak „örök hajlékot”
készített az Úr az Õ oltárainál! Volt idõ, amikor ez érthetetlen és
furcsa volt számomra.
„Mirõl van itt szó?” – kérdeztem magamtól. Mi keresnivalójuk
van a verebeknek és fecskéknek a jeruzsálemi templom közepében, ahol naponta emberek ezrei sürögnek-forognak az oltár körül. Hiszen a templom tetején éjjel-nappal berregtek a madárriasztó szerkezetek, hogy még egy madár lába se érintse a templom
tetõzetét! Itt meg az egész templom belsejét megnyitotta számukra az Úr! A Biblia egyéb idézeteibõl hamar megértettem, hogy ez
a zsoltár nem betû szerinti madarakról, hanem emberi lelkekrõl
beszél. A Biblia ugyanis gyakran hasonlítja az embereket hol
növényekhez, hol madarakhoz, hol négylábú házi-, vagy vadállatokhoz.
Mirõl beszél nekünk átvitt értelemben a „veréb és a fecske” kifejezés? A madártanban azt olvassuk, hogy a kis veréb, életmódjáról és tollazatának színérõl ítélve, a földkerekség legszerényebb

és legegyszerûbb madárkája. Megtalálható a Föld valamennyi éghajlati övezetében, ahol csak ember él. Erdõn-mezõn, hegyenvölgyön, végtelen sztyeppéken õ az ember hûséges társa, akárcsak
a kutya. A verébfélék hatalmas családjához kb. 5700 madárfajta
tartozik, köztük a fecske is. Õk a madárvilág énekes mûvészei.
Táplálkozás szempontjából a veréb igen igénytelen. Élelmet – különösen téli idõben – udvarok zugaiban, utcák porában, országutakon keresgél víg ugrándozás és csicsergés közepette. A hideg
téli éjszakákat védettebb helyeken tölti, úgy óvja életét a megfagyástól. Ha a házkéménybe bújik, nem is barnásszürke, hanem
koromfekete, mint egy kis keményseprõ. De az Úr Jézus tanúsága
szerint Isten szereti a verebecskéket is, sõt emlékezetében tartja
õket. „Ugye, a verébnek párja egy fillér és egy sem esik le közülük a
földre Atyátok tudtán kívül?” (Mt 10,29)
János evangéliumában pedig így hangzik az örömhír: „Mert úgy
szerette Isten a világot…” (3,16)
Igen, Isten nagyon szereti a világot, de nem a hegyeket, völgyeket,
folyókat, tengereket, hanem elsõsorban az emberek világát, a világ minden népét, egyformán a fehér európait, a fekete négert, a
barna malájit, a sárga kínait és a vörös indiánt. Isten a föld kisemmizett, lenézett, színes szegényei elõtt is megnyitotta templomát
és kiterjesztette rájuk üdvözítõ kegyelmét.
„Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.” (Kol 3,11)
A fecskérõl azt olvassuk a madártanban, hogy õ a világ legnemesebb testalkatú madaraihoz tartozik. Egész életét a levegõég magasságaiban tölti. Ott repdes napkeltétõl napnyugtáig ámulatba
ejtõ gyorsasággal és ügyességgel, vadászgatva oly apró legyekre,
rovarokra, amelyeket emberi szem meg sem lát. A levegõben
eszik, iszik és tisztálkodik. Zuhanó repülõgépként ereszkedik a
víz tükrére, röptében belemártja mellecskéjét a vízbe, iszik, sõt a
fiókáinak is visz a csõrében, s villámgyorsan röpköd ismételten
fent a magasba. A földön akkor látható, amikor a fészkét építi és
sárcsomókra van szüksége. De milyen óvatosan és szakértelemmel közeledik ilyenkor a kis pocsolyákhoz az „építõanyagért”,
hogy be ne piszkolja tiszta lábacskáit. Ha pedig elkészült a fészek,
akkor fiókái növekedésének szenteli minden idejét és erejét.
Megható a fecske „kismama” fáradtságot nem ismerõ szeretete a
kicsinyei iránt. Nincs annál kedvesebb látvány, mint amikor a
fecskemama haza-hazaszáll a fészkére, s eteti-itatja az örömtõl és
izgalomtól remegõ kicsinyeit. Tudja, hogy a tágra nyitott éhes szájacskák melyikébe mikor kell helyezni ételt.

A fecske öltözete nagyon elegáns: mellén hófehér „ingecske”, testén fekete „frakk bársonyból”. Az egész madárka a legmagasabb
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fokú elegancia kifejezõje. Ha a veréb az egyszerû emberek tömegét képviseli, akkor a fecske a híres tudósokat, feltalálókat, zene-,
festõ-, szobrászmûvészeket, írókat, költõket, hadvezéreket, minisztereket és államfõket jelképezheti. Ha tehát isten szereti az
egész emberiséget, akkor szereti a professzorokat, tábornokokat
és államfõket is. Õ szeret minden megtérõ bûnöst: szegényt, gazdagot, tudatlant és tudóst egyaránt.
A fecske gyors röpte is beszél nekünk valamirõl. A szív kívánsága
mindig összefügg a test mozgásával. A 42. zsoltár szomjas szarvasa is gyorsan fut az üde források felé. A madarak is nagy gyorsasággal igyekeznek fészkükre, ahol türelmetlenül várják õket a pici, éhes és szomjas fiókák. Megállapították, hogy a Kárpátokban
élõ nemes szarvas lábainak óránkénti sebessége 70 km/h, a fecske
szárnyalásának a sebessége pedig 200-300 km/h. Íme, ilyen sebességgel repül a zsoltáríró lelke is a Seregek Urának hajlékaiba! Milyen jó nekünk, akik a közlekedési eszközök szinte korlátlan fejlõdésének a korszakában élünk! Hamar odaérünk, ahova a szolgálatunk hív, küld (vagy mégsem?). Hallatlan sebességgel mozoghatunk szárazon, levegõben, a víz alatt. Néhány óra alatt leküzdhetünk ezer kilométeres távolságokat. Ha akarsz, utazhatsz szarvaslábakon, ha akarsz, utazhatsz fecskeszárnyakon. Akard hát ezt a
jót!
A verébfélék az éneklõ madarak családfájához tartoznak. Legjobb énekesnek közöttük a csalogány (fülemüle) és a kanári bizonyult.
A hívõ emberek, a hívõ ifjúság, azaz Isten gyermekei a földkerekségnek legboldogabb, legvidámabb lakói. Õk Istennek éneklõ
madarai, csalogányai, akik dicsõítik Õt éjjel és nappal, nemcsak itt
e földön, hanem a mennyben is, mindörökké.
Így legyen a mi életünk is Isten magasztalására!
Kovács Ferenc
Forrás: Vetés és Aratás, 2000/ 2. szám
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A KÖLTÉSZET
NAPJA UTÁN
Verseket mondtak a tévében. Az emberek azonnal lekapcsolták a
készüléket, vagy átmentek másik csatornára, valami krimire, esetleg szerelmi sztorira. Nem sokan hallgatták meg a verset. Talán
senki. A vers ma teljesen érdektelen dolog, annyit ér, mint a tévéreklám. Vagy még annyit sem. Ugyanakkor van valami megdöbbentõ tény. A városunkban vagy tucatnyi utcát költõkrõl neveztek
el. Petõfi, Ady, Arany, József Attila, Radnóti, el egészen Kisfaludyig, aki eléggé elfeledett poéta. Megnéztem a környezõ városok utcanévjegyzékét: ugyanez tapasztalható. Hogyan egyeztethetõ össze ez a két dolog, a nagymérvû érdektelenség és a feltûnõ reprezentáció?
Megfigyelhetõ, hogy egyetlen világháború utáni költõ neve sem
szerepel a listában, tehát például Illyés Gyula neve nincs ott, pedig városunkhoz sokkal több köze volt, mint a felsoroltaknak. Az
fel sem merül, hogy a líra olyan óriásának, mint Szabó Lõrinc, helye ott volna az utcanévsorban, nem beszélve Nagy Lászlóról, akinek a nyolcvanas években olyan költõi estje volt a mi mûvelõdési
házunkban, hogy aki ott volt, nem felejti.
Nem hiszem, hogy ez azt jelenti, hogy régebben jobban tisztelték
a költészetet, mint ma. Vagy igen? Néhány évtizeddel ezelõtt tízezreket mozgósító szavalóversenyek voltak itt felmenõ rendszerben, kerületi vetélkedõktõl föl az országosig. A tévé képernyõje elõtt izgult a nép, hogy melyik fiatalnak ad több pontot a
zsûri a versmondásáért. Ma lehetetlennek tûnik ez. És eszébe sem
jut a névadóknak, hogy valami lírikus nevét adják egy közterületnek. Inkább a fûzfáról, ibolyáról, sõt a homokról (tényleg van
ilyen!) nevezik el. Ne szépítsük, bizony a versnek ezekben az
években árapálya van egy olyan országban, amely valaha éppen a
költészet iránti fogékonyságáról volt híres.
Elképzelek egy olyan várost, ahol nincs virág. A kertekben csak
sárgarépa, káposzta, paradicsom leveleit lengetnék a szellõk, senki nem palántázna virágpalántákat, az ablakokban, utcai vázákban, telefonpóznákon sehol nem virulna virág. Ugye, lidérces látomás! Bizony versek nélkül a lelkek kertjeiben csak bankók,
munkaórák, fõnöki kioktatások, politikusi arcképek szomorkodnak, ezt tudomásul kell venni. Nem csoda, ha nemzedékek szenvednek kedélybetegségtõl. Valami baj van itt. Talán az iskolapadok környékén, vagy az otthonokban.

A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és családját

TÓTH PÉTER LÓRÁNT VERSVÁNDOR

április 18-án 17 órakor kezdõdõ

VASÚTÁLLOMÁS címû
pódiumestjére.
Az ingyenes irodalmi estre minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

NAGY GERGELYNÉ,
született Dörögdy Lídia
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

Van olyan város, nagyobb falu, ahol József Attiláról nincs utca elnevezve? Az õ születésnapja, április 11. a költészet napja. Mikor
1927-ben megjött Párizsból az egyetemrõl, olyan sovány volt,
hogy lógott rajta a teljesen kopott ruha. Az éhezéstõl gyomorbajos lett, a nõvére tejbegrízt, krumplipürét készített neki, hogy valamit enni tudjon. Vajon mi történt volna, ha valami jótékony angyal megsúgja neki, hogy az õ születésnapjáról fogják elnevezni a
költészet napját?

Gyászoló család
L. A.
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FELOLDOTTÁK A LÁTOGATÁSI TILALMAT
A MEGYE TÖBB EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYBEN IS
Az influenzaaktivitás az alacsony tartományban van, a járványos
küszöb alá esett vissza, emiatt a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház móri (Kórház u. 21.), valamint csákvári (Kastélypark 1.) telephelyén, a Platán Ápolási Intézetben (Kincsesbánya, József A. u. 13.), a Florena Ápolási Intézetben (Csákvár,
Kastélypark 5.) és a Hársfalevél Ápolási Intézetben (Alcsútdoboz, 1301/31. hrsz) érvényben lévõ látogatási tilalmat 2018.
április 5-ével feloldotta a Fejér Megyei Kormányhivatal.
Erre azért kerülhetett sor, mert a 100 ezer lakosra vonatkoztatott
megbetegedési arány a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási
Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén a megelõzõ 5 hétben folyamatos csökkenést mutatott.
A megye többi fekvõbeteg-intézményében a kórházban ápolt betegek védelme érdekében a 2018. január 26-ától elrendelt kórházi
látogatási tilalom valamennyi osztályra kiterjedõen továbbra is
érvényben marad.
A figyelõszolgálatban résztvevõ orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2018. március 26-a és április 1-je között (2018.
13. hetében) a megyében – az elõzõ heti 1244 beteggel szemben –
882 fõ, az elõzõ hetinél 29,1 %-kal kevesebb beteg fordult orvoshoz influenzaszerû tünetekkel. A 100 ezer lakosra vonatkoztatott
megyei megbetegedési arány 212,0 %ooo-nek bizonyult, mely a
járványos küszöbérték közel másfélszerese.
Az influenzaszerû megbetegedésekkel orvoshoz fordulók aránya
mindhárom járási népegészségügyi osztály illetékességi területén
tovább csökkent. A területek érintettsége között ezen a héten is
jelentõs különbség figyelhetõ meg. Egy járási népegészségügyi
osztály illetékességi területén a járványos küszöbérték közel kétszerese, másik járási népegészségügyi osztály illetékességi területén közelít a járványos küszöbérték másfélszereséhez; a harmadik
járási népegészségügyi osztály illetékességi területén a járványos
küszöbérték alá csökkent.

A területi megbetegedési arány továbbra is legmagasabb a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén (280,7 %ooo); ezt követi a Székesfehérvári Járási Hivatal
Hatósági Fõosztály Népegészségügyi Osztály illetékességi területe (221,5 %ooo); változatlanul a legalacsonyabb a Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén (73,6
%ooo). A megye egész területén az influenzaszerû megbetegedések száma a 8. héten érte el a maximumát, a 9. héten elindult csökkenés a 13. héten tovább folytatódott, azonban a 100 ezer lakosra
vonatkoztatott megbetegedési arány változatlanul két járási népegészségügyi osztály illetékességi területén és megyei szinten is
még a járványos küszöbérték felett van. Az influenzaaktivitás a
mérsékelt tartományban van.
Az elmúlt héthez viszonyítva az orvosnál influenzaszerû tünetekkel megjelent betegek között csökkent a gyermekek és a fiatal felnõttek aránya. A középkorúak korcsoportjába tartozóknál és az
idõskorúaknál emelkedés látható. A betegek 10,1 %-a 0–14 éves
gyermek, 32,3 %-a 15–34 éves fiatal felnõtt volt. A 35–59 évesek
korcsoportjába tartozott a betegek 38,2 %-a, 19,4 %-uk pedig a 60
éven felüliek közül került ki. A betegek több mint harmadát továbbra is a középkorúak, közel egyharmadát a fiatal felnõttek körébõl jelentették. Az influenzaszerû megbetegedések elõfordulási gyakorisága a 25–34, a 15–24 és az 1-2 évesek között volt a legmagasabb.
A kórházi influenzajelentõ szolgálat adatai szerint a 13. naptári
héten az influenza, illetve influenzaszerû megbetegedés miatt
kórházi ápolást igénylõ beteg nem került felvételre.
Influenzaszerû megbetegedések halmozódásáról 2018. 13. hetében sem érkezett jelentés.
Magyarországon a jelentés elkészítéséig 2017. 40. hetétõl a beküldésre került 1.321 betegtõl származó, feldolgozott légúti mintából 471 betegnél igazoltak influenza B és 110 betegnél influenza
A vírus okozta fertõzést. Huszonegy fõnél légúti óriássejtes vírus
és harmincegy fõnél adenovírus okozta fertõzést igazoltak.
Megyénk területérõl a tájékoztató írásáig nem igazoltak további
fertõzést, így a jelentés írásáig 20 influenza B és 6 influenza A vírus került azonosításra, valamint három adenovírus és egy légúti
óriássejtes vírus kóroki szerepe igazolódott. A kimutatott influenzavírusok között (76,9 %) továbbra is 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
11. hét
12. hét 13. hét
Dunaújváros, Sárbogárd
387,2
419,4
280,7
Mór, Bicske
241,9
136,7
73,6
Székesfehérvár
513,7
286,4
221,5
FEJÉR MEGYE
424,9
298,9
212,0
A klinikai és a virológiai adatok értékelése alapján megállapítható, hogy megyénkben a 2018. 1. hetétõl kezdõdõ influenzajárvány
során a becslések szerint a lakosság 8,7 %-a fordult orvoshoz. A
13. héten 100 ezer lakos közül 212 fõ kereste fel orvosát influenzás
panaszok miatt.
Fejér Megyei Kormányhivatal

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

Bogárd és Vidéke 2018. április 12.

SPORT / HÍREK, ESEMÉNYEK

13

Megújult a miklósi centerpálya
A szombati Sárbogárd–Mór mérkõzést
megelõzõen avatták fel a megújult sárszentmiklósi élõfüves pályát.
Varga Gábor országgyûlési képviselõ így
méltatta a fejlesztést: Óriási lépés ez a Sárbogárd SE életében, hogy a miklósi pályát
olyan szintûvé tudták tenni TAO-s és más
támogatásokból, mely nyugodtan fölvállalható a megye I-es csapatunk számára.
Két mûfüves pálya fogja közre a most felújított centerpályát, rendbe rakták az öltözõket, így a terület elérte maximumát és
betölti azt a funkciót, amiért annak idején
tervezték. A következõ idõszakban a sárbogárdi sporttelepre tevõdnek át a beru-

házások, folytatva az ottani öltözõ fejlesztését, egy nagy mûfüves pálya létrehozását
és a sportcsarnok ügyét. Gratulálok a kivitelezõnek és mindazoknak, akik tevékenyen részt vettek abban, hogy a pálya ilyen
minõségû lett.
Dr. Varnyu Péter aljegyzõ tájékoztatásként a számadatokat ismertette: Az évek
óta mûködõ TAO támogatási rendszernek, illetve az ezt támogató helyi és megyei
vállalkozásoknak köszönhetõen közel 89
millió forint összegû pályázati programot
valósított meg a Sárbogárd SE (ebbe tartozik a sárbogárdi öltözõ rendbetétele, öntözõrendszer kiépítése, eszközök, sportru-

házat beszerzése, edzõi bérek, a miklósi
élõfüves pálya teljes megújítása, szélesítése). 6 év alatt közel 279 millió forint öszszegben történtek fejlesztések (ebbe tartozik a mûfüves pályák építése, pályakarbantartó gépek beszerzése, kerítésépítés többek között). E fejlesztések révén optimalizálhatók az edzésidõpontok, a pályák
egyenlõ terhelése, és lehetõvé vált utánpótláskorú játékosok leigazolása. Külön
köszönet a Hungrana Kft.-nek, a Kite
Zrt.-nek és a Gázmodul Weisz Kft.-nek;
Lajtos Jánosnak a talaj-elõkészítésért, melyet támogatásként végezett el; a Szegletkõ Kft.-nek a kivitelezésért, a pályázati és
adminisztrációs feladatok lebonyolításáért.
Bencsik István, Fejér Megyei Labdarúgó
Szövetség elnöke némi nosztalgiával említette, hogy játékos-pályafutását a sárszentmiklósi pályán hagyta abba. Az akkori pálya nem volt jó minõségû. Örömteli számára, hogy most egy jó pályát avathat. Olyan
szakmai munka folyik itt, ami megyei, sõt,
országos szinten is példamutató. A cél,
hogy az amatõr futballban saját játékosokból épüljenek a csapatok, és a Sárbogárd
SE-nél jó ifi és serdülõ csapatokat láthatunk.
A legfiatalabb utánpótlással felsorakozott
játékosok elõtt húzták ki az avatásra a
nemzeti szalagot. Ám az igazi avatást a szalagátvágást követõ mérkõzés jelentette.
Hargitai–Kiss Virág

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍRE
Melléképület égett Sárbogárdon
Családi házzal egybeépített melléképület gyulladt ki április 5én, délben Sárbogárdon. Az Akácfa utcában a körülbelül huszonöt négyzetméteres, palafedésû melléképület tetejének
mintegy fele, valamint a falnak támasztott kukoricaszár égett. A
lángokat a város hivatásos tûzoltói fékezték meg. Gyors beavatkozásuknak köszönhetõen a tûz a lakórészre és a közeli fóliasátorra nem terjedt át. Személyi sérülés nem történt.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltóság
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Hamarosan fogathajtó!
A Sárbogárdi Lovas Egyesület fogathajtói
javában készülnek az április 28-án, szombaton immár 23. alkalommal megrendezésre kerülõ C-kategóriás versenyre. Remek helyszínt kínál az edzéshez a Gosztola
család Sárbogárd és Alap között található,
hangulatos tanyája. Itt beszélgettem Gosztola Gáborral, az esemény fõkoordinátorával, csivitelõ fecskék mellett.
A kettes fogatok akadályversenye idén is
ígéretesnek tûnik. Tavaly 40-en indultak,
most viszont 47 nevezés érkezett eddig!
Nagy büszkeség az egyesület számára,
hogy a sárbogárdi Ifjúsági parkban tartott
rendezvény ilyen nagy népszerûségnek örvend, és ezzel az egyik legnagyobb fogatos
találka az országban a C-kategóriában. De

ez egyben kötelez is: precíz szervezést és
lebonyolítást igényel, hogy gördülékenyen
zajlódjon le az ország minden pontjáról,
sõt a határon túlról is fogatosokat ide vonzó megmérettetés. Ugyanis Felvidékrõl is
érkeznek versenyzõk, akik a magyar szokásokat ápolva pár éve – magyar mintára,
magyar szabályok alapján – kezdtek bajnokságot szervezni. Az ismeretség, barátság a felvidékiekkel és más fogatosokkal
egyrészt onnan ered, hogy a sárbogárdiak
is több megyébe járnak versenyezni már
évek óta, illetve megyei szinten is szerepet
vállalnak, Gosztola Gábor szakági elnökként, Gosztola József tagként. A jó kapcsolatok ápolásának egyik eredménye és
színtere kilenc dunántúli megye és DélSzlovákia fogatosainak bajnoksága.

A jó környezet, a társaság és az értõ közönség is vonzza Sárbogárdra a fogatosokat.
Nem véletlen, hogy olyan nevek tisztelik
meg jelenlétükkel a versenyt évrõl évre,
mint Magyar Zoltán háromszoros magyar
bajnok, Geröly Tibor egyszeres országos
bajnok Vas megyébõl, Lebics István Zalából.

A sárbogárdi fogatosok közül jól ismert
hajtók állnak starthoz, mint például Tóth
Roxána, Taligás Menyhért, Ferencz Róbert. Visszatérõként Pisch Gábort köszönthetjük, aki ebben az évben B-kategóriában is szeretne versenyezni A-kategóriában megfordult fogatával. Lesz egy
„elsõ bálozó” is, akinek jól jön majd a remek sárbogárdi közönség biztatása.

A sárbogárdi futam egyben szezonnyitó.
A Gosztola Gáborral készült interjút megtekinthetik a Bogárdi TV képernyõjén,
ahol azt is megtudhatják, hogy Tóth Roxána hogyan készül a Hintók Versenyére.
Hargitai–Kiss Virág
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Újabb bravúros gyõzelem
Ercsi SE–VAX KE Sárbogárd 31-35 (9-19)
Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, rájátszás 2. forduló
Vezette: Kiss N. – Kurkó Gy. Nézõszám: 150 fõ.
Ercsi: Simon – Szabó 2, Deák 7, Markovics 6, Minik 7, Egervári 7, Nagy L.
Cserék: Mikus J. – Juhász, Balázs 2, Repcsik, Gyõrfi Á., Lesó.
Edzõ: Sütõ István.
Sárbogárd: Németh – Szabó J. Zs. 2, Bodoki 9, Pluhár 1, Rehák 3, Kaló 6, Aranyos A.
Cserék: Sohár – Várady–Szabó 3, Horváth 6, Goldberger 5.
Edzõ: Takács Lajos.
Hétméteresek: 3/3, illetve 6/6. Kiállítások: 6, illetve 4 perc.
Az elmúlt hétvégén a baráti viszonyban levõ Ercsi csapatához látogattunk. Ezúttal az új
martonvásári sportcsarnokban rendezték a meccset, mert Ercsi csarnokát éppen
felújítják.
Az elmúlt mérkõzéshez hasonlóan most is kiválóan indítottuk a találkozót. A 10. percben nagyszerû védekezésünknek köszönhetõen 6-3-ra vezettünk. Ráadásul ezután érkezett még csak a pályára Goldberger és Horváth, akik újabb lendületet adtak a támadójátéknak. Jöttek a gyors lerohanásgólok, valamint a felállt fal ellen sem okozott gondot
helyzetbe kerülni. A félidõ hajrája elõtt már 7 gól volt a javunkra (9-16). Az utolsó percekben pedig elértük a 10 gólos különbséget is, teljesen állva hagytuk ellenfelünket a
szünetre.
A fordulás után sem tétlenkedtünk, Horváth átlövésgóljait követõen már 12-vel vezettünk 38 perc játék után. Aztán a hazaiak váltottak védekezésben, két emberünket is kivették követõ emberfogással. Ez összezavarta a fejeket nálunk és jöttek is a hibák, viszont amikor sikerült eljutni helyzetig, többször is pontatlanul céloztunk. 10 perccel a vége elõtt fel is jött az Ercsi 7 gólra. Küzdöttek is tisztességesen a végletekig Egerváriék, de
sikerült megtartani a tetemes elõnyünkbõl 4 gólt, ami fontos két pontot ért a javunkra.
Az elsõ félidõben szinte hiba nélkül játszottunk. Megvolt támadásban és védekezésben is
a megfelelõ tûz. Sikerült a jó védekezésbõl kiindulva szép számú lerohanásgólt lõni. A
második játékrészben nagyon megzavart minket az ellenfelünk emberfogásos védekezése. Sok buta technikai hibát vétettünk, valamint ziccereket hagytunk ki, amivel kellemetlen helyzetbe hoztuk magunkat. A 4-4 elleni játékban fejlõdnünk kell, hiszen máskor is
ütközhetünk ilyen falba. Összességében viszont örülünk a két pontnak, amivel már a 2.
helyen vagyunk a bajnokságban. Az elõttünk álló hétvégén a Martonvásár csapata érkezik hozzánk. Nehéz mérkõzésre lehet számítani, de ha sikerül megismételni a legutóbbi
elsõ félidõbe mutatott játékunkat, akkor mindes esélyünk meglesz a gyõzelemre.
Április 14. (szombat) 18 óra: VAX KE Sárbogárd–Martonvásári KSE

Tabella:
1. Rácalmás SE
2. VAX KE Sárbogárd
3. Martonvásári KSE
4. Ercsi SE

2
2
2
2

1
2
1
0

0
0
0
0

1
0
1
2

61
68
50
55

50 11
56 12
60 -10
68 -13

9
7
6
5

A hétvége további eredménye: Rácalmás–Martonvásár 36-17 (15-6)
Rehák Tamás

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és segítségkérések a polgárõrségtõl
éjjel-nappal a következõ telefonszámon:
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INDUL A
KÉZILABDAUTÁNPÓTLÁSNEVELÉS

A VAX KE Sárbogárd 7 és 8 éves kor közötti
(2010. január 1.– 2012. május 31. között született), sportolni vágyó fiúgyermekek számára indít szivacskézilabda-edzéseket még ebben a
tanévben.
Az edzések várható helye: Sárbogárd, Mészöly
Géza Ált. Isk., tornaterem
Céljaink: a gyermekek testmozgásra való tudatos nevelése; a sport megszerettetése; a kézilabda alapjainak megismertetése és tanítása; a
gyermekek versenyeztetése eredménykényszer nélkül.
Hosszabb távú cél a sárbogárdi kézilabda-utánpótlás felépítése.
További információk:
Rehák Sándor elnök, VAX KE Sárbogárd
(06 30 851 8409, rehaksanyi1@gmail.com)
Rehák Tamás utánpótlásért felelõs edzõ
(06 30 484 1289,
rehaktomi93@gmail.com)

TISZTELT KÉZILABDABARÁTOK!
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is lehetõségük van arra, hogy adójuk 1 %-ával támogassák
a VAX KE Sárbogárdot.

Adószám: 18502710-2-07

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

Elõre is köszönet azoknak, akik ezt megteszik!
Tisztelettel: VAX Kézilabda Egyesület
Sárbogárd

Tisztelt Olvasók!

Adó 1 %

A sárbogárdi Nihon Karate Klub ezúton szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik a múlt évi jövedelemadójuk 1 %-át egyesületünk részére ajánlották fel. Ezúton kérünk mindenkit, hogy az idei évben
is legyenek segítségünkre!

Adószámunk: 19025513-1-07
A sportszeretõket továbbra is várja egyesületünk. Fáradozásukat nagyon köszönjük.
Érdeklõdni lehet: Németh Attilánál (tel.: +36 20 927 0985), vagy a www.sarbogardikarate.hu honlapon.
Köszönettel: Németh Attila elnök

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

Adószámunk: 18491074-1-07
Fáradozásukat nagyon köszönjük!
Sárréti Íjász Club, Sárbogárd
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Az ifjúság gyõzelmi mámorban
Egy gól=három pont
Sárbogárd U19–Mezõfalva U19
1-0 (0-0)
Sárbogárd: Deák – Simon, Husvéth, Gábris, Sükösd, Molnár, Vagyóczki, Horváth,
Morvai, Demeter, Brúzsa.
Cserék: Bruzsa.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Mezõfalva: Simon – Horváth, Németh P.,
Balogh, Papp, Németh L., Tonka, Kiss,
Gertner, Márok, Erdélyi.
Jó iramú, változatos mérkõzést vívott egymással a két csapat. A kapuk felváltva forogtak veszélyben és a hazaiak támadásai
több veszélyt jelentettek a vendégek védelmének. Az 52. percben szerzett Demeter
D.-góllal el is dõlt a mérkõzés, 1-0. A Sárbogárd U19 csapata továbbra is magabiztosan vezeti a tabellát, és tart a 2017.
szeptember 2-án kezdõdõ veretlenségi sorozat.

Gábris Robi és Erdélyi Ado
gólparádéja
Videoton Baráti Kör U16–
Sárbogárd U16 1-12 (1-6)
Videoton Baráti Kör: Nagy – Szenner,
Tóth, Fodor, Szarka, Pál, Jónás, Lakatos
Zs., Lakatos M., Horváth, Molnár.
Sárbogárd: Deák Z. – Lengyel, Horváth A.
R., Suhajda Martin, Biró, Gábris, Deák S.,
Erdélyi, Sohonyai, Bruzsa T., Horváth B.
Cserék: Horváth Á. M., Bruzsa B.
Ismét nagy gólarányú gyõzelmet aratva
tért haza a Sárbogárd U16 csapat. Gábris
Robi és Erdélyi Adorján 10 gólt termelt
Nagy T. kapujába. A 9. percben Gábris R.
indította el a gólözönt, 0-1. Három perc
múlva Erdélyi A. növelte az elõnyt, 0-2.
Apró bibi a szerkezetben és Tóth P. J. ellõtte a hazaiak puskaporát, 1-2. A félidõ
közepén Sohonyai Gy. is kaput talált, és az
eredmény 1-3. A 27. percben indult a Gábris R.–Erdélyi A.-gólparádé, 1-4. Gábris
R.-gól után a 30. percben Erdélyi A. lõtte a
hazaiak kapujába az ötödik vendéggólt,
1-5. A félidõ zárásaként, a 40. percben fél
tucatnál tartott a csapat, és ismét Gábris R.
volt a gólszerzõ, 1-6.
A szünet után folytatódott a vendégek
nyomasztó fölénye, és az 51. percben Gábris R. találatával 1-7. A 70. percig kellett
várni az újabb Gábris R.-góllal végzõdõ
alakításra, és az eredményjelzõ táblán 1-8
jelent meg. A 75. és a 76. percben Erdélyi
A. góljaival már kétjegyû szám állt az eredményjelzõn a hazaiak találatainak köszönhetõen, 1-10. A 83. percben Horváth A. R.
1-11-re módosította az eredményt. Befejezésül a 84. percben Gábris R. már a hatodiknál járt, 1-12, és csapata kiütéses gyõze-

lemmel folytatta a bajnokság megkezdése
óta tartó veretlenségi sorozatát.

Helycsere a tabellán
Sárbogárd U14–Baracs U14
3-2 (2-2)
Sárbogárd: Derner – Palotás, Szalai, Hollósi, Suplicz, Bruzsa, Boda, Tóth P., Deák.
Cserék: Már, Csõgör, Bögyös, Tóth L.
Baracs: Merl – Sipeki, Klauz, Bájics, Kiss
B., Gebei, Tömöri, Erdei, Fekete.
Cserék: Kiss G., Hiegel, Bindisch, Szekeres,
Herczeg, Csillag, Lénárt, Szabó.
A tabella második helyén álló Baracs ellen
lépett hazai környezetben pályára a Sárbogárd csapata. Az 5. percben Szalai Á. a kirúgás után megszerzett labdát Deák S.-hez
továbbította, aki 12 m-rõl kilõtte a jobb felsõ sarkot, 1-0. A bekapott gól után baracsi
támadások veszélyeztették a hazai kaput.
A 10. percben a középpályán eladott labda
Klauz B.-hez kerül, aki középen kilépett a
védõk között és a hálóba lõtt, 1-1. A gól
megzavarta a hazaiakat, és a 11. percben
ismét Klauz B. góljának örülhettek a vendégek, 1-2. A vezetést megszerzõ baracsiak örömét Deák S. egyenlítése a 13.
percben lehûtötte. Az elé tálalt labdát
nagy erõvel a kapu jobb oldalába bombázta, 2-2.
A második félidõ elsõ percében vezetéshez jutott a Sárbogárd. Szalai Á. megszerezte a védõtõl a labdát és 3 m-rõl kilõtte a
bal alsó sarkot, 2-3. A mérkõzés végéig sikerült megtartani az elõnyt és a hazai gyõzelem egyben helycserét is jelentett a tabellán.

Fény az alagút végén
Sárbogárd II.–
Besnyõ-Iváncsa II. 1-1 (0-0)
Sárbogárd II.: Farkas – Vámosi G., Kindl,
Fülöp, Juhász, Gráczer B., Szabó, Vámosi
D., Luczek, Krajcsovics, Lajtos.
Cserék: Brúzsa, Palásti, Iványi, Bartók, Hegedûs.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Besnyõ-Iváncsa II.: Gábor – Molnár, Szabó, Nagy, Fülöp, Deli, Lehel, Baranyai,
Schrick, Fazekas, Nebucz.
Cserék: Restár, Dombi, Petkes, Mészáros,
Víg.
Vezetõ edzõ: Ruzsás László.
Óvatosan kezdett mindkét csapat, ami a
hazaiak részérõl érthetõ is volt, hiszen a
dobogó harmadik helyén álló Besnyõ–
Iváncsa II. csapatát látta vendégül. A félidõ jelentõs részében mezõnyjáték folyt a
pályán, és a kapuk sem forogtak veszélyben. A hazaiak részérõl a 35. percben
Luczek R. kilépett a védõ mellett és kisodródva 6 m-rõl kapura lõtt. A bal sarokba

tartó labdát Gábor Á. lábbal szögletre hárította. Válaszul a 40. percben Fülöp F. 25
m-rõl vette célba Farkas Z. kapuját, és a
labda a felsõ lécrõl vágódott a mezõnybe.
A második játékrészre felélénkültek a csapatok és élvezetes, hullámzó játék alakult
ki. A hazaiak többet birtokolták a labdát,
és az 55. percben megszerezték a vezetést.
Szabó Z. nagyszerûen indította a jobb oldalon Krajcsovics P-t., aki a védõt lefutva
16 m-rõl kilõtte a jobb alsó sarkot, 1-0. Továbbra is a hazaiak veszélyeztettek. A vendégek kapusa, Gábor Á. két-három esetben bravúros védéseivel mentette meg csapatát a góloktól. A 77. percben Dombi D.
J. jobb oldalról a kapu elé ívelt szabadrúgását a védõk röviden szabadították fel és
Fülöp F. közelrõl a hálóba emelt, 1-1. A
mérkõzés hajrájában ismét a vendégek hálóõre parádézott. Luczek R. lövését és Fülöp T. közeli fejesét hárította. A hazaiak
feledtették a múlt heti velencei zakót és a
második félidõben nyújtott teljesítményükkel megérdemel pontot szereztek.
Jók: Luczek R., Vámosi G., illetve Gábor
Á., Fülöp F.

Gólínségben a csapatok
Sárszentágota Öregfiúk–
Sárbogárd Öregfiúk 0-0 (0-0)
Sárszentágota: Plézer – Fekete, Kiss, Szauervein, Apolczer, Márton, Fazekas, Bognár, Tóth, Berta, Horváth, Nagy, Kristóf,
Sereg, Müller, Schneider, Lakatos, Fánczi.
Sárbogárd: Szeip – Nedoba, Szikszai, Kiss,
Tóth A., Takács, Csendes, Kelemen, Kassai, Horváth, Tóth I., Deák, Hegedûs, Tórizs, Németh A., Németh F. Zs., Derecskei.
Igazságos pontosztozkodás a szomszédvárak csatájában.

Tabella
1. Aba–Sárvíz

17 14 2

1 67 19 48 44

2. Enying

16 10 2

4 68 29 39 32

3. LMSK

16 9 3

4 52 27 25 30

4. Szabadbattyán 15 8 6

1 48 22 26 30

5. Tác–
Csõsz Gorsium 16 9 2

5 36 19 17 29

6. Sárbogárd

15 8 5

2 34 21 13 29

7. Lajoskomárom 16 6 2

8 25 42 -17 20

8. Mezõszilas

15 5 4

6 39 33

9. Cece

15 5 2

8 29 47 -18 17

10. Polgárdi

16 5 1 10 20 32 -12 16

11. Soponya

16 3 4

6 19

9 17 45 -28 13

12. Sárszentágota 16 2 2 12 12 70 -58 8
13. Kisláng

17 1 1 15 16 57 -41 4
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A gyõzelemhez nemcsak
jó pálya kell
Sárbogárd–Mór 0-2 (0-2)
Sárbogárd: Nyári – Gráczer Bence, Nagy,
Tóth, Bezerédi, Gál, Gráczer G., Laták,
Márki, Kakas, Bánfalvi.
Cserék: Sipõcz, Hegedûs, Gráczer Bálint,
Szabó, Németh, Kindl, Luczek.
Vezetõ edzõ: Viktor Ferenc.
Mór: Kiss – Handl, Végvári, Kaszás, Véninger, Klémán, Meggyes, Tar, Kõbányai,
Mayer, Szabó.
Cserék: Spandler, Joó, Szekeres, Kállai, Radács, Ács, Cseh.
Vezetõ edzõ: Németh Bálint.

Tabella
1. Ikarus–M.hegy 18 14
2. Bicske
18 12
3. Mór
17 12
4. Gárdony–Agárd18122
5. Ercsi Kinizsi
17 11
6. Martonvásár 18 9
7. Sárosd
18 9
8. Sárbogárd
16 6
9. Mezõfalva
17 4
10. Polgárdi
18 4
11. L.komárom 17 4
12. Tordas
17 3
13. Baracs
18 1
14. Enying
17 1

2
5
4
4
0
5
2
1
3
3
2
5
3
3

2
1
1
50
6
4
7
9
10
11
11
9
14
13

36
47
35
19
44
39
33
30
22
28
22
13
10
20

17
16
9
31
20
21
30
23
38
59
46
29
43
59

19 44
31 41
26 40
38
24 33
18 32
3 29
7 19
-16 15
-31 15
-24 14
-16 14
-33 6
-39 6

Szép számú közönség tekintette meg a felújított sárszentmiklósi pályán lejátszott
mérkõzést. Óvatos, tapogatózó játék az elsõ percekben mindkét csapat részérõl. A 4.
percben a bal oldali ívelés után Tóth Zs.
röviden passzolta haza a labdát, Véninger
B. lecsapott rá és 18 m-rõl a kifutó kapus
felett a hálóba emelt, 0-1. A 13. percben
Gráczer Bence a védõvel történõ ütközés
után, súlyos vállsérülés miatt, cserére
kényszerült. A gól és a sérülés okozta sokkból nehezen állt talpra a hazai csapat és a

vendégek irányították a játékot. A félidõ
közepére rendezte sorait a Sárbogárd és
kijött a szorításból, melyet Bezerédi Á. 15
m-rõl leadott lövése jelzett. Kiss Á. a léc
alól szögletre tolta a labdát. A belõtt szögletet Nagy Á. 6 m-rõl a kapu fölé fejelte. A
29. percben a jobb oldalról elvégzett bedobást a kaputól 10 m-re Végvári Á. ollózva
lõtte a kapu bal oldalába, 0-2. A félidõ végéig a hazaiak átütõ erõ nélküli támadásait
sikerrel hárította a móri védelem. Szünet
után is a vendégek játéka dominált az
enervált, elképzelés nélküli hazaiakkal
szemben. A Mór az eredmény tartására
rendezkedett be, és ezt szervezett játékával magabiztosan végre is hajtotta. A hazaiak gólképtelensége a második hazai vereséget eredményezte, a szerencsés Ikarus–
Maroshegy és a jó erõkbõl álló Mór csapatával szemben.
Jók: Laták B., illetve Végvári Á., Tar Á.

A hétvége sportmûsora
2018. április 12. (csütörtök)
17 óra: Sárbogárd II.–LMSK Cobra Sport
(megyei II. o., Sárbogárd)
2018. április 13. (péntek)
17 óra: MIE–Sárbogárd U14 (Csákberény)
2018. április 14. (szombat)
10 óra: Szár U19–Sárbogárd U19 (megyei
I. o., U19, Szár)
17 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Kisláng
Öregfiúk (Sárbogárd)

17
ADÓ 1 %
A „TEMPLOMUNK” Alapítvány mindenkinek
köszönetet mond, aki a 2016. évi személyi jövedelemadójának 1 %-át felajánlotta az alapítvány
számára.
Az alapítvány célja a megalakulás óta a sárbogárdi római katolikus templom és plébánia épületének tatarozása és a szükséges részek felújítása, állagmegóvása.
Kérjük, hogy továbbra is támogassák a fenti célok megvalósítását adójuk 1 %-ának felajánlásával.

Név: TEMPLOMUNK Alapítvány
Adószám: 18490499-1-07
Isten fizesse meg! Tisztelettel: a kuratórium

ADÓNK 1 %-a
A sárbogárdi református egyház által alapított
Árva Bethlen Kata Alapítvány kuratóriuma kéri,
hogy évi jövedelemadójuk 1 %-ával támogassák tevékenységét. A 2016. rendelkezõ 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!

2018. április15. (vasárnap)
10 óra: Sárbogárd U16–Szabadbattyán
U16 (Sárbogárd)
17 óra: Martonvásár–Sárbogárd (megyei I.
o., Martonvásár)
17 óra: Aba-Sárvíz–Sárbogárd II. (megyei
II. o., Aba)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!
Szántó Gáspár

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a
Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT- COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián 0–24 óráig.

A Sárbogárd–Sárszentmiklós Borbarát Kör tisztelettel meghívja a borosgazdákat

2018. április 14-én 9 órakor rendezendõ XX. BORVERSENYÉRE,
mely Horváth István (Sárbogárd–Rétszilas, Fehérvári u. 21 sz. alatti) nádfedeles „BORHÁZÁBAN” kerül megrendezésre.
A borok leadásának ideje: a borverseny helyszínén 17.00 és 20.00 óra között. Nevezés fajtánként: 2x7 l borral, fajta-, évjárat-, termõhely-megjelöléssel. Nevezési díj: bor fajtánként 1.000 Ft. A borbírálatot követõen ebéd 1.500 Ft/fõ, amit a bor leadásakor kell fizetni. Eredményhirdetés, oklevelek, kupák átadása,
kötetlen beszélgetés.

További érdeklõdési lehetõség: Szilveszter János, a Borbarát Kör elnöke –
06 (30) 237 5658 Gróf Ferenc, a Borbarát Kör titkára – 06 (30) 301 6321
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: 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

18

HIRDETÉSEK

APRÓHIRDETÉSEK

2018. április 12. Bogárd és Vidéke

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Redõnyös 06 (30) 966 8446
2

Sárbogárdon az üzletközpontban, 140 m -es üzlet- vagy irodahelyiség
kiadó. Több részre is osztható, felújítás bérlõi igény szerint. Érdeklõdni: 06 (20) 3390 761
Házkörüli kisebb munkákra munkást keresek. 700 Ft/óra 06 (30) 241
5537
Fagylaltos autóra munkatársat keresek. 06 (20) 410 9736
Elõnevelt TETRA-H (barna) csirke elõjegyeztethetõ május 11-ére.
06 (30) 384 2294
Egyedülálló nõ sürgõsen keres albérletet Sárbogárd központjában,
vagy vállalná ottlakással idõs hölgy felügyeletét. Telefon: 06 (30) 747
7980
Sürgõsen albérletet keresek két fõ részére Sárbogárdon vagy Sárszentmiklóson. Telefon: 06 (30) 8585 405

Szõke Tibor-mesterbérlet

Sárbogárdi OMV töltõállomás
NÕI MUNKATÁRSAT KERES
KASSZÁS MUNKAKÖRBE.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a kúton vagy
e-mailben: sztrada6kft@gmail.com
Gázkészülékek javítása, karbantartása
06 30 440 5790
Kétszoba, összkomfortos
CSALÁDI HÁZ, 1978-as, ELADÓ.
Hõszigeteléses vakolatú, gáz- és vegyes fûtéses.
Bajcsy-Zs. út 86.
06 30 552 4960
FÓLIÁBA VALÓ PAPRIKA-,
PARADICSOM PALÁNTA KAPHATÓ.
Szabó Árpád, Sárbogárd.
Telefon: 06 20 929 8716

MÜPA, Bartók Béla nemzeti hangversenyterem IV.

HETI IDÕJÁRÁS

2018. május 17. (csütörtök) 19.30 óra
HAYDN: AZ ÉVSZAKOK – ORATÓRIUM
Közremûködik: Nemzeti Énekkar
Vezényel: Takács-Nagy Gábor
Joseph Haydn (1732–1809), miután 1790-ben befejezõdött
csaknem 3 évtizedes udvari karmesteri megbízatása az Esterházy hercegeknél, két angliai meghívásnak is eleget tett és hatalmas sikert aratott. Látogatása során megismerte Händel
oratóriumait, a kontrapunktikus kompozíciós módszert és a
kórus alkalmazásának számára addig ismeretlen módját.
Ezeknek az élményeknek a hatása alatt komponálta két hatalmas oratóriumát: A teremtést (1798) és az Évszakokat (1801),
amelyekben természetesen nem pusztán folytatta a händeli
hagyományokat, hanem tökéletes harmóniába ötvözte õket saját korának, a bécsi klasszicizmusnak stílusjegyeivel, sõt a kor
szellemi mozgalmainak jellegzetes elveivel.
Az Évszakok nem vallási, vagy mitológiai témát dolgoz fel, hanem a természettel együtt élõ, mindennapi munkát végzõ, szomorkodó, örvendezõ, szeretõ, egyszerû emberek jelennek meg
a hangversenypódiumon, most elõször. Az oratóriumnak kifejezett cselekménye nincs. Szereplõi – Simon, a derék gazda
(basszus), Hanna, a fiatal lány (szoprán), Lukács, a parasztlegény (tenor) és a kórus – nem valóságos személyeket jelenítenek meg, hanem egy-egy jellegzetes típust, akik elmondják az
évszakok forgásával, a természet jelenségeivel, a mindennapi
élettel kapcsolatos élményeiket és a belõlük levonható tanulságokat.

Jelentkezni Bakonyi Istvánnénál lehet
a 06 20 930 9776-os telefonszámon.

A hét második felében és a jövõ hét elején egy anticiklon erõsödik meg térségünk felett, ugyanakkor ennek peremén ciklonok
vonulnak Nyugat-Európában és a mediterrán vidékeken,
melynek hatására nálunk sem marad zavartalan a napsütés,
gyakran számíthatunk záporokra, egy-egy zivatarra.
Pénteken éjjel, illetve a kora hajnali órákban is lehetnek még
záporok, zivatarok, fõként az ország keleti harmadában. A délutáni órákban már csak a keleti határ közelében számíthatunk
záporra, másutt kisüt a nap és kissé hûvösebb értékeket mérhetünk: 19 és 22 fok közötti értékekre számíthatunk.
Szombattól hétfõig egyre több felhõre, ugyanakkor egyre magasabb hõmérsékleti értékekre számíthatunk, a megnövekvõ
gomolyfelhõzetbõl délután elszórtan záporok alakulhatnak ki.
A szombati hajnal kissé hûvös lesz: 6 és 11 fok közé hûl le a hõmérséklet. A pénteken megerõsödõ déli szél gyengül és keletiesre fordul.
Hétfõ déltõl csapadékosabbra fordul idõjárásunk, sokfelé számíthatunk záporra, kedden esõre, záporra egyaránt. A hõmérséklet ugyanakkor töretlenül emelkedik, kedden már 21 és 25
fok közötti értékek lehetnek, így akár a nyárias értékek sem kizártak 1-1 helyen.
www.metnet.hu
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