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Szépszámú zarándoksereg imádkozott
a Fatimai Szûzanya kegyhelyénél
A Fatimai Szûzanya elsõ magyarországi
búcsújáróhelyén, Alsószentivánon májustól októberig minden hónap 13-án, a fatimai jelenések napjain tartanak zarándoknapot. Az idei elsõ búcsúnapra felajánlotta közremûködését Pitti Katalin operaénekesnõ, akinek korábban már nagyon
megtetszett a felújított kegyhely és jelezte:
szívesen énekelne ebben a festõi környezetben Isten szabad ege alatt. Eljött az alkalomra Varga Gábor országgyûlési képviselõ, valamint részt vettek a szentmisén a
környék településeinek polgármesterei is.
A búcsún természetesen iskolánk tanulói
és tanárai is közremûködtek. Többen már
május 12-én, szombaton segítettek a park
takarítása során, hogy a tavaly megújult
kegyhely méltó körülmények között fogadhassa a szép számmal érkezõ zarándokokat. A szentmisén, amelyet Mészáros
János sárbogárdi címzetes esperes celebrált, négy tanulónk ministrált, voltak, akik
felolvastak, illetve valamennyi jelen lévõ
tanulónk és dolgozónk részt vett a szentmise utáni körmenetben.
A májusi búcsú prédikációját Bak Ádám, a
székesfehérvári vízivárosi Jézus Szíve plébánia diakónusa tartotta, aki az anyák példáján keresztül közelítette meg a Szûzanyához való imádkozás fontosságát.
Ahogy az anyák szeretetre, békességre, a
gonosznak való ellentmondásra, a megbocsátásra nevelik gyermekeiket, ahogy biz-

séget. Bár a mûvésznõ már számos sikert
megélt, meghatottan köszönte meg a tapsot: „Boldog vagyok, hogy együtt imádkozhattunk a Szûzanyához!” – jelentette ki,
újabb tapsra ragadtatva a zarándokokat.

A búcsú végül szentségimádással zárult, s a
jelenlévõk minden bizonnyal lelkiekben
megerõsödve tértek haza ezen a szép májusi délelõttön.
Kiss Attila igazgató,
Fatimai Boldogasszony Általános Iskola

tatják õket: „Ne féljetek!”, ugyanerre buzdít bennünket Szûz Mária. A Szûzanya, aki
Jézus jó tanítványának bizonyult, megsegíti mindazokat, akik a közbenjárását és a
könyörgését kérik imádsággal, rózsafüzérrel, illetve õszinte bûnbánatot tartanak.
Az ünnepi szentmise végén a körmenetet
követõen Helter István köszönetet mondott mindazoknak, akik a búcsú méltó lebonyolításában, illetve elõkészületeiben
részt vettek, jelenlétükkel a kegyhelyet
megtisztelték. Külön köszönetet mondott
Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas érdemes
mûvésznek, aki a szentmise alatt három ízben is archaikus Szûz Mária-énekeket
adott elõ, elvarázsolva a szépszámú közön-
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Összefüggések
A környezetért és a testi–lelki egészségünkért vállalt egyéni felelõsség számomra egy. Megoldhatatlannak tûnik a
szemetelés, ahogy az egészségünk ügye
is. Pedig nem kívülrõl kéne várni a sült
galambot. A gyökere mindkettõnek az
egyén. A mi hozzáállásunkon múlik: teszünk-e a tisztaságért, rendezettségért
kívül és belül.
Például nem szórjuk szét az utcán, a buszon, a határban a szemetünket, testnedveinket. Az állatainkét sem. Hanem
otthon gyûjtjük össze és szortírozzuk.
Mióta szelektálunk a gyerekekkel
együtt (!), heti egy 40 literes zsák kerül a
nagy kukába. A többi a szelektív hulladék szállításakor az újrahasznosítás
körforgásában átalakul. A számunkra
fölöslegessé vált, de más számára még
praktikus holmikat ki szoktam rakni a
kapuhoz „ingyen elvihetõ” felirattal.
Lelki szinten tulajdonképpen hasonlóképpen kell takarítani és rendet tenni,
hogy jól érezzük magunkat. A lelki jóllét a legjobb betegségmegelõzés, és akkor talán kevés orvos is elegendõ…
Hargitai–Kiss Virág

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
szeretettel meghívja
Önt, kedves családját és barátait

FEKTI VERA
a gimnázium volt diákja

HÁTTÉR
címû kiállításának megnyitójára
A kiállítást megnyitja
dr. Stern Pál Miksa kandidátus

2018. május 25-én
(pénteken) 17 órakor
a mûvelõdési ház kiállítótermében
(Sárbogárd, Hõsök tere 3.)

2018. május 17. Bogárd és Vidéke

NAPLÓ
A május 11-ei sárbogárdi képviselõ-testületi ülés 8 fõvel és – több fontos téma okán
– számos vendéggel vette kezdetét. A hiányzók Ébl Zoltán, Érsek Enikõ és Nedoba
Károly voltak.
Dr. Sükösd Tamás polgármester röviden
foglalta össze az elmúlt hónap eseményeit:
az oktatási, kulturális és sportbizottság
döntött a táborok támogatásáról; valamennyi kérelmet támogatni tudták, és javarészt a kért összegeket kapták a pályázó
szervezetek, intézmények. Megtörtént a
szélessávú hálózat eladásával kapcsolatos
borítékbontás. Egy ajánlat érkezett, a
TARR Kft. részérõl. A több körben zajló
tárgyalásoknak köszönhetõen körülbelül 5
millió Ft-ot emelkedett a cég vételi ajánlata. Elismerõen szólt a polgármester az I.
Run Bogárd rendezvényrõl. Úgy fogalmazott: érdemes volt támogatni ezt a színvonalas futóversenyt, melyet a város és a megye is támogatott. Gratulációját fejezte ki
ugyanakkor a Hintók Versenye szervezõinek is a szintén nagyon jól sikerült fogathajtóversenyért. Volt egy inkubátorházas
egyeztetés, remélhetõleg indulhat a közbeszerzési eljárás. Elõremutató volt a TS
Gastro Kft. kezdeményezte megbeszélés is
az intézményvezetõkkel a lehetséges változtatásokról.

Közbiztonság:
kiegyensúlyozott
mederben
Az elmúlt évet és 2018 eddig eltelt hónapjait értékelte Sárbogárd rendõrkapitánya,
aki több kollégájával és a megyei fõkapitány-helyettessel érkezett az ülésre.
Felszólalása elõtt dr. Sükösd megköszönte
a megyei fõkapitányság és a városi kapitányság munkáját, valamint a folyamatos
párbeszédet, és kérte, hogy továbbra is
ilyen jó legyen a viszony, ilyen jó mutatókkal lehessen beszámolni, mint most. Sárbogárd jól áll megyén belül is, a lakossági
visszajelzések pozitívak.
Budavári Árpád rendõrkapitány: – 2017
abban a kiegyensúlyozott mederben folyt,
mint a korábbi évek. Folyamatos volt a
munka és a kapcsolattartás. Tesszük a dolgunkat. A bûncselekmények száma 2017ben minimális emelkedést produkált 2016hoz képest. Viszont figyelembe kell venni,
hogy mindig akkor kerül bele a statisztikába egy bûncselekmény, amikor befejezzük.
Például volt 2014-es csalási és hamisítási
ügy, amire tavaly tettünk pontot. 200 olyan
ügy van, amiknek közük nincs 2017-hez. A
bûncselekmények jócskán visszaestek. A
közlekedési helyzet viszont rosszabbul alakult az elõzõ évekhez képest, markánsan
megemelkedett a balesetek száma. Az intézkedéseknek, embereknek, idõnek és
szerencsének hála, idén kettõ személyi sé-

rüléses baleset történt Sárbogárdon. A
polgárõrökkel együtt ott vagyunk a zebrák
környékén. Ezzel kapcsolatban az lenne a
tiszteletteljes kérésem, hogy a zebrákat
fessék át, mert nehezen láthatók. Fontos
faktora az eredményes mûködésnek, hogy
partnerként kezelnek minket az önkormányzatok és a polgárõrségek, akiknek ezúton is a köszönetet mondok. Cserébe a
rendõrség nemrég egy autóval segítette a
polgárõrség munkáját, mert egy régi, elavult gépjármûvet használtak. Nagyon
várjuk a pillanatot, hogy beköltözzünk az
új rendõrségi épületbe. Köszönöm, hogy
az önkormányzat ebben is konstruktív. A
lakosság is üdvözli ezt a dolgot. Az új
épülettel gazdagabb lesz Sárbogárd, mi
pedig nagy örömmel végezzük méltó
körülmények között a munkánkat.
Dr. Nagy Gábor fõkapitány-helyettes: –
Köszönet a példaértékû együttmûködésért. Jó most rendõrnek lenni, és még jobb
lesz. Az új rendõrségi épülethez a telket a
sárbogárdi önkormányzat ajánlotta fel.
Ezt követõen lezajlott egy 3 hónapos beszerzési eljárás, szerzõdéskötés, ártárgyalás. Április közepére megköttetett a tervezési szerzõdés, a terv október közepére készül el. Optimális esetben 2019 végére készül el az új kapitányság. Egy félelmem van
csak: hogy közben nõnek az árak.
Szilveszterné Nyuli Ilona: – Hányadik helyen áll Sárbogárd a megyében?
Budavári: – A második helyen, 75 % körüli
eredményességi mutatóval.
Szilveszterné az illegális szemétlerakásra
hívta fel a figyelmet, és kérte: ha lehet, ennek megelõzésében, felderítésében próbáljon többet tenni a rendõrség.
Budavári: – Nem könnyû, mert olyan területeken helyezik el illegálisan a szemetet,
ahol nincs rendõri jelenlét. A hónapok óta
ott lévõ szeméttel nem tudunk mit kezdeni. Ha gyorsan észleli valaki a szemét lerakását, akkor van nagyobb esély elfogni az
elkövetõket. A rendõrségi beruházás kapcsán térfigyelõ rendszer kiépítésére is sor
kerül, ami megkönnyíti majd a dolgunkat.

Egészségügy:
a generációváltás gondjai
Az alapellátás és a járó-, fekvõbeteg-szakellátás közötti munkakapcsolatról szintén
tárgyaltak a városatyák és meghívott szakemberek.
Dr. Sükösd: – Nem megoldott a zökkenõmentes generációváltás, utánpótlás az orvosoknál. Az egészségügyi ellátás résztvevõi: a szakrendelõ, a háziorvosok, az ügyelet és a népegészségügy. Háziorvosi vonalon a legnagyobb a krízis. Helyettesítéssel
oldható meg egyelõre a nyugdíjba vonuló
dr. Jarabin János körzete. Dr. Práger
Péter a pusztaegres–sárhatvani praxist ed-
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dig helyettesként látta el, de most hivatalosan is átveszi azt állandó háziorvosként.
3-4 év reménytelen munka után nyáron
egy helyi ösztönzõ rendszerrõl tárgyalunk,
amire pályázat is van. A 35 év alatti orvosoknak semmi nem kell az ide településhez, csak egy helyi lakcím. A körzeti nõvérek cseréje sem hézagmentes. Az infrastruktúra tekintetében a sárszentmiklósi orvosi rendelõ felújítása következik, aztán a
pusztaegresi orvoslakást tesszük rendbe.
A szakrendelõ rendben van, a Tompa utcai
rendelõ nem régi, csak gyermekbetegségei
vannak, a töbörzsöki rendelõ viszont hamarosan megérik a renoválásra.
Dr. Rácz Lajos, a sárbogárdi rendelõintézet fõorvosa: – A 25 szakrendelés 80 %ban kihasznált. A fül-orr-gégészetet nem
tudjuk üzemeltetni. Ide olyan orvost kell
hívni, aki járatos a szakmában, rezidens
nem jöhet. Egyébként örömteli, hogy a rezidensek nagy része ott marad a kórházban
a perspektívák miatt, mely sok szempontból egyedülálló. Nagyon jó a kapcsolat a
rendõrséggel, önkormányzattal. Vannak
olyan betegségek, melyek esetén a betegnek is akarni kell gyógyulni, megváltoztatni az életmódot, táplálkozást. A cukorbetegkérdés szorít most bennünket nagyon,
mely gyermekeket is érint. Szeretnénk segíteni ezeknek a betegeknek és családjaiknak. A konyhákkal is össze kellene ülni,
megtanítani a felnõtteket, gyerekeket fõzni. A különféle intoleranciák, például a
laktózérzékenység is egyre nagyobb probléma. Gratulálok az olyan programokhoz,
mint a Run Bogárd, mely egészségnappal
volt kiegészítve. 528-an jöttek a vizsgálatokra! Úgy tûnik, meglesz a kormány akarata, hogy a beteg is felelõsséget vállaljon,
részt vegyen különféle programokon. Szorít a cipõ a rendelõnél való parkolás terén.

Verseny az idõvel, az orvosokért
Dr. Jarabin János egy helyzetelemzést készített, melyet ismertetett a testülettel: –
Jelenleg 7 felnõtt háziorvos és 2 gyermekorvos szolgáltat Sárbogárdon. Én június
30-án nyugdíjba megyek. A hét négy napján a mindenkori délutános rendelést biztosítani kell. Amíg 4 orvos van, akik területi ellátók, addig ez rendben van. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a 70 éven felülieknek
én vagyok a legfiatalabb képviselõje (72
évesen). Ez további rizikótényezõ a település szempontjából. Egyik kollégánk
egészségi állapotával kapcsolatban nem
túl jó információink vannak. A nálunk fiatalabb garnitúra sem tartozik a nagyon fiatalok közé. Ezért ezzel a kérdéssel kiemelten kell foglalkozni. Ezt az elmúlt években
már sokszor emlegettem. A tárgyi feltételekrõl: amikor elkészítünk valamit, a folyamatos karbantartásra már nem marad
energiánk – ez sok mindenre jellemzõ az
országban. A testület a saját határai között
tud mozogni, nyilván. Egy üresen álló rendelõ nem sokat használ, ha nincs ápolónõ
és orvos. Javaslom egy szakember-utánpótlási és ösztöndíjprogram elindítását.
Sárbogárd azoknak vonzó, akik itt születtek és éltek. A jól értelmezett lokálpatrio-

KÖZÜGYEK

tizmus sok kellemetlen szálkát tud kihúzni
egy település sarkából. Lehetõleg a gimnáziumban az orvosi egyetemre szándékozni
menõket kellene elkötelezni. Olyan orvosokra kéne gondolni, akik innen mentek
el, innen származnak, illetve akik szak- és
háziorvosi rendelést is ellátnak. A jelenlegi háziorvosok is minimum két szakvizsgával rendelkeznek, ezt az irányvonalat kellene erõsíteni. Praxisközösséget is létre lehetne hozni azon szakemberekbõl, akik az
egészségügyi vonalon tevékenykednek
(védõnõk, dietetikusok, orvosok stb.). Fel
lehet mérni, milyen szakrendelésekre van
szükség, és ahhoz alakítani a beosztást. Ha
nincs megfelelõ számú szakember a területen, akkor minden háziorvosnak két körzetet kell vinnie. Ez azt is jelenti, hogy
egy-egy rendelõben többször kellene rendelni a torlódások elkerülése érdekében,
illetve át kell irányítani a betegeket. Minden nap átlagosan 40-50 fõ a forgalom egy
orvosnál. Ha elmegy 4 fõbõl kettõ szabadságra, akkor két orvosnak kell ellátnia a
betegeket. Csak a terület-ellátási kötelezettséggel rendelkezõ orvosokra lehet
csak számítani, 5 orvosból 4 ilyen. Ha a
rendelések változnak, akkor a gyógyszertárak nyitva tartását is meg kell változtatni.
Központi intézkedések is szükségesek.
Amit ma rezidensszámnak enged a rendszer, az nem fogja orvosolni az orvosszükségletet. Az anyagi és erkölcsi elismerés is fontos lenne. Az állami keretekhez
plusz források kellenek. Mivel nemcsak
Sárbogárdon van orvoshiány, ezért a fõvárossal és a nagyobb városokkal kell fölvenni a versenyt.

Alternatívák
Dózsáné dr. Sasvári Ildikó járási tiszti fõorvos, Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi
Osztály: – Nagyon örülök a megelõzést
elõtérbe helyezõ szemléletnek, amit Rácz
doktor említett. Sárbogárd járásnak
rosszabbak a mutatói, késõbb kerülnek
felfedezésre betegségek. A népegészségügy segít az egészségmegõrzõ és megelõzést segítõ programok megszervezésében.
Mellrák elleni sétát is szívesen szervezünk,
mert tapasztalataink szerint ennek hatására jelentõsen megnõ a szûrésen résztvevõk
száma. Sok település szépen megoldotta a
plusz forrásokat, anyagi juttatásokat, lakhatást. A praxisok támogatása megemel-
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kedett, viszont nem mindig látjuk, hogy az
ápolónõké is nõne ezzel arányosan. Az
ápolónõ juttatását az orvos határozza meg;
ápolónõ nélkül nem mûködik a praxis.
Dr. Sükösd: – Évek óta nincs a gimnáziumban orvosi pályára jelentkezõ. Aki orvosnak készült, az pályát módosított. Köszönöm az esettanulmányt Jarabin doktornak. Az önkormányzat legfõbb feladata az
utánpótlás biztosítása a rendelkezésére
álló eszközökkel.
Dózsáné kiegészítésként, esetleges követendõ példaként említette: – Német területeken a dietetikusok, diplomás ápolónõk
sok terhet levesznek az orvosok válláról.
Ausztriában pedig az orvos megy a beteghez, azaz több rendelõben rendel, nem a
betegek utaznak az orvoshoz.
Szilveszterné: – A nappali kórház mikor
indul Sárbogárdon? Kedves Jarabin doktor úr, a sárbogárdiak szeretnek, tisztelnek, sajnálják, hogy nyugdíjba mész, de
megértik. Boldog nyugdíjban eltöltött éveket kívánok.
Dr. Rácz: – A nappali kórház készen áll, a
fenntartónktól nem kaptuk meg, ami az induláshoz szükséges. Szoktunk csinálni nyitott rendelõi programot, melynek nagyon
jó a visszhangja. Fontos momentum, hogy
a pécsi egyetemen elkezdõdött az úgynevezett non-doktori képzés, most végez az
elsõ évfolyam.
Dr. Jarabin: – Megragadom az alkalmat,
hogy elköszönjek a várostól, minden körzettõl, ahol hosszú ideig dolgoztam. Április 1-jén volt 45 éve, hogy Sárbogárdon dolgozom, ebbõl közel 30 évet Miklóson töltöttem.
Dr. Sükösd is megköszönte dr. Jarabin
példaértékû munkáját. Megjegyezte: a
körzetet a doktor úr és az önkormányzat is
hirdeti Szegeden, Pécsett és Pesten az orvosi egyetemeken.

Ügyelet: van teendõ
Az orvosi ügyelet tavalyi évrõl szóló beszámolója szintén szerepelt a testület napirendjén.
Dr. Sükösd: – Az ügyeletet mûködtetõ
céggel jó az együttmûködés, a távolságot
könnyen leküzdjük, sikeresen megoldják a
problémákat. 12 % a kiszállások száma, a
többi esetben a rendelõben történik az ellátás. Az ügyeleti jármûvet a céggel közöFolytatás a következõ oldalon.
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sen lecseréltük, a régi jármû a családsegítõben lát el feladatot.
Farkas Katalin, az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. cégvezetõje: – Sajnos kevés orvos és szakszemélyzet van a rendszerben. Ebben a jövedelmi viszonyoknak
is szerepük van. A Sárbogárd környéki településeket arra sarkalljuk, hogy egységes
rendszerben tudjanak dolgozni, így költséget takaríthat meg a település és máshová
csoportosíthatja a pénzt. Ebben egyelõre
nincs eredmény, csak konzultálás. A jogszabályalkotón is múlik, hogy ki ügyelhet.
Megerõsített szolgálatot nyújtunk egy
diszpécserszolgálat bevezetésével. A népegészségüggyel jó partneri viszonyban vagyunk.

„A szakmaiságot hiányolom”
Dózsáné: – Az ügyelettel voltak problémák. Együttmûködést sikerült kialakítanunk, a problémákat meg tudtuk beszélni.
A lakosság minél magasabb szintû ellátása
közös cél. Azonban eljárást kellett indítanunk a céggel szemben, mivel alapvetõ
szakmai szabályok kerültek megszegésre,
bírság is született. Az eljárás ideje alatt
nem éreztem megfelelõ együttmûködést a
cég részérõl. Több dologra fény derült,
amiket sikerült aztán megoldani, de nem
látom minden probléma megoldását. Van
egy telephelyvezetõ Sárbogárdon, de õ nagyon keveset jár ide. A szakmai kompetenciát nem félévente egyszer kellene gyakorolni. Nincs ugyan erre elõírás, de nem jó
az, hogy kinyitja az oxigénpalackot és nincs
benne oxigén. Személyi problémák is voltak az ápolók kapcsán. Friss probléma,
hogy a diszpécserközpont egy jogos kihívást elkaszált. Szerencsésebb volt, amikor
itt volt elérhetõ az ügyelet telefonon, de
még az Országos Mentõszolgálatos telefonos rendszer is jobb volt a mostaninál. Az
önkormányzatnak javaslom, hogy idõnként ellenõrizzék a szerzõdés betartását,
nézzék meg, van-e az ügyeletben valaki.
Sok mindenben együttmûködik a szolgáltató, elfogadta a javaslatokat, de van még
teendõ.

Farkas: – A diszpécserszolgálatunk Magyarországon egyedülálló, az OMSZ-on
kívül nekünk van csak ilyen rendszerünk.
Az OMSZ-szal együtt dolgoztuk ki a kérdezési protokollt. Nem a helyszín a lényeg,
hanem a szakma szabályai. Közvetlen telefonszámunk van az OMSZ-irányítócsoportokhoz, így gyorsabb a kommunikáció.
Ezt a szolgáltatást bõvíteni, javítani szeretnénk. Az esetleges panaszt irányunkba jelezzék, mely rögzített vonalon visszakövethetõ. A számítógépeink egy kontrollprog-

ramban láthatók és a gépjármûveink GPSszel vannak ellátva. Az elektronikai világban ráláthatunk minden telephelyre személyes megjelenés nélkül. Havonta van ellenõrzés a telephelyeken.
Dózsáné: – Ahhoz nem elég egy adminisztratív szakember, hogy az egészségügyi
alapkövetelmények teljesítve legyenek.
Nem plusz embert szeretnénk. Az ápolók
közül legyen valaki, aki hetente végignézi,
rendelkezésre áll-e minden. A betegbiztonság érdekében nem elfogadható, hogy
ott van 2-3 palack, és egyikben sincs oxigén. A telephelyvezetõ egy csomó szekrényt nem tudott kinyitni, mert nem volt
kulcsa. Volt olyan nõvér, akinek nem volt
Hepatitis-igazolása, mondván, hogy nem
nyúl testnedvekhez. A szakmaiságot hiányolom.

2018. május 17. Bogárd és Vidéke
nak. Az önkormányzati támogatás állandó
szinten van, eredménnyel pályázunk
együtt minden évben.
Lics Zoltán cégvezetõ: – Országos problémáink vannak a gépjármûvezetõk terén,
de Sárbogárdon nincs ilyen gondunk. A
Sárbogárdi Napokon oda-vissza lesz helyi
buszjárat a programokhoz igazodva.
Az önkormányzat és a Régió 2007 Kft. ezúttal is pályázatot nyújtanak be a helyi közösségi közlekedés támogatására. A pályázat az önkormányzati támogatás összegét
csökkenti.

Bölcsõde szélessávúból
A szélessávú rendszer értékesítésébõl befolyó összegbõl kívánják megvalósítani a
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsõde felújítását, bõvítését. A tervezés zajlik, nyáron állnának neki a munkálatoknak.
Szilveszterné: – Hány fõs lesz az új csoportszoba?
Dr. Venicz Anita jegyzõ: 14.

„Apróságok”

A tûzoltóságra
számíthatnak
A Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság éves beszámolója ilyen és hasonló
vitákra nem adott okot, hiszen a tûzoltóság
munkája példaértékû, nem csak papíron.
Kõvágó Dezsõ tûzoltóparancsnok rövid kiegészítést tett a beszámolóhoz: – 2017-ben
megemelkedett 506-ra a vonulások száma.
Sárbogárdon 35 tûzeset, 47 mûszaki mentés, 20 téves riasztás volt (a postán és a gimnáziumban), 8 fõ életét mentettük meg, 12
fõ sérült, 1 haláleset történt. A mûszaki
mentéseket megnyomta a viharkáros idõszak. A következõ év feladata a toborzás.
A jelenlegi hiányunk 3 fõ. A késõbbi elõrelépéshez szükséges az érettségi. Fontos
feladatunk még a megelõzés és a tájékoztatás, az adatbázisok frissen tartása. A sárbogárdi tûzoltóságra a továbbiakban is
számíthatnak. Mindenkit szívesen látunk a
laktanyában.

Helyi busz
zökkenõmentesen
A Régió 2007 Kft. végzi már régóta a helyi
menetrend szerinti autóbusz-közlekedési
közszolgáltatást, megelégedésre.
Dr. Sükösd: – A második szerzõdéses idõszakban vagyunk a céggel, örülünk, hogy a
jármûparkon is sikerült fejleszteni, és számottevõ mûszaki hiba nélkül szolgáltat-

Pályázatot nyújtanak be a Belügyminisztériumhoz a töbörzsöki óvoda tetejének felújítására. A sárszentmiklósi óvoda teteje is
cserére szorul, ám azt más forrásból,
EFOP-pályázat útján szeretnék megoldani.
A sárbogárdi kerékpárútra elnyert forrás
áll rendelkezésre, de mivel a pályázat benyújtása óta az építõanyagárak és a munkabérek is emelkedtek, némileg csavaros
megoldással igyekszik kiegészítõ forrást
szerezni az önkormányzat. Ennek elsõ lépéseként egy próbaközbeszerzést írnak ki.
A sárbogárdi iparterület fejlesztésére viszont élesben indul a közbeszerzési eljárás.

Bejelentések
Juhász János: – Köszönjük a Szent István
út déli részének felújítását, pompás lett.
Május 1 major még nincs kész. A hantosi
úton a torkolattól bal oldalon két komoly
leszakadás is van a padkánál.
Szilveszterné és Erõs Ferenc a sárszentmiklósi buszmegálló melletti járda rendbetételét sürgették.
Szóba került az illegális szemét kérdése is.
A korábbi gyakorlattal ellentétben a törvény ma nem engedi az 1-2 köbméter szemét ingyenes elhelyezését a szeméttelepen. A polgármester bízik benne, hogy következetes harccal sikerül megszüntetni az
illegális hulladéklerakást.
Tóth Béla: – A szemétszállítók dobálják a
kukákat, és egyszer egy edény kerekét kellett tõlük visszakérni.
Dr. Sükösd: – A Sárbogárdi Napokra mindenkit invitálunk szeretettel! Az esti programokhoz biztosítunk buszjáratot.
Hargitai–Kiss Virág
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Dunai kaland
„Széles a Duna, szellõ legyezi,
nincs olyan leány, ki átevezi.”
(népdalrészlet)
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Madarak és fák
napja
A Sárszentmiklósi Tagóvodában 2018.
május 11-én, pénteken emlékeztünk meg a
madarak és fák napjáról néhány közös,
szabadtéri programmal:

Bizonyára van olyan leány, hiszen magam is láttam, ahogy többen kajakba ülve vízre szálltak Dunasziget partjánál.
Nekünk könnyebb dolgunk volt: motorcsónakban kalandoztunk a Szigetköz
vadregényes vizein május 12-én, szombaton a Huszics Vendel Kórus tagjaival.

– zenés torna Kalap Jakab Ültess fát és
Kismadár címû zenéjére;
– csoportonként 1-1 fa megkeresése és fatörzs-mintavétel zsírkrétával;
– „kukacgyûjtõs” játék (fûben elszórt színes pálcikák, szívószáldarabkák keresése).

De csak miután lovas kocsin csodáltuk
meg a töltést szegélyezõ, virágba borult veresgyûrû somot, a rendezett, csinos községet, majd a madárénektõl visszhangzó fák
alatt irodalmi félórán ismertetett meg bennünket házigazdánk, Lupus atya többek
között az 1952-ben Debrecenben született
Bálint Lea Ráchel verseivel, aki kislányként döbbenetesen mély gondolatokat, érzéseket vetett papírra.
Lupus atya (Farkas István) piarista szerzetes, matematika-, fizika-, technika- és hittanszakos gimnáziumi és egyetemi tanár.
1990-tõl részt vett a közoktatási törvény
megfogalmazásában, a Nemzeti alaptanterv kidolgozásában. Ebbõl az idõszakból
ismerik egymást Szabados Tamással, s e
kapcsolatnak köszönhetjük ezt az emlékezetes, élménydús kirándulást. Rendkívül
szívélyes vendéglátásban részesültünk at-

tól a pillanattól kezdve, hogy leszálltunk a
buszról, egészen addig a pillanatig, amikor
este elbúcsúztunk. A mindig mosolygó Lupus atya vérbeli pedagógusvénával megáldva, barátságos, melegszívû „szigorral”
terelgetett bennünket egyik helyszínrõl a
másikra. Találkoztunk az 1600 fõs település polgármesterével is, aki a finom ebéd
után a közösségi házban mutatta be nekünk Dunaszigetet, hogy hogyan mentették meg a megszûnés küszöbén álló, 35 diákra fogyott iskolát, melynek ma 100 tanulója van, és hogyan fejlesztették föl, tették
vonzóvá és megtartóvá az elnéptelenedõ,
eladósodott községet jó gazda módjára,
számos pályázattal, leleményességgel,
munkával.
Este több mint egyórás, egyházi mûveket
felvonultató koncertet adtunk a Jézus Szíve templomban Huszics Vendelné és
Gábeli Klára vezényletével, Huszics Ibolya orgonakíséretével. Igyekeztünk legalább az énekünkkel meghálálni azt a sok
mindent, amit kaptunk. A nap során láttuk, milyen közvetlen kapcsolatot ápol az
atya az itt élõ emberekkel, ezért sejtettük,
hogy sok embert vonz a templomba. Ez a
koncerten be is bizonyosodott, nagyobb településeket is meghazudtoló arányban töltötte meg a padokat a hallgatóság.
Feledhetetlen marad számunkra ez a nap!
Hargitai–Kiss Virág

A babaházat egy nagy, kartonból készült
fával dekoráltuk, melyre Magyarország
leggyakoribb madarainak képét ragasztottuk. Az elkészült fatörzsminták is ide kerültek. Kellemes, vidám délelõtt volt!
Visi Mihályné óvodapedagógus

A Sárbogárdi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
részt vesz
a Sárbogárdi Napok
fõzõversenyén,
melyen mindenkit
szeretettel
várnak egy ebédre.

Helyszín: Ifjúsági park
Idõpont: május 26.
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A SZORONGÁS LEGYÕZHETÕ
– avagy hogyan legyünk jól –
Coping, mindfulness – a szorongás legyõzhetõ címmel rendezett szakmai napot a Csipike Egyesület és a Fejér Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat május 11-én a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központban. Ez a negyedik esztendõ, hogy
a gyermekek testi és lelki fejlesztésével foglalkozó szakemberek számára elõadások és mûhelybeszélgetések révén
kívánnak segítséget, plusz tudásbeli és szemléletbeli erõforrást, inspirációt nyújtani, minden évben más-más témát
körbejárva. Hogy erre szükség van, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy évrõl évre egyre több érdeklõdõ tölti
meg a színháztermet. Most szinte tele voltak a sorok.
A nap háziasszonya, Szabó–Láposi Helga,
a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Sárbogárdi Tagintézményének pszichológusa köszöntötte a jelenlévõket és tolmácsolta dr. Sükösd Tamás polgármester üdvözletét, aki a testületi ülés és más rendezvény miatt nem tudott jelen lenni az eseményen.
Dr. Mile Anikó, a megyei szakszolgálat vezetõje visszatekintve a konferencia történetére úgy vélekedett, hogy ez a magas
szakmai színvonalat képviselõ tanácskozás
nem lett volna azzá, ami, ha nem áll mögötte egy lelkes, elkötelezett szakmai szervezõcsapat. A programot többen is szponzorálták és szponzorálják. Idén egy uniós
projekt keretében szervezték meg, egy közel 400 milliós pályázat révén, amit a Székesfehérvári Tankerületi Központ adott
be két gyógypedagógiai intézmény és a
Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
szakmai fejlesztésére. „Bízom benne, hogy
hasznos és tartalmas lesz a mai konferencia, a szakmai kompetenciánkra jótékony
hatást fog gyakorolni” – mondta.
Török Szabolcs, a fenntartó Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója kiemelte: – Motorja ennek a projektnek
Anikó, amiért külön köszönet jár neki. Az
említett pályázat számos továbbképzést,
módszertani megújulást is céloz. A mindennapi munka tekintetében nagyon fontos, hogy mi magunk hogyan tudunk megbirkózni egy-egy helyzettel. Egy bibliai idézettel élve: akinek sokat adtak, attól sokat
kívánnak, akire sokat bíztak, attól még
többet követelnek. Töltekezni is kell ah-

hoz, hogy rendben legyünk. A mai nap
kiváló alkalom erre.
Pál Feri katolikus pap szenzációs elõadása
magával ragadta a hallgatóságot. A mentálhigiénés szakember élvezetes, lendületes stílusa, impulzív, színészi tehetséggel is
megáldott, de nagyon õszinte személyisége egyszerre volt szórakoztató és gondolatokat indító. „A szorongástól az önbecsülésig” címmel azt boncolgatta – számos érzékletes történetet, példát említve –, hogyan lehetséges az, hogy vannak olyanok,
akik döbbenetes, drámai élethelyzetekbõl
felállnak, mások kisebb helyzetnél is a padlón maradnak. A megküzdés eredményessége az önbecsülés minõségével mutat szoros összefüggést. Az önbecsülés az, amikor
jól érzem magam a bõrömben anélkül,
hogy a realitást tagadnám. Rávilágított: túl

sok stressznél torzul a kommunikáció. Ha
például egy nehéz nap végén fõzünk egy levest, elsózzuk, és ezt a párunk megjegyzi,
akkor vagy támadóan reagálunk (elvesztjük a realitást, félreértelmezzük a szavakat), vagy elkezdjük magunkat bántani,
vagy okoskodni kezdünk (eltávolodva saját szorongásunktól felmegyünk a fejünkbe), vagy elterelést alkalmazunk (zavarodottságunkban nemcsak az érzéstõl, hanem az egész helyzetbõl próbálunk kilépni). Az ötödik lehetséges reakció a realitás.
Az emberek leggyakrabban a támadó
megoldást alkalmazzák (kb. 50 %), önbántalmazó kb. 30 %, okoskodó kb. 15 %. Érzelmileg nehéz helyzetben 5 % képes hitelesen, reálisan kommunikálni. Stresszhelyzetben éppen a kommunikáció torzul, ami
azért van, hogy a nehéz helyzeteket igyekezzünk megoldani! Bizonyos életszakaszokban, például serdülõkorban, az identitáskeresés korszakában természetes a zavarodottság. De van, aki így is marad…
Hogyan fejleszthetõ az önbecsülés? Azaz
hogyan legyünk jól a „kevésbé rosszul” helyett? Az önbecsülés következtében sok
változás magától létrejön. A dalai láma
úgy fogalmazott: az emberiségnek két
problémája van – nem tartja realitásnak
azt, ami van, és realitásnak tartja azt, ami
nem az. Amikor csillog egy gyermek, jóban
van magával, akkor a torz felnõttek „embert faragnak belõle”. A magyar kultúra
egyik gyakorlata, hogy „nem akarlak szembedicsérni, mert elbízod magad”. Nem
megyünk tökre, ha észreveszik az értékeinket, szépségeinket! Az önbecsülés azt jelenti, hogy jóban vagyok magammal, kí-
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váncsi vagyok magamra, jól érzem magam
magammal, értékes személy néz rám viszsza a tükörben, biztonságban érzem magam anélkül, hogy a realitásokat tagadnám. Az önbecsülés nem egyenlõ az önértékeléssel, amiben egyfajta távolságból látom, hogy mit csináltam jól, vagy rosszul.
Nem pozitív önértékelésre, hanem reálisra
van szükség. A reális önértékelés forrása
az önbecsülés.
Dr. Pressing Lajos klinikai szakpszichológus, buddhista tanító ugyanezt a témát egy
másik perspektívából közelítette meg.
Alapvetõ vágyunk, hogy boldogok szeretnénk lenni, és nem szeretnénk szenvedést
tapasztalni, vagy csak keveset. Buddha egy
királyfi volt Indiában, aki fiatalkorában
szembesült az életet sújtó szenvedésekkel.
Ez annyira megrázta, hogy lemondott a
trónjáról és annak szentelte az életét, hogy
megértse a szenvedés problémáját és megoldást találjon rá. Végsõt és tartósat. Ez a
buddhizmus célja is: a tartós harmónia elérése. Buddha és tanítványai arra is rájöttek, hogy bizonyos spirituális kérdések felvetése és megválaszolása nélkül ez a harmónia nem jöhet létre. Pressing Lajos
azokkal a felismerésekkel foglalkozott az
elõadásban, melyek a hétköznapi életben
mindannyiunk számára hasznosíthatók és
a modern pszichológiát is megtermékenyítették. A szenvedés okai a tudatban gyökereznek, ám ezek a tudatalattiban megszüntethetõk, s ezáltal a szenvedés is. Tehát a
külsõ fizikai akadályok elgördítése csak átmeneti könnyebbséget hoz, új akadályok
jönnek helyettük, a lényeg azonban nem
oldódik meg. Vannak az életnek szükségszerû, elkerülhetetlen velejárói, mint például a születés, betegség. Ezeket a körülményeket megszüntetni nem tudjuk, a fájdalom szükségszerû, de a szenvedés választás kérdése. A tudatot meg tudjuk változtatni, mert az a saját hatáskörünk, befolyásolni tudjuk tanulással, gyakorlással.
Azt is mondhatnánk: hozzáállás kérdése,
ki hogyan él meg, illetve dolgoz fel egy
helyzetet, és ez kapcsolódik Pál Feri atya
gondolataihoz.
Az elõadásokat követõen a résztvevõk különbözõ mûhelyekben klinikai szakpszichológusok, gyermek- és ifjúságpszichiáter, lovas- és családterapeuta, iskolapszichológus és más szakemberek segítségével, vezetésével feszültségoldó technikákkal, játékokkal, érzelemszabályozással és
pszichodrámás megoldásokkal foglalkoztak. Azaz a harmóniához, önbecsüléshez
vezetõ lehetséges utakkal.
Hargitai–Kiss Virág

2017 tavaszán a leendõ 4. évfolyamos tanulók számára pályázatot nyertünk Haljáték szakkör formájában a 2017/18-as tanévre. A szakköri foglalkozások és a helyben tett ötszöri kirándulás alkalmával
megismerkedhettünk a Sárrét növény- és
állatvilágával, valamint a halból készült
nagyon finom ételekkel. 5 alkalommal
mentünk Rétimajorba, mely során minden alkalommal más-más ismeretekre tehettünk szert a foglalkozásokon, valamint
a pályázat része volt, hogy minden alkalommal ebédelhettünk a tájegység nagyszerû éttermében, ahol minden a halról
szólt. A pohár, a falikép, a tányéralátét,
amelyre vigyáztunk, hazahoztuk és kiszíneztük, a tányér, és legfõképpen az étkek.
Mert ebédünk is minden alkalommal a hal
volt, mindenféle formában: 1. harcsagyros, 2. kétszemélyes halastál, 3. harcsabrassói, 4. Halászkirály aranyrúdjai. Az
ötödik, hétvégi, túrával és horgászattal
összekötött, egész napos program alkalmával mindenki azt kérhetett még egyszer, ami neki a legjobban ízlett. Felmérésem szerint a gyerekeknek minden halétek
nagyon finom volt és ízlett. Olyanok is
megették a halat ebben a formában, akik
eddig nem szerették. A legfinomabb étel
pálmáját a kétszemélyes halastál vitte.
Mit mondtak a gyerekek?
– Kulturált, szép helyen voltunk, ahol jó a
levegõ, szép a környezet.
– Rendezett gyönyörû környezet, ahol
szép virágok nyílnak. Most nyílott a vízililiom, a vízitök. Tónyi nagyságút még soha
nem láttunk.
– A berendezés, a székek, a falra festett képek gyönyörûek.
– Mindenki segítõkész és udvarias volt velünk.
– Minden alkalommal más-más friss gyümölcslevet, vagy házi készítésû szörpöt
kaptunk a kancsónkba. Üdítõen finom
volt.

– Ha lesz még ilyen, szeretnénk benne
részt venni. Az egészséghét alkalmával a
szakkör tagjai maguk is készítettek halételeket medvehagymával, amelyet az iskola
összes tanulójának volt alkalma megkóstolni. Zárásként május végén Balatonfüred és Tihany vízi világába látogatunk,
ahova szüleinket, testvéreinket is magunkkal vihetjük.
Fodor Erzsébet Márta tanító

Föngyöskert felfedezése
Május 3-án kirándulni indult a második
évfolyam. Úti célunk Vértesacsa volt, ahol
egy tartalmas napot tölthettünk a Föngyöskert Gyógyító Völgyben. A völgy körülbelül 10 hektáros területen fekszik, a
Meleg-hegy legelõdombján. Túravezetõnk Becse Ildikó, a kert tájépítésze és a
foglalkozások vezetõje volt. A gyerekek
megismerkedhettek a különbözõ gyógynövényekkel és a népi gyógyászat rejtelmeivel. A kert ismeretanyaga a magyar népi orvoslási és a természetgyógyászati hagyományokra épít. Túránk elején a gyerekek errõl kaptak tájékoztatást egy szerepjátéknak köszönhetõen, ahol a különbözõ
gyógyítók meggyógyították Pityi Palkónk
mindenféle baját. Ezt követõen gyógyteákat kóstoltunk és megkezdtük a kert felfedezését. Sétánk során különbözõ feladatok segítségével megismerkedtünk a kert
állat- és növényvilágával. Utunk végén felfedeztük Vízipók-csodapók világát, megcsodálhattuk a környék vízi növényeit és
szebbnél szebb állatait. Egy tartalmas
napon tölthettünk együtt a gyerekekkel, és
sok hasznos dolgot tanulhattunk õseink
népi gyógyászati hagyományairól és hazánk gyógynövényeirõl.
Ács Erika tanító
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Szentiváni suliszemle
2018. május 7–9.: Háromnapos zarándoklat Passauban
A zarándoklatra azért kerülhetett sor,
mert 2012-ben egyházmegyénk Szent István-ereklyét adományozott a passaui egyházmegyének. Ekkor a két fõpásztor elhatározta: ahogy ezer esztendõvel ezelõtt két
fiatal között (István és Gizella), úgy most is
fiatalok között erõsítik a kapcsolatot. A
passaui kirándulás azóta hagyománnyá
vált, minden év tavaszán ellátogattak oda a
Székesfehérvári Egyházmegye diákjai. A
zarándoklat költségeit Spányi püspök atya
nagylelkûsége biztosította: az egyházmegye valamennyi iskolája jelölhetett 3 hetedik osztályos tanulót, akiknek teljes útiköltségét püspök atya biztosította. (Iskolánkban tanulmányi eredményük és az iskoláért végzett munkájuk alapján osztályfõnökük javaslatára Lakatos Loretta, Biber András és Szabó Máté érdemelte ki a
lehetõséget.)
Május 7-én, hétfõn indultunk, Székesfehérváron szálltunk fel nagyon kényelmes
autóbuszunkra, amellyel szerencsésen
megtettük a több száz km hosszú utat. Gizella királynõ emlékére még az induláskor
egy szép sálat kaptunk, amelynek egyik felén kék-fehér alapon a 985-os évszám szerepelt, Gizella születési éve, a másik fele
magyar zászló volt a 2018-as évszámmal.
Amikor már kicsit elfáradtunk, az autópálya mellett, ahol Hajdu Ferenc atya játékkal és viccekkel szórakoztatott bennünket.
Elsõ megállónk kirándulásunk során Altötting volt, amely Németország ismert zarándokhelyének számít. Itt egy nagyon
szép templomot láthattunk, mellette egy
múzeumot, gyönyörûen kidolgozott templomi mûalkotásokkal. Megnézhettünk egy
kolostort is, ahol egykoron Szent Konrád
élt.

Lefényképeztük Tilly gróf lovas szobrát is,
akirõl itthon Attila tanár úrtól megtudtuk,
hogy a 30 éves háború egyik híres hadvezére volt.
Altöttingbõl jó két óra alatt érkeztünk meg
Passauba, ahol elfoglaltuk szobáinkat az
ifjúsági szálláson és kifújtuk magunkat
emeletes ágyainkon. Vendéglátóink na-

gyon kedvesen fogadtak minket, finom vacsorával kényeztették elfáradt szervezetünket a gyors regenerálódás érdekében.
A vacsorát még aznap le is jártuk egy esti
séta keretében, nagyon tetszett az esti fényekben pompázó város.
Kedd reggel a közös ima és finom reggeli
után Passau zarándoktemplomához, a
Mariahilfhez vezetett utunk, majd megtekinthettük a régi vár romjait, a hidat, a dómot és a püspöki palotát. A dómot bejárva
megtudhattuk többek között, hogy több
mint ezer angyalfigura díszíti ezt a hatalmas templomot, valamint a világhírû orgona hangját is meghallgathattuk. Délután
sétahajókázás közben is megcsodálhattuk
ezt a gyönyörû várost, talán ez tetszett legjobban nekünk a sok program közül. Itt
ömlenek a Dunába az Inn és az Ilz folyók,
melyek vize különbözõ árnyalatú, a Duna
és az Ilz összefolyását mi is megcsodálhattuk. Este ünnepi szentmisén vehettünk
részt, közösen ünnepelve Boldog Gizellát,
Szent István királyunk feleségét.
Szerdán reggel elköszöntünk Passautól.
Hazafelé még megálltunk Ausztria egyik
legismertebb zarándokhelyén, Maria Taferlben álltunk meg, ahol Altöttinghez és
Passauhoz hasonlóan ismét a gyakorlatban tudhattuk meg, milyen is az igazi barokk mûvészeti stílus. Láthattuk azt a kõasztalt, amelyen a hagyomány szerint még
a kelták idejében emberáldozatot is
bemutattak!
Hazaérve igencsak fáradtan, de élményekben nagyon gazdagon szállhattunk le az
autóbuszról. A szép élményekért szeretnénk köszönetet mondani Spányi Antal
püspök atyának, akinek a jóvoltából elmehettünk a zarándoklatra, Hajdu Ferenc
atyának és a kísérõ tanárnõknek, akik
egész úton nagyon kedvesek voltak hozzánk. Sokat tanultunk a három nap alatt és
sok mesélnivalónk lesz még iskolatársaink
számára is.
Biber András, Lakatos Loretta,
Szabó Máté 7. osztályos tanulók
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Cecei
sulibörze
Pitti Katalin
operatörténeti elõadása
Az opera nagykövete, Pitti Katalin 2018.
május 11-én, pénteken látogatott el Cecére, hogy országjáró körútja során a cecei
diákokkal is megismertesse az opera világát. A mûvésznõ egész személyiségével
képviseli a sport, a mûvészet szeretetét, a
céltudatosságot, a kitartást, egymás tiszteletét és szeretetét, az együvé tartozás élményét, természetesen az éneklés tisztelete és szeretete mellett.

A mûvelõdési házban csodálatos díszletekkel varázsolta át a színpadot a mûvésznõ, ami alátámasztotta a színházi élményt,
majd közvetlen módon, ajándékokkal jutalmazva próbálta megfejtetni a diákokkal, hogy mitõl is alakult ki az éneklés maga, miért kezdett ebbe a tevékenységbe az
„õsember”, miért okozott ez neki örömet
stb.
Ezután sok személyes élményrõl is beszámolva vezetett el mindenkit az opera nehéz, de sok-sok örömet adó világába, felidézve a leghíresebb operaszerzõket és
azok rövid életét is.
Köszönjük Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas
Érdemes Mûvész asszonynak, hogy az
opera nagyköveteként Cecére is elhozta
ennek a mûfajnak szép üzenetét, a zene
hangját, ami mindenkihez szól!

Papír- és
e-hulladékgyûjtés
A Cecei Általános Iskolában 2018. május 22-e (kedd) és 24-e (csütörtök) között rendezzük meg tavaszi papír- és
e-hulladékgyûjtési akciónkat!
Minden nap 14 órától 17 óráig várjuk a
gazdasági udvaron felállított konténernél a gyûjtött papírokkal és e-hulladékkal érkezõket!
Tegyünk együtt környezetünk és Földünk védelméért!

Tavaszköszöntõ ünnep
Május 12-én, pénteken 16 órától rendezték meg a cecei iskolások és pedagógusok a
hagyományos Tavaszköszöntõ délutánjukat a Cecei Mûvelõdési Házban. Az ünnepség keretében egy kicsit visszatekintettek az idei tanév eseményeire, szép pillanataira.
A mûsort Király László igazgató ünnepi
köszöntõje nyitotta meg, ahol a diákoknak, a pedagógusoknak, szülõknek egyaránt megköszönte a sok munkát és a szép
eredményeket. Reményét fejezte ki, hogy
a további években még több sikerrõl, eredményrõl számolhat be, hiszen az intézmény nagy felújítása erre lehetõséget teremt majd.
A folytatásban az 1. osztályos tanulók A
tücsök és a hangya címû mese dramatikus
feldolgozását adták elõ, amit Takács Janka
4. b oszt. tanuló A papucstolvaj címû verse
követett.
Ezután a 3. b osztályos tanulók modern
tánca színesítette a mûsort. A folytatásban
Pajor Máté 5. a oszt. tanuló mesélt az egybegyûlteknek.
2. osztályosok egy vidám táncocskával készültek a Tavaszköszöntõ ünnepre, amit
Meggyesi Mirtill 7. a osztályos tanuló

Romhányi József Interjú a farkassal, aki
állítólag megette Piroskát címû költeménye követett.
Ezután Görgey Ármin 4. b oszt. tanuló
zongorajátéka következett, amit felvételrõl tekinthettek meg a vendégek.
A folytatásban a 4. évfolyamosok Évszakok tánca címû elõadása következett, amit
egy másik ifjú zongorista, Szalai Anna 7. b
osztályos tanuló zongorajátéka követett.
Anna testvére, Szalai Gyula 4. b osztályos
tanuló adta elõ ezután A kis lajhár címû
verset.
A 3. b osztályosok elõadásában a Vacskamati virága címû Lázár Ervin-mese dramatikus játéka következett, amit a hétfõi
Lázár Ervin-napon már nagy sikerrel elõadtak.
A 3. a osztályosok vidám anyák napi köszöntõvel készültek erre a szép ünnepre.
Az iskola énekkarosai két darabbal is készültek az alkalomra. Elsõként a Dinamit
együttes Tinédzser dalát adják elõ, amit a
Valahol Európában címû zenés darab A
zene az kell címû betétdala követett.
A fellépõk és az iskola munkatársai nevében mindenkinek köszönet az ünnepségen
való részvételért és a sok támogatásért!
Szabóné Várady Katalin igh.
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„Nem tudod, honnan jõ és hová megy”
A Szentírás gyakran beszél képekben, hasonlatokban. Miért? Egy
igazságot akar kifejezni vele: a látható világ példázza, tükrözi a láthatatlant. Ezért hasonlítja Jézus a Szentlelket a szélhez. „A szél fú,
ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jõ és
hová megy. Így van mindenki, aki Lélektõl született” (Ján. 3:8)
Miben hasonlít a szél a Lélekhez? Elõször abban, hogy fú, ahová
akar. A szelet az ember nem tudja irányítani, nem tudja elõidézni.
Ez az igazság érvényes a Lélekre is. A Lélek munkája is szabad, tõlünk független, saját akarata szerint mûködik. Az egyik emberben
munkálkodik, a másikban nem.
Független tõlünk.
Miért fú a Lélek szele itt és nem máshol? Mert így akarja. Két ember hallgatja az Igét. Az egyiket a Lélek által eléri, a másikat nem.
Az egyik igehirdetõ igehirdetése sokat vezet el az üdvösségre, s
mint arató, érett kalászokkal tér haza Urához, a mások igehirdetõ
alig tud elérni néhány embert. Ilyen szabad a Lélek. Szele fú, ahová
akar. Nem rendelkezünk úgy vele, mint a vízcsappal, amelyet kinyitunk és folyik a víz. Van úgy, hogy a lelkész a Szentlélek erejével
szolgál, más alkalommal a költõ szavaival élve, a „lelkét roskadozva
viszi”, és igehirdetésében nincs semmi erõ.
A szél nem egy irányba fú. Így a Lélek szele sem. Van úgy, hogy a
szószék felõl fú a gyülekezet felé, de olykor megtörténik a fordítottja: a gyülekezet felõl fú az igehirdetõ felé. Hasonlít a Lélek a szélhez a maga különbözõségében. A szél nem mindig egyforma erõvel
fú. Olykor szelíden és csendesen hozza mozgásba a levegõt. Olykor, mint egy orkán, háztetõket bont le, fákat csavar ki tövestõl.
Ilyen a Lélek munkája is. Olykor halk és szelíd szó. Vigasztal, sebeket gyógyít be. Máskor összetör, mint Dávidot, aki így panaszkodik:
„Hallass örömet és vígasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, melyeket összetörtél” (51. zsoltár). Van úgy, hogy a Lélek sebeket üt, lerontja a gonoszt, vagy létrehozza a jót. Olykor olyan, mint
a tûz, mint a sziklazúzó pöröly. Máskor olyan, mint a harmat az elalélt növényre.
Ki tudná megmondani?
A szél magában láthatatlan, csak munkájában látható. „Zúgását
hallod”. Csak hatását látjuk, amikor fújja a fákat, vagy sepri a faleveleket maga elõtt. Így a Lelket sem látjuk. Csak hatásában, gyümölcseiben látható, melyeket Pál így sorol fel: „Szeretet, öröm, békesség, béketûrés, szívesség, jóság, hûség, szelídség, mértékletesség” (Gal. 5:20).
De a Lélek munkája titokzatos is, mint a szél. Nem tudjuk, honnan
jõ és hová megy. Azt meg tudja mondani a rádió, hogy keleti szél
lesz-é, vagy északi. De ki tudná megmondani, hogy a szél hol kezd
fúni? Kétezer évvel ezelõtt mondotta ki ezt az igazságot Jézus, és
ma sem tudja megállapítani senki.
Nem tudjuk pontosan megmondani azt sem, hogy a Lélek szele mikor érintette meg szívünket elõször. Egyszer csak munkálkodni
kezdett benne, magunk sem tudjuk, hogy hogyan. Ha megkérdezne
valaki a Lélek munkája felõl, csak azt tudnánk mondani, mint a bibliai vak: „Csak azt tudom, hogy vak voltam és íme látok.” Nem tudjuk megmondani, hogy honnan jön.
De azt sem tudjuk megmondani, hogy a szél hová megy. Amint nem
tudunk kezünkkel rámutatni arra a pontra, ahol a szél kezdõdik,
nem tudjuk megmutatni azt a pontot sem, hogy hol végzõdik. Ki
tudná megmondani, hogy a Lélek munkája hol végzõdik? Senki
nem tudja megmondani, hogy a másik ember nem lehet-é szentebb, mint én, nem kaphat-é több kegyelmet, mint én. Most, ha valaki még hitben gyermek, nem tudja megmondani, hogy rövid idõn
belül felnõ az érett férfiúságra. Egy ma megtérõ gyermekbõl késõbb lehet egy második Kálvin. Amikor Luther Márton édesapja a
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik férjem, édesapánk, nagypapánk,

KISARI LAJOS
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

térdére vette és imádkozott érte, gondolhatta volna-é ez az egyszerû bányászember, hogy valamikor fián keresztül a Lélek szele végigsöpör Európán?
Nem tudjuk a Lélek munkájának a határát. Ha valaki veszi a Szentlelket, nem is sejti, hogy késõbb a lelki élet milyen magas fokára érhet el. Csodálatos lehetõségek vannak mindenkinek a szívében, aki
a Lelket befogadta. Még nem ért az út végére, nem tudja, hogy
meddig mehet rajta. Ki hitte volna, hogy a keresztyéneket üldözõ
Sault a Lélek szele eléri és Krisztus legnagyobb apostolát formálhatja belõle. Az Igét tanulmányozó embernek olyan igazságokat jelenthet ki, amelyekrõl nem is álmodott.
Az egyház nagy kérdése.
Jézus Nikodémussal beszél az újjászületés titkáról. „Így van mindenki, aki Lélektõl született.” Az újjászületett ember a legnagyobb
csoda a világon. Aki újjászületett, maga sem tudja ezt a titkot megmagyarázni. Beszámolhat a gyümölcsökrõl, de hogy ezek a gyümölcsök hogyan teremnek, maga sem tudja megérteni. Mint ahogyan
az ember nem tudja megérteni elsõ születését, nem tudja megérteni újjászületését sem.
Az ember különös keveréke a rossznak és a jónak. Nem különös és
érthetetlen az, hogy a legszentebb ember, Pál apostol így kiált fel:
„A bûnösök között elsõ vagyok én!” Aki megköszöni Istennek a
gyõzelmet, sóhajtozik a csatában. Az újjászületett embernek titok
az öröme és titok a bánata. Szegény és gazdagnak érzi magát. Próbatétel alatt van és örvendezik. Ki tudja megérteni, hogy a haldokló
a halálos ágyon békességben, örömben költözik el, ha a Lélek szele
fúni kezd?
Az egyháznak a legnagyobb kérdése: vesz-é Szentlelket, vagy nem?
Hányan készítettek már megújulási terveket és nem gondoltak arra, hogy a Lélek munkája nélkül semmit nem cselekedhetnek. Az
egyház megújulása nem épülhet csak emberi számításokra. Szentlélek nélkül az egyház olyan, mint a száraz falevél. Formája, szerkezete olyan, mint az élõ levélnek, de nincs benne élet. De ha a Lélek
munkája tõlünk független, mi van ránk bízva? Mit tehetünk? Csak
egyet: imádkozhatunk érte. Ezt az imádságot kötötte szívünkre
Urunk: „Ha ti tudtok fiaitoknak ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik tõle kérik.”
(Luk. 11:13) Ezen a pünkösdön mindnyájan egy akarattal kérjük és
várjuk a Lélek kitöltetését!
Dr. Sarkadi Nagy Pál
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Tenni kell a százalékokért

Karácsony, húsvét, pünkösd… Ma már a nagyon
öreg emberek sem igen ismerik az ünnepek eredetét. Hogy a természet rendje hogyan kapcsolódik össze a keresztény hitvilág ünnepi alkalmaival. Mert ünnep létezett, amikor még nem volt
semmiféle naptár, sõt írás sem létezett. Pünkösd… Miért kell megünnepelni az elsõ termést,
tehát nálunk az epret, cseresznyét? Aki szereti
bemélyeszteni a fogát az elsõ szamócába, szürcsölni annak zamatát, annak talán nem is kell magyarázni. Elmúlt a zord tél, a fagy, a sötétség, és
eljött az istenáldás, a tiszta égbolt, a meleg, a virágzás, és igen: a gyümölcs. Talán érthetõ, hogy a
kereszténység elterjedése után mindez összekapcsolódott a Szentlélek eljövetelének megünneplésével. Mert mintha valóban a Szentlélek ereszkedett volna le a világra.
Tehát a karácsony: a téli napforduló, amely napon elkezdenek hosszabbodni a nappalok, egyben Jézus születésének ünnepe is. Húsvét: a tavasz beköszöntése, az õsi és nem õsi népek vigadozásának napja, egyben Krisztus feltámadásának nagyszerû ünnepe. Pünkösd: az elsõ termés
megjelenése, egyben a Szentlélek eljövetele, amikor a mennyekbe távozott Krisztus egyedül maradt híveinek hátrahagyta a Szentlelket, hogy
hatalmat nyerjenek az emberek lelke fölött.
Hogy is történt? Tehát együtt ül a kis közösség
imádkozva, elmélkedve, fölelevenítve az eseményeket, amikor a Mester még velük volt. És ekkor
jött a hatalmas szélzúgás, melynek hatására
összefutott a környék lakossága. És csoda: a benn
ülõk mindegyikének a feje fölött kis lángnyelvek
jelentek meg, s ahogy a Biblia meséli: „mind megteltek Szentlélekkel”. Ezt mi, mai emberek nemigen vagyunk képesek megérteni. Ugyan ki képes
ma átélni, hogy megtelt Szentlélekkel, legyen bár
mélyen vallásos az illetõ? Tény, hogy nyilván ennek hatására az apostolok kimentek a tömeg elé,
és „nyelveken kezdtek szólni”. Tehát a Jeruzsálemben összegyûlt soknyelvû, ünneplõ tömegben
mindenki a saját nyelvén hallotta a beszédeiket.
A pártusok, médek, elámiták, zsidók, krétaiak és
a többiek egytõl egyig a saját anyanyelvükön értették a tanítványok beszédét. „Mi akar ez lenni?” – kérdezték egymástól. És lám, itt is megjelentek az örök kételkedõk, akik nem hisznek a saját fülüknek. „Megrészegedtek az édes bortól” –
gúnyolódtak. Ámde ezen a napon mintegy háromezren csatlakoztak a közösséghez, olvashatjuk
a Bibliában. Nem sokkal ezután már ötezren lettek. És a mai olvasó számára érdekes: ez a népcsoport vagyonközösségben élt, a gazdagok eladták vagyonukat és beadták a közösbe a pénzt. Az
emberben felvillan egy játszi vágy: megint eljöhetne a Szentlélek, hogy helyrezökkentse ezt az
elrontott világot.
Mióta léteznek tudatos emberi közösségek, léteznek ünnepek. Összecsõdültek, mert jó együtt
lenni. Körtáncot jártak, örömtüzeket gyújtottak,
fáklyák lobogtak. A jelenlevõk átélték a közösséghez való tartozás örömét, ünnepelték saját
magukat. És közben fontos dolgokat fogtak föl az
életrõl és a világról. Kár, hogy meglehetõsen elszíntelenedtek az ünnepeink!
L. A.

Az egyházaknak és a civil szervezeteknek felajánlható 1+1 százalékokról május 22-éig lehet rendelkezni. A felajánlott összeget minden
esetben csak olyan intézmény vagy szervezet
kaphatja, amelyik elõzetesen regisztrált a
NAV-nál. A NAV honlapján és a webes kitöltõfelületen is megtalálható valamennyi támogatható civil szervezet, illetve bevett egyház és a
kiemelt költségvetési elõirányzat.
A rendelkezõ nyilatkozat elektronikusan, papíron, vagy személyesen is benyújtható a
NAV-hoz egészen május 22-éig. Aki a bevallással együtt szeretne felajánlani, az az adóbevallás megfelelõ oldalának kitöltésével megteheti.
Aki azonban késõbb szeretné nyilatkozatát eljuttatni a NAV-hoz, az a „17EGYSZA” lapon,
vagy annak tartalmával megegyezõ papíros
nyilatkozaton ezt megteheti. Az szja 1+1 százalékáról rendelkezni legegyszerûbben ügyfélkapus hozzáféréssel, a NAV webes kitöltõprogramjával lehet, ami segíti az adózókat a kedvezményezettek kiválasztásában.
Idén megszûnt a munkáltatói adó-megállapítás, azonban a korábbi évek gyakorlatával
egyezõen a munkáltatók továbbra is összegyûjthetik munkavállalóik 1+1 %-os nyilatkozatát. Ezt legkésõbb 2018. május 10-éig lezárt
borítékban kell átadni a munkahelyen, és a boríték leragasztott felületét és a kísérõjegyzéket
alá kell írni.
Újdonság, hogy az egyházi 1 százalékról szóló
idei nyilatkozatokat a NAV a következõ években is figyelembe veszi, egészen addig, míg a
felajánló a rendelkezését vissza nem vonja,
vagy nem jelöl meg másik egyházi kedvezményezettet. A civil kedvezményezett, vagy a kiemelt költségvetési elõirányzat számára viszont továbbra is évente kell megtenni a felajánlást.
A felajánlók hozzájárulhatnak a rendelkezõ nyilatkozatban ahhoz is, hogy a civil kedvezményezett kérésére a NAV átadja a nevüket és
postai vagy elektronikus levelezési címüket. A
civil kedvezményezettek ezeket az adatokat kizárólag kapcsolatfelvételre, tájékoztatásra
használhatják.
Fontos, hogy a kedvezményezettek megfelelõ
idõzítéssel és üzenettel hívják fel a felajánlók figyelmét a lehetõségre, ugyanis a legtöbben
szimpátia alapján döntenek, és egy-egy emlékezetes reklám, vagy plakát rokonszenvessé
teheti a szervezet célját, ami ösztönözheti a támogatást, az adó 1 százalékának felajánlását.

Az õstermelõknek és az áfásoknak
van dolguk a bevallással
A mintegy 150 ezer õstermelõ és áfa-fizetésre
kötelezett magánszemély közül eddig csupán
67 ezren juttatták el szja-bevallásukat a
NAV-hoz. A többi, csaknem 85 ezer õstermelõnek és áfás magánszemélynek még egy hete
van május 22-éig, hogy kiegészítse a NAV által
elkészített bevallási tervezetet, vagy saját maga töltse ki és küldje be a 17SZJA nyomtatványt.
Idén a NAV az õstermelõknek és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek is készített
bevallási tervezetet. Ez esetükben azonban
csupán egy ajánlat, ami nem válik automatikusan bevallássá. Tehát ezeket a tervezeteket ki
kell egészíteni az önálló, illetve az õstermelõi
tevékenység jövedelmével, és az ahhoz kap-

csolódó fizetési kötelezettségekkel. Az így kiegészített szja-bevallás benyújtási határideje
május 22.
Ha nem egészítik ki, nem módosítják az adóbevallási tervezetet, az nem válik május 22-én hivatalos személyijövedelemadó-bevallássá, erre a kitöltõprogram külön figyelmezteti is az
érintett adózókat. Ha a mezõgazdasági õstermelõ éves bevétele tavaly nem volt több mint
600 ezer forint és más adóköteles jövedelme
nem volt, akkor bevallást sem kell benyújtania.
A NAV az adóbevallási tervezet összeállításához a kifizetõk, munkáltatók által beküldött adatokat használta fel. Mivel a nem kifizetõtõl származó bevételek, jövedelmek, valamint a mezõgazdasági õstermelõk és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek tevékenységéhez kapcsolódó költségek nem szerepelnek a NAV nyilvántartásában, így azokat az adóbevallási tervezet nem tartalmazza. Az adóbevallási tervezet ezért csak ajánlatként segít a bevallásban.
Ha a mezõgazdasági õstermelõ vagy az áfa fizetésére kötelezett magánszemély nem módosítja a bevallási tervezetét vagy saját maga nem
készít és nem nyújt be szja-bevallást, a NAV tizenöt napos határidõvel tájékoztatja, hogy pótolja a hiányt. Ha ez elmarad, akkor a NAV ötvenezer forint mulasztási bírsággal büntetheti a
mulasztót.

Hat nap van hátra
Már csak hat nap van hátra az szja-bevallás határidejéig, május 22-éig! Az utolsó napon minden budapesti és megyeszékhelyen lévõ központi ügyfélszolgálat este 8-ig tart nyitva. Aki
egyetért a tervezetben foglaltakkal és nem tesz
semmit – õstermelõket és áfás magánszemélyeket kivéve –, annak május 22-e után automatikusan bevallássá válik a tervezete.
Május 22-én éjfélig lehet átnézni, elfogadni, kiegészíteni a NAV által készített szja-bevallási
tervezetet, amit legegyszerûbben az ügyfélkapuval rendelkezõk tehetnek meg a NAV honlapjáról elérhetõ új netes felületen. Aki nem módosít tervezetén, annak – az õstermelõket és áfás
magánszemélyeket kivéve – az lesz a bevallása
május 22-e után.
Április végéig 800 ezren kapták meg postán a
bevallási tervezetüket a NAV-tól. Tanácsos átnézni a papíralapú tervezetet, illetve elolvasni a
mellékelt tájékoztatót, amiben minden fontos
tudnivaló megtalálható. Akiknek visszajár a befizetett adóból, vagy fizetniük kell a bevalláskor
és részletfizetést kérnének, azoknak a bevallási
tervezet személyre szabott mellékletét kell kitölteni és visszaküldeni május 22-éig.
Mindenki, aki maga készít szja-bevallást, vagy
a tervezetet fogadja el – sõt még az az egyéni
vállalkozó is, aki februárban nem nyilatkozott –
május 22-én éjfélig rendelkezhet adója 1+1
százalékáról.
Akik netán elakadnak a tervezet jóváhagyásában, esetleges kiegészítésében, vagy a felajánlásban, azok hívják a NAV Infóvonalát a
1819-es telefonszámon, ahol a hivatal munkatársai május 7. és 18. között munkanapokon 8
óra 30-tól 18 óráig, május 19-én (szombaton) 8
óra 30-tól 13 óra 30-ig, május 22-én (kedden) 8
óra 30-tól 20 óráig fogadják a személyi jövedelemadózással kapcsolatos kérdéseket.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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Európa-nap
Május 11-e tele volt programokkal. Ezek közül az egyik az Európa-nap volt, melyet a Fejér
Megyei Europe Direct Iroda bonyolított. Délelõtt az Ifjúsági parkban egy Mosolyra hangolók címû koncert indította napot. A polgármesteri hivatal mögött, a piacnál lévõ parkban Európa-sátrat állítottak fel, ahol többféle játékkal, totóval és információs anyagokkal
várták az érdeklõdõket. Délután a könyvtárban került sor a korábban meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetésére. A díjakat Szili Valéria, az iroda vezetõje, dr. Simon László, a
Fejér Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, valamint dr. Sükösd Tamás adták át.
A középiskolások közül a legjobban sikerült rajzok alkotói FEZEN-belépõt kaptak. A
rajzokat Tóth Gyula nyugalmazott tanár, festõmûvész zsûrizte.
Hargitai–Kiss Virág

16 kilométer
Sohonyai Edit székesfehérvári írónõ kötötte le nagyszerû, interaktív elõadásával a Mészöly Géza Általános Iskola felsõs diákjainak figyelmét a Madarász József Városi Könyvtárban kedden délben tartott rendhagyó irodalom-, vagy inkább önismereti órán. A
szerzõ könyvei is a serdülõ korosztályt célozzák.

Sohonyai Edit írónõ
1970-ben született Székesfehérváron. Középiskolában állategészségõr
szakra járt. Késõbb egészségüggyel, természetgyógyászattal kapcsolatos
szaktanfolyamot végzett, majd a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Tanárképzõ Fõiskolai Karának rekreáció–egészséges életmód–egészségnevelés szakát végezte el (Veszprémben).
Elsõ könyvét, a Macskakörmöt tizennyolc és fél évesen írta. Így õ a Móra
Ferenc Könyvkiadó fennállásának egyetlen húsz év alatti szerzõje. A könyv
csak 1990-ben jelent meg, az írónõ huszadik születésnapja elõtt. Azóta folyamatosan újabb és újabb történetek, regények segítségével kísérli meg
ábrázolni a kamaszkor szépségeit és problémáit.
Regényei: Macskaköröm (1990), Szerelemlék (1991), Tarkabab (1995), Le
a csajokkal! Avagy kinek kell a szerelem… (2002), Jasmine avagy mégis
kell a szerelem? (2003), Csuportkép (2003), Le a pasikkal! Avagy velem
nem stimmel valami? (2004), Engem szeress! (2005), Mocsok csillag
(2008), Kockacukor (2012), Szállj szabadon! (2016)
Tarkabab címû regényébõl filmnovella is készült, amelybõl 2001-ben Pajor
Dóra rendezõ tévéfilmet készített Csuportkép címmel.
2008-ban Fejér Megyei Príma Díjjal tüntették ki.
Forrás: Wikipédia

Sohonyai Edit sok-sok humorral igyekezett bemutatni azokat az
emberi jellemvonásokat, melyek a 11 milliméteres tudattal szemben 16 kilométernyi „állatias” ösztönrészlegünkbõl, a tudatalattinkból, érzelmi világunkból fakadnak, s melyekkel üzeneteket
küldünk a körülöttünk lévõknek. Olyan üzeneteket, amiknek talán nem is vagyunk tudatában. Legalábbis eddig nem voltunk, míg
Edit meg nem mutatta például azt, hogy mirõl árulkodik egy testtartás, mozdulat, egy kézfogás, ölelés, a kezek elhelyezése. A játékos foglalkozásba bevonta kérdéseivel a jelenlévõket, és több
fiatalembert is segítségül hívott egy-egy példa bemutatására.
Kiválóan beszélt az ifjúság nyelvén, és nyilvánvalóan telibe talált a
téma és a jó tanácsok is. Szórakoztatóan nyújtott a mindennapokban hasznos ismereteket az életük hajnalán lévõ fiataloknak.
Hargitai–Kiss Virág
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Maradt a 2. hely, de emlékezetes
gyõzelemmel zártuk a szezont
Martonvásári KSE–VAX KE Sárbogárd 30-31 (15-13)

Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, rájátszás 6. forduló
Vezette: Kosztend Sz.–Köllõ J. Nézõszám: 120 fõ.
Martonvásár: Rihó – Varga L. 2, Láposi 5, Kerényi 2, Kiss 2, Kántor 9, Kóti.
Cserék: Mihálovics, Szokoli – Török 2, Gyurcsek, Novozánszki 2,
Orisek, Pap 2, Sarkadi T. 1, Varga V. 1.
Edzõ: Dobos Péter.
Sárbogárd: Németh – Goldberger 4, Bodoki 12, Aranyos A.,
Rehák 1, Horváth 9.
Cserék: Pluhár 3.
Edzõ: Takács Lajos. Hétméteresek: 2/1, illetve 6/6. Kiállítások: 8,
illetve 2 perc.
A szezon utolsó fordulójában már tét nélkül léptünk pályára, mivel a szombati játéknapon Rácalmás odahaza magabiztosan legyõzte az Ercsi csapatát és bajnok lett. Azonban így is presztízsmeccsre készültünk a Martonvásár ellen.
A találkozó elejét jobban kezdték a hazaiak és megléptek 2 góllal.
Elõnyüket a 15. percig tartották, ekkor sikerült utolérnünk õket.
A 8-8-as állás után viszont megléptek a hazaiak a 3 góllal. Nehéz
helyzetben voltunk, mivel egy extrán szûk kerettel, mindössze 8
fõvel voltunk jelen a meccsen. A 2-3 gólos hátrány a félidõ végéig
meg is maradt, közelebb nem tudtunk jönni ellenfelünkhöz.
A fordulás után az eddig is jól teljesítõ átlövõink, Horváth és
Bodoki találataival visszajöttünk gyorsan döntetlenre (17-17).
Egyik oldalon sem a védekezés dominált, így egy adok-kapok alakult ki a pályán, amibõl elsõre úgy nézett ki, hogy a hazaiak jöhet-

nek ki jobban. 12 perccel a vége elõtt a 4 gólos elõnyért hétméterest lõhettek a martonvásáriak, de Varga csak a kapufát találta el,
és innen vérszemet kapva ismét a mi pillanataink következtek.
Gyors egymást követõ 4 góllal 8 perccel a vége elõtt már nálunk
volt az elõny. Viszont egy gólnál többel nem sikerült ellépni, sõt a
hazaiak vették át a vezetést 5 perccel a vége elõtt. Azonban mindig volt válaszunk, így döntetlennél kezdõdhetett el a Martonvásár utolsó támadása. 10 másodperc volt vissza az órán, amikor
középen Pluhár labdát szerzett és a bal szélen meginduló Goldbergert indította. Szélsõnk ziccerbõl nem hibázott és eldöntötte a
2 pont sorsát! Szép és egyben emlékezetes gyõzelemmel fejeztük
be a szezont!
Tét nélküli meccs ide, vagy oda, de ma is nagyot küzdöttünk a pályán, ami gyõzelmet eredményezett. Nem volt egy magas színvonalú találkozó, de érdemes kiemelni Bodoki és Horváth játékát,
õk ketten 21 góljukkal nagyot toltak a csapat szekerén elõre. A rájátszásban megmutatta a csapat, hogy nagy küzdõ, és a gyõzelemért mindent megtesz a pályán. Senki nem gondolta volna egy
gyenge alapszakasz után, hogy a bajnokság legerõsebb csapatai
ellen a rájátszásban 5 találkozót megnyerünk és mindössze 1 vereséggel odaérünk a 2. helyre. Dicséret illet mindenkit, aki részese
volt ennek a végül szépen záruló szezonnak!
A találkozó után átvehettük a 2. helyért járó ezüstérmeket, valamint Bodoki György (132 góllal) a gólkirályi címért járó elismerést.
A jövõ heti számban részletes szezonértékelõvel is jelentkezünk.
A 6. forduló másik találkozója: Rácalmás–Ercsi 33-25 (13-12)

TISZTELT KÉZILABDABARÁTOK!

A felsõházi rájátszás végeredménye:

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

Adószám: 18502710-2-07
Elõre is köszönet azoknak, akik ezt megteszik!
Tisztelettel: VAX Kézilabda Egyesület Sárbogárd

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

6
6
6
6

4
5
2
1

0
0
0
0

2
1
4
5

186
191
153
159

152 34 15
165 26 13
177 -24 8
195 -36 7
Rehák Tamás
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SZÉP GYÕZELMEK,
BOSSZANTÓ PONTVESZTÉSEK
Ezt is behúztuk
Baracs–Sárbogárd 0-1 (0-1)
Baracs: Pék – Fülöp, Csala, Bartók, Boldizsár, Éliás, Badi, Bozoki, Szili, Balogh Dávid, Varga.
Cserék: Tóth, Sebestyén, Ásványi, Kiss,
Nagy.
Vezetõ edzõ: Gyalus Zoltán.
Sárbogárd: Nyári – Németh, Kakas, Hegedûs, Gulyás–Kovács, Tóth, Gráczer G.,
Laták, Gráczer B., Luczek, Kindl.
Cserék: Bartók, Nagy, Takács.
Vezetõ edzõ: Viktor Ferenc.
A május 9-én lejátszott, Fejér megyei kupában elért gyõzelem a Gárdony–Agárdi
Gyógyfürdõ ellen (1-0) és a döntõbe jutás
után a vasárnapi mérkõzésre önbizalommal készült a Sárbogárd. A vendégek támadásai a 33. percben góllá értek. Gulyás–Kovács G. szögletrúgását Luczek R.
fejelte a hálóba, 0-1. A szórványos hazai támadásokat magabiztosan verte vissza a
Sárbogárd védelme. A második félidõ enyhe hazai fölénnyel telt, az egyenlítés azonban nem sikerült. A közepes színvonalú
mérkõzésen a vendégek taktikus játékkal
szerezték meg a gyõzelmet.

Ötven perc bizonytalanság
Sárbogárd U19–Baracs U19 3-1 (0-0)
Sárbogárd: Brúzsa – Simon, Németh,
Horváth Zs., Márkovics, Sükösd, Demeter, Kiss, Morvai, Horváth I., Luczek.
Cserék: Deák, Bruzsa, Erdélyi, Gábris.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Baracs: Pék – Juhász, Wolf, Balázs, Boldizsár, Kiss, Nagy, Ásványi, Juhász, Badi,
Puskás.
Cserék: Kövér, Szántó, Szõke.
Több mint egy félidõn keresztül körülményes játékot és meddõ mezõnyfölényt kiharcolva játszott a hazai csapat. A vendégek szervezett védekezése hatásosnak bizonyult. A 48. percben a jobb oldalon vezetett támadást góllal fejezte be a Baracs.
Nagy E. beadását a védõ elvétette és Boldizsár Cs. a kapu jobb oldalába lõtt, 0-1. A
bekapott gól felrázta a hazaiakat és az 52.
percben Sükösd G. átadását Gábris R. a
rövid alsóba lõtte, 1-1. A hazaiak mozgósították erõtartalékaikat és a 72. percben
megszerezték a vezetést. Horváth I. elõreívelt labdáját a védelem röviden szabadította fel. A labda Gábris R.-hez került és
12 m-rõl a kapu közepébe bombázott, 2-1.
A 79. percben ismét Horváth I. a felezõvonaltól emelt hosszan a kapu elé. A labdát
Pék R. röviden ütötte ki és Horváth Zs. az
elé került labdát a hálóba továbbította,
3-1. Az ötvenedik perc után nyújtott
játékkal sikerült megszerezni a gyõzelmet.

Kár most minden pontért

Gábris Robi-gólparádé

Sárbogárd II.–Nagykarácsony
3-3 (3-1)

Sárbogárd U16–Polgárdi U16
10-0 (3-0)

Sárbogárd II.: Brúzsa – Juhász, Fülöp, Vámosi, Demeter, Szabó, Molnár, Lajtos,
Bartók Zoltán, Pajor, Simon.

Sárbogárd: Deák Z. – Horváth A. R., Suhajda, Gábris, Bruzsa B., Horváth Á. M.,
Erdélyi, Sohonyai, Tóth, Bruzsa T., Horváth B.

Cserék: Palásti, Kiss, Rigó.
Vezetõ edzõ: Pajor László.

Cserék: Suplicz, Deák S.

Nagykarácsony: Turi – Nagy, Kisari, Brogyányi, Simon, Halasi, Huszár, Kacz, Berta, Felföldi, Rabijász.

Polgárdi: Kovács – Baksa, Boda, Sági,
Mészár, Borbély, Balazsek, Bindics, Juhász, Hajcsár, Varga.

Cserék: Jeney, Tábi, Wadolowski, Szabó.

Cserék: Lévai.

Vezetõ edzõ: Mergl István.

A tabella alsó régiójában található vendégeknek már a 3. percben beköszönt Gábris
R., 1-0. A hazaiak mezõnyfölényét a 29.
percben Erdélyi A. váltotta gólra, 2-0. A
szünet elõtt, a 41. percben Gábris R. találatával 3-0. A második játékrészben a biztos vezetés tudatában felszabadult játékkal növelte elõnyét a hazai csapat. A 60.
percben Erdélyi A. lövése került a vendégek kapujába, 4-0. Gólok percrõl percre
Gábris R. elõadásában. Sohonyai Gy., Deák S., Erdélyi A., Horváth Zs. átadását,
emelését a 62. perc és a 90. perc között hatszor lõtte, emelte, helyezte a kapuba, így
alakult ki a 10-0-ás kiütéses gyõzelem.

A hazaiak léptek fel támadólag már a mérkõzés elején és a 2. percben vezetéshez is
jutottak. Bartók Z. indításával Demeter D.
középen kilépett és a kimozduló kapus
mellett a hálóba lõtt, 1-0. A 9. percben már
kétgólos volt a Sárbogárd II. elõnye. Molnár M. átadásával Demeter D. ismét maga
mögött hagyta a vendégek védelmét és 16
m-es lövésébe Turi E. beleütött és a labda
a kapus mögött a hálóba pattant, 2-0. A
kezdés után a jobb oldalon Kisari M. az
elõre ívelt labdát átvette. A védõ mellett
elhúzott és a kifutó kapus felett 18 m-rõl a
kapu közepébe emelt, 2-1. Az elsõ tíz perc
mozgalmas és gólokban gazdag játéka
után visszaesett a színvonal és a mezõnyben gyûrték egymást a csapatok. A félidõ
befejezése elõtt, a 43. percben a védõk
többszöri hibája után is Lajtos A. elõtt maradt a labda és jobb oldalról befelé cselezve 3 m-rõl a bal sarokba emelt, 3-1. A szünet után a vendégek átvették a játék irányítását és a labdabirtoklásban is a hazaiak fölé kerekedtek. A 66. percben Brúzsa S. P.
bravúrral hárította Kisari M. 6 m-rõl leadott lövését. A 70. percben a fellazult
nagykarácsonyi védelem között a jobb oldalon kilépõ Demeter D. a kifutó kapus
mellett elgurított, és a labda a jobb kapufa
mellett hagyta el a játékteret. Továbbra is
a vendégek támadásai okoztak veszélyt és
a 85. percben sikerült szorossá tenni a mérkõzést. Szabó M. közeli lövését Brúzsa S.
P. bravúrral védte, a labda újból Szabó M.
elé került, aki másodszorra már nem hibázott és közelrõl a kapuba emelte a labdát,
3-2. Az egyenlítésért küzdött a Nagykarácsony és a mérkõzés 95. percében Pajor T.
belépõjét a játékvezetõ szabálytalannak
ítélte a büntetõterületen belül. A büntetõt
Huszár D. magabiztosan értékesítette, 3-3.
A második félidõben a vendégek gólra törõ játéka megérdemelt pontszerzéssel párosult.
Jók: Brúzsa S. P., illetve Turi E., Kisari M.

Lepsénynél az
50. percig megvolt
LMSK Öregfiúk–Sárbogárd Öregfiúk
4-2 (1-1)
LMSK: Orszáczki – Oláh, Vámos, Borka,
Teichel, Sütõ, Nasta, Volgemut, Burján,
Gombor, Takács, Kovács J., Benkõ, Kerti,
Kovács I.
Sárbogárd: Takács – Nedoba, Meister,
Szikszai, Kiss, Palotás, Tóth A., Csendes,
Kelemen, Tóth I., Hegedûs, Tórizs, Németh A., Németh F. Zs., Derecskei.
Hidegzuhany a 3. percben, Kerti P. góljával megszerezte a vezetést a hazai csapat,
1-0. A bekapott gól után ébresztõ a vendégeknél, és a 30. percben jött az egyenlítés.
Kelemen B. találatával, 1-1. A szünet után
Tórizs A. sokadik helyzetét már kihasználta és megszerezte a 45. percben a vezetést,
1-2. Az 50. percben Takács A. egalizálta a
mérkõzés eredményét, 2-2. A kimaradt
vendéghelyzetekre a 67. percben Benkõ
gólja volt a válasz, 3-2. A 4-2-es végeredményt Volgemut P. a 74. percben állította
be. A vereséggel a tabella hatodik helyére
csúszott vissza a csapat.
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A hétvége sportmûsora
2018. május 19. (szombat)
10 óra: Felcsút U19–Sárbogárd U19 (Felcsút, Pancho aréna)
17
óra:
Sárbogárd–Gárdony-Agárdi
Gyógyfürdõ (Sárszentmiklós, megyei I. o.)
17 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Tác-Csõsz
Öregfiúk (Sárbogárd)
2018. május 20. (vasárnap)
10 óra: Sárosd U16–Sárbogárd U16 (Sárosd)
17 óra: Adony–Sárbogárd II. (megyei II.
o., Adony)
2018. május 21. (hétfõ)
17 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Mezõszilas
Öregfiúk (Sárszentmiklós)
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM
HÍREI

Legyél te is tûzoltó!
Bátorság, hogy bemenj oda, ahonnan más menekül. Erõ, hogy segíts a gyengén. Egy csapat, hogy tartozz
valahová. Egy hivatás, ami több egy átlagos munkánál. Legyél hõs, legyél tûzoltó! A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt hirdet beosztott tûzoltó munkakörre, a szeptemberben induló szakképzéshez, amelynek idejére a beosztott tûzoltói kezdõ fizetéshez illeszkedõ tanulmányi támogatásban részesülnek a hallgatók. Minden érdeklõdõ jelentkezését várják, aki elkötelezett a hivatásos szolgálat iránt, elmúlt 18 éves, érettségivel vagy szakiskolai végzettséggel rendelkezik, az elõzetes fizikai, egészségügyi és
pszichikai alkalmassági vizsgálaton megfelel. A jelentkezõknek egy úgynevezett kifogástalan életvitel ellenõrzésen is át kell esniük. További követelmény a magyar állampolgárság, a büntetlen és kifogástalan
életvitel, a cselekvõképesség. A felvételi eljárás elsõ lépése a fizikai felmérõ sikeres teljesítése, amelyet
Székesfehérváron május 23-án, szerdán 9.00 órától tartanak a Szent Flórián körúti tûzoltólaktanyában. Bõvebb információ a fejer.katasztrofavedelem.hu oldalon olvasható.
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

2018. május 23. (szerda)
17 óra: Vajta–Sárbogárd II. (Vajta, megyei
II. o.)
2018. május 23-án 18 órakor kerül lejátszásra a dunaújvárosi stadionban a Fejér
megyei kupa döntõ mérkõzése a FÕNIX
FC és a SÁRBOGÁRD csapatai között.
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

KÉK HÍREK
Egy 31 éves alapi férfit súlyos testi sértés bûntett kísérlete elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
hallgattak ki gyanúsítottként a rendõrök 2018. május 10-én délután. A nyomozás adatai szerint a férfi aznap délelõtt Alapon, az Ady Endre utcában elõzetes szóváltást követõen többször megütötte és megrúgta
élettársát, aki a bántalmazás következtében súlyos sérüléseket szenvedett.

Szántó Gáspár

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KEZDÕDIK AZ EGYÉNI GAZDASÁGOK
MEZÕGAZDASÁGI ÖSSZEÍRÁSA
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2018. május 15-e és június 15-e
között „Egyéni gazdaságok júniusi összeírása, 2018” elnevezéssel mezõgazdasági összeírást tart, amelynek eszmei idõpontja június 1-je. Az
adatszolgáltatás a kijelölt adatszolgáltatók számára kötelezõ.
Az adatfelvétel a szántóföldi növények és a zöldségfélék termesztésére, felhasználására, a szántóként használt üvegház és fóliasátor alatti területek
hasznosítására, a szõlõ- és gyümölcstermesztésre terjed ki, valamint számba veszi a fõbb haszonállatfajokat, az állományokban az elõzõ év vége óta bekövetkezett változásokat és a vágóhidakon kívül levágott állatokat is.
A jelentõs mezõgazdasági tevékenységet végzõ mintegy 3500 egyéni
gazdaság kizárólag interneten keresztül, önkitöltéssel szolgáltathat adatot.
Az érintettek az emezo.ksh.hu oldalon június 15-éig tölthetik ki a kérdõívet,
levélben, vagy e-mailben kapott felhasználói azonosító és jelszó megadásával.
A mintakörzetek azon nem kiemelt adatszolgáltatóinak, amelyek postai
úton, vagy e-mailben kapnak felkérõ levelet, lehetõségük van a kérdõív elektronikus kitöltésére. Az internetes adatszolgáltatás a kapott felhasználói azo-

nosító és jelszó megadásával az emezo.ksh.hu oldalon május 15-e és 22-e
között lehetséges, így a sikeres elektronikus kitöltés esetén az összeíró már
nem keresi fel a kijelölt címet. Azokat, akik nem élnek az internetes önkitöltés
lehetõségével, vagy nem kaptak azonosítót, május 23-a és június 15-e között
összeíró keresi fel. Az adatszolgáltatás az ország 484 településének 648 mezõgazdasági mintakörzetében mintegy 106 ezer címet érint.
Az adatfelvételben érintett települések jegyzõit a KSH levélben értesíti, ebben tájékoztatást kapnak az összeírásról, illetve a településen felvételt végzõ
számlálóbiztosokról is.
A felmérés a magyar mezõgazdaság, azon belül a gazdálkodók érdekeit szolgálja, az összeírásból származó információk pedig az agráriumot érintõ hazai
és uniós döntések meghozatalához szükségesek. Az összeírásból származó
adatokat a KSH a hivatalos statisztikáról szóló törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló törvény alapján bizalmasan kezeli, kizárólag statisztikai célokra használja, közlésük kizárólag
összesített formában történik.
KSH

Alapító–tulajdonos: Hargitai Lajos. Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320. Szerkesztõség,
kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Nyitva tartás: H-P: 8.30-16.30 óráig. Telefon: 06 (25) 508-900.
E-mail: bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi,
szerkesztõi: Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Mágocsi Adrienn, 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
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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Redõnyös 06 (30) 966 8446
2

Eladó családi ház Nagylókon, 80 m -es, két
és fél szobás, összkomfortos. Garázs, pince, sok melléképület. Irányár: 5 millió Ft.
Érdeklõdni: zoltan.killer@freemail.hu, 06
(30) 956 3251

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA 06 30 440 5790
Tápkockás, szálas paprika-, PARADICSOM- ÉS FÛSZERPAPRIKA

Családi ház, kétlakásos, Sárbogárd központjában, az Ady Endre úton eladó. 06
(25) 461 701.

PALÁNTA. Sohár, Cece, Deák F. u. 81. 06 30 418 7854

Zöldségnövények palántáinak árusítása,
minden nap 14 órától Tósokiéknál
Nagyhörcsökön. Telefon: 06 30 464 0345

619 m2-es ÉPÍTÉSI TELEK eladó Sárszentmiklóson.

Sárbogárdi telephellyel rakodó munkatársat keresek. 06 (30) 321 7889

06 20 460 3895
MEZÕGAZDASÁGI CÉG keres

Cecei Paradicsom
Csárdába

munkájára igényes, precíz GÉPKEZELÕT.

SZAKÁCSOT

Jelentkezni lehet a 06 30 528 7743-as telefonszámon.

Elvárás: T-kategóriás jogosítvány.

felveszünk!
Pályakezdõk és gyakorlattal
rendelkezõk
jelentkezését is várjuk!

Kétszoba, összkomfortos CSALÁDI HÁZ, 1978-as, ELADÓ.
Hõszigeteléses vakolatú, gáz- és vegyes fûtéses.
Bajcsy-Zs. út 86. 06 30 552 4960

Jelentkezni
a +36-20/388-0968-as
telefonszámon lehet.

Fiatal, válogatott, vakcinázott JÉRCÉK ELÕJEGYEZTETHETÕK

Heti idõjárás

Érdeklõdni: Farkasék, Sárszentmiklós, Vörösmarty utca.

június elejére. Saját nevelés.
06 30 685 3772
M6-os autópályánál, Dunaújvárosnál OMV töltõállomás FÉRFI-NÕI

A következõ napokban folytatódik a
változékony idõjárás.
Csütörtökön, pénteken és szombaton a
tõlünk északra elvonuló szerdai ciklon
hátoldalán még hûvösebb, ám mérsékelten labilis légtömeg lesz majd felettünk, így a változó felhõzetbõl elszórtan
zápor, zivatar is kialakulhat. A mostani
számítások szerint vasárnap kissé szárazabb levegõ érkezik fölénk, így akkor és
hétfõn csak helyenként valószínû csapadék, de keddtõl ismét visszatérhetnek a szórványos záporok, zivatarok. A
hõmérséklet eleinte még az ilyenkor
szokásosnak megfelelõen alakul. Reggelente fõként az északkeleti és a nyugati, délnyugati, szélcsendesebb völgyekben 10 fok alatti minimumokat is
mérhetünk majd, míg délután 22-23 fok
körül alakulnak a csúcsértékek.
Vasárnap azonban melegedés kezdõdik, és a jövõ héten visszatérnek a 25 körüli, helyenként a feletti maximumok.
www.metnet.hu

MUNKATÁRSAKAT KERES állandóra és nyári munkára.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal: sztrada6kft@gmail.com
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