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ÁRAMLÁS
Üzeneteket hordoz az újság, nem csupán ez a lapszám, hanem úgy általában.
Írjuk a sorokat annak ellenére, hogy
olyanokhoz is szólnak, akik nem olvassák, egyáltalán nem olvasnak. Mert
egyre kevesebben olvasnak. Néha úgy
érzem magam, mint a pedagógus, aki
azokhoz intézi korholását, akik jelen
vannak, miközben szavai azokhoz szólnak, akik nincsenek ott. Faramuci helyzet. Akkor hogyan jut el az üzenet? Van
értelme érzelmi, értelmi energiát belefektetni a mondatokba?

KÖNYVHÖZ
KÖTÖTT

Hiszem, hogy igen, hogy nem falra
hányt borsó az írások sora, hanem forrás, aminek a vize utat talál, amibõl ihat
bárki és megitathat bárkit. A helyi társadalom szövetét megannyi ér hálózza
be, köti össze, amin keresztül láthatatlan módon közlekedik e forrásvíz és
minden ember rezdülése. Mindannyian kölcsönhatásban vagyunk. A közöny
és feladás tetszhalott állapotot eredményez. A tõlünk telhetõ következetes, kitartó megtétele áramoltatja a vért az
érháló legtávolabbi zegzugaihoz.
Hargitai–Kiss Virág

FINOMÖNTÖDE
SÁRBOGÁRDON

Írás a
3. oldalon.

Írás a
2. oldalon.

2

INTERJÚ

2018. szeptember 6. Bogárd és Vidéke

Interjú Gyõri Imrével, a Sárbogárdon új üzemet nyitó
MAGYARMET Finomöntöde Kft. ügyvezetõ igazgatójával
– Mikor, milyen indíttatásból alakult a MAGYARMET Finomöntöde
Kft.?
– A MAGYARMET alapjait az MMG Automatika Mûvek állami vállalatnál kell keresni. Az MMG-nek volt egy kis precíziós öntödéje Budapest belvárosában, ahonnan azonban Józsefváros fejlesztése miatt
ki kellett költöznie. Egy zöldmezõs beruházás keretében esett a választás Bicskére, ahol svéd know-how alapján, korszerû berendezésekkel és technológiával 1981-ben indult el a gyártás.
– Kik alapították, vezetik a céget?
– Jómagam már az öntöde építésekor is az MMG-nél dolgoztam mint
gyáregységvezetõ, majd 1981-ben az én irányításom alatt indult el a
bicskei üzem. A privatizáció során, 1993-ban a német Schmidt +
Clemens cég vásárolta meg az öntödét, a magyar vezetést azonban
továbbra is megtartották. Tíz év együttmûködés után a német anyacég eladni kényszerült az addigra már a nyugati piacokon is ismert leányvállalatot. Ügyvezetõként elõnyöm volt a többi érdeklõdõvel
szemben, így ki tudtam vásárolni az öntödét. Azóta száz százalékban
magyar magántulajdonban van a vállalat.
– Milyen termékek elõállításával foglalkozik a cég?

– A MAGYARMET precíziós öntvényeket és beépítésre kész alkatrészeket gyárt a világ minden tájára, a legkülönbözõbb iparágak számára (pl. szivattyúgyártás, élelmiszeripar, vegyipar és petrolkémia,
jármûipar, gyógyászati gépek és eszközök, implantátumok, mérésés irányítástechnika, energetika stb). A Grundfos szivattyúitól kezdve a BMW Mini Cabrio autókon keresztül a londoni olimpia áramellátását biztosító szélerõmûvekig számos alkalmazási területre gyártunk öntvényeket.
– Jelenleg hány fõvel dolgoznak?
– Jelenleg 215 munkatársunk dolgozik Bicskén. Az új sárbogárdi
üzem a tervek szerint 10-15 fõt fog foglalkoztatni, de ez a létszám a
felfutásnak megfelelõen várhatóan bõvülni fog.
– Hol mûködnek telephelyeik?
– Központi telephelyünk Bicskén található. Itt történik a termékek
tervezése, a gyártási folyamat nagy része, valamint az irodai adminisztráció, kereskedelem, számvitel stb. A kihelyezett üzemben az
öntés utáni tisztítási és javítási munkálatok egy része fog folyni.

– A tulajdonosok közt találhatjuk Lengyel Józsefet, aki sárbogárdi
kötõdésû. Õ meddig lakott Sárbogárdon, honnan ismerhetik a helyiek?
– Lengyel József okleveles közgazdász, gazdasági igazgatónk alapi
származású, családot Sárszentmiklóson alapított, itt dolgozott hivatásos katonaként, gazdálkodott és futballozott. 1997-tõl dolgozik
felsõ vezetõként cégünknél, sokáig Bicskén lakott, most Felcsúton él,
innen továbbra is rendszeresen látogatja rokonait.

– E kötõdésen kívül mi motiválta a céget, hogy Sárbogárdon nyissanak üzemet?
– Elsõdleges célunk az üzem létesítésével a kapacitásnövelés. Az elmúlt idõszak gazdasági fellendülése cégünk rendelésállományán is
erõsen érezhetõ. Rendkívül nagy az igény, egyre többet, jobbat és
egyre gyorsabban kell gyártani. A Nyugat-Magyarországra jellemzõ
alacsony munkanélküliség miatt azonban Bicskén nem tudjuk biztosítani a megfelelõ létszámot. Bízunk benne, hogy Sárbogárd térségében megtaláljuk azokat a munkatársainkat, akik szívesen dolgoznának egy nagy múltú, családias, de mégis modern és profi vállalatnál.
Ráadásul ingázniuk sem kell valamelyik távolabbi regionális központba, az otthonukhoz közel tudnak dolgozni.
– Helyileg pontosan hol van az üzem?
– Az üzem kialakítása Sárbogárd sárszentmiklósi városrészén kezdõdött meg, a Satu Kft. telephelyén. A korábban termelõszövetkezeti
gépmûhelyként mûködõ ingatlan a KITE-vel szemben, a 63-as és az
alapi utat összekötõ úton található.
– Milyen kollégákat várnak a csapatba?

"

– Ahogy már említettem, az öntés utáni mûveletekhez keresünk kollégákat: lakatos és hegesztõ szakmunkásokat és betanított munkásokat egyaránt.
Hargitai–Kiss Virág
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KÖNYVHÖZ KÖTÖTT
Interjú NAGY ZSUZSANNÁVAL, a Madarász József Városi Könyvtár vezetõjével, akinek augusztus 20-án Sárbogárd Város Szolgálatáért kitüntetõ címet adományozott a képviselõ-testület.
– Sárkeresztúron születtél, onnan ingázol nap mint nap Sárbogárdra.
– Büszke vagyok arra, hogy a mai napig abban a házban élek, ahol
születtem. Kevesen mondhatják el ezt magukról.
– Kínálkozott volna a lehetõség, hogy elköltözz máshová, hiszen
mindig más településen dolgoztál, mégsem tetted. Mi köt téged
ilyen erõsen Sárkeresztúrhoz, a szülõi házon kívül?
– Szeretek ott lakni, szeretem az embereket, akik nagyon kedvesek, felvilágosultak, nyitottak.
– Hányan vagytok testvérek?
– Van egy három évvel fiatalabb öcsém. Szüleim egykék voltak.
– Csoda, hogy két gyermeket vállaltak.
– Azt mondták, nekik büntetés volt, hogy nem volt testvérük,
ezért lettünk ketten.
– A szüleid élnek még?
– Édesanyám 7 éve, édesapám több mint 30 éve nincs közöttünk.
– Öcséd is a szülõi házban lakik?
– Nem. Mivel a honvédségénél volt, sokfelé helyezték. Dolgozott
Brüsszelben és Madridban is a NATO-központban. Csak én vagyok ilyen röghöz kötött.
– Szüleid mivel foglalkoztak?
– Édesapám a szövetkezetnél dolgozott, édesanyám háztartásbeli
volt. Édesapám sok verset tudott kívülrõl, Arany János volt a kedvence.
– Könyvmoly voltál?
– Igen. Kaptam is könyveket, és a könyvtár is kölcsönöztem. A kis
sámlin elemlámpánál olvastam.
– Közgazdasági vonalon indult a szakmai pályád: a székesfehérvári Finommechanikai Vállalatnál, Volánnál, ARÉV-nél
dolgoztál.
– Eredetileg angol szakra szerettem volna menni a Telekibe, de
édesanyám azt mondta, hogy egy nõ közgazdasági végzettséggel
mindig el tud helyezkedni. Végigkínlódtam a négy évet az iskolában.
– Milyen nyelveket tanultál?
– Orosz és francia. Németet akkor tanultam, amikor munkanélkülivé váltam.
– Jártál valamelyik nyelvterületen?
– Idegenvezetõként a volt Jugoszlávia területén, Ausztriában,
Bécsben jártam, amikor a Volán Utazási Irodánál dolgoztam.
Magyar csoportokat vittünk. Akkor játszott a Videoton az UEFA-kupában, úgyhogy mentem a Vidi után.
– Focirajongó vagy?
– 16 éves korom óta az összes Vidi-meccsen kinn voltam.
– Sportoltál?
– Versenyszerûen sosem, csak hobbiként, bicikliztünk, fociztunk,
pingpongoztunk.
– Milyen munkakörökben dolgoztál?
– Az elsõ munkahelyemen titkárnõ voltam. Amikor a Finommechanikai Vállalat megszûnt, átkerültem a közgazdasági osztályra
a Volánhoz, szintén adminisztrációs munkakörbe. Aztán adódott
a lehetõség, hogy a balatonvilágosi Volán-üdülõben kultúrosként
helyezkedjek el. Az üdülõnek egy falumbeli volt a vezetõje, õ szólt
nekem, mivel tudta, hogy érdekel a magyar és a népmûvelés. A
Volánnál sok kulturális tevékenységet végeztem, mûvészetekkel
foglalkoztam, kirándulásokat szerveztem a Balaton körül. Ami-

kor a Volán Tröszt megszûnt, Székesfehérvárra kerültem, ahol a
volt fõnököm volt az utazási iroda vezetõje. Belföldi és külföldi
utakra vittünk csoportokat.
– 2000 körül váltottál.
– A Szerszámgépipari Mûvekbe mentem át, ugyancsak egy ismerõs révén, mert a Volán nem támogatta, hogy fõiskolára menjek.
Könyvtár-pedagógia szakra jelentkeztem, és amikor a SZIM-ben
– akárcsak más vállalatoknál – megszüntették a könyvtárat, munkanélküli lettem. Szerencsére nem sokáig. A tihanyi újságíró-üdülõben dolgoztam három szezont. Rengeteg érdekes emberrel ismerkedtem meg, mint például Eörsi István, Almási Tamás, Szekfû András, Karafiáth Jenõ, Psota Irén, Székhelyi József,
Kalmár Tibor. Gangsta Zolit, aki az édesapját kereste, nem engedtem be az üdülõbe, mert nem tudtam, ki õ, és annyira szakadt
volt az öltözéke. Sokakat hívtam meg a sárbogárdi könyvtárba
azok közülük, akiket Tihanyban ismertem meg.
– Sárbogárdra mikor és hogyan kerültél?
– 1998 májusában kerültem ide. Munkát kerestem, és mivel Varga Lászlóval együtt kluboztunk annak idején, felhívtam – mint
polgármestert –, hogy van-e Sárbogárdon valamilyen lehetõség.
Mivel Laci nem volt éppen a hivatalban, Varnyu Péterhez kapcsoltak. Õ mondta, hogy Lukács Györgyné Irénke éppen könyvtárost keres.
– Úgy tûnik, jól érzed itt magad.
– Szeretem a sárbogárdi embereket és a munkámat. Azon kevesek közé tartozom, akiknek a hobbijuk a munkájuk.
– Édesapádnak Arany János volt a kedvenc költõje. És neked?
– József Attila. De szeretem Weöres Sándort és Juhász Ferencet
is.
– Innen viszel könyveket?
– Igen, nagyon jó az állományunk. A modern irodalmat és általában a fiatal, nõi szerzõket kedvelem, de mindenevõ vagyok, csak
jó legyen.
– Mekkora a könyvállomány?
– Több mint 80.000 dokumentumunk van, valamint DVD-k, folyóiratok. Sokszor nehéz válogatni, mert ma sok ponyvát adnak
ki.
– Az állományotokkal elfértek az új épületben?
– Nem, a régi könyvtárban is vannak még könyveink, és az iskoláknak is ajándékozunk köteteket. Szívesen együttmûködnénk a régebbi, településrészi fiókkönyvtárak újraindításában.
– Mennyi az olvasóitok száma?
– Ezer-ezeregyszáz fõ, fõleg a középkorosztály. Országos tendencia, hogy folyamatosan csökken az olvasók szám, pedig 16 éves korig ingyenes a beiratkozás. A kölcsönzés mellett számos ingyenes
rendezvényt (kiállításokat, író–olvasó találkozókat, szerzõi és
elõadói esteket, könyvbemutatókat stb.) szervezünk minden korosztály számára. Jó kapcsolatot ápolunk a mûvelõdési házzal és a
Sárbogárdi Múzeum Egyesülettel. Az a célunk, hogy akik eljönnek a könyvtárba, azok érezzék jól magukat. A kitüntetést nem én
egyedül érdemlem, mert csoportmunka az, amit a Madarász József Városi Könyvtárban végzünk. Hála Istennek olyan munkatársaim voltak és vannak, akik mindenben partnerek. Nekünk az
olvasás természetes, és bízom benne, hogy a fiatalabb generációknak is az lesz.
Hargitai–Kiss Virág
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Gazgáz
Fiatalos szófordulattal élve gáz van gazfronton. Sokan nem vágják (átvitt értelemben és szó szerint sem) a vegetációs idõszakban
erõteljes növekedésnek indult növényzetet. Az elhanyagolt területeken pedig elõszeretettel burjánzanak a gazfélék, így a parlagfû is.

A LAKÓK KÖTELESSÉGE VÁGNI
A saját ingatlanukon belül, illetve kívül, az utcafrontokon a lakók
jogszabály szerinti kötelessége levágni a füvet, gazt rendszeresen.
Ugyanilyen lakói kötelesség az ingatlan körüli árkok rendben tartása. Ez nem csak Sárbogárdon van így, hanem az egész országban, már évtizedek óta. Számtalanszor volt már szó errõl testületi
ülésen, a lapunkban, lakossági fórumokon, sokan még sincsenek
tisztában a feladataikkal, hanem inkább az önkormányzatra mutogatnak.
Múlt héten Tinódon, a Hatvani utcában állított meg egy lakó,
szintén az önkormányzatot okolva az utcabeli gazállapotok miatt.
Végigjártam az utcát, és egyértelmûen látszott, hogy van, aki tisztában van a kötelességével, és rendet tart a portája mellett/elõtt,
ott tiszta az árok, míg más tulajdonosok régóta nem vágták le a
gazt, sõt, ágakat, rõzsét pakoltak az árokba, ami biztos útját állja
esõ idején a csapadéknak.
Az önkormányzat csak és kizárólag akkor segít a lakóknak kötelezettségeik elvégzésében, ha valaki egészségi állapota, idõs kora
miatt ezt kéri, és adódik a városnak erre szabad kapacitása.

PARLAGFÛÉRT BÍRSÁG
Iskolapéldája a hanyagságnak a Hatvani utca nyugati végén, a
vasúti sín elõtt lévõ telek, amin méteres parlagfüvet termel a tulajdonos. Igaz, hogy a parlagfû egyes források szerint gyógykészítményekben alkalmazható, de a jelenlegi jogszabály szerint irtása
kötelezõ. Ha valaki ezt nem teljesíti, akkor a hatóság akár 5 millió
forintos bírságot is kiszabhat.
A NÉBIH honlapja felvilágosítást ad arról, hogy amennyiben valaki parlagfûvel fertõzött területet észlel, szóban, írásban, vagy
elektronikus úton tehet panaszt, közérdekû bejelentést az eljárásra jogosult szervhez.

Bejelentést lehet tenni több hivatalnál is, de a legkézenfekvõbb
külterület esetén a körzeti földhivatalnál (Sárbogárd, Hõsök tere
17., tel.: 06 /25/ 508 615, 508 616, 518 020, e-mail: sarbogard@takarnet.hu), vagy a sárbogárdi kormányablaknál (Sárbogárd,
Hõsök tere 2., e-mail: kormanyablak.sarbogard@fejer.gov.hu,
tel.: 06 /25/ 520 290),
belterület esetén az önkormányzatnál (Sárbogárd, Hõsök tere 2.,
tel.: 06 /25/ 520 240) megtenni azt, így a helyszíni ellenõrzések késlekedés nélkül elvégezhetõk.
A bejelentés történhet személyesen, telefonon, levélben, vagy
elektronikus úton.
A bejelentés során meg kell adni a település megnevezését, a terület pontos meghatározását és a beazonosítást segítõ tereptárgyak megnevezését annak érdekében, hogy a hatóság megtalálja a
parlagfû által fertõzött területeket. A terület jellemzõi például:
mezõgazdasági terület-e, mûvelt/nem mûvelt, kultúrnövénnyel
fedett/tarló/kaszált, kultúrnövény faja, parlagfû hozzávetõleges
magassága. Fényképfelvétel, GPS-koordináta is mellékelhetõ.
Ha szeretne visszajelzést kapni a bejelentõ, adja meg a nevét és elérhetõségét, hogy a hatóság vissza tudjon jelezni a megtett intézkedésekrõl, és esetlegesen további információt tudjon kérni a
terület megtalálása érdekében.
Hargitai–Kiss Virág

Középkor
A középkorban a bûnt elkövetõk kezét levágták. Habár már nem a
középkorban élünk, a szemetelõk és illegálisan hulladékot elhelyezõk viselkedése inkább idézi a sötét idõket, tehát velük szemben
is a régi büntetési mód bizonyulna célravezetõnek. Ha valahol
megtisztítanak egy területet az önkéntesek, vagy az önkormányzat, ezek (direkt nem személyes névmást használok) odapiszkítanak máshová. Igaz, a Varga-temetõ közelében „legalább” szégyenletes tettüket bokor mögé igyekeztek rejteni. Ez azonban
nincs mentségükre!
Hargitai–Kiss Virág
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Szilánkos út
Nemrég tettem szóvá a lapban, hogy szilánkos, piszkos a fõút széle. A cikk megjelenésekor láttam egy brigádot takarítani, de a
probléma továbbra is fennáll – magam is tapasztaltam és több lakó is jelezte. Volt, akinek a kereke bánta, ezért kilométereket
kellett gyalogolnia Miklóstól Bogárdig.
Mivel a 63-as út nem az önkormányzat kezelésébe tartozik, hanem a Magyar Közútéba, jeleztem a cégnek, hogy tele van gazzal,
szeméttel és szilánkokkal az úttest széle, valamint a víznyelõknél
hepehupás, töredezett az aszfalt, ami megnehezíti, lehetetlenné
teszi a kerékpárosok számára az út szélén való közlekedést és balesetveszélyes. Ugyanakkor kérésként fogalmaztam meg, hogy takarítsák rendszeresen az út szélét.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az alábbi válaszlevelet küldte
megkeresésemre:
„A 63 sz. fõút Sárbogárd átkelési szakaszán a kiemelt szegélyek
mentén évente átlagosan két alkalommal végzünk takarítást. Jelenleg is dolgozunk a szegély–burkolatszél találkozásánál valamint a kerékpársávon. A felhalmozódott port, szemetet, kinõtt
gyomot eltávolítjuk. A burkolaton kialakuló kátyúkat folyamatosan melegaszfalttal javítjuk.”
A vandálkodók felé is lenne egy lakossági kérés, habár lehet, hogy
süket fülekre talál: NE TÖRJENEK ÜVEGET KÖZTERÜLTEN, járdán, aszfalton, mert lehet, hogy legközelebb ittas állapotukban õk esnek bele a szilánkokba. Egyébiránt se a kerékpárgumiknak, se a babakocsik kerekének, se a csetlõ-botló kisgyermekeknek nem tesznek jót a ripityára tört üvegek. A központban van
elég kuka van!
Hargitai–Kiss Virág

Takarítsuk ki együtt
Sárbogárdot!
„Te egyszer s mindenkorra felelõs lettél azért,
amit megszelídítettél.”
A nagy sikerû „tavaszi hadjárat” folytatása következik a város
határain belül. Sajnos itt is lesz mit rendbe tenni.
Terveink közt a Petõfi utca és az Ifjúsági park közötti terület
szerepel, érintve a régi Spar- és Penny-parkolót, a honvédségi,
az Ady Endre úti és az Árpád-lakótelepet, valamint az érintett
területen található mellékutcákat.
Bízunk benne, hogy szép számmal össze fogunk jönni, és sikerül több kisebb brigádra osztódnunk, hogy gyorsabban tudjunk
haladni.
Zsákokat fogunk venni, de aki tud, szeretne hozni, nyugodtan
tegye meg. Munkáskesztyûrõl gondoskodjatok!
A szemetet szeretnénk szelektíven összegyûjteni, hogy ezzel is
levegyük a terhet a hulladék válogatásával foglalkozó munkásokról.

Találkozzunk 8-án, szombaton,
reggel 8 órakor a Lidl-parkolóban,
a buszmegálló mellett, mögött!
Várunk mindenkit sok szeretettel!
Szervezõk
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Bankautomatát
Sárszentmiklósra!
A Takarékszövetkezet sárszentmiklósi fiókjának bezárásával
megszûnt a városrész egyetlen bankautomatája, ami többeket is
hátrányosan érint, mivel a legtöbb dolgozó
ma már bankkártyára
kapja a munkabérét, a
családosok a gyest, gyedet, családi pótlékot, a
nyugdíjasok a nyugdíjukat, és sok embernek
gondot jelent a több kilométerre lévõ sárbo- A kép illusztráció
gárdi bankokhoz, Lidl
és Tesco áruházakhoz eljutni. A lakók nem értik, hogy egy ekkora
településen, mint Sárszentmiklós, miért nincs bankautomata.
Beszéltek a képviselõjükkel is, de eddig nincs semmi változás.
Dr. Sükösd Tamást kerestem az ügyben. A polgármester elmondta: a Takarékszövetkezet a forgalmi adatok alapján döntött úgy,
hogy nem éri meg nekik fenntartani az automatát. A polgármester akkor egyeztetett más pénzintézetekkel, de – szintén a forgalmi adatokra hivatkozva – egyik sem kívánt Miklósra automatát
helyezni. Sajnos erre alkalmas önkormányzati épület nincs, esetleg egy arra nyitott üzletbe lehetne automatát telepíteni, ha valamelyik bank mégis felvállalná ezt a szolgáltatást.
Saját meglátásom szerint érdemes lenne ez ügyben aláírásgyûjtést kezdeményezni, mely egyben igényfelmérés is lenne, hátha a
bankoknál jobban lehetne ezzel érvelni, célt elérni.
Hargitai–Kiss Virág

A CSALÓK NEM
ADJÁK FEL!
Tucatszám érkezik bejelentés a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, miszerint csalók küldenek a NAV nevében hamis elektronikus leveleket, hogy adó-visszatérítésre hivatkozva személyes
ügyféladatokat szerezzenek meg.
Az illetéktelenek e-mailjei általában egy hivatkozást is tartalmaznak, melyre kattintva egy olyan oldal töltõdik be, ahol az
ügyfél személyes adatai mellett bankkártyaadatokat is kérnek.
Kérjük, hogy senki ne adja meg ilyen oldalakon az adatait,
mert az ebbõl származó károkért a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem vállal felelõsséget!
A NAV soha nem kér e-mailen bankszámlára, vagy bankkártyára vonatkozó bizalmas adatot, értesítési gyakorlata merõben eltér a csalók módszerétõl! A hivatal ügyfélkapun keresztül, illetve postán, adószámla-kivonaton értesíti az adózókat,
ha túlfizetésük van. A hivatal honlapja a www.nav.gov.hu cí
men található.
A visszaélések megakadályozása érdekében a NAV együttmûködik az illetékes hatóságokkal.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Szerkesztõségi megjegyzés: FIGYELEM! Más intézmények
(például bankok, áramszolgáltató stb.) nevében is érkeznek/érkezhetnek hasonló megkeresések elektronikus levélben
és telefonon. Ezeknek sem szabad bedõlni!
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BECSENGETTEK

A vonatok is másként járnak. Reggel hét és nyolc óra között népesedik az utca, zsúfoltak a buszok, megszaporodnak a gépkocsik az
úttesteken. Akiket eddig ritkán lehetett látni az utcán, most nagy
csoportokban elõbújtak valahonnan, nevetnek, zajonganak, átveszik a hatalmat, mintha az övék volna a világ. Tulajdonképpen valóban az övék a világ, nekik gyártja az ipar a legtöbb ruhát, írószert, hordozható számítógépet, okostelefont, az apa értük töri
magát a szántóföldön, vagy a gyárban, hivatalban, az anya nekik
fõz finomságokat, ha hétvégén késõn jönnek meg a buliból, miattuk forgolódik anyuka álmatlanul az ágyban, az õ sorsuk fordulatai tartják izgalomban a családokat. Övék a világ, csak õk ezt nem
tudják, könnyedén elfogadnak mindent, úgy érzik, minden jár nekik, és eszükben sincs valami hálát érezni, sõt lázadoznak, kioktatják a szülõt, rabnak érzik magukat, menthetetlenül maradinak,
avíttnak tekintik az anyut, aki értük él. Ha nem kapnak meg valamit, balhéznak, kiröhögik a mamát, mert a Szulejmán sorozatot
nézi a tévében, és nem tudja kezelni a számítógépet.
És a társadalom, az állam mit csinál? Építi az új és új iskolákat,
tanuszodákat, telerakja a digitalizáció csodáival a tantermeket,
sok diáknak ingyen tankönyvet, ingyen étkezést biztosít. Ámde a
fiatal úgy veszi ezt, mint természetes járandóságot, nem fordul
meg a fejében, hogy mindezt viszonoznia kellene valamivel, például el kellene készítenie a házi feladatot. A legtöbb fiatal úgy tekint az iskolára, mint az õ kínzása céljából létrehozott ravasz intézményre. Alapállása szembehelyezkedés azzal a létesítmény-

nyel, ahol két kézzel nyújtják neki majdan az életben való érvényesülése eszközeit. Nem akar érvényesülni felnõttként? Az még
messze van, mondja, ráér ezzel törõdni, egyelõre él bele a világba.
A tipikus diák mindent megkap az élettõl különösebb erõfeszítés
nélkül, és az a tévképzete alakult ki, hogy ez majd felnõttkorában
is így lesz.
Az egy nemzedékkel korábban élt férfiak, nõk, a mai diákok szülei azt állítják, hogy õk szerettek iskolába járni. Nagy a változás,
sokat romlott a helyzet. Azt hiszem, a mai diák nem szereti az iskolát. Ha felidézzük magunkban Karinthy Frigyes „Tanár úr, kérem” címû könyvét, vagy a „Visszakérem az iskolapénzt” címû kis
színjátékát, azt szûrhetjük le, hogy a nagy Karinthy számára is félelmetes hely volt a tanintézmény. Nála kiderül: a komor, megközelíthetetlen tanárok voltak a félelem okai. Nem szerették a diákot, legalábbis nem mutatták ki. Úgy vélem, a mai tanárok hozzájuk képest vajszívûek. Attól félek, ma azért kerülné a gyerek száz
kilométerre az iskolát, mert ott dolgozni kell. Olyasmivel gyötrõdni, ami õt nem érdekli. Õ legszívesebben le sem tenné az okostelefont egész nap. Legtöbbjüktõl nagyon távol van az, amivel ott
kínozzák õt.
Valami frontáttörés kellene, közönybõl épült sziklafalak áttörése. Hogy a tanárnépességet megszállja a Szentlélek, mint azon a
bizonyos pünkösdön az apostolokat, amikor mindenki a saját
nyelvén hallotta õket beszélni. Az volna ám a csodaiskola!

A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja
Önt és családját
2018. szeptember 12-én (szerdán)
17 órára

Molnár Orsolya
Ragyogás címû
kiállításának
megnyitójára.
Az alkotásokat és a mûvészt
gondolataival és verseivel
bemutatja: Mogyorós Mónika.
Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

L. A.

„Minden élethelyzetnek megvan a maga meséje”
A Madarász József
Városi Könyvtár szeretettel
meghívja Önt és családját a

Mesék a gyógyulásról címû könyv
bemutatójára, elõadásra.
Vendégünk:
Csóka Judit meseterapeuta,
klinikai szakpszichológus.
Idõpont: 2018. szeptember 19.
(szerda) 17 óra.
A belépés ingyenes.
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A Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége

2018. szeptember 22-23-án rendezi meg a

„NÉPHAGYOMÁNY
A FENNTARTHATÓ TÁRSADALOM
SZOLGÁLATÁBAN”
címû konferenciát Kishantoson,
melyre szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
A háromrészes konferenciasorozatot azzal a céllal hívtuk életre,
hogy megvizsgáljuk, mit adhat a múltunk sokkal emberibb léptékû
technológiai fogásainak és eszközeinek ismerete a mai, a teljesítménykényszer és az erõforrások fogyatkozása által szorongatott ember számára. A hagyományos – gépesítés elõtti – életmód azon jellegzetességeire és értékeire helyezzük a hangsúlyt, amelyek segítették,
vagy legalábbis nem tették lehetetlenné a táj és az ember harmonikus
kapcsolatát. Mint tárgyalkotó népmûvészek és kézmûvesek, elsõsorban az épített, megalkotott tárgyi környezet elemeire fókuszálunk
majd. S persze arra, miként segíthetnek a kézmûvesmódszerek és az
organikus szemlélet néhány égetõ össztársadalmi probléma (például
a kényszeres árutermelés és fogyasztás miatt felhalmozódó szeméttömeg okozta gondok) csillapításában, megoldásában.
A sorozat elsõ állomása a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ lesz, a
tervezett program pedig a következõ:

Szeptember 22. (szombat)
9.00–9.30 regisztráció
9.30–10.00 megnyitó, a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ bemutatkozása
10.00–11.00 Farkas Gergely múzeumpedagógus (Szennai Skanzen):
„Táj és ember – a hagyományos népi életmód”
11.00–12.00 Németh Péter (Öko-völgy Alapítvány): „Termeld meg
önmagad!”
12.00–13.00 Lechner Judit kertészmérnök: „Fûszerek és gyógynövények a magyar biokertekben”
13.00–14.30 közös ebéd
15.00–18.30 kézmûves-foglalkozások (pl. gyékény és csuhé megmunkálása, szövés, agyagedény-készítés és gödrös égetés), valamint közös vacsorakészítés (bográcsozás, kenyérsütés és ételkészítés sütõdiszkoszban) a Fejér Megyei Népmûvészeti Egyesület tagjaival
19.00–20.00 közös vacsora
20.00 órától kötetlen beszélgetés, ismerkedés, tapasztalatcsere, zeneszó

Szeptember 23. (vasárnap)
8.00–9.30 reggeli
9.30–10.30 Bócsó Renáta (Áldott Menedék): „Alkalmazkodó
gyümölcsészet – a jövõ kertje”
10.30–11.30 Hajdú László (Meta Terra Polgári Egyesület, Vajdaság): „Baráthok kútja – egy artézi kút újjáéledése”
12.00 a konferencia zárása
A programon a részvétel ingyenes; étkezést és – igény esetén, korlátozott számban – szombati szállást díjmentesen biztosítunk.
Az elõadások ideje alatt a gyermekek számára kézmûvesjátszóház
mûködik majd.
Bõvebb információ, jelentkezés: fejerm.nepmuvesz@gmail.com, Viasz Zoltán ( +36304111375). Elõzetes online regisztráció:
https://docs.google.com/…/1oREZJgmwnSLZTHlqARZ3JzmrpPz
…/edit
A rendezvény a Hagyományok Háza, a Népmûvészeti Egyesületek
Szövetsége, valamint a Nemzeti Mûvelõdési Intézet Nonprofit Kft.
tagok által létrehozott konzorcium EFOP-1.12.1-17-2017-00022
azonosító számon nyilvántartott „Hálózatépítés az élõ néphagyományért – közösségfejlesztés és tudásbõvítés megvalósítása a civil
társadalom bevonásával a határon átnyúló kulturális kapcsolatok
erõsítésén keresztül” címû projekt keretében valósul meg.
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LEGOÉPÍTÕK TALÁLKOZÓJA
SÁRBOGÁRDON
„Leg godt!”, azaz „Játssz jól!” – ennek a jókívánságnak a
rövidítéseként vált világszerte ismertté a kedvelt lego
márkanév. Az 1930-as évek elején egy találékony dán
asztalos, Ole Kirk Christiansen készítette el fából a gyermekek számára a könnyen összeszerelhetõ játékot. Késõbb mûanyag lett a gyártás alapanyaga, s habár nem jósoltak neki nagy jövõt, mégis ma már nagy céggé nõtte ki
magát az egykori vállalkozás. Idén a 60 éves születésnapját ünnepli.
Az idõ múltával, úgy tûnik, népszerûsége nem csökkent.
Jóllehet a szülõknek nem kis fejtörést okoz az újabbnál
újabb csomagok megvásárlása és tárolása, mégis szívesen költenek rá, mert a gyermekek alkotókedvét, kreativitását, problémamegoldó képességét fejleszti.
Legnagyobb fiunk kedvenc idõtöltése a legózás. Az õ fejébõl pattant ki az ötlet, hogy szervezzünk egy olyan találkozót, ahol minden hasonló érdeklõdésû gyermek
megmutathatja ötleteit. Erre az alkalomra szeptember
22-én, szombaton délelõtt kaptunk lehetõséget a mûvelõdési házban. Mindenki egy saját tervezésû építménnyel nevezhet (a mérete legfeljebb egy cipõs doboz
nagyságú legyen).
A nevezés díjtalan, de szívesen fogadunk a szülõktõl egy
kis üdítõt, vagy harapnivalót. A nevezõktõl elõzetes
visszajelzést kérünk szeptember 22-éig a következõ
e-mail-címre: jakobnetunde@freemail.hu.
Szervezõk

Az alapi vadásznap kapcsán
– pontosítás –
Az alapi, s egyben a XXVI. Fejér Megyei Vadásznap
kapcsán közölt múlt heti tudósításunk több pontosításra
is szorul. A megnyitón Méhes Lajos mint a Sárréti
Egyetértés Vadásztársaság elnöke és az Országos Magyar Vadászkamara Fejér megyei elnöke, valamint dr.
Simon László Fejér megyei kormánymegbízott, fõvédnök és Varga Gábor országgyûlési képviselõ, védnök
mondtak köszöntõt.
A kitüntetettek felsorolásában a tavaly elismerésben részesült vadászok szerepeltek. Idén a következõk vehettek át díjat: Nimród-érmet adományoztak Buza Ferenc,
Képli Lajos, Kõszegi Sándor, Nagy István, Rostás László, Szuna Alajos, Unger János részére; a Hubertus kereszt ezüst fokozatát kapta Kaszás Csaba (Alap) és Szabó István (Sárszentmiklós); kamarai érdeméremmel
tüntették ki ifj. Bence Tibort és Mészáros Jánost; gróf
Nádasdy Ferenc-emlékplakettel pedig a Lajoskomáromi Hubertus Vadásztársaságot. Az eseményen osztották ki a madarak és fák napja alkalmából hirdetett rajzpályázat eredményét is, a helyezett csapatok egyhetes
táborozást nyertek.
A tudósításban a mûsorkínálatnál is tavalyi fellépõk szerepeltek. Ebben az esztendõben Márió, az alapi Ten
Dance tánccsoport, a Mezõföld Népi Együttes, a dunaújvárosi Vasas Néptáncegyüttes, az Infinity Dance, a
Varga–Aradi humoristapáros és Péter Sramek szórakoztatta a közönséget, majd B. Tóth László és Flaty lemezlovasok teremtettek nosztalgikus hangulatot a régi
idõk zenéit felvonultató diszkóban.
Vári Dávid és Csejtey Tamás látványkonyhája is színesítette a nap programjait.
Szerkesztõség

8

HITÉLET

2018. szeptember 6. Bogárd és Vidéke

KICSI ÉS NAGY CSODÁK

MEGHÍVÓ
Szeptember 23-án (vasárnap)
16 órai kezdettel

ZENÉS ÁHÍTAT
lesz a sárszentmiklósi
evangélikus templomban,
melyen két lelkes zenész, Szummer
Ádám (trombita) és Koska György
(tenorkürt)
szolgálnak.
Õk mindketten saját munkájuk
mellett, szabad idejükben
szorgalmasan gyakorolnak
hangszerükön.
Ezen az alkalmon ebbõl szeretnének
egy kis ízelítõt adni.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Igei köszöntõt mond:
Váraljainé Melis Orsolya lelkész,
közremûködik: Jákob Zoltán orgonán.

Sárbogárdi rózsa
a világhálón

A Magyarországi Evangélikus Egyház facebook-oldalán ismerõs háttérkép fogadja
az oldal sárbogárdi látogatóit: a Sárbogárd–Sárszentmiklósi Evangélikus Gyülekezet fából faragott címere, mely a sárszentmiklósi fafaragótáborban készült
még korábban, Rónay Gyõzõ és Váraljai
Péter közös munkájaként, s a Baross utcai
gyülekezeti ház bejárata fölött látható. A
címerrel tavaly, a reformáció 500. évfordulójának emlékévében nevezett a sárbogárdi evangélikus közösség egy egyházi „versenyre”, ahol beválogatták a legjobb alkotások közé. Ennek köszönhetõen szerepel
most háttérképként egy ideig a Magyarországi Evangélikus Egyház facebook-oldalán.
HKV

A szõlõhegyrõl páratlan kilátás nyílik a tihanyi félszigetre, a Sajkodi-öbölre – nem
tudok betelni Isten teremtett világának
szépségével, gazdagságával! Egy fájdalmasan nehéz idõszak után kaptam ajándékba
Mennyei Atyámtól ezt a hetet. Egyetlen
testvérem rákos betegsége nagyon megviselt, hiszen mindig õ volt az erõsebb, egészségesebb és fiatalabb is. Számomra ebben
az idõszakban – testi szenvedése mellett –
a megtéréséért folytatott tusakodás és a
sokszor rám törõ kétségbeesés volt a legnehezebb. Édesanyánk közös ápolása és
halála után még szorosabbá vált a kapcsolatunk, minden ünnepet együtt töltöttünk
gyermekeinkkel, unokáinkkal. Bevallom,
nagyon megviselt a halála! Sokszor kellett
bocsánatot kérni Uramtól a „miértek” hitetlenségéért.
Mennyei Atyám most testi–lelki feltöltõdésemrõl gondoskodott. Megértést, szeretetet, békességet is adott a háromgenerációs család közös nyaralásához, és figyelme a
legapróbb részletekre kiterjedt. Ezen a héten – református kalauzunk szerint – az Úr
Jézus korlátlan hatalmáról, csodáiról olvashattunk, és kora reggel, amíg a gyerekek aludtak, közösen imádkozhattunk. Az
Úr megmutatta a gyakorlatban, hogy a legkisebb dolgokban is támaszkodhatunk rá.
Egyik nap olyan felhõszakadás érte el a
hegyoldalt, hogy nem lehetett lemenni a
faluba. Elkészült az ebéd, de kiderült,
nincs ecet az uborkasalátához. Némi lamentálás után arra jutottunk: talán próbálkozhatnánk valamelyik szomszédnál.
Egyik unokámmal útnak indultunk, s
mintha angyal vezetett volna, egyenesen
egy olyan tanyához jutottunk, ahol két hatalmas kutya állt õrt, de mintha észre se
vettek volna. Egy barátságos asszony jött
felénk, elmondtam, mi járatban vagyunk,
mire õ készségesen bement a házba a hiányzó ecetért. A család többi tagja is elõkerült, jól elbeszélgettünk, sõt egyik „félelmetes” kutyájukat az unokám meg is simogathatta. Anélkül, hogy elmerültünk volna
a sártengerben, minden baj nélkül hazaértünk. Mondanom sem kell, ezután milyen
jó hangulatban fogyasztottuk el az ebédet.
Hívõ életem alatt természetesen sokkal
nagyobb csodákat is átéltem, többször írtam már ezekrõl az Antennában. Egy betegségsorozat alkalmával például „kifogyott az olaj a korsómból” és már azon
gondolkoztam, mit adhatnék el, amikor
egyik régi kolléganõm látogatása után, kinyitva az ajándékba kapott csomagot, a finom, tápláló dolgok között egy borítékot is

Sajnálattal tudatjuk azokkal, akik tisztelték és szerették, hogy

ÖZV. BÕDI JÓZSEFNÉ
született Nagy Mária
83 éves korában, 2018. augusztus 27-én elhunyt.
Temetése 2018. szeptember 8-án (szombaton) 10.00 órakor lesz
a Huszár-temetõben.
Gyászoló család

találtam, pontosan annyi pénzzel, amennyi
a legfontosabb kiadásokra kellett.
Szeretném azt is felidézni, hogyan bizonyosodtam meg „az életem ideje kezedben
van Uram” igazságáról. Már az is nagy felfedezés volt számomra, amikor megértettem: Teremtõ Uram elejétõl a végéig egyben látja, irányítja az életemet, és amikor
nem értem az egyes eseményeket, utólag
kiderül, milyen logikusan kapcsolódnak
egymáshoz. Édesanyám megmaradt leveleibõl tudom például, hogy pár hónapos
csecsemõként két alkalommal is a halál
szélérõl hoztak vissza. Az ördög már akkor
az életemre tört, mint ahogy késõbb is a súlyos betegségek, mûtétek, karambolok által. Az Élet Ura azonban azt akarta, hogy
másodszor is megszülessek, új életet nyerjek Jézus Krisztus golgotai kereszthalála
által!
Megtapasztaltam, hogy minden komolyabb szolgálat elõtt vagy után próbák, támadások érnek! (Errõl sok szolgálattevõ is
beszámolhatna.) Tavaly nyáron meghívtak
egy gyermektáborba. A programok kellemes erdei környezetben zajlottak. A feladatok egyeztetése alatt kaptuk meg a frissítõ kávét; sajnos nekem az elsõ korttyal
egy darázs is bekerült a számba. Az elsõ
csoda az volt, hogy nem nyeltem le, de így is
zsibbadni, dagadni kezdett a szám, a torkom, beszélni alig tudtam. Második csodaként pillanatok alatt elõkerült a doktornõ,
aki tudta, mit kell tenni, volt is széruma.
Lefektettek, megkaptam az injekciókat és
lassan szûnni kezdett a dagadás, remegés.
– Hú, milyen szerencséd volt! – örvendeztek körülöttem. Amikor már tudtam beszélni, olyan jó volt arról bizonyságot tenni, hogy az Áldott Orvos, Jézus Krisztus segített rajtam, nem a „szerencsének” köszönhetem a csodát!
Emlékeimbõl kiemelkedik egy olyan karambol, amelyben az autóm totálkáros
lett, de nekem egy hajam szála sem görbült
meg.
– Ugye, tudja, hogy ma péntek 13-a van? –
kérdezte a mentõs, mivel egyetlen karcolást sem látott rajtam, pedig a rendõrök
alig tudtak kiszedni a harmonikává gyûrõdött Trabantból.
– Hát én ezt egészen másképp látom – válaszoltam. – Az én életemet nem a szerencse irányítja, hanem Isten rendelkezik fölötte. Úgy látszik, azt akarja, hogy még
éljek!
Amikor késõbb hálatelt szívvel leborultam
Uram elõtt, megköszönve az életemet, a
következõ Igét juttatta eszembe:
„Nem halok meg, hanem élek és hirdetem az
Úr tetteit!” (Zsolt 118, 17)
Minden vágyam az, hogy az életem hátralévõ idejében eszerint élhessek!
Zika Klára
Forrás: Antenna 2016/3. szám, a Magyar
Evangéliumi Rádió Alapítvány kiadványa
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Isten éltesse,
Isztl Laci bácsi!
Kedden este igazi meglepetésben volt része Isztl Laci bácsinak
a Sárbogárdi Múzeum Egyesületben. Novák Kovács Zsolt, az
egyesület elnöke a nyáron kutatott a megyei levéltárban, ahol a 8
Órai Újság 1938. június 28-ei
számában az alábbi hírre akadt:
Ezt felolvasva köszöntötte a 80
éves Isztl Lászlót, az egyesület alelnökét és feleségét. Sári Andorné ez alkalomból egy verssel köszöntötte az ünnepeltet.
Hargitai Lajos

Rendõrök és polgárõrök az iskolák környékén
Fejér megyében
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság az
idei tanévben is kiemelt figyelmet fordít a
gyermekek védelmére és balesetmentes
közlekedésére.
A tanév megkezdésével szeptember hónapban a reggeli iskolakezdéskor, valamint a délutáni órákban a rendõrök a polgárõrök segítségével megyeszerte szolgálatot teljesítenek a frekventált helyen található iskolák környékén, elõsegítve a
gyermekek úttesten történõ biztonságos
áthaladását.
A tanévkezdéssel egy idõben az elõzõ
évekhez hasonlóan folytatódik ,,Az iskola
rendõre” program is, aminek a célja, hogy
minden iskolának legyen egy rendõre,
akivel a tanárok és diákok egyaránt meg-

beszélhetik a problémáikat, kérdéseiket,
ezzel megelõzve a diákcsínyeket és más
esetleges szabályszegõ magatartásformákat.
A rendõrség már több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az iskolai bûnmegelõ-

zési oktatás területén is, ezért az elmúlt
évek tapasztalatai alapján, idén is folytatják a DADA programot az általános iskolákban és az ELLEN-SZER nevû programot a középiskolákban. Az iskolai programok összes területén kiemelt hangsúlyt
kap a prevenciós tevékenység.
Az iskolakezdéssel egybekötve a Székesfehérvári Polgárõr Egyesület és a rendõrséggel együttmûködve Székesfehérváron
is útjára indította a „Fogadj örökbe egy
zebrát!” elnevezésû programot, amelynek keretében a polgárõrök kiemelt figyelemmel kísérik a járdagrafikával ellátott, nagyobb forgalmú gyalogátkelõhelyeket.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
Traktor és autó ütközött a 61-es fõúton

Borjút mentettek a tûzoltók Sáregresen
Szennyvízaknába esett egy borjú szeptember 4-én, kedden reggel
Sáregresen. Az Ady Endre utcában egy lakóház melléképületében szakadt be a szennyvízakna betonfedele az állat alatt.

Traktor és személygépkocsi karambolozott augusztus 30-án (csütörtökön) délután a 61-es fõút Tolna megyei szakaszán. Simontornya és Tolnanémedi között az autó egy kanyarból kihajtva
frontálisan ütközött a szippantós pótkocsit vontató traktorral,
amelynek elejéhez egy emelõháromszög volt rögzítve. A személygépkocsi akkumulátora kiszakadt. Az autó vezetõje és utasa megsérült a balesetben, egyiküket súlyos sérülésekkel mentõhelikopter szállította kórházba. A traktor vezetõjének nem esett baja. A
sárbogárdi hivatásos tûzoltók a munkagépet áramtalanították. A
mûszaki mentéshez a simontornyai önkéntes tûzoltók is vonultak.

Motorvonat és autó ütközött Vajtánál
Motorvonattal ütközött egy
személygépkocsi augusztus
30-án, csütörtökön éjszaka a
Fejér megyei Vajta és Pálfa
közötti úton, a fénysorompóval ellátott vasúti átjáróban. A személyszállító vonat
a sínpárról letért, a vasúti
talpfa és a váltóberendezés
megrongálódott. Az autó
vezetõje a roncsok közé szorult, õt a sárbogárdi hivatásos tûzoltók szabadították
ki, majd a mentõk súlyos sérülésekkel kórházba szállították. A motorvonat utasainak nem esett baja.

A sárbogárdi hivatásos tûzoltók a közelbõl a törött betonfedél darabjait félrehúzták, majd ásóval rézsût alakítottak ki, amire a jószág fel tudott lépni. A borjút így sikerült kötéllel kihúzni az aknából. A további baleset elkerülése érdekében a tûzoltók a két méter mély aknát letakarták, és a lakó figyelmét felhívták a végleges
és biztonságos fedés kialakítására. A kimentett borjú lábra állt,
tulajdonosa állatorvossal megvizsgáltatja. (Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság)

Mustgázmérgezés Soponyán
Alacsony oxigénszintet mértek a tûzoltók abban a borospincében, amelyben egy férfi rosszul lett és eszméletét vesztette szeptember elsején, szombaton délután. A sárbogárdi hivatásos tûzoltók kiérkezésére a helyszínen tartózkodók a sérültet felhozták a
pincébõl. A tûzoltók közül ketten légzõkészülékben mentek le az
alagsori helyiségbe, ahol több bajba jutott embert szerencsére
nem találtak. A mentõk a kimentett férfit életveszélyes állapotban szállították kórházba.
A borospincében az erjedõ must során keletkezõ szén-dioxid kiszorította a helyiség levegõjébõl az oxigént. A tûzoltók a 21 százalék helyett csupán 16 térfogatszázalékot mértek.
A hasonló balesetek
megelõzhetõk, ebben
segítségünkre lehet a
hagyományos gyertyás módszer, amikor
az ember egy gyertyával ellenõrzi a pince
biztonságát. Fontos
azonban, hogy a gyertyát ne a vállmagasságban, elõre kinyújtott kézben tartsa a
pincébe igyekvõ, ha- Fotóillusztráció: internet
nem eressze derékmagasság alá. A legegyszerûbb megoldás egy lapátra – vagy más
kerti szerszámra – helyezett mécsest, gyertyát tartani lábmagasságban. Amennyiben a láng kialszik, akkor nincs elegendõ oxigén
a pincében, azonnal el kell hagyni a helyiséget.
A szén-dioxiddal telített helyiségbe csak sûrített levegõs légzõkészülékben lehet biztonságosan bemenni, ezért aki mustgázzal
kapcsolatos balesetet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot és kérje a tûzoltók segítségét!
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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URAIM!
2018. szeptember 25-én (kedden) 8–13 óráig
az EURÓPAI PROSZTATASZÛRÉSHEZ kapcsolódva a Fejér Megyei Szent György
Egyetemi Oktató Kórház Kossuth Zsuzsanna Rendelõintézete megrendezi a

NYITOTT UROLÓGIAI SZAKRENDELÉS címû
programot
Dr. Rácz Lajos vezetõ fõorvos és munkatársai várják a 40 év feletti férfiakat urológiai
szûrésre a sárbogárdi rendelõintézet 2. emeletének 202. számú rendelõjében.
(Beutaló nem szükséges.) Megjelenésükre számítunk!

„A FALU ASZTALA –
KERÉKPÁROS NAP”
Tekerj velünk a városért!
2018. szeptember 8. (szombat) 9 órától

SÁRBOGÁRDI CUKORBETEGEK KLUBJA
A klubfoglalkozások célja:
– segíteni a cukorbeteg életét a lehetõ legjobb életminõség kialakításában;
– információ nyújtása a betegségrõl, kezelésrõl, szövõdményekrõl;
– pszichés támogatás nyújtása a betegségtudattal való megküzdésben;
– egészségügyi szakemberrel történõ kommunikáció hatékonyságának a javítása;
– tapasztalatcsere lehetõségének biztosítása.

Az aktuális klubfoglalkozás témája:
a betegséggel való megküzdés,
az injekciózás technikája, önellenõrzés II.
Elõadó: Kovács Franciska és dr. Oroszlány László.
Idõpont: 2018. szeptember 19., 17.00–18.30 óra.
Helyszíne: mûvelõdési ház, Sárbogárd, Hõsök tere 3.
Telefon: 06 (25) 460 161.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
A klubfoglalkozáson való részvétel ingyenes.

Indulás: reggel 9-kor a töbörzsöki általános iskolától.
Útvonal 9.30–16.30-ig:
Töbörzsök – Nagyhörcsök – Sárhatvan – Rétimajor – Örspuszta – Sárbogárd, Ifjúsági park
Programok:
Minden megállónál játékos versenyek, helyi értékek bemutatkozása.
A végén buli! Habfürdõ és élõ koncert.
14 éven aluli gyermekek csak szülõi részvétel mellett indulhatnak. A rendezvényen csak a KRESZ-elõírásoknak megfelelõen felszerelt kerékpárral és öltözettel lehet részt venni
(láthatósági mellény, fejvédõ sisak stb.) Elõzetes nevezés nélkül az indulás nem lehetséges. Az útvonalat a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság biztosítja. Egészségügyi ellátásról gondoskodunk. A túrán mûszaki segélykocsi rendelkezésre áll. A
rendezvény elõírt fegyelmét megsértõk cselekedetéért nem
vállalunk felelõsséget!

További info:
www.facebook.com/MaVeSarbogard

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI
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ÖRÖM ÉS SZOMORÚSÁG FELVÁLTVA
VIDÁM SZOMBAT
DÉLELÕTT
Ercsi Kinizsi U19–Sárbogárd U19
1-2 (0-1)
Ercsi Kinizsi: Ángyási Ferenc – Bognár
Bence, Papp Márton, Németh István Soma, Hosszú Kornél, Bálint Krisztián, Liszi
József Áron, Dankó Martin Csaba, Góman Márk, Hodula Vince László, Matizevics Zalán Krisztián.
Cserék: Deák Roland Péter, Horváth Zsolt,
Németh Róbert György.
Sárbogárd: Deák Zala – Horváth Zsombor, Vagyóczki Patrik, Simon Csaba, Gábris Róbert, Sükösd Gergõ, Horváth Attila
Roland, Husvéth Tamás, Morvai Kristóf,
Demeter Dávid, Bögyös Bendegúz Géza.
Cserék: Suhajda Martin, Brúzsa Sándor
Patrik, Bruzsa Tamás.
Mindkét csapat nagy hangsúlyt fektetett a
védekezésre és a mezõnyjáték dominált. A
21. percben Sükösd G. szögletbõl beívelt
labdáját Horváth Zs. juttatta a hazaiak kapujába, 0-1. A gól után továbbra is a két tizenhatos között folyt a játék és a vendégek
vezetésével ért véget a félidõ. A második
játékrészben kontrákra építette támadójátékát az Ercsi, és az 59. percben sikerült az
egyenlítés. A kontratámadás végén Papp
M. talált a kapuba, 1-1. A Sárbogárd döntésre akarta vinni a három pont sorsát, és
sorozatos támadásaikat a 82. percben siker
koronázta. A védõjátékos kezezése miatt
megítélt büntetõt Demeter D. értékesítette, 1-2. A több helyzetet kialakító Sárbogárd gyõzelmével továbbra is a veretlenek
csoportjában foglal helyet.

SZOMORÚ SZOMBAT
DÉLUTÁN
Ercsi Kinizsi–Sárbogárd 5-1 (2-1)
Ercsi Kinizsi: Schön Dániel – Tóth Krisztián, Holentoner Edvin, Hamar Erik Viktor, Hosszú Péter, Gróf András, Kondreska Roland, Rebõk Imre, Ivacs Gábor, Kovács Péter, Kõvári László.
Cserék: Hodula Krisztián, Tolnai Péter Richárd, Pintér László, Nagy Viktor, Sebestyén
Noel, Szalánczi Gergõ.
Sárbogárd: Matócza Dániel – Laták Bertold, Gráczer Bence, Gulyás–Kovács Géza, Gráczer Bálint, Kókány Péter, Kállai
Bence Mihály, Bezerédi Ádám, Gráczer
Gergõ, Luczek Roland, Kindl Zalán.
Cserék: Farkas Zoltán, Nagy Ármin, Szalai
Pál Viktor, Németh Kristóf, Gyuricza Kornél, Oláh Dániel.
Vezetõ edzõ: Viktor Ferenc.
A vendégek bizakodó hangulatának a 7.
percben – Laták B. hibáját kihasználva – a
hazaiak gólja vetett véget. A felezõvonal-

nál eladott labdát Kondreska R. megkapta
és 14 m-rõl a bal alsó sarokba lõtt, 1-0. Továbbra is az Ercsi uralta a játékot és a 19.
percben Ivacs G. bal oldalról belõtt szögletét a tétovázó védõk között Gróf A. a hálóba továbbította, 2-0. A vendégek lassan
tértek magukhoz a bekapott két gól után,
és a 24. percben Gráczer Bence szöglet
utáni fejesét védte bravúrral Schön D. A
40. percben a csereként beálló Szalai P. V.
a hazaiak bedobását megszerezve 10 m-rõl
szépített, 2-1. A második játékrészt is hasonló elánnal kezdte az Ercsi. A 48. percben a bal oldalról elvégzett bedobás középre került, és Rebõk I. 8 m-rõl a kapu közepébe lõtt, 3-1. A Sárbogárd erõtlen támadásait magabiztosan hárította a hazai
védelem. Húsz perc mezõnyjáték után jött
a negyedik. A 68. percben Nagy Á. büntetõterületen belüli szabálytalansága után
11-eshez jutott az Ercsi. Ivacs G. a büntetõt a bal alsó sarokba helyezte, 4-1. A 75.
percben egy vendégvillanás, és Gulyás–
Kovács G. 26 m-rõl elvégzett szabadrúgása
a felsõ lécen csattant. A feketelevest a 80.
percben Kõvári L. gólja „ízesítette”. A bal
oldalon vezetett támadás végén a középre
került labdát 10 m-rõl bombázta kapura és
a labda Matócza D. kezérõl a hálóba került, 5-1. Nem várt, súlyos vereség a lendületes Ercsi csapata ellen.

ÖRÖM VASÁRNAP
DÉLELÕTT
Lajoskomárom U16–Sárbogárd
U16 0-12 (0-4)
Lajoskomárom: Hambalgó Dávid – Fuzik
Krisztofer, Bujdosó Péter, Vései Erik,
Sándor Florián, Varga Noé Olivér, Jakab
Máté Patrik, Gógán Ádám, Horváth Simon, Kis Máté, Szepesi Balázs.
Cserék: Marsó Alex, Sörös Viktor.
Sárbogárd: Bruzsa Balázs – Horváth Attila Roland, Deák Soma, Barabás Zsolt Dávid, Morvai Zsombor, Szalai Ádám, Suhajda Martin, Boda Armand, Tóth Patrik,
Suplicz Barnabás, Horváth Bálint.
Cserék: Bögyös Bálint, Tóth László.
Egy percig sem hagyott kétséget a vendégcsapat a mérkõzés kimenetelére vonatkozóan. A 7. percben Suhajda M. góljával indult a sárbogárdi henger, 0-1. A kezdés
után megszerzett labdát Boda A. juttatta a
kapuba, 0-2. A kihagyott helyzetek után a
20. percben ismét Boda A. volt eredményes, 0-3. A félidõ befejezése elõtt, a 43.
percben, Barabás Zs. D. góljával már 0-4.
A szünet után még egy fokozatot rátett a
Sárbogárd és az 52. percben Barabás Zs.
D. találatával 0-5. A vendégek néhány perces különbséggel szerezték góljaikat. Az
57. percben Boda A. harmadik góljával
meg volt a fél tucat, 0-6. Újabb öt perc és a
62. percben Bögyös B. talált Hambalgó D.
kapujába, 0-7. Egy perc telt el és Bögyös B.

ismét feliratkozott a gólszerzõk közé, 0-8.
A 65. percben Suplicz B. is beköszönt, 0-9.
A kezdés pillanatában volt csak a labda a
hazaiaknál, és a vendégek támadását Boda
A. fejezte be, 0-10. A 69. percben Suhajda
M. gólja után már 0-11. Rövid pihenõ a
gólgyártásban és a 76. percben Suplicz B.
góljával kialakult a végeredmény, 0-12.
Dicséret a csapatnak a lelkes, gólra törõ játékkal megszerzett gyõzelméhez.

BÁNAT VASÁRNAP
DÉLUTÁN
Sárbogárd II.–Vajta 2-3 (1-0)
Sárbogárd II.: Farkas Zoltán – Németh
Kristóf, Vámosi Gábor, Fauszt Zoltán,
Gráczer Bence, Gráczer Gergõ, Emperger
Bence, Gyuricza Kornél, Lajtos András,
Demeter Dávid.
Cserék: Brúzsa Sándor Patrik, Rigó László,
Luczek Roland, Palásti Ármin, Juhász Gábor, Simon Csaba.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Vajta: Joháczi Gábor – Szalai Róbert,
Nagy Tamás, Orsós György, Rezicska Richárd, Fekete János, Orbán Csaba, Horváth Ádám, Szabó Zoltán, Hegedûs
György.
Cserék: Rezicska Csaba, Csajági József, Polyák Sándor, Sinka Zoltán, Tángli Gábor,
Toldi Norbert, Rupa Sándor.
A mérkõzésre szép számú vendégszurkoló
kísérte el a nem titkoltan bajnoki címre törõ Vajta csapatát. Mindkét csapat a támadójátékot helyezte elõtérbe és változatos,
jó iramú mérkõzést láthatott a közönség.
A Sárbogárd II. csapatából Gyuricza K.,
Demeter D., a vendégektõl Horváth Á. veszélyeztette a kaput. A 21. percben a vajtai
védelem hibáját Gráczer Bálint használta
ki. A hosszan elõre ívelt labdát a kapujából
kifutó Joháczi G. és Fekete J. között 16
m-rõl az üres kapuba gurította, 1-0. A gól
után a vendégek támadásait a hazai védelem magabiztosan hárította és sárbogárdi
elõnnyel vonultak a szünetre a csapatok. A
második félidõre a Vajta harcos és gólra
törõ játékkal az 57. percben egyenlített. A
kaputól 18 m-re megítélt szabadrúgást Kovács N. a rosszul felállított sorfal mellett a
jobb alsó sarokba lõtte, 1-1. A hazaiak részérõl Demeter D. 12 m-rõl leadott lövése
a kapufáról vágódott a mezõnybe. A vendégek a 70. percben vezetett támadása
után már a vendégeknél volt az elõny.
Rezicska R. középre passzolt labdáját Orbán Cs. 16 m-rõl a kapu bal alsó sarkába
lõtte, 1-2. Még fel sem ocsúdott a bekapott
góltól a Sárbogárd II., már kétgólos volt a
vendégek elõnye. A 75. percben Horvát H.
Á. a jobb oldalon kapott labdát egy remek
csel után kisodródva, Csikar-szögbõl a rövid sarokba helyezte, 1-3. A mérkõzés végén, a 90. percben sikerült szépíteni az
eredményen.
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Gráczer Bencét a büntetõterületen belül
lerántotta a védõ. A megítélt büntetõt
Gráczer G. a kapu jobb oldalába helyezte,
2-3. A második félidõben nyújtott teljesítményével megérdemelt gyõzelem volt a
Vajta jutalma.
Jók: Gráczer Bálint, illetve Joháczi G., Orsós Gy.
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Az U14-es íjászcsapat
sikeres visszatérése

2018. szeptember 7., péntek
16.30 óra: Polgárdi U14–Sárbogárd U14
(U14, Nyugati csoport, Polgárdi)
2018. szeptember 8., szombat
10.00 óra: Sárbogárd U19–Mór U19 (megyei I. o., U19, Sárbogárd)
16.30 óra: Sárbogárd–Mór (megyei I. o.,
felnõtt, Sárszentmiklós)
16.30 óra: Mezõszilas Öregfiúk–Sárbogárd Öregfiúk
2018. szeptember 9., vasárnap
10.00 óra: Sárbogárd U16–Kisláng U16
(U16, Déli csoport, Sárbogárd)
16.30 óra: MPF Ráckeresztúr–Sárbogárd
II. (megyei II. o., Dél, felnõtt, Ráckeresztúr)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!
Szántó Gáspár

MIKLÓSI SZÜRETI
FELVONULÁS
2018. szeptember 8.
Gyülekezõ 11 órakor
a katolikus templom mögött.
Indulás déli 12 órai harangszóra
a megszokott útvonalon, zeneszóval.
Zenél: a cecei Szabó zenekar.

Bál este 8 órai kezdettel
a klubban.
Mindenkit szeretettel várunk!
Szervezõk

Szeptember elsõ napján a sárbogárdi U14-es csapat ismét komoly kihívással nézett
szembe. Budapesten rendezték az U14-es versenysorozat III. fordulóját, amelyen két
serdülõ és egy gyermek olimpiai kategóriás versenyzõnk vett részt. A verseny során nemcsak az eddigi legerõsebb mezõnnyel, de egy embert próbáló viharral is meg kellett küzdeniük. A Sárréti Íjász Club U14 csapata ismét bizonyította, hogy érdemes odafigyelni
rájuk. Megismételték a tavaszi U14 verseny eredményét, csak most más leosztásban.
Serdülõ fiúk:
– Batári Szilárd pár pont híján maradt le a négyes döntõrõl, így végül a 8. helyen végzett.
– Jászter Botond hihetetlen „párbajokban” küzdötte fel magát a döntõig, ahol egyetlen
lövésen múlt az „aranyos” siker. A legesélyesebbet olyan küzdelemre kényszeríttette,
amely minden résztvevõ elismerését kivívta. A végelszámolásnál az ezüstérmet sikerült
hazahoznia.
Gyermek fiú:
A legkiegyensúlyozottabb verseny a gyermek fiú mezõnyben volt. Csík Leventének csak
4 ponton múlt a döntõbe jutás, ám a bronzérmet már nem engedte ki a kezébõl. A két
verseny alapján Levi volt a legeredményesebb a csapatunkból, hiszen a tavaszi versenyen
az ezüstérem volt a jutalma.
Összességében 2018-ban három versenyzõnk két U14-versenyen 2 darab ezüst- és 2 darab bronzéremmel öregbítette a club és Sárbogárd hírnevét.
Hobbi íjászkodásra is várjuk egyesületünkbe az íjászat iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat,
hölgyeket és férfiakat, azokat, akik a szabad idejüket hasznosan akarják eltölteni!
Íjjal a kezében törõdjön többet egészségével! Olimpiai íjászati felszerelést biztosítunk.
Gratulálok a fiúknak!
Téglás László, Sárréti Íjász Club, Sárbogárd

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
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1139 Budapest, Frangepán utca 7.
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Fax: +36 1 303 47 44
Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu
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KARATEEDZÉSEK
INDULNAK KEZDÕK ÉS
HALADÓK RÉSZÉRE

Redõnyös 06 (30) 966 8446

Németh Attila 6 danos mester
vezetésével.
A sárbogárdi Mészöly Géza
Általános Iskola tornatermében
szeptember 5-tõl.

Érdeklõdni a helyszínen vagy
telefonon: 06 (20) 9270 985

Fakivágás, gallydarálás. 06 (20) 437 4869
Hõszigetelt családi ház eladó. Sárbogárd, Bajcsy-Zs. u. 86. Teljesen hitelmentes, festés után költözhetõ. Telefon: 06 (30) 552 4960
Otelló és Bianca szõlõ eladó 06 (30) 513 2363
Fehér és Otelló szõlõ eladó 06 (20) 911 4711
Otelló és Zweigelt szõlõ eladó. Mûanyag, úszófedeles 200-300 literes tartályt vennék. 06 (70) 334
9149
Szilva eladó 06 30 255 9806

Mindenkit szeretettel várunk!

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
KVJ MÛVEK ZRT.
AUTÓIPARI ALKATRÉSZGYÁRTÓ
VÁLLALAT keres

GÉPKEZELÕ
MUNKATÁRSAT
PRÉSGÉPEK, PONTHEGESZTÕ
GÉPEK KEZELÉSÉHEZ.
ELVÁRÁS:
– 8 általános iskolai végzettség
– hasonló területen szerzett
tapasztalat
AMIT KÍNÁLUNK:
– versenyképes jövedelem
– cafetéria
– munkába járás támogatás
Jelentkezés:
KVJ MÛVEK ZRT.
H-2421, Nagyvenyim,
KVJ Mûvek út 2.
Tel.: +36 25 259 450/102
Fax: +36 25 259 442
titkarsag@kvjmuvek.hu
www.kvjmuvek.hu

Naposabb idõ
egy-egy záporral,
zivatarral
Csütörtökön a napos idõszakok mellett idõnként gomolyfelhõk takarhatják a napot, de
egy-egy futó zápor, esetleg zivatar csak néhol
fordulhat elõ, elsõsorban a Dunától keletre esõ
tájakon. Északkeleten helyenként élénk lehet az
északias szél. A friss hajnalt követõen délután
24-30 fokra van kilátás.
Pénteken is sokat fog sütni a nap, de nyugaton,
északnyugaton és délnyugaton záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Napközben 25-30 fokot mérhetünk.
Hétvégén is hosszabb–rövidebb idõre kisüt a
nap, de elszórtan átmenetileg futó záporok, zivatarok is elõfordulhatnak. A szél csak viharok
környezetében támadhat fel. Délutánonként
23-29 fokra számíthatunk, a naposabb tájakon
lesz a melegebb idõ.
idokep.hu

a Bogárdi TV-ben is látható!

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása 06 30 440 5790
KÉT LAKÁS EGYBEN ELADÓ Sárbogárd-Kislókon nagy kerttel,
gazdasági épületekkel, csendes helyen, CSERE IS ÉRDEKEL.
Telefon: 06 25 464 955
Sárbogárd központjában, négylakásos TÁRSASHÁZBAN
LAKÁS ELADÓ. Irányár: 15,5 millió Ft, sárbogárdi lakáscsere is
érdekel értékegyeztetéssel. 06 20 405 7366
TÛZIFA SZÁRAZ VEGYES: 3.300 Ft/mázsa.
Telefon: 06 70 636 0017, 06 30 601 1994
Közjegyzõi iroda részmunkaidõben (4 órában)
KÖZJEGYZÕ-HELYETTEST KERES. Alkalmazási feltétel
jogi szakvizsga és számítástechnikai ismeretek.
Bérezés megegyezés szerint.
Önéletrajzokat fizetési igény megjelöléssel
a 7000 Sárbogárd Pf. 12. levélcímre kérjük megküldeni.
LÉGKONDICIONÁLÓ-SZERELÉS 06 30 703 4427
3 szobás, azonnal beköltözhetõ CSALÁDI HÁZ
SÁRBOGÁRD KÖZPONTJÁBAN ELADÓ.
Telefon: 06 30 864 1333
ÜZLETKÖTÕ KOLLÉGÁT KERESÜNK
budapesti munkavégzéssel, B-kategóriás jogosítvánnyal.
Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail-címre:
uzletkoto17@gmail.com, +36 70 363 6325
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