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CSOBBANÁS A JÁTÉKBA

Írás a 4. oldalon.

Feladó névtelen
Elõször azt hittük, levélbomba, félve bontottuk fel a borítékot, amin
a Bogárd és Vidéke felragasztott logója volt a „címzés”, a feladó
névtelen, az aláírás a számítógéppel szerkesztett iraton: „egy felháborodott lakó”. Tartalmát tekintve jogos problémát vet fel a levél
írója a Kinizsi utca ároképítése kapcsán, ám a névtelenség és arctalanság álruhájába bújva nem nélkülöz személyeskedést.
Mivel nincs hová választ küldenem, itt írok a feladónak: nem értem
a névtelenségének okát, sem azt, hogy miért a laphoz fordult az
észrevételével, amikor közvetlenül Ön is nyugodtan megkereshette volna az ügyben akár személyesen is a polgármestert és a kivitelezõt. Egyiküket sem olyan embernek ismerem, akikkel ne lehetne
normálisan szót érteni és megoldást keresni. A személyeskedõ
megjegyzésein kívül nincs olyan a levelében, ami miatt félnie kellene. És már több évtizede nem olyan világban élünk, hogy valakit
meghurcolnának az álláspontja miatt. Legyen Önben bátorság fölvállalni a véleményét, személyével hitelt és komolyságot adva a
szavainak!
Hargitai–Kiss Virág

Írás az 5. oldalon.
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CSOBBANÁS A JÁTÉKBA
Játszótéravatásra voltam hivatalos Alsószentivánra múlt héten csütörtökön.
Egy tipikus, uniós szabványnak megfelelõ,
fából készült játékkertre készültem, ám
amikor a címoldalon látható látvány tárult a szemem elé, alig jutottam szóhoz. A
Fatimai Boldogasszony Általános Iskola
és a község olyan térrel gazdagodott, melyet megirigyelhetnek a nagyobb települések is.
Az ötlet a kivitelezõ Placcs Kft. valamint a
pedagógusok érdeme. A megvalósításban
a cég segítségére volt rengeteg munkával
Nagy Ferenc helybéli lakos. A pénzügyi
hátteret a 12 millió forintos beruházáshoz
a Székesfehérvári Egyházmegye mint
fenntartó biztosította. De mindenekelõtt a
Szûzanyának és a Jóistennek mondtak
köszönetet az iskola diákjai és tanárai.
Az egyházmegye és a község elöljáróinak,
a kivitelezõ képviselõinek és az országgyûlési képviselõnek ajándékot nyújtottak át a
gyerekek. Spányi Antal megyés püspök
sem érkezett üres kézzel; miután megálNem a gyerekek vették elõször birtokba a
játszóteret, hanem az iskola cicája, Molli,
aki mindenféle protokollt megszegve még
az avatás elõtt kipróbálta a csúszdát, a
trambulint, ugróiskolát. A hivatalos rész
közben is a játékon járt az esze (meg a
mancsa), s hol az egyházi méltóságok lába
körül sertepertélt, hol nyávintásaival sürgette a játszótér megnyitását.
A gyerekeken kívül a felnõttek számára is
vonzó volt ez a rendkívüli építmény, még a
püspök atya is kipróbálta a süllyesztett
trambulint.
Fészekhinta, többféle mászóka és felfedeznivaló várja Alsószentivánon a gyermekeket, kulturált kikapcsolódást kínálva
– természetesen a kifüggesztett játszótéri
szabályok betartásával, hogy minél tovább
élvezhesse mindenki a község eme új színfoltját.
Hargitai–Kiss Virág

dotta a játszóteret, labdákkal és hulahoppkarikákkal lepte meg az aprónépet.
A Placcs Kft. ügyvezetõ igazgatója, Farkas
Gábor egy kis játszótéri kvízzel mozgatta
meg a gyermekek agytekervényeit, persze
nyereményekért. Kiss Attila igazgató pólógyûjteménye pedig egy újabb darabbal
gazdagodott a kivitelezõnek köszönhetõen.
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Pedagógusok köszöntése
A Sárbogárdon oktató, nevelõ pedagógusok egész éves lelkiismeretes munkáját köszönte meg az önkormányzat a város nevében csütörtökön délután a díszteremben
tartott ünnepség keretében. A jelenlévõ
vendégeket Varnyu Lilla mint konferanszié, majd dr. Sükösd Tamás köszöntötte.
A polgármester köszönetet mondott a városban dolgozó pedagógusoknak azért,
hogy fáradhatatlanul pallérozzák gyermekeink elméjét, s ezáltal jobbá teszik a világot. „Isten éltesse Önöket e napon és az
összes többin is!” – mondta. Úgy fogalmazott: habár a nevelés a család dolga, az iskoláé pedig az oktatást, azt láthatjuk, hogy

az arányok sokszor eltolódnak a nevelés
irányába is. Az óvodában, iskolában tanuljuk meg a közösséghez tartozást, az itt elsajátított tudás, kialakult kötelességtudat,
elfogadás határozza meg a munkához való
viszonyunkat. A pedagógusok fontos feladata a szeretettel, szeretetre nevelés, a tudás átadása, a tudásvágy felébresztése, a
pozitív példa nyújtása. A diákok figyelemmel, tisztelettel, mindennapi hálával, a
szülõk együttmûködéssel tudják mindezt
megszolgálni.
A szakma javaslatai alapján minden évben
kitüntetéseket osztanak ki pedagógusnap
alkalmából. Idén a Sárbogárd Város Oktatásáért díjat dr. Dizseriné Pálffy Katalin
vehette át. Emléklappal és virággal gratu-

láltak azoknak a pedagógusoknak is, akiket felterjesztettek e díjra. A pedagógusi
munka gyümölcseként Sárbogárdi Talentum kitüntetésben részesült Sükösd Gergõ.
Az elismerések átadása elõtt a Kossuth
Zsuzsanna iskola diákjai adtak mûsort, tavaszi bemutatójuk darabjaiból válogatva.
Szalagos tánccal, néptánccal, verssel és két
dallal ajándékozták meg a jelenlévõket.
Voltak pedagógusok, akik munkájuk miatt
nem tudtak jelen lenni a délután három
órakor kezdõdõ eseményen. Sajnos nekik
nem jutott virág…
Hargitai–Kiss Virág

Elismerések

A város intézményeiben tanuló, országos és
megyei versenyeken eredményesen szereplõ diákoknak és felkészítõ tanáraiknak
nyújtottak át elismeréseket (oklevelet, kupát, gravírozott tollat) szerdán délután a
díszteremben. A díjakat Novák Kovács
Zsolt alpolgármester és dr. Sükösd Tamás
polgármester adták át.
HKV
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Új virágtól a Pokol kapujáig
– avagy Etiópia igazi
arca –
2. rész
– Államformáját tekintve, közigazgatásilag milyen Etiópia?
Novák Kovács Zsolt: – Szövetségi köztársaság, ami ritka Afrikában. Olyan a szerkezete, mint Németországnak: vannak önálló tartományok és egy központi kormányzat. Etiópia történelme hihetetlenül gazdag, nagyon nagy múltra tekint vissza, amit
Európában kevéssé ismerünk, pedig sok
tekintetben példaértékû. Az etióp kultúra
gyökerei alig fiatalabbak, mint az ókori
Egyiptom kultúrája. Az egyiptomi történelemben sokszor utalnak Egyiptommal kereskedõ, hadban álló térségekre, köztük
Etiópiára. Sokszor szétesett az ország darabjaira, majd újraegyesült; a különbözõ
részeken különbözõ kormányzati formák
alakultak ki. Sok minden van, amire büszkék lehetnek. Ilyen az írásuk. Az etióp írásbeliség 2500-3000 éves.

A latinon kívül Európában nincs más írásnak ilyen régi gyökere. Írásmódjuk szorosan összekapcsolódik a vallásukkal. Nemzettudatuk, történettudatuk erõs, pedig a
népesség nagyon sokszínû. Nincs igazán
olyan, hogy etióp nép, hanem különféle
törzsek, különbözõ nyelveket beszélõ népcsoportok vannak. A 100 milliós népesség
nagyjából 70 népcsoportra osztható, és
ennyiféle nyelvre is, melyek között hatalmas eltérések vannak.
– Akkor hogyan kommunikálnak?
– Az ország hivatalos nyelve az amhara.
Ugyanis ez az egyik legnagyobb népcsoport a lakosságon belül, és mindig is õk voltak az elit, az államokat szervezõ csoport.
A hivatalos nyelvet sok helyen azonban
mégsem ismerik, pedig az oktatásban törekszenek a közös közvetítõ nyelvre. Sokan azt mondják, hogy ez az uralkodók
nyelve, azért nem akarják megtanulni.
Másrészt erõsen nyomul be az angol, mely-

nek az iskolarendszer is oka, ami hasonlít a
mienkre: 8 osztályos alapképzés után 4 év
középiskola következik. A gyerekek az elsõ 4 évben megtanulnak olvasni, írni amharául, aztán angolra váltanak, minden
tantárgyat angolul tanulnak. Sokak számára ez túl nagy ugrás, ebbõl is fakad az iskolázottság alacsony szintje. Hosszú távon
ennek biztosan meglesz az elõnye, mert ha
sikerül generációkat kinevelni úgy, hogy
tudnak angolul, akkor hasonló elõnybe kerülhetnek a világgazdaságban, mint az indiaiak. Bár az iskoláztatás ingyenes, a fölszerelés nem az. A tankönyveket, írószereket biztosítani kell a tanulóknak, ami több
esetben nagy teher a családok számára.
Éppen ezért több tucatnyi tollat vittünk
magunkkal. Nyomasztó volt egy kicsit,
hogy mindenhol megrohanták az embert a
kéregetõk, fõleg gyerekek. Rengeteg nyújtózkodó kar között kellett végigmenni, és
ha adtunk valamit, akkor összeverekedtek
érte.
– Mennyire drágák az élelmiszerek, szolgáltatások?

– Minden olcsó: a közlekedés, szállás, élelmiszer. El lehet boldogulni jól viszonylag
kis összegbõl. De vannak szokatlan dolgok
is: például a fényképezésért fizetni kell.
– Ha lefényképezel valakit az utcán?
– Igen. Nem nagy összegrõl van szó, 20-30
Ft értékû birrt kellett fizetni. Szívesen
fényképeztették magukat európaiakkal.
Fõleg a tinédzserek körében volt ez nagy
dolog.
– Milyen a pénz értéke?
– Egy birr 10 forint. Van papír 1 birres is. A
legnagyobb címlet a 100-as. Eurót vittünk
magunkkal, azt váltottuk át, és nagy kötegeket kaptunk érte. Élveztük, hogy a szállodai szobában kipakoltuk, és fényképezkedtünk egy bõröndnyi pénzzel, mint a
milliomosok. Nem volt egyszerû kezelni a
címleteket. Érdekes, hogy nem cserélik a
pénzt, tehát a 20-30 évvel ezelõtti, teljesen
elrongyolódott pénz is érvényes, amin alig
lehet elolvasni a felírást. Bennünk volt,
hogy hány kézen mehetett keresztül egyegy papírpénz, úgyhogy mindig alaposan
megmosakodtunk fizetés után, és volt ná-
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lunk fertõtlenítõszer is. Olcsón viszonylag
jó szolgáltatásokat lehetett kapni. Hat évvel ezelõtt volt olyan szállás, ahova ma már
biztosan nem tenné be turista a lábát, mert
szutykos volt, nem volt víz, villany, szaladgáltak az ágyban a poloskák. Most nem találkoztunk ilyen szállással. Éjszakánként
alig néhány ezer forintnyi összegért szálltunk meg elõkelõ szállodákban. Olyan elõfordult, hogy nem volt meleg víz, vagy villany folyamatosan.
– Milyen az ország zászlaja?
– Nagyon színes zászlaja van, ami az afrikai
országokra jellemzõ. A 19. század vége óta
használják a zászlót, valószínûleg az akkori
uralkodócsalád színei tükrözõdnek benne.
Minden tartománynak saját zászlaja is van.
– Mik a szimbólumai még Etiópiának?
– Híres az etióp kávé. Nagy kultusza van a
kávénak az országban, melyet a törökökhöz hasonlóan isznak. Sikeresek a távfutóik, de a foci is népszerû, csak nem ûzik, hanem nézik. Van néhány dolog, amit nem
hozzájuk kötünk, pedig Etiópiában található. Ott került elõ a 3,2 millió éves,
Lucynek nevezett emberelõd, egy homo
habilis élõlény csontváza. A 70-es évek ele-
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jén felfedezett maradványok a legismertebb régészeti õsemberleletek közé tartoznak. Az Etiópok legendája szerint õk õrzik
a frigyládát, amiben a tízparancsolat van.
Igaz, hogy csak egy ember láthatja a kõtáblasort, a frigyláda õrzõje, de õ nem beszélhet senkinek róla. Megvan a templom,
ahol õrzik, oda lehet menni megnézni az
épületet, de be nem lehet menni. Kevés
olyan ország van, ahol a vezetõk a kezdetekig vissza tudják vezetni a családjukat. Az
etióp császárok, akik közül 1973-ban bukott meg az utolsó, vissza tudják vezetni
Salamon koráig a császári dinasztiát. Az
etióp történelem kezdetei Salamonig nyúlnak vissza. A Bibliában is szerepel Salamon és Sába királynõjének násza. Sába királynõje, Makeda a mítosz szerint meglátogatta Salamont, akinek megtetszett a királynõ és elcsábította. Makeda nem akart
elõször kötélnek állni, és abban egyeztek
meg, hogy ha kér valamit Salamontól, akkor Salamon is kérhet valamit tõle. Salamon trükközött egy kicsit: nagyon sós vacsorát szolgáltatott fel a királynõnek, aki
emiatt kénytelen volt egy pohár vizet kérni. Így már kérhetett Salamon is… Sala-
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mon és Makeda nászából született meg közös gyermekük, Menelik, aki az elsõ uralkodója Etiópiának. Sába hazatért Etiópiába, ott szülte meg Meneliket, akirõl Salamon nem is tudott, míg fia meg nem látogatta õt Jeruzsálemben. Menelik ekkor
hozta magával a frigyládát, melyet az
Akszúm nevû városban õriznek ma. A salamoni gyökérnek érezhetõ a hatása az etióp vallásban is: keresztények ugyan, de sok
kötõdésük van a zsidó valláshoz, sõt, az etióp népek között volt egy népcsoport, akik
azt tartják magukról, hogy eltévelyedett
zsidó törzs, õk a falassák. A 20. században,
a 70-es években az éhínségtõl Izraelbe menekítették többségüket, de nem egyszerû a
sorsuk, mert – habár a vallásuk ugyanaz –
külsõleg eltérnek a zsidóságtól, és idegenként tekintenek rájuk Izraelben.
– Melyik keresztény irányzathoz tartoznak?
– Elõbb lett államvallás a kereszténység
Etiópiában, mint a Római Birodalomban:
a 4. század elején, a niceai zsinat elõtt.
Ezért ez a kereszténység legõsibb verziója,
melyet koptnak is hívnak, nincsenek meg
benne a dogmatikus dolgok. Azért is maradhatott fenn ilyen formában, mert jött az
iszlám és elválasztotta a többi kereszténytõl õket, így elszigetelten õrizhették a kereszténységüket. Ezért is van sok zsidó
elem a vallásukban.
– A kopt egyház központja Etiópiában
van?
– Sok kopt van Egyiptomban is. Az etiópok
az 1950-es években váltak le az alexandriai
egyházról és alakítottak önálló egyházat.
Liturgiájukban keresztények, de sok dologban mégse. Nincs meg náluk a hét
szentség, de tartják a sabbatot. Nagyon
vallásosak. A keresztények mellett léteznek az országban különbözõ törzsi, animista vallások, és a mohamedán vallás is
erõs a délkeleti részen (a lakosság közel
harmada muszlim), de nincs a vallási közösségek között konfliktus.
Folytatjuk.
Hargitai–Kiss Virág
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Cecei sulibörze
Versenyeredmények

2018. június 14. Bogárd és Vidéke

Ker-tész Szövetkezet egy rajzpályázatot hirdetett „Mátyás király
és az aranyalma története” címmel. Boros Zsanett 6. osztályos tanuló a pályázaton III. helyezést érte el és 10.000 Ft-os sporteszközutalványt nyert! Pajor Petra 3. a osztályos tanuló a Móra Kiadó által szervezett Mini Lük bajnokság megyei döntõjén 1. helyezést ért, amellyel jogot szerzett arra, hogy Fejér megyét képviselje az országos döntõn. A június 1-jén, pénteken a Fõvárosi Növény- és Állatkertben megrendezett finálén Petra az elõkelõ 4.
helyezést érte el. Ugyancsak június 1-jén került sor a hagyományos székesfehérvári Visteon Kémiaversenyre. Iskolánkat a
Lehota Eszter, Nagy Nándor és Markó Viktor alkotta háromfõs
csapat képviselte eredményesen. Felkészítésüket köszönjük
Csajtainé Szabó Ágnes tanárnõnek. Minden versenyzõnknek és
felkészítõiknek nagyon köszönjük a sok munkát, amivel ilyen
sikeresen képviselték magukat és iskolánkat! Büszkék vagyunk
rájuk!

Vizsgával egybekötött
zongora-bemutató
2018. június 6-án, szerdán rendezték meg a Cecei Általános Iskolában a Violin Mûvészeti Iskola cecei zongora tanszakos diákjainak bemutatóval egybekötött zongoravizsgáját. Doffkay Frigyes
A tanév végén több olyan verseny és
pályázat eredményét kaptuk meg,
amelyeken iskolánk tanulói eredményesen szerepeltek. A Cecei Általános Iskolából két csapattal neveztünk az idei évben a HEBE Országos Idõutazó Ötfordulós Történelmi Versenyre. Südi László tanár
úr támogatásával két kétfõs csapat
kapott elismerést a szervezõktõl. A
Varga Janka és Török Dorina alkotta 5. évfolyamos csapat az országos 31. helyezést, az Enyedi Gitta,
Althammer Klára 8. évfolyamos csapat az országos 25. helyezést
érte el. Az intézményünk iskolagyümölcs-szállítója, a Balaton
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tanár úr diákjai nagy szorgalommal készültek a bemutatóra, amin
a szülõk, hozzátartozók mellett Puskásné Radó Ágnes, a mûvészeti iskola vezetõje is részt vett. Minden diák sikeresen felkészült
a saját és négykezes darabjaival. A vizsgával lezárult az idei tanévük, melyrõl a bizonyítványt pénteken vehetik át.
Jövõre reméljük, hogy folytatódik zenei pályafutásuk a zongora
tanszak folytatásával! Szép nyarat kívánunk számukra!

Gyermeknap
A tanév végéhez és az egyéb gyermeknapi rendezvényekhez igazodva az utolsó hét hétfõjén rendezték meg a Cecei Általános Iskolában a gyermeknapi programot a helyi diákönkormányzat és a
Cecei Iskoláért Közalapítvány támogatásával.

A gyerekek nagy izgalommal készültek, hiszen már jó elõre tudták, milyen sok programmal készültek számukra nevelõik. 9 órától a helyi Egészségfejlesztési Iroda támogatásával ugrálóvárban
játszhattak az alsóbb évfolyamosok, majd az év közben a TEIS
Program keretében megrendezett „szünetek focija” döntõkre került sor, Borosné Asbóth Ilona és Király László koordinálásával.
Ezután a különbözõ korosztályok kézilabdában is összemérték
tudásukat Földi Józsefné szervezésében.
11 órától vette kezdetét a fabatkagyûjtés, vagyis az ügyességi feladatok egyéni végzése, amiért a gyerekek kis lapocskákat kaptak,
amit a helyi diákönkormányzat „boltjában” válthattak be ajándékokra, a pénzügyi tudatosságukat is formálva.
Mindeközben az aulában Sebestyén Éva saját felajánlásaként finom, hideg gyümölcsös innivalókkal várta a szomjas diákokat. A
lekváros lepényevéshez a finom lepényeket Redzsepi Senazi
ajánlotta fel, aki nagylelkû támogatója továbbra is az iskolának,
noha a gyermekei már az egyetemen és a gimnáziumban folytatják tanulmányaikat.
Szeretnénk megköszönni mindazoknak a közremûködését, akik
támogatták a Cecei Általános Iskola gyermeknapi rendezvényének sikeres megvalósulását!
Szabóné Várady Katalin igh.

#zöldenjobb a Cecei Óvodában
Óvodánk idén is csatlakozott a környezetvédelmi mozgalomhoz. Ezen a napon a gyermekek zöld pólóban érkeztek, készítettünk egy csoportképet, majd az Italos Karton
Környezetvédelmi Egyesülés felhívására megosztottuk a
képet az interneten. Országszerte több száz óvoda és általános iskola csatlakozott annak érdekében, hogy felhívják
a figyelmet a környezetvédelemre, szelektív hulladékgyûjtésre. Intézményünk „Zöld Óvoda” címmel rendelkezik, így próbálunk minden olyan mozgalomban részt
venni, amivel a környezettudatosságra nevelhetjük a
gyermekeket, és kifejezhetjük a környezetvédelem iránti
elkötelezettségünket. Természetesen nemcsak ezeken a
napokon törõdünk környezetünkkel, hanem arra ösztönözzük a gyermekeket, hogy mindennapi igényükké váljon a fenntartható, környezettudatos életmód.
Cecei óvoda

10

HITÉLET

KAPHATÓ
Hargitai Lajos

VÁNDORLÁSOK
KÖNYVE

TÉGLÁK
A FALBAN

címû kötete

kapható a szerkesztõségben
2.500 Ft-os darabáron.

Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy drága édesanyánk,

NAGY KÁROLYNÉ
szül. Fábián Katalin,
életének 84. évében,
méltósággal viselt betegségében
csendesen megpihent.
Temetése 2018. június 15-én, 17 órakor
lesz a sárszentmiklósi temetõben.
Köszönjük mindazoknak,
akik utolsó útjára elkísérik,
gyászunkban osztoznak.
Gyászoló család

2018. június 14. Bogárd és Vidéke

AJÁNDÉKPERCEK
„Mindennek rendelt ideje van” Préd 3,1
Az iskola zajos aulájában kis unokámra várakozom, amikor hosszúra nyúlt kamasz fiú
köszön rám.
– Áldás, békesség, Inke néni! Hogy tetszik lenni?
Eközben döbbent együttérzéssel botomra tekint, és vigasztalásul így folytatja:
– De jó volt nyáron a táborban! Még ma is emlékszem azokra a szép énekekre, a történetre, és amit az Úr Jézusról tetszett mondani nekünk.
Amíg a fiú beszél, gyors fejszámolást végzek. Az a bizonyos csendes hét, amelyre emlékeztetni akar, legalább öt évvel ezelõtt volt. Azóta nem találkoztunk, mert elköltöztek, és
egy másik, a lakásukhoz közelebbi gyülekezetbe járnak.
– Örülök, hogy látlak! Annak meg különösen, hogy még emlékszel a csendes héten hallottakra. Jól megnõttél – viszonozom a szokatlanul kedves közeledést. – Hát te kire vársz
itt?
– A kistesómra.
Büszkén kihúzza magát, majd hirtelen lehuppan a mellettem megüresedett székre. Bizalmasan hozzám hajol, közben szemével a színes gyermekáradatot pásztázza, nehogy
szem elõl tévessze a rábízott kistestvért.
– Tessék elképzelni – itt suttogóra fogja a szót –, nagyon nagy „gáz” van otthon. Anya teljesen kivan.
Értetlen arckifejezésem láttán magyarázkodni kezd:
– Szóval nagyon kimerült és minden este sír. Apa meg csak… – a gyerekzsivaj miatt, tán
más okból is, de kivár a folytatással – fekszik a kanapén és bámulja a tévét. Éjszaka hallgatóztam. Onnan tudom, hogy már a válás is szóba került. Teljesen kikészülünk a
tesóimmal. Tessék mondani, velünk mi lesz, ha elválnak? A kicsik folyton engem nyaggatnak, hogy most mit csináljunk?! Hiába magyarázom, nem képesek megérteni, hogy
mi nem tehetünk semmit, mert ez a felnõttek dolga. Tiszta „gáz” ez az egész.
Ijedten az órámra pillantok. Pár perce beszélgetünk, s talán már ennyi sincs arra, hogy
valami vigasztalót mondjak ennek a jogosan kétségbeesett, nagyra nõtt kamasznak.
„Uram, segíts! Adj még egy kis idõt, néhány ajándékpercet, és tõled való szavakat!” –
száll fel szívembõl a gondolati fohász, s már jön is a válasz:
– Azt nem jól látod, hogy ti nem tehettek semmit. Épp te, mint a legnagyobb testvér, tehetsz a legtöbbet ebben a nehéz helyzetben. Ne szégyellj minden este térden állva könyörögni az Úrhoz segítségért. Ha a kicsik látják, hogy szívbõl, hittel imádkozol, akkor õk is
ugyanezt fogják tenni. És az Úr Jézus, a nagy gyermekbarát segíteni fog. Egyedül Õ tud
segíteni. Az Ige is erre bátorít: „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején…” Olvasd
csak el otthon figyelmesen az 50. zsoltárt. Ám ezen felül is sok mindent tudtok még tenni.
Azt mondtad, anya nagyon fáradt. Hát lepd meg azzal, hogy mire hazajön, elmosogatsz,
vagy valami házimunkát vállaljatok át tõle. Például kerékpárral sokkal könnyebb és gyorsabb hazavinni a bevásárlókosarat, mint anyának gyalogosan. De a legfontosabb az, hogy
ti, gyermekek, nap mint nap hittel könyörögjetek az Úrhoz szüleitekért. És valljátok meg
elõtte a mulasztásaitokat is. Kérjétek az Õ bocsánatát, tiszta, új szívet, nyitott szemet,
segítõ kezeket és serény lábakat.
A mosolygós kistestvér megjelenése véget vetett rövid beszélgetésünknek, amit azóta a
magam részérõl az Úr elõtt folytatok érettük.
A tél elteltével a buszvégállomáson váratlanul összefutok a gyerekek anyukájával. Én hazaérkezem, õ a város felé indul. Ritkán találkozunk. Ilyenkor mindig a gyerekekrõl mesél: gondokról, örömökrõl, mibõl mennyi van a szívben. Az indulásig alig pár percünk
marad. Ajándékpercek. Õ a busz ajtajában áll, én lentrõl hallgatom. Ömlik belõle a szó:
– Képzeld, van valami jó hírem is. A napokban, mire hazaértem, elmosogattak a gyerekek. Ragyogott a konyha. Azt hittem, nem jól látok. Közben a hatásra várva épp úgy mosolyogtak, mint ott a kosárkádban azok a szép piros almák. Tegnap pedig a nagyfiam jött
elém kerékpárral a csomagjaimért. Mintha kicserélték volna õket.
– Hátha épp ez történt? – teszem fel cinkos mosollyal az eldöntendõ kérdést, de ekkor
könyörtelenül megszólal az indulást jelzõ csengõ. Vége az ajándékperceknek. Az ajtók
bezárulnak. Már köszönésre sem marad idõ. Mosolyogva integetünk. A busz sietõsen útra kél. De talán jobb is, mert már úgy sem tudnám tovább kordában tartani a titkaimból
felfakadó hála könnyeit.
Hazafelé tartok. Diszkréten törölgetem az arcomat. Közben felragyog elõttem a napi újszövetségi igénk drága üzenete:
„Minden lehetséges annak, aki hisz!” (Márk 9, 23)
De jó, hogy Õ is olvassa!
Sz.-né M. Inke

Forrás: www.mera.hu
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A Kinizsi
utcai árokról

Egy kis történelem

Gimnazistakoromban vagy ezerszer hallottuk az aktuális, Moszkvából ránk parancsolt
jelszót: „El a kezekkel Koreától!” Ugyanis ekkor volt a koreai háború, amelyrõl a maiak
szinte semmit nem tudnak. A második világháború végén a Szovjetunió a koreai félsziget
északi felét, az amerikaiak a déli felét foglalták el. A szovjetek az egészet akarták, elindították a csapataikat, a déliek visszavágtak, az agresszió miatt az ENSZ is beszállt,
1950-ben õrületes csihi-puhi kezdõdött el a két fél között. Kapaszkodjunk meg: legalább
ötmillió ember került a tömegsírokba. Ezzel a dicsõ eseménnyel kezdõdött a hidegháború, a huszadik század második felének tönkretevõje. 1953-ban elhallgattak a fegyverek,
meghúzták a határvonalat, de békekötés ma sincs. Északon kommunizmust szerveztek a
Kim-dinasztia vezetésével. A jelszó: „Mindent a hadseregért!” Sorban robbantották föld
alatt a kísérleti atombombákat, interkontinentális rakétákat készítettek, Kim Dzsong
Un már azzal fenyegetõzött, hogy New Yorkot is elérik a rakétáik. Tudni kell, hogy eközben az országában 2 millióan haltak éhen. Nem tévedés! Adat van rá: egy apát elítéltek,
mert megette a két kisgyermekét. Más kannibalizmusok híre is eljutott a világhoz. Vidéken fedél nélküli hordák bolyonganak, rabolnak. Kétszázezerre becsülik a politikai foglyok számát. De mi van délen? Délen, kérem, kapitalista virágzás indult, például
elárasztották a fél világot az autóikkal. Küldték az északi testvéreknek az élelmiszersegélyeket, amelyeket azonban az északi katonatisztek elloptak.
Na most!
Amerika elérkezettnek látta az idõt
arra, hogy kihúzza a helyzet méregfogát, az észak-koreai atomfenyegetést.
Trump elnök úgy gondolta, kihasználja Észak-Korea rémes szûkölködését,
kivetette a horgot. Észak vezére kis
húzódozás után bekapta. Találkoztak,
voltak nagy kézfogások, aláírtak valamit. Kimék teljesen leszerelik az
atomarzenált, cserébe megjön oda is a
jólét. Japán, amely egyedül a világon Fotók: internet
kétszer is magkapta az atombombát,
megriadt. Miniszterelnöke figyelmeztetett: Észak-Korea már sokszor hazudott, becsapta a világot, nem szabad nagyon hinni nekik.
Itt tartunk.
Vannak kemény kérdések. Elõször is: szabad-e hinni, lesz-e leszerelés? Aztán meg: hogy
lehet az éhínségbõl jólétet csinálni? Szabadon engedik a foglyok százezreit? Azok elfelejtik az embertelen kínzatást, békésen megebédelnek, alszanak, és nem óhajtják lenyakazni Kimet és csoportját? És a legfájdalmasabb kérdés, a kérdések kérdése: a Korea-szimptóma, mint az emberi történelem egyik alapproblémája. Van ugye két Korea.
Valaha egy állam volt, egységes gazdaság, egyenlõ esélyek, minden koreai koreai volt. A
világpolitika tréfája nyomán kettévált. Úgy adódott, hogy az egyik felén éhen halnak, a
másik felén ragyogó Hyundai kocsikkal száguldoznak. Mitõl van ez? Hogy jutott idáig a
helyzet? Miért vannak rém-államok? Miért ünneplik tapsorkánnal, miért van
monumentális szobruk azoknak, akik az elnyomorodást okozták?
Azt mondják, „A történelem az élet mestere”, „Historia est magistra vitae”. De mire tanít?
Van, aki el tudja magyarázni?
L. A.

Névtelen levélként a Kinizsi utca ároképítési munkálataival kapcsolatban érkezett
kritika szerkesztõségünkbe, ebbõl idézek:
„A Kinizsi utcában az árok, ki tudja miért,
nem azon az oldalon húzódik, ahova a víz
folyik. Városvezetõ(i)nk szemszögébõl valami jelentõsebb befolyásoló tényezõ volt,
mint a fizika és a józan paraszti ész. De biztosan majd az okosok kedvéért a tócsa bele
fog mászni az árokba, amit a mellékelt
fényképek készítéséig csak azért nem tett
meg, mert várta, hogy árokban várakozó
társa átadja a helyét. Abból a sok betonból,
amit feleslegesen elpacsáltak az árkokba,
mert embermagasságban kiásták, majd
derékig visszabetonozták, csinálhattak
volna járdákat, amire nagy szüksége lenne
a településnek, vagy akár a már rég beharangozott kerékpárútnak is elteríthették
volna. De a tapasztalatok azt mondatják
velem, hogy sem gyalog-, sem kerékpárút
nem fog addig készülni, amíg valaki az életével nem fizet. A Köztársaság út a nap
minden szakában életveszélyes; az autók,
bár óvatosak és nem száguldanak, de életveszélyesen közel hajtanak el a bizonytalan, kerékpárjukkal könnyen megbillenõ
idõs emberek és a táskával a hátukon kerékpározó gyerekek mellett.”

A kivitelezõ Szegletkõ Kft. részérõl ifj.
Nagy Lászlónak jeleztem a panaszt. A cég
vezetõje elmondta, hogy õk (a 2010 elõtt,
még az elõzõ testület idején készült –
szerk.) engedélyeztetett tervek alapján
dolgoznak, attól nem térhetnek el – bármi
is a saját szakmai meglátásuk –, mert az ellenõrzõ hatóságok a tervek alapján vizsgálják az elvégzett munkát. A Kinizsi utca
egyenetlenségébõl adódó problémát egy,
az út másik oldalán futó árokkal, vagy újraaszfaltozással lehetne megoldani véleménye szerint, de ez nem a kivitelezõ, hanem
a megrendelõ döntési körébe tartozik.
Dr. Sükösd Tamás polgármesternek szintén tolmácsoltam a lakossági észrevételt.
Neki Tóth Béla képviselõ is jelzett már ez
ügyben. Várhatóan testületi ülésen is téma
lesz a Kinizsi utca.
Hargitai–Kiss Virág
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Visszavonták a tûzgyújtási tilalmat Fejérben
Június 9-étõl visszavonták a Fejér megye területén lévõ erdõkre és fásításokra, valamint ezek határaitól számított kétszáz méteren
belüli területre korábban kiadott általános tûzgyújtási tilalmat.
A tûzgyújtási tilalom közzétételének rendje 2017 szeptemberétõl megváltozott. A tûzgyújtási tilalom ettõl az idõponttól kezdve
nem miniszteri vagy erdészeti hatósági határozatban kerül kihirdetésre, hanem a fokozott tûzveszély idõszakának területi meghatározásával és közzétételével. Az aktuális tûzgyújtási tilalomról az www.erdotuz.hu, vagy a www.katasztrofavedelem.hu honlapon
elhelyezett térképen tájékozódhatunk.
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

ORVOSI ÜGYELET
MÛKÖDÉSI RENDJE ÉS HÍVÓSZÁMA:

Heti idõjárás

HÉTKÖZNAP hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00 óráig, pénteken 12.00 órától másnap 7.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 7.00
órától másnap 7.00 óráig.

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

HÉTFÕ, DR. SOMOGYVÁRI KATALIN, 06 (20) 555 3369;
KEDD, DR. CSANÁDI JÓZSEF, 06 (30) 540 3598;
SZERDA, DR. FARKAS JÁNOS, 06 (20) 927 9213;
CSÜTÖRTÖK, DR. JARABIN JÁNOS, 06 (30) 928 5500.
Hétfõtõl péntekig, 7.00 órától a rendelés megkezdéséig
a Sárbogárd város területén mûködõ
HÁZIORVOSOK ORVOSI KÖRZETENKÉNT
SÜRGÕSSÉGI ESETEKBEN RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK.
A következõ napokban is folytatódik a változékony, záporokkal, zivatarokkal tarkított idõjárás. A szerdai frontrendszer
mögött a nyugati megyékben a megélénkülõ északi széllel várhatóan péntekig jelentõsebben lehûl és stabilizálódik a levegõ,
de elszórtan esõ, zápor az egész országban várható. A mostani
számítások szerint a hétvégén ugyanakkor már ismét egy tõlünk délre lefûzõdõ magassági hidegcsepp, és hozzá kapcsolódóan egy ciklonáris mezõ alakíthatja az idõjárást. Így keletiesre forduló áramlással fölénk húzódhat mérsékelten meleg, labilis légtömeg, ismét szórványosan zivatarokkal. A hûvösebb
pénteki nap után a hõmérséklet visszatér az eddig megszokott,
átlagostól néhány fokkal melegebb tartományba: szombattól
ismét 23 és 29 fok között alakul a csúcshõmérséklet, és a kora
hajnali órákban is csak 13 és 19 fokig csökken a hõmérõ higanyszála.
Hétfõ délután ismét hidegfront érkezhet, mely sokfelé okozhat hevesebb zivatarokat, kedden pedig elmaradhatnak a délutáni zivatarok, bár a hõmérséklet legfeljebb 1-2 fokkal mérséklõdhet.
www.metnet.hu

HÁZASSÁGKÖTÉS
A következõ pár kötötte össze hivatalosan is élete fonalát Sárbogárdon:

REIZINGER GABRIELLA
lajoskomáromi lakos és
PATAKI ÁDÁM GÁBOR
csákberényi lakos június 9-én.
A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házaspár hozzájárulásával tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást, a nehézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!
Szerkesztõség
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A Sárbogárdi Járási
Hivatal
elérhetõségei és
ügyfélfogadási rendje:

A részvétel
kötelezõ!

Kormányablak Osztály
ügyfélfogadása

Július elsején indul az
Online Számla rendszer

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

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

hatósági és szociális igazgatási
hatáskörök tekintetében
ügyfélfogadás
hétfõ 8.00–11.30, szerda 8.00–11.30 és
12.30–15.00,
péntek 8.00–11.30

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

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

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

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

A megfelelõ adatszolgáltatás részleteirõl minden információ fellelhetõ a NAV
Online Számla aloldalán. Részletek,
tesztelési lehetõség, mûszaki leírások
magyarul, angolul és németül:
https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/.

A nyári munkát vállaló diákok a
közteherviselés szempontjából felnõttnek számítanak. Bejelentésükre,
adózásukra – a diákszövetkezeten keresztül vállalt munka kivételével –
ugyanolyan szabályok vonatkoznak,
mint más munkavállalók esetében.
A diákok szülõi engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidõben
már a 15 éves nappali tagozatos tanulók
is vállalhatnak munkát, ha általános iskolába, szak-, vagy középiskolába járnak. A munkavállaláshoz adóazonosító
jelre van szükség, ezért ha a diák még
nem rendelkezik vele, vagy elvesztette
az adókártyáját, akkor azt a NAV-nál
tudja igényelni a 18T34-es nyomtatványon.
A munkavégzésrõl szóló megállapodás
elõtt célszerû a leendõ munkáltatót ellenõrizni a NAV honlapján az „Adatbázisok” rovatban, a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégeknél
ugyanis kockázatos munkába állni.
A diákmunkával szerzett jövedelem –
néhány foglalkoztatási formát kivéve –
adóköteles. A személyi jövedelemadó
mértéke 15 százalék, amit a munkaadó
adóelõlegként von le a diák bruttó jövedelmébõl. Ha munkaviszonyban, vagy
biztosítást eredményezõ megbízási jogviszonyban dolgozik a tanuló, akkor
egyéni járulékot is kell fizetnie, melyet
szintén a munkáltató von le. A foglalkoztatónak az adóévi összes jövedelemrõl és a levont közterhekrõl igazolást
kell kiállítania 2019. január 31-éig, amire a diáknak jövõre szüksége lesz a
NAV által készített személyijövedelemadó-bevallási tervezet ellenõrzéséhez.
Munkaviszony esetében ragaszkodni
kell az írásban megkötött – alapbért,
munkakört, munkaviszony idõtartamát, jellegét és a munkavégzés helyét
tartalmazó – munkaszerzõdéshez, mely
csak a törvényes képviselõ hozzájárulásával érvényes. A munkaviszony alapján létrejött biztosítási jogviszonyt a
munkáltatónak be kell jelentenie a
NAV-hoz. A munkaszerzõdésben a felek megállapodhatnak havi, heti, napi,
vagy órabérben, vagy teljesítménybérben is, a diáknak azonban meg kell kapnia a minimálbért, ami napi 8 órás foglalkoztatásnál havonta bruttó 138.000
forint.
Ha a diákok egyszerûsített foglalkoztatás (alkalmi, vagy idénymunka) keretében dolgoznak, akkor ebben az esetben
nem kötelezõ a szerzõdést írásba foglalni.
A diákok foglalkoztatásáról bõvebb információ olvasható a 72. számú Információs füzetben, a www.nav.gov.hu oldalon.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

2018. július elsejétõl éles üzemben fogadja a vállalkozások számláinak adatait
az Online Számla rendszer. A csaknem
fél éve tartó tesztüzembõl még három
hét van hátra a számlázóprogramok fejlesztésére, vagy egy adatszolgáltatásra
felkészített számlázóprogram beszerzésére. A kötelezõ adatszolgáltatásra való
felkészüléshez minden információ megtalálható a NAV Online Számla aloldalán.
Július elsejétõl minden olyan számláról,
amelynek belföldi adóalanyra áthárított
áfa-tartalma minimum 100 ezer forint,
adatot kell küldeni a NAV-hoz. Az adatküldést legkönnyebben számlázóprogram használatával lehet megvalósítani,
mert ebben az esetben az adatszolgáltatás gépek közötti kommunikáció keretében megtörténik. Olyan számlázóprogramra van szükség, amely alkalmas arra,
hogy az adatokat automatikusan továbbítsa az Online Számla rendszerbe.
Az adatszolgáltatás azoknak is kötelezõ,
akik kézzel kiállított számlákat, azaz
számlatömböt alkalmaznak. Amennyiben ezen a számlán az áfa legalább 100
ezer forint, öt napon belül, ha pedig eléri
az 500 ezer forintot, a kiállítás utáni napon kell elvégezni az adatszolgáltatást
manuális feltöltéssel. Az eddig számlatömböt használó vállalkozásoknak is érdemes megfontolni az áttérést a jóval kevesebb adminisztrációval járó számlázóprogramokra.
A NAV ingyenes, egyszerû, gyors és az
adatszolgáltatásra is alkalmas számlázóprogrammal, a hamarosan elérhetõ Online Számlázóval segíti a vállalkozásokat.
A számlaadatok beküldésének feltétele
a regisztráció, amelyre a cégek képviselõinek június közepétõl nyílik lehetõségük.
A felkészüléshez szükséges információkról a NAV ügyfélkapus tárhelyre érkezõ elektronikus levélben tájékoztatja
a vállalkozások törvényes képviselõit. A
regisztrációhoz és esetleges további információk eléréséhez célszerû ellenõrizni a tárhelyhez való hozzáférést, illetve
annak, aki ilyennel nem rendelkezik, érdemes mielõbb ügyfélkaput nyitnia.
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SPORT

További fejlesztések
a bogárdi pályán

A Sárbogárd SE tovább fejleszti a sárbogárdi sportpályát és öltözõt a TAO-program keretében, 63.203.530 forint támogatásból és
25.788.490 Ft önerõbõl, azaz összesen 88.992.020 forintból.

2018. június 14. Bogárd és Vidéke

SÍC – hírek, eredmények

Egyesületünk utánpótlás-versenyzõi 2018. június 10-én
részt vettek a 2017/2018. évi
SULI ÍJÁSZ BAJNOKSÁG
döntõjén, ahova az ország számos pontjáról érkeztek diákok. A döntõt kvalifikációs
versenyek elõztek meg, és az
ott szerzett eredményeket vitték a döntõbe. Így a legjobb
kvalifikációs eredmény és a

Ennek köszönhetõen egy fûnyírótraktor, öltözõszekrények, vizsgálóágyak, hordágy, mosógép, szárítógép, labdafogó hálók, egyéb
sportfelszerelések kerültek, illetve kerülnek beszerzésre. A nagy
pályán öntözõrendszert építettek ki olyan mélyen, hogy a késõbbi
talajcsere véghez vihetõ legyen az öntözõrendszer bolygatása nélkül. Kerítés épül, járda, rámpák, elõtetõk, és térköves burkolatot
kap az udvar. Ugyanakkor az öltözõépület belsõ felújítása is folytatódik a délkeleti és nyugati szárnyakban, valamint fejlesztik az
elektromos hálózatot. A közel 89 millió forint 10,5 millió forint
személyi költséget (edzõi és gondnoki bért) is tartalmaz.

Ifj. Nagy László lapunknak elmondta, hogy a jövõben céljuk még
az egész sárbogárdi sportkomplexum körbekerítése, egy nagy mûfüves pálya kialakítása és parkolók kialakítása.
Hargitai–Kiss Virág

döntõ eredménye alkotta a végeredményt. A versenyzõknek
nemcsak az ellenfelekkel, hanem a nagy meleggel is meg kellett
küzdeniük.
Egyesületünk versenyzõi szép eredményt értek el ennek ellenére
is.
Eredmények
Gyermek fiú: Csik Levente 2. hely
Serdülõ fiú: Batári Szilárd 5. hely, Jászter Botond 7. hely
Kadet lány: Csik Nikoletta 2. hely
Kadet fiú: Szénási Benedek 3. hely, Jászter Zsombor 4. hely
Hobbi íjászkodásra is várjuk egyesületünkbe az íjászat iránt
érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat, hölgyeket és férfiakat, azokat, akik a
szabadidejüket hasznosan akarják eltölteni!
Íjjal a kezében törõdjön többet egészségével! Olimpiai íjászati felszerelést biztosítunk.
Katona Alex, Sárréti Íjász Club Sárbogárd

Bogárd és Vidéke 2018. június 14.
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VÉGE, VÉGE, VÉGE MÁR!
A MLSZ Fejér Megyei Igazgatósága az
U14-es korosztály részére a 2017/2018. évi
bajnokságot két csoportban bonyolította
le. A Sárbogárd csapata a Déli csoportba
került. A csoportban nyolc csapat küzdött
a bajnoki pontokért, a helyezések eldöntéséért. A Sárbogárd U14 csapata kitûnõen
szerepelt és a dobogó harmadik fokán végzett.
Kiemelkedõ és meglepõ eredményekkel a
14 mérkõzésbõl 8 gyõzelem, 1 döntetlen és
5 vereség mellett 83-31 gólkülönbséggel sikerült a harmadik helyet megszerezni.
Az Elõszállás (18-0 és 0-14), a MIE csapata (20-0 és 0-9) az oda-vissza mérkõzések a
kiemelkedõ eredménnyel végzõdtek.
Meglepetésre az Ercsi Kinizsi (5-2 idegenben és 3-9 otthon) és az Iváncsa (3-1 idegenben és 2-3 otthon) ellen nem sikerült
pontot szerezni.
A csapat legjobb mesterlövészei rangsorában Deák Soma 22 góllal a házi gólkirály,
Boda Armand 16 góllal a második és Szalai
Ádám 11 góllal a harmadik.
A dobogón megszerzett helyezést elérõ
csapat tagjai: Derner Péter, Bögyös Botond, Bögyös Bálint, Boda Armand,
Morvai Zsombor, Hollósi Bence, Szalai
Ádám, Tóth Patrik, Deák Soma, Tóth
László, Varga Miklós Csanád, Suplicz
Barnabás, Csõgör Dávid, Palotás Péter,
Gereny Bence, Már Zétény.
A csapat edzõje: Lajtos András.

U14 csapata

Tabella
1. Ercsi Kinizsi
14
2. Baracs
14
3. Sárbogárd
14
4. D.újváros PASE14
5. Iváncsa
14
6. Szabadegyháza 14
7. MIE
14
8. Elõszállás
14

12
8
8
7
6
6
2
0

1 1 118
3 3 97
1 5 83
3 4 56
4 4 56
2 6 77
0 12 12
0 14 6

20 98 37
20 77 27
31 52 25
26 30 24
23 33 22
30 47 20
160 -148 6
195 -189 0

Az U16-os csapatok három csoportba kerültek besorolásra a 2017/2018. bajnokság
megkezdésekor. A Sárbogárd a Déli csoportban játszotta mérkõzéseit. A bajnokság utolsó mérkõzéséig a dobogó legfelsõ
fokára is esélye volt a csapatnak. A hazai
pályán elszenvedett Baracs elleni vereség
(1-4) után szorult a második helyre a csapat. A 26 lejátszott mérkõzésbõl 23 gyõzelem, 2 döntetlen és 1 vereség a mérleg. 164
lõtt góllal szemben 25 a kapott találat.
A csapat és a Déli csoport gólkirálya címet
Gábris Róbert 71 góllal nyerte. Erdélyi
Adorján 40 góljával a második, Sohonyai

U16 csapata
Gyula 10 góljával a harmadik a házi góllövõlistán. A fájó vereség és a két döntetlen
(Mezõfalva 0-0 és az LMSK 0-0) mellett a
23 gyõztes mérkõzés eredménye a szépen
csillogó ezüstérem.
Az ezüstös srácok: Deák Zala, Horváth Attila Roland, Suhajda Martin, Gábris
Róbert, Brúzsa Balázs, Erdélyi Adorján,
Sohonyai Gyula, Brúzsa Tamás, Bíró Bence, Tóth Patrik, Horváth Bálint, Horváth
Áron Máté, Suplicz Barnabás, Deák Soma, Varga Miklós Csanád, Lengyel Szabolcs, Morvai Zsombor, Nagy Dávid, Pap
Dániel, Szemler Zalán.
A csapat edzõje: Bezerédi Ádám.

Tabella
1. Baracs
2. Sárbogárd
3. Aba–Sárvíz
4. Mezõfalva
5. Ercsi Kinizsi
6. Sárosd
7. LMSK
8. Vajta
9. Videoton B. K.
10. Enying
11. L. komárom
12. Polgárdi
13. Sz.battyán
14. Elõszállás

26 24
26 23
26 20
26 18
26 18
26 12
26 11
26 10
26 10
26 9
26 8
26 6
26 4
26 2

0
2
0
2
1
0
3
2
1
2
1
0
0
0

2 190
1 164
6 180
6 159
7 124
14 123
12 101
14 88
15 76
15 123
17 91
20 71
22 59
24 41

43 147 72
25 139 71
72 108 60
45 114 56
46 78 55
107 16 36
106 -5 36
122 -34 32
144 -68 31
136 -13 29
141 -50 25
175 -104 18
170 -111 12
258 -217 6

Szántó Gáspár
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KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Csanádi József háziorvos
a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 13-16.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 11.00-13.00.

Dr. Farkas János háziorvos
Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597. H-K: 8-12, Sze: 12-16,
Cs-P: 8-12.

Dr. Práger Péter háziorvos
Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007 H: 10-13, K:
13-16, Sze: 10-12 (13 óráig csecsemõ- és gyermektanácsadás), Cs:
10-13, P: 9-12.

Dr. Jarabin János háziorvos
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
11.30-15.30, P: 8-12.

2018. június 14. Bogárd és Vidéke

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

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

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

Dr. Nemes Mária háziorvos

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. H-P: 8-11.30. Csütörtökön terhestanácsadás: 12-13.

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

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

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

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

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

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk, elhullott vagy
elütött állati tetemet fedez fel,
hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Fejér Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Fõosztályát: 00(22)514-300, vagy a kárelhárítási ügyelet telefonszámát:
06(22)514-314

Kéményseprés:
Kémény Zrt. 06(22)550-100. Katasztrófavédelemnél a kéményseprés megrendelése: 1818-as telefonszámon.

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

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

Ha közúton...

KÖZPONTI ÜGYELET H-P: 17-7 óráig, P: 12-7 óráig,
hétvégén és ünnepnapokon 7-7 óráig
Ady Endre út 79-83., 06 (70) 370 3104
MENTÕSZOLGÁLAT / MENTÉSI HÍVÓSZÁM: 104
ABAI RENDELÕINTÉZET – ÜGYELET:
Aba, Felsõkörtvélyes, Káloz, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Sárosd, Soponya: Aba, Dózsa Gy. út 47/d.,
06 (22) 593 010.
Munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

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

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

(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126, 06(25)520-150,
ügyelet: 06(30)552-4904. Megyei utak esetén a 06(22)316-271, országos
útinform: 06(1) 3227-052, 06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés
Menetrendi információk:
távolsági busz: KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ:
Székesfehérvár, autóbuszállomás, telefon: 06(22) 514-714
MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).
Helyi buszjárat: Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság:
06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25) 520-260, 06(25) 520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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Megbízható, gyakorlattal rendelkezõ, vagy akár pályakezdõ

MEZÕGAZDASÁGI GÉPKEZELÕT
keresünk.
Feladatok: talajmunkák, vetés, mûtrágyaszórás.
Önjáró permetezõ ismerete elõnyt jelent.
Rugalmas munkaidõ, versenyképes jövedelem.
Jelentkezéseket az iroda@agroaba.com e-mail-címre várjuk.

ÖNJÁRÓ PERMETEZÕNKKEL
BÉRMUNKÁT VÁLLALUNK.
A gép hasmagassága 2 m, állítható nyomtávú.
Keret: 36 m, automatikus sorkövetõvel ellátott,
így a taposási kár kevesebb.
Ár 100 ha fölött: 3.500 Ft/ha + 400 Ft/ha vízhordás.
Agro-Aba Kft.
Tel.: 06-22/728-001, 06-20/465-0044

A FATIMAI BOLDOGASSZONY ÁLTALÁNOS ISKOLA
pályázatot hirdet 2018. szeptember 1-jei kezdéssel
a következõ munkakörökre:

a) TELJES ÁLLÁSÚ MUNKAKÖR:
magyar-bármely szakos tanár (angol szakpár elõny)
A jogviszony idõtartama: határozatlan idejû munkajogviszony.
Szolgálati lakás megoldható.

b) ÓRAADÓ TANÁROKAT (megbízási szerzõdés alapján)
keresünk felsõ tagozatban
angol nyelv, informatika, fizika, kémia,
testnevelés, rajz és ének tanítására.
A munkavégzés helye: 7012 Alsószentiván, Béke út 112.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak az iskola címére történõ megküldésével

(7012 Alsószentiván, Béke út 112).
Elektronikus úton az

iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu e-mail-címen keresztül.
További információ: a kissattila@bela-aszentivan.sulinet.hu
e-mail-címen Kiss Attilától kérhetõ.
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Redõnyös 06 (30) 966 8446
Eladó minõségi tûzifa, cser hasított 3100
q/Ft, száraz hasított tölgy 3500 q/Ft, akác
kugli 3500 q/Ft, akác hasított 3600 q/Ft. Ingyen házhoz szállítással. Érdeklõdni: 06 (20)
406 9267
Borászati kellékek, rotációs kapa, elektromos betegágy, bútorok eladó. Érdeklõdni: 06
20 849 2078
8 kilós libák, különbözõ fajta húsgalambok
eladók. Érdeklõdni 19 óra után a 06 (25)
463 409-es telefonszámon.
Elajándékoznék gyönyörû kiscicákat Pusztaegresen. 06 (30) 241 5537

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben
is látható!
GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása
06 30 440 5790
AUTÓSZERELÕ KOLLÉGÁT
KERESÜNK
sárbogárdi autószerelõ mûhelybe.
Telefon: 06 30 853 4977
ÓBUDA FREKVENTÁLT HELYÉN,
dunamenti, Margitsziget és
Óbudai Egyetem közelében, 54 m2-es,
FELÚJÍTOTT, BÚTOROZOTT LAKÁS
ELADÓ.
Érdeklõdni: 06 20 2011 314
FUVAROZÁST VÁLLALOK.
06 20 4244 674
ÁPOLÓNÕT KERESÜNK
sérült kislányunk mellé napi 8 órában.
06 70 967 7783
KASZÁLÁST, KERTI MUNKÁT
VÁLLALUNK.
06 30 623 3681, 06 30 522 9504

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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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.
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