
A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu

Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág

2019. január 17. - XXX. évf. 3. szám
16 oldal, 250 Ft

Orvost receptre! .   .   .   .   .   .   .   . 3

Ahogy a csillag megy az égen .   .   . 4

Felkiáltójel .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 5

Látogatási tilalom Fejérben .   .   . 10

Kábítószert birtokolt .   .   .   .   .   . 13

BUSZ MENETRENDEK. 6-7

„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

LAPELÕFIZETÉS
Kedves Olvasóink, Elõfizetõink!
Lapunkra lehetõség van elõfizetni a 2019-es esztendõre a szer-
kesztõségben, nyitva tartási idõben.
A lap ára változatlan:

1 évre 9.600 Ft (48 lapszám x 200 Ft)

1/2 évre 5.100 Ft (24 lapszám x 212,50 Ft)

1/4 évre 2.700 Ft (12 lapszám x 225 Ft)

Bízunk benne, hogy ebben az esztendõben is érdemesnek tart-
ják megvásárolni a Bogárd és Vidéke hetilapot, melynek hírei-
vel legjobb tudásunk szerint Önöket szolgáljuk.

Hargitai–Kiss Virág

FELKIÁLTÓJELFELKIÁLTÓJEL

DÍJAZOTTDÍJAZOTT
SÁREGRESSÁREGRES

Írás a 4. oldalon.

Írás az 5. oldalon.

Álláshirdetés
Biztatva városunk minden lokálpatrióta érzelmû lakóját és elszárma-
zottját, hogy ismeretségi köreinken keresztül mozgassunk meg minden
követ az ügy érdekében, a magam szerény eszközeivel segítve a város
háziorvoshiányának enyhítését az alábbi hirdetést teszem közzé:
KÉT MEGÜRÜLT HÁZIORVOSI PRAXISBA VÁRUNK ORVOSOKAT!
Helye: Sárbogárd város járási központ sárszentmiklósi és töbörzsöki te-
lepülésrésze (Székesfehérvár 35 perc; Balaton és Velencei-tó 45 perc;
Budapest 60 perc vonattal, vagy M6/M7 sztrádán; Pécs 1,5 óra M6
sztrádán).
Lakhatás biztosított: lakásban, vagy házban a központban!
Tisztes megélhetés, barátságos emberek, családias közösség, szép
hajadonok, jóképû nõtlenek!
Változatos kikapcsolódási lehetõségek: kosárlabda, kézilabda, futball,
íjászat, uszoda, zumba, jóga, karate, gymstick, testépítés, horgászat,
vadászat, biciklizés, túrázás, darts, tánc mindenféle stílusban, kórus.
Családosoknak egy bölcsõde, négy óvoda, három általános iskola, egy
speciális iskola, pedagógiai szakszolgálat és egy 4/8 osztályos gimná-
zium biztosítja helyben a nevelést–oktatást.
Színes rendezvények: irodalmi estek, kiállítások, fogathajtás, hangver-
senyek, koncertek, színházi elõadások, Tuning Fesztivál, Halfesztivál,
Kolbásztöltõ Fesztivál, futóverseny.
Minden szolgáltatás helyben: piac, vásár, szupermarketek, kis üzletek
széles kínálata, benzinkutak, éttermek, négy gyógyszertár, könyvtár,
nyomda.
Minden intézmény helyben: mentõk, rendõrség, tûzoltóság, posta, kor-
mányablak, járási hivatalok, rendelõintézet.
Elidegenedett betondzsungel helyett Sárvíz menti vidéki hangulat!

Hargitai–Kiss Virág
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ORVOST RECEPTRE!
Mint a levegõ, sokáig olyan természetes volt számunkra, hogy ugyanaz a személy a háziorvosunk évtizedeken át. Bevált
orvostól – akit a bizalmunkba avatunk és legintimebb szféránkba engedünk be, amikor nyavalyáinkkal hozzá fordulunk
gyógyírért – nem szívesen válunk meg. Ki gondolta volna, hogy egyszer ránk köszönt egy kor, melynek kórtünete az orvoshiány
– a helyettes helyettese is kidõl, kiáll a sorból, ami nagy érvágás a maradóknak, pácienseknek, településnek egyaránt.

Sárbogárd fölött jó pár éve kong a vészharang: fogyatkoznak a há-
ziorvosok. Nyugdíjba vonult dr. Horváth Endre, a pusztaegresi
körzet orvosa, majd tavaly dr. Jarabin János, a sárszentmiklósi
körzet orvosa. Ugyancsak az elmúlt esztendõben veszítettük el dr.
Farkas Jánost, Töbörzsök háziorvosát. Életkora és végigdolgo-
zott sok-sok éve ellenére még aktív dr. Nemes Mária és dr. Csaná-
di József, s habár hozzájuk képest fiatalabb korosztályt képvisel
dr. Somogyvári Katalin, dr. Oroszlány László és dr. Práger Péter
Andor, már õk sem mai ifjak.
Dr. Horváth Endre helyét viszonylag hamar sikerült betölteni dr.
Práger Péter révén. Dr. Jarabin János körzetét helyettesítéssel õ
látta el ez év január 14-éig, illetve õt helyettesítve ebben az évben
dr. Csanádi József. Ezt követõen dr. Nemes Mária helyettesít a
sárszentmiklósi körzetben határozatlan ideig. Dr. Farkas János
körzetében dr. Somogyvári Katalin helyettesít, szintén határozat-
lan ideig. Plusz mindenki viszi a maga körzetét is, hetente legke-
vesebb 15 órában.
Vannak orvosok, akik nem vállalnak helyettesítést egészségi álla-
potuk, vagy leterheltségük okán. Az önkormányzat nem kötelez-
heti egyik orvost sem helyettesítésre. A magasabb felügyelõ szerv,
a népegészségügy is csak rendkívüli helyzetben jelölhet ki orvost e
feladatra.
A két házi gyermekorvos, dr. Mányoki Lídia és dr. Abdalla
Roshdi nem vállalhatnak felnõtt háziorvosi körzetben helyettesí-

tést, mert a háziorvosok tevékenységét szabályozó 4/2000. EüM-
rendelet ezt nem engedi, kivéve, ha birtokukban van a felnõtt pra-
xis ellátásához elõírt szakvizsga. Érdekes módon ugyanezen ren-
delet szerint ügyeletet elláthat házi gyermekorvos; és háziorvos
elláthat gyermekeket külön erre vonatkozó vizsga nélkül vegyes
praxisban, kis településen.
Az önkormányzat a megüresedett körzetek betöltésére három
orvossal is tárgyalásban van. Kettõtõl még várják a választ, egy pe-
dig márciusban szakvizsgázik.
Az igent mondó szakembereket tárt karokkal, lakással, házzal fo-
gadják. A miklósi rendelõt 40 millió forint pályázati támogatásból
felújítják, a töbörzsöki viszonylag új, jó állapotú, az 1990-es évek-
ben épült.
Nem tudom, e feltételeken kívül mivel lehetne még vonzóbbá
tenni a fiatal orvosok számára ezt a munkalehetõséget.
Ez nem London, „csak” egy magyar vidéki járásközpont – szinte
az ország közepén, egy órán belüli távolságra a megyeszékhelytõl,
a Balatontól és Budapesttõl –, ahol a szóban forgó két körzet évti-
zedeken át nyújtott biztos, tisztes megélhetést, megbecsültséget
és értékes emberi, baráti kapcsolatokat az ott munkálkodó orvo-
soknak. Akinek ez elegendõ, azt sok szeretettel várja Sárbogárd!
Kár, hogy nem lehet orvost kapni receptre…

Hargitai–Kiss Virág

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2019. január 18-án (pénteken) 9 órakor ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fonto-
sabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. Be-
számoló az átruházott hatáskörök gya-
korlásáról.

2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról.

3. Sárbogárd Város Önkormányzata
2019. évi költségvetésének tárgyalása (I.
forduló).

4. Sárbogárd Város Önkormányzata kép-
viselõ-testületének az anyakönyvi esemé-
nyek engedélyezésérõl, díjtételeirõl és az
anyakönyvvezetõt megilletõ díjakról szó-
ló 18/2017. (VIII. 24.) önkormányzati
rendeletének módosítása.

5. A nem közmûvel összegyûjtött háztar-
tási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló 16/2013. (III. 13.)
önkormányzati rendelet módosítása.

6. A köztisztviselõk díjazásáról, juttatásá-
ról szóló 29/2015. (VI. 24.) önkormányza-
ti rendelet módosítása.

7. Az önkormányzat tulajdonáról, a tulaj-
donosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal
való gazdálkodásról és értékesítésének
egyes szabályairól szóló 53/2015. (XII.
22.) önkormányzati rendelet módosítása.

8. A lakások és helyiségek bérletére és el-
idegenítésükre vonatkozó egyes szabá-
lyokról szóló 49/2015. (XI. 26.) önkor-
mányzati rendelet módosítása.

9. A közterületek elnevezésérõl és a ház-
számozás rendjérõl szóló 2/2015. (I. 29.)
önkormányzati rendelet módosítása.

10. A közterületek használatának szabá-
lyozásáról és rendjérõl szóló 35/2015.
(VIII. 26.) önkormányzati rendelet mó-
dosítása.

11. Sárbogárd IV. számú háziorvosi kör-
zetének feladatellátása.

12. A Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának
módosítása.
Elõadó: jegyzõ
13. A polgármester 2019. évi cafetéria-
juttatási összegének megállapítása.
Elõadó: jegyzõ
14. A polgármester elõzõ évi, igénybe vett
szabadságmértékének megállapítása.
15. A polgármester 2019. évi szabadságo-
lási ütemterve.
16. A polgármester szabadságának utóla-
gos engedélyezése.
17. Településrendezési eszközök részle-
ges módosítása.
18. A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzattal kötött megállapodás felül-
vizsgálata.
19. A Madarász József Városi Könyvtár
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának
módosítása.
20. Az Élhetõbb Sárbogárdért Környe-
zetvédõ Egyesület székhelyhasználati ké-
relme.
21. Tájékoztató az elõirányzatok és a tar-
talék alakulásáról.
22. Bejelentések.

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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Ahogy a csillag megy az égen
„Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes” – szól József Attila ismert idézete. Így
tesz Sáregres, csöndben szorgoskodva, s kezük nyomán tavaly év végén szép gyümölcs termett: 10 millió forintot érõ
szakmai elismerésben, Start Plusz díjban részesültek kiemelkedõ közfoglalkoztatási tevékenységükért. Az új esztendõ
pedig egy másik örömteli eseménnyel indul számukra: kívül-belül megújult épületbe költöznek vissza a polgármesteri
hivatal munkatársai.

Tiringer Mária polgármester elmondta:
az épületben található gyógyszertárat és
orvosi rendelõt is érintõ, 2017 decemberé-
ben kezdõdött beruházás keretében, az
energiahatékonyság növelése érdekében
kicserélték a nyílászárókat, napelemeket
szereltek föl a tetõre, padlófûtést építettek
ki a korábbi konvektoros fûtés helyett, kül-
sõ szigeteléssel és födémszigeteléssel „cso-
magolták be” az épületet, és korszerû kon-
denzációs gázkazán ad meleget. A bútorok
egy része is kicserélõdött. Az új tárgyaló,
mely egyben a polgármester irodája is, az
északi utcafronti részre került, a régi tár-
gyaló/tanácsterem helyén iroda, irattároló
helyiségek és teakonyha foglalnak helyet.
A házasságkötéseket ezután a mûvelõdési
házban fogják bonyolítani, ahol kényelme-
sebben elférnek a vendégek.
A beruházás egy 36 milliós, 95 %-os támo-
gatási intenzitású vidékfejlesztési pályá-
zatból valósult meg. A munkálatok ideje
alatta a hivatal ideiglenesen az iskolába
költözött. A kivitelezést a Cukép Kft. vé-
gezte, mely maximális odafigyeléssel való-
sította meg a terveket, figyelembe véve a
hivatal családias közösségének ötleteit, ja-
vaslatait is.
A hivatalban dr. Kardos Tamás jegyzõ,
Dézsi Szilvia aljegyzõ illetve a pénzügyes
kolléganõ bizonyos napokon vannak jelen,
mivel közös önkormányzati hivatali rend-
szerben végzik a munkájukat; a polgár-
mester és két köztisztviselõ (egy adó-
ügyekkel foglalkozó és egy szociális felada-
tokat ellátó kolléganõ) tartják a minden-
napi frontot.
Emellett zajlik a közfoglalkoztatás, mely-
nek eredménye Start Plusz díjjá érett. Az
elismerésre a sárbogárdi járási foglalkoz-

tatási osztály terjesztette föl a települést az
elmúlt 6 év teljesítménye alapján. Az okle-
velet ünnepélyes keretek között november
6-án vette át Tiringer Mária polgármester.
Az egyetlen Fejér megyei településen, Sár-
egresen kívül még 72 települést jutalmaz-
tak.
Az oklevél mellé járó 10 millió Ft vissza
nem térítendõ támogatás jókor jött a köz-
ségnek. Csökkenõ tendenciát mutat
ugyanis a közfoglalkoztatottak száma (ko-
rábban 15-20 fõ körül volt a létszám, tavaly
8, idén pedig 6 fõvel indul a program a ter-

vek szerint). Ez részben pozitív dolog, mi-
vel többen is el tudtak helyezkedni a mun-
kaerõpiacon. Viszont a hat év alatt létre-
hozott érték emiatt kissé veszélyeztetetté
vált. Gépesítéssel azonban kompenzálni
tudják az apadó létszámot. Korábban már
lehetõségük nyílt a külterületi utak felújí-
tásával kapcsolatban traktort, talajmarót,
tárcsát vásárolni. A most kapott 10 millió
forintból további eszközöket szeretnének
venni a kertészeti feladatokhoz, zöldterü-
letek gondozásához, településüzemelteté-
si teendõkhöz (például permetezõket, fû-
nyírótraktort, pótkocsit). Ezek beszerzé-
sére januárban és februárban kerül sor.
Összesen 3,5 hektár öntözött területet mû-
velnek, ahol sárgabarackot, õszibarackot,
fûszerpaprikát, burgonyát, vöröshagymát,
fokhagymát, zöldséget, sárgarépát, zöld-
babot, étkezési paprikát termesztenek,
közterületre szánt virágokat nevelnek sza-
badföldben illetve fólia alatt. A termény
jelentõs részét a helyi lakosságnak értéke-
sítik, de az alapi konyha számára is biztosí-
tanak alapanyagot, ahonnan a sáregresi
óvodások ebédje is érkezik. A bevételt a
kertészetbe forgatják vissza.
„A közfoglalkoztatottak munkája nagyon
fontos az értékteremtésben és Sáregres
rendben tartásában. Az õ munkájuk elis-
merése is a Start Plusz díj” – jelentette ki
Tiringer Mária.

Hargitai–Kiss Virág
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FELKIÁLTÓJEL

„A hatalmas ágyúkat 100-200 métert kel-
lett vinni, persze kézzel, ugyanis a lovakat
elszállították, hogy legalább azok ne pusz-
tuljanak el. Rettentõ hideg volt, a ruháink
pedig vékonyak voltak. A németek jobban
fel voltak készülve a télre, nekik bundájuk
volt és szõrcsizmájuk. Mínusz 40 fok volt,
fagyoskodtunk és fagyott húsdarabokat et-
tünk, ha tûzszünet volt, az oroszoktól kap-
tunk krumplit. Érdekes, hogy napközben
sosem támadtak. Mindig kora reggel vagy

este kezdõdött a tûzharc. Ütközetek után
reggel 9 és 10 között fegyverszünet volt,
ilyenkor szedtük össze a sebesülteket és a
halottakat. A „dögészek” nem gyõzték el-
látni a sebesülteket, hamar megteltek a
frontvonali kórházak. Borzasztó látvány
volt, az egyik a karját, a másik a lábát veszí-
tette el. Én csak egy golyót kaptam a vád-
limba, ami három hónapig volt bennem, de
többször súroltak a lövedékek, még a kula-
csomat is átlõtték. Február környékén az
oroszok áttörték a frontot és körülzártak
minket, a magyar tisztek pedig mindenkit
felszólítottak a menekülésre. Rengeteg
még élõ, az életéért könyörgõ bajtársunkat
hagytuk hátra a tisztek parancsára. – A
menekülés sem volt egyszerû, ugyanis a go-
lyók folyamatosan záporoztak és a hóban
csak kúszva tudtak haladni. – A vasút men-
tén volt egy árok, oda kellett eljutnunk,
majd olyan 500 métert kúszva tettünk meg,
amíg elértünk egy német szerelvényig. Jött

egy mozdony, amely 80-100 kilométerre
elszállított minket a Don-kanyartól. On-
nan pedig német teherautókkal szállítot-
ták el a katonáikat, és mi is felkapaszkod-
tunk az egyikre. Így értünk vissza Buda-
pestre. A helyzet az, hogy a legnagyobb
ellenség a hideg és az éhség volt, de büszke
vagyok arra, hogy mi, magyarok tartottunk
ki a leghosszabb ideig.” (Ferenczy Lajos 97
éves túlélõ visszaemlékezése, lokal.hu)

1943. január 12-én indított támadást a
szovjet Vörös Hadsereg a Don-kanyarban,
ahol a 207 ezer fõs, hiányos és korszerûtlen
fegyverzettel, felszereléssel rendelkezõ 2.
magyar hadsereg több mint fele vesztette
életét. Vannak, akik ma is jeltelen sírban
nyugszanak.

A 2. magyar hadsereget német követelés-
re, kormányközi egyezmény alapján küld-
ték „vágóhídra”: a keleti frontra. Alig akad
magyar család, akinek ne lenne a Donnál,
a világháborúban elesett hõsi halottja.
Családfenntartók, fiatal, egészséges férfi-
ak vesztek oda, vagy lettek munkaképte-
lenné. A sárbogárdi áldozatok neve a Hõ-
sök terei világháborús emlékmûvön felki-
áltójelként sorakozik: soha többet hábo-
rút, értelmetlen vérontást!
Az évfordulón, szombaton délután, a
Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd em-
lékezett a 76 évvel ezelõtti eseményekre a
mûvelõdési házban. A Himnusz közös el-
éneklése után Csõgör László és ifj. Csõgör
László trombitán katonanótákat adtak elõ
és Bogárdi Richárd szavalata vezette be

Gál Sándor, az egyesület elnökének ünne-
pi beszédét. A doni tragédia megrázó té-
nyei most is fölkavaróan hatottak az egy-
begyûltekre.
A Szózat eléneklése után az emlékmûhöz
vonultak a jelenlévõk fejet hajtani, gyer-
tyát gyújtani és elhelyezni az emlékezés
koszorúit, virágait.

Hargitai–Kiss Virág
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KOSSUTH–MORZSÁK
December az adventi készülõdés idõszaka. Felidézzük a régi idõk
hagyományait, ünneplõbe öltöztetjük környezetünket, lelkünket,
így hangolódva az év egyik legszebb ünnepére. A dolgos hétköz-
napokat ebben az idõszakban átszövi a karácsony hangulata. A
rohanó világ ilyenkor sem lassul, mégis meg-megállunk egy-egy
pillanatra, s ilyenkor kicsit jobban figyelünk embertársainkra, a
lelkünk nyitottabbá válik mások iránt.

Talán nem véletlen, hogy 1992 óta december 3-án ünnepeljük a
fogyatékkal élõ emberek világnapját.
Városunkban december 1-jén került sor az ünnepi mûsor meg-
rendezésére a József Attila Mûvelõdési Központban. A fellépõk
színvonalas, elgondolkodtató, megható pillanatokat szerezve hív-
ták fel a figyelmet arra, hogy a világ még színesebb, érdekesebb,
értékesebb általuk, velük. Iskolánk tanulói nemcsak fellépõként,
de nézõként is részt vehettek az eseményen, melynek végén a Mi-
kulás ajándékokkal is meglepte a gyerekeket. Köszönjük a szerve-
zõknek, hogy részt vehettünk ezen a színvonalas, fontos esemé-
nyen!
Az adventi készülõdésben minden osztály kivette a részét. Isko-
lánk ünneplõbe öltözött a gyerekek által készített díszekkel.
December 6-án iskolánkba is ellátogatott a Mikulás. A kicsik nagy
örömére megelevenedett a csoda, a Télapó krampuszaival sok vi-
dám percet okozott tanulóinknak. A délután a jó hangulat és a
mozgás jegyében telt. A már hagyománynak számító Mikulás-fu-
tás nagy élményt jelentett kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Mi-
kulás-sapkás, piros ruhás vidám társaság futotta körbe iskolánkat.
Ezután játékos vetélkedõ és Mikulás-diszkó várta a gyerekeket.
December 13-án a Luca-napi hiedelmek, babonák, szokások ele-
venedtek meg iskolánkban. Bárányosné Király Eszter a 7. osz-
tállyal és néhány 8. osztályos tanuló részvételével vidám kotyoló

versekkel idézték fel a népi hagyományokat. Osztályról osztályra
járva jókívánságokkal és Luca-búzával ajándékozták meg társai-
kat. A szokásokhoz híven a jókívánságot hozók sem távoztak üres
tarisznyával, minden osztály kedveskedett valami aprósággal szá-
mukra.
Az ünnepi hangulat elengedhetetlen hozzávalója a karácsonyfa
és a mézeskalács. Köszönjük a csodás fenyõfát, melyet egy ma-
gánszemély adományozott iskolánknak, hogy tovább emelhessük
ünnep fényét!
Rohonczyné Csillag Henrietta és a 4. osztályosok jóvoltából isko-
lánk minden szegletét bejárta a mesés mézeskalács illata, mely je-
lezte, hogy a karácsony már itt jár a kertek alatt.

December 19-én kézmûves-foglalkozás keretében a gyerekek ki-
díszítették a mézeskalácsokat, és gyönyörû karácsonyi díszeket
készítettek. Csodás alkotások születettek.
December 21-én került megrendezésre iskolánk karácsonyi mû-
sora, melynek idén is a József Attila Mûvelõdési Központ adott
otthont. A gyerekek és felnõttek egyaránt nagy szeretettel, oda-
adással készültek, hogy varázslatos perceket szerezve elevenítsék
fel a karácsony üzenetét, hiszen:
„A karácsony nem az ajándékok, sokkal inkább a szívünk kinyitá-
sáról szól.” (Janice Maeditere)
Ezekkel a gondolatokkal szeretnénk megköszönni a Dunaújváro-
si Tankerületi Központnak, a József Attila Mûvelõdési Központ-
nak, a Philia Egyesületnek, a Stadler Kft.-nek, a Sárbogárdi Csa-
lád és Gyermekjóléti Szolgálatnak, Vájer János úrnak, a Tailor
Tanoda ügyvezetõ igazgatójának és Sárbogárd Város Önkor-
mányzatának a hozzájárulását ahhoz, hogy gyermekeink számára
az iskolába is becsempészhettük a karácsonyi varázslatot.

Födelmesi-Pap Erika

JÓTÉKONYSÁGI BÁL
Szeretettel várunk mindenkit a Sárbogárdi Zengõ Óvoda

Töbörzsöki Telephelyének jótékonysági báljára!

Idõpont: 2019. február 16., szombat, 19.00 óra
Helyszín: Patkó csárda

Belépõjegy: 3.000 Ft/fõ, ami tartalmazza a vacsorát is.

A jegyek elõvételben megvásárolhatók a töbörzsöki óvodában
és a Finomságok Boltjában.

A zenét Mészáros Gábor szolgáltatja.

Kérjük, részvételi szándékukat február 13-áig jelezzék!

Jótékonysági szándékukat a támogatói jegy vásárlásával is
megtehetik.

Várunk mindenkit egy hangulatos zenés estre!

Program: köszöntõ, mûsor, vacsora, tombola, tánc.
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EGY TANÁRNÕ
Az egyik osztályban csupa srác ül. Rendes kölykök, lehet szeretni õket.
Ezek nem elkényeztetett pesti csirkefogók, akiket a szülõk tömnek
pénzzel, és akiknek minden óhaját teljesítik. A barátnõm például egy
ilyen gimnáziumba került, mégpedig Pesten egy fizetõs suliba. Mivel az
apukájuk fizet értük, a gyerekek azt hiszik, övék a világ. Nem lehet elte-
tetni velük az okostelefont, ha valami érdekeset látnak, kórusban felrö-
högnek, nekik aztán mindegy, hogy van a teremben valami tanárféle,
aki szeretné oktatni és nevelni õket. Reménytelen.
Az én legényeim más talajból nõttek ki, tudnak fizikai munkát végezni,
szõlõt kapálni, permetezni. Tudják, mi a pénz, hogy a mögött munka,
teljesítmény van, és aki szórja, az lebecsüli az emberi verejtéket.
És itt jön a nagy mégis. Mit hallok egyszer fél füllel egy kiránduláson, a
buszon? Épp egy szimpatikus, szõke ifjú tartott elõadást arról, hogy
megint be kellene indítani a krematóriumokat, mint Hitler idejében.
Azt hittem, rosszul hallok. Leültem beszélgetni vele az iskolában. Kide-
rült, hogy bizony jól hallottam. A fiút a szûkebb lakókörnyezetében
annyi bántás, megaláztatás érte a szomszédság bizonyos csoportjai ré-
szérõl, hogy hatalmassá nõtt benne a gyûlölet. Szerinte igenis vannak
olyan emberek, akiket gázkamrába kellene zárni, nincs más megoldás.
Ártalmára vannak az emberi közösségnek. Ha elviszi õket a rendõr, ha-
marosan elengedik õket, s utána még nagyobb disznók lesznek. A gye-
rek volt szíves a tudomásomra hozni, hogy az osztályban többen is
egyetértenek vele.
Na, mit lehet itt csinálni? Most légy okos, Domokos! Rémisztõ az az ûr,
amely ezeknek a fiúknak a lelkében van. Üresség! Ezek nem kaptak szi-
lárd alapot senkitõl. Ennél még a marxizmus is jobb volt, az legalább
adott valami iránytûfélét, hogy tudjon az a polgár tájékozódni a világ-
ban. Mit ér az ingyen tankönyv meg az ingyen ebéd, ha utána ilyen lég-
gömb-ifjúság árasztja el a világunkat? Létrejöhet egészséges társada-
lom, amelynek a tagjait mindenféle szellõcske ide-oda röpteti?
A nagyapám mesélt a saját gimnáziumi éveirõl. A Zrínyi cserkészcsa-
patba tartozott. Volt kemény táblás igazolvány arcképpel, volt banda-
szellem. Tolongtak a gyerekek a faliújság körül, ha cserélték az anya-
got. Humoros cikkek, rajzok voltak rajta. Mindenki tudta a tíz cserkész-
törvényt, például hogy „A cserkész ahol tud, segít”. Ez a követelmény jó
messze van a mai ifjúság világképétõl, nem gondolod? Szombaton órák
után nagy nótázás ment a cserkészteremben. Vasárnap délután az er-
dõszélen körben ültek, hallgatták a rajparancsnokot például arról, hogy
a cserkész a világ minden cserkészét testvérének tekinti. És nyáron a
táborok, éjszakai kalandozás, õrségváltás.
A rendszerváltás után buzgó mócsingok kitalálták, hogy „Ki az iskolák-
ból a politikával!” Ma mit látunk? Feltûnõen sok a hátizsákos, diák kül-
sejû fõ a tüntetõk között. Õk aztán nem üresek. Sõt! Politikamentes is-
kola? Ábránd! Sokan manapság nagyon is mocorognak titokban a
gimisták között. Nem titokban kellene. Vajon mikor kap egy illetékes a
fejéhez, hogy legalább a cserkészetet vissza kellene vinni a középisko-
lákba? Reménytelen?

L. A.

Ez is pedagógia
A vendég a háznál címû rádiómûsorban egyszer azt mesélte
egy tanító néni, hogy az iskolakezdés elõtti nyári szünetben
végiglátogatta a leendõ elsõsöket otthon. Akkor még új la-
kótelepeket avattak, sok helyre alig talált oda. Kitûzõt aján-
dékozott a kisdiákoknak, hogy megismerjék egymást. „Csak
egy kék színû virág, ennyi a jelünk. Aki jön, mind a bará-
tunk, és boldog lesz velünk” – szól a sláger is.
Valamelyik nap láttam egy cigánybúzát. Emlékezetes ez a
kis növény a számomra, mert nem vettem a fáradtságot,
hogy sok növényt lepréseljek. Csak ezt az egyet préseltem
le. A nõvéremnek otthon volt sok, csak a keresztnevünket
kellett átírni. De nem jó visszagondolni arra a növénytan-
órára. Koncz Feri bácsi olyan sokáig senkinek az albumát
nem lapozta, mint az enyémet (legalábbis úgy éreztem).
Láttam, hogy megnézi az átírást, de nem tette szóvá. Annyi-
ra megbántam a csalást, hogy amikor Gyõrben kellett a ker-
tészeti szakiskolában növényeket gyûjteni, minden ritkasá-
got begyûjtöttem.
Amikor negyedikesek voltunk, Marth Béla bácsi tanított
bennünket, és a Magyar utcába jártunk. Egyszer volt egy hé-
ten kézimunkaóránk. Elmondta a tanár bácsi, hogy az agya-
got hogyan kell szépen átmosni, átgyúrni a masszát. Volt,
akinek kavics volt az agyag között. Egy házat kellett formáz-
nunk. A lelkünkre kötötte Béla bácsi, hogy a sparhelt mellé
tegyük, hogy jól kiszáradjon, aztán fessük ki, mert a lágy
masszán elmaszatolódik a festék, nem is szárad olyan
könnyen. Persze, nem mondott valótlant, én azonban elját-
szottam az idõt. Következõ csütörtökre azért elvittem a há-
zikót. Amikor terítékre került, ugyanolyan feszengve érez-
tem magam, mint akkor, a növénygyûjteménynél. Béla bácsi
névsor szerint osztályozott. Hátul voltam a névsorban, ideg-
ölõ volt a várakozás. Legelõször is megszemlélte a házikót,
ami talán nem volt mûvészi, de tetszetõs. Belenyomta két
ujját a háztetõbe. Mintha a szívembe markolt volna. Olyan
repedés lett rajta, hogy szinte sírtam. Nem emlékszem, hogy
hányast kaptam rá, csak azt tudom, hogy ebben az évben
volt elõször hármas a bizonyítványomban házimunkából.
Majd hanyatt estem, amikor az év végi kiállításon az én há-
zikóm – más munkákkal együtt – ott díszelgett a sok kiváló
alkotás között.
És Zsike! Huszics Vendelné a második kislányát várta, ami-
kor magyarórán Tömörkény Istvánról tanultunk. A tan-
könyv csak pár sort írt errõl a nagyszerû íróról. Ahogy ment
ki az osztályból, csak ennyit mondott: „Hogy mennyire
szeretem Tömörkényt!”
Tavaly jutottam három kötethez, hogy elolvassak pár elbe-
szélést. Könyvesboltban nem volt kapható, ahol én keres-
tem. Van, hogy nagyon sokat kell várnunk az elképzelése-
inkre. Jó, hogy még megértem.
Molnár Laci bácsi elõször csak Kis Sárinak hívott, késõbb
Bazsának. Már a Miklós utcában laktunk, házasan. Gyer-
mekem sáros cipõjét tisztítottam délután, amíg õk aludtak.
Elállt az esõ, oszlottak a felhõk, Laci bácsi a szokott kerék-
párútját felénk tette meg. Észre sem vettem volna, csak azt
hallom:
– Te itt laksz, Bazsikám? – mint egy kis bakfisnak, úgy vert a
szívem a sok éve nem hallott megszólításra.
Lányom ballagására eljött a nõvérem is. Elgyalogoltunk az
iskolába. Édesanyám is velünk tartott, de egy kicsit elfáradt.
Nézegetett mindenfelé, hová is ülhetne le. S ismét egy régi
hangot hallottam a hátam mögött:
– Legyen szíves helyet foglalni! – hozta a széket Bruzsa ta-
nár bácsi, akit nem is láttam a nagy tömegben, õ mégis figye-
lemmel kísért bennünket.
Semmit sem tehetünk az idõ múlása ellen, de olyan jó, hogy
vannak emlékeink, amiken elmerenghetünk.

Heksziné Somogyi Rózsa

A PHILIA Egyesület szeretettel meghívja Önt
az újrainduló

„Arcok és tükrök” sorozat következõ alkalmára:

„MOST MÁR LÁTOM”
Beszélgetés dr. Beer Miklóssal,
a váci egyházmegye püspökével

2019. január 29-én (kedden) 17.00 órakor
a polgármesteri hivatal dísztermében.

Az est támogatói: Sárszentmiklósi Katolikus Plébánia,
Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala,

József Attila Mûvelõdési Központ.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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ÚJAT – ÚJBÓL
„Boldog újévet” – halljuk, olvassuk médiákban, újságokban, ma-
gazinokban, üdvözlõkártyákon az esztendõ elsõ napjain. A legjob-
bat kívánjuk embertársainknak: a boldogságot. Habár nyereség-
hajhászó társadalmunk itt-ott áttér az „eredményekben gazdag”
kifejezésre, a sikerben látva áttételesen a boldogság titkát.
Magyar nyelvünkben az „új” kifejezésnek kettõs értelme van. Je-
lenti az eddig még nem létezettet, a merõben mást, a még érintet-
lent. A szó másik értelmét toldalékos formáiban használjuk: „újra,
újból, újonnan, újjá”. Utalunk ezzel a megismételhetõségre, a má-
sodik és többedik nekifutás lehetõségére, az elpusztult felhaszná-
lásával ismét valami egyedi létrehozására.
Salamon új templomot épített. Frissen kibányászott, addig semmi-
re nem használt kövekbõl, aranyból, ezüstbõl, vadonatúj geren-
dákból. Szabók csapata serénykedett a takácsok által szállított bá-
lákról gyolcsot, selymet göngyölítve, és készítették a káprázatos
papi öltözeteket. Aztán az „új” – mint minden – elavult, és elérke-
zett végsõ pusztulása is.
Majd évszázadokkal késõbb másik templomépítési kép tárul
elénk. Nehémiás botorkál éjnek idején szétmállott kövek, üszkös
kapufélfák között, és zseniális elméjében megfogan az újjáépítés
eszméje. Nincs most baráti szomszéd, Hírám nem úsztat fenyõ- és
cédrusfákat a Libanonról, nincs hetvenezer teherhordója és nyolc-
vanezer kõfaragója, a hódítók a mesterembereket mind elhurcol-
ták. A régi, a salamoni dicsõség ködbe veszve úszik valahol az éji
homályban. Nehémiás a hazáját is uralma alatt tartó, idegen feje-
delem kegyeire van utalva, Szanballatok, Tóbiások és Gesemek
acsarkodnak körülötte, vállán cipeli népe Istentõl elfordult, elfaj-
zott életének terhét. De van egy kis csapat, melynek tagjai meg-
gyújtják mécsesüket az õ lobogó lelkesedésének fáklyatüzénél, és
a korábban rabszolgai munkát most fejedelmek végzik, elõkelõk
leányai, ötvösmunkához szokott, finom kezek: tömködik a réseket
és takarítják a szemetet.
Hatvanhét papi ruha is összejön – igaz, már csak „second hand” ér-
tékû valamennyi. Jeruzsálem kõfala (legalább a kõfal) azonban új-
ra felépül, helyükre kerülnek az ajtók, eléjük a kapunállók, eljön a
nap, melyen két hálaadó énekes sereg járja körül a pusztulásra ítélt
várost, felhangzik ismét az Úr Igéje a hetedik hónapban, ünnepek
váltják fel a keserves idõ szakot, és a léviták így buzdítják a bûnbá-
natba süllyedt népet: „...ne keseregjetek és ne sírjatok… menjetek,
egyetek kövért és igyatok édest... ne bánkódjatok, mert az Úrnak
öröme a ti erõsségtek.”
Új kezdet. Salamon összes dicsõsége nem mérhetõ ahhoz az
„új”-hoz, amirõl a Biblia elsõ lapján olvasunk. Anyag és erõ, di-
menziók és folyamatok jönnek létre a láthatatlanból, elõáll az em-
ber, uralkodással megbízva, Isten Lelkével, szellemi hatalommal
felruházva. A nagy Tervezõ a lehetõségek szédítõ távlatát helyezi
kilátásba – és a teremtés koronája az elsõ lépésnél csõdöt mond.
Utána minden „új” kezdet, minden „boldog új év” magában hord-
ja a pusztulás, a boldogtalanság csíráját. A Mindenható megmásít-
hatatlan szeretetének mégis úgy tetszett, hogy odaszánja Egyszü-
lött Fiát, aki magas méltóságát a mennyben hagyva –Nehémiás
esete gyenge variáció ehhez képest –, Szanballatnál vicsorgóbb el-
lenfelek támadása közben, ingatag lábon álló munkatársakkal
megkezdte az „újonnan építést”. Lerakta alapját országának, me-
lyen a pokol kapui sem vesznek diadalt. Benne minden – maga az
ember – összességében „másodkézbõl” való, de abból a kézbõl,
amit helyettes áldozatként keresztre vertek a Golgotán.
A legcsodálatosabb, hogy az „új emberen” nem a pusztulás, az el-
avulás, az amortizáció megszokott törvénye uralkodik, hanem –
bár külsõ embere megromol – a belsõ napról napra újul. Mégpedig
annak ábrázata szerint való ismeretre, aki teremtette.
Megjelenik szemem elõtt a mérhetõ idõ utolsó napja, amikor a fé-
nyes királyi trónon ülõ, akinek a tekintete elõl eltûnik a föld és az
ég, kihirdeti utolsó dekrétumát: „Íme, mindent újjá teszek!” Nem
tudom, milyen lesz az új ég és új föld, mert amit Isten készített az õt
szeretõknek, azt nincs mihez hasonlítani. Az én dolgom elvégezni
a futást – régi romok között, új tervek fényében –, és a hitet meg-
tartani.

ITné –Forrás: Élet és világosság (2008/1.)

Kórházi látogatási
tilalom Fejér megyében

A kórházban ápolt betegek védelme érdekében 2019. január
18-ától kórházi látogatási tilalom elrendelésére hívta fel a megye
valamennyi fekvõbeteg-ellátást nyújtó intézményét, minden osz-
tályra kiterjedõen a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészség-
ügyi Fõosztálya.
Az intézkedésre azért volt szükség, mert az influenza-figyelõszol-
gálat adatai szerint a 100 ezer lakosra vonatkoztatott megbetege-
dési arány a megye illetékességi területén jelentõsen meghaladta
a járványos küszöbértéket, és a megye illetékességi területérõl
beküldött légúti mintákból influenzavírus is kimutatásra került.
Az influenza-figyelõszolgálatban résztvevõ orvosok jelentései
alapján végzett becslés szerint 2019. január 7-e és 13-a között
(2019. 2. hetében) Fejér megye területén 1.796 beteg fordult or-
voshoz influenzaszerû tünetekkel. Ez 53,4 %-kal több a három
munkanapból álló elõzõ hetinél. A 100 ezer lakosra vonatkozta-
tott megyei megbetegedési arány 431,5 %ooo volt. A 2. héten két
járási népegészségügyi illetékességi területrõl influenzaszerû
megbetegedések további emelkedését jelentették. Egy járási
népegészségügyi osztály illetékességi területén a járványos kü-
szöbérték három és félszerese, itt az influenzaaktivitás a magas
tartományban van; egy járási népegészségügyi osztály illetékessé-
gi területén a járványos küszöbérték több mint háromszorosa.
A legtöbb influenzaszerû megbetegedést továbbra is a Dunaújvá-
rosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi terüle-
tén regisztráltak. Itt a 100 ezer lakosra vonatkoztatott megbete-
gedési arány 529,0 %ooo (az elõzõ héthez képest 63,6 %-os emel-
kedés). Ezt követi a Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Fõ-
osztály Népegészségügyi Osztály illetékességi területe 486,4
%ooo-el (az elõzõ héthez képest 52,5 %-os növekedés). A Móri
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén
pedig 89,1 %ooo (az elõzõ héthez képest 6,7 %-os) a csökkenés.
A megye egész területén a 100 ezer lakosra vonatkoztatott meg-
betegedési arány az utóbbi 6 hétben – a három munkanapból álló
2019. 1. hét kivételével – folyamatos emelkedést mutatott, és a
megbetegedési arány két járási népegészségügyi osztály és a me-
gye illetékességi területén jelentõsen meghaladta a járványos kü-
szöbértéket.
A megyére vonatkoztatva a 2. héten elérte a járványos küszöbér-
ték közel háromszorosát. Az influenza aktivitása továbbra is a
mérsékelt tartományban van, közelítve a magas tartományhoz.
Az influenzaszerû tünetekkel orvoshoz fordulók aránya a gyer-
mekek és a fiatal felnõttek körében emelkedést, a középkorúak-
nál csökkenést, az idõsek körében azonos értéket mutat az elõzõ
hetihez képest. Az orvoshoz forduló betegek 19,1 %-a a 0–14
éves, 46,1 %-a a 15–34 éves, 24,7 %-a a 35–59 éves és 10,1 %-a a 60
éves, illetve az e feletti korosztályból került ki. A betegek több
mint egyharmadát a fiatal felnõttek körébõl jelentették. Influen-
zaszerû megbetegedések közösségi halmozódásáról továbbra
sem érkezett jelentés.
E jelentés megírásáig 2018. 40. hetétõl megyénkbõl az influenza-
gyanús betegek körébõl megvizsgált légúti vizsgálati anyagból 1
influenza A(H3N2) vírus és 2 légúti óriássejtes vírus okozta fertõ-
zést igazoltak. Az idei szezonban Magyarországon 25 fõnél influ-
enza A [7 influenza A(H1N1)pdm09, 14 influenza A(H3N2), 4
A(NT)] vírust, nyolc esetben légúti óriássejtes vírust, négy beteg-
nél pedig adenovírust azonosítottak.
Az influenza-figyelõszolgálat adatai háromhetes összehasonlítás-
ban a 2018/2019. évi influenzaszezonban, Fejér megyében. Meg-
betegedési arány 100 ezer lakosra:
Járás 51. hét 1. hét 2. hét
Dunaújváros, Sárbogárd 297,2 323,3 529,0
Mór, Bicske 25,5 95,4 89,1
Székesfehérvár 408,4 318,9 486,4
Fejér megye 303,6 281,4 431,5

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fõosztálya
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Olvasónapló

Behódolás
Michel Houllebecq Elemi részecskék címû korábbi mûve után
egy másik könyvét ajánlom most olvasóink szíves figyelmébe. A
francia szerzõ regénye, a Behódolás különös történelmi idõpont-
ban, szinte beteljesült jóslatként 2015. január 7-én, a francia szati-
rikus lap, a Charlie Hebdo elleni merénylet napján jelent meg
Franciaországban, és még ugyanebben az évben Tótfalusi Ágnes-
nek köszönhetõen magyar nyelvre is lefordították. A Behódolás
világszerte több mint egymillió példányban talált eddig gazdára.
A regény cselekménye egy olyan jövõbeli, 2022-re kivetített, le-
hetséges állapotot ír le, amikor a választásokon Franciaországban
egy muzulmán párt kerül hatalomra, és általános érvénnyel beve-
zetik az iszlám jogrendszert. A könyv megjelenését követõ napok-
ban Houellebecqet ábrázoló karikatúra jelent meg a Charlie
Hebdo címlapján: „Houellebecq varázsló jóslatai” szöveggel.
A ráragasztott jelzõ véresen komolynak bizonyult.
Az 1956-ban született Goncourt-díjas francia író kendõzetlenül
tárja elénk a francia és nyugat-európai társadalmak válságát: az
erkölcsi kiüresedést, a párkapcsolatok pornográfiává silányulá-
sát, hogy mind kevesebb gyerek születik, mert a jólét nyomorában
dagonyázó férfiaknak és nõknek nincs kedve már családot alapí-

tani, gyereket szülni és fölnevelni, mert ez gátolja õket a korlátlan
liberális szabadság megélésében. És ezenközben elözönlik az or-
szágot és egész Európát az iszlám vallás hívõi, akik persze homlo-
kegyenest mást vallanak. Saját politikai szervezetet alapítanak, a
Muzulmán Testvériség Pártját, akik összefogva a szocialistákkal
gyõzedelmeskednek a választásokon. Késõbb aztán Belgiumban,
majd sorra a többi nyugati államban is õk jutnak hatalomra.
Döbbenetes olvasni ezekrõl e könyvben – mert mintha napjaink
valósága elevenedne meg elõttünk – a legutóbbi francia választás
drámai lefolyását, amelyben eltûnik a jobb- és baloldal, helyét az
arab és ki tudja miféle internacionalista milliárdosok által pénzelt
hatalom veszi át a kormánypálcát, s formálja át „demokratikus
úton” – és pénzzel – Európát.
Na, és mi változott azáltal, hogy az iszlám átveszi a hatalmat egy
(volt) keresztény országban? A könyv fõhõsének, egy egyetemi
tanárnak a beszámolójából megtudhatjuk: a Sorbonne iszlám
egyetem lett, amelyen ezután csak férfi tanárok taníthatnak. A
nõi hallgatókról eltûnt a miniszoknya. Helyette bõ nadrágot ölte-
nek és fátylat vonnak az arcukra. A munkaerõpiacról is eltûnnek a
nõk, s ezzel együtt a munkanélküliség is. Az új rend a lányoknak a
feleség szerepét osztja, s a férfiak több feleséget tarthatnak társa-
dalmi rangjuk szerint. A saría iszlám törvénykezés szabályai lép-
nek életbe, és természetesen az állami állások betöltésénél elvár-
tan kötelezõvé lesz az áttérés a mohamedán vallásra. Aki áttér,
kap nagyobb irodát, jobb fizetést és a háremébe szeretõket a volt
diáklányok közül, akiket elõtte természetesen kiképeznek háztar-
tástanra és a férj kegyeinek kiszolgálására. Akik nem térnek át,
másodrendû állampolgárok lesznek.
Nem véletlenül ragasztották az íróra a varázsló, jós címkét. Leg-
újabb regénye, a Boldogsághormon 2018-ban éppen akkor jelent
meg, amikor a sárga mellényes tüntetések kezdõdtek Párizsban.
És mit tesz isten, ebben a könyvben ez is ott van!
Ha nem is látnok talán, de valamit azért tudhat ez az író, Csak ne
adja Isten, hogy valóban igaza legyen a jóslatai végkimenetel-
ében. Ebbõl ugyanis az kerekedne ki, hogy megvalósul a régi biro-
dalomépítõk: Nagy Sándor, Julius Caesar, Napóleon, Hitler zá-
tonyra futott álma, az Eurázsiát, a Közel-Keletet, Afrikát magá-
ban foglaló egységes nagymogul birodalom, s mindez az iszlám je-
gyében. Megszûnnek a nemzetállamok, az iszlám világ központja
Róma lesz, eltûnik a kereszténység, s vele a keresztény kultúra.
Az új iszlám hatalomnak „Tulajdonképpen az a célkitûzése, hogy
egy nemzedéknyi idõn belül diplomáciai úton építse fel azt, amit a
Római Birodalomnak több évszázad alatt sikerült létrehoznia –
ráadásul úgy, hogy egyetlen puskalövés nélkül a birodalomhoz
csatolja Észak-Európát is egészen Észtországig, Skandináviáig és
Írországig” – fejti ki a könyv 299. oldalán a szerzõ. A távolabbi jö-
võ az Elemi részecskék könyvébõl kerekedik ki. Eszerint meg-
szûnnek a nemek, a „tökéletes Új Embert”, és az õt kiszolgáló
alattvalót génmódosítással, mesterségesen állítják elõ laboratóri-
umokban.
Nem szívderítõ olvasmány Houllebecq egyik könyve sem. Ne adja
Isten, hogy minden jóslata beteljesüljön! És ha nem vagyunk ébe-
rek, amerre ma a világ halad, könnyen igaza is lehet...

Hargitai Lajos

Megjelent a

TÖRTÉNELMI SÉTA
SÁRBOGÁRDON

Barangolás egy jelenkori és hajdanvolt
mezõvárosban

címû helytörténeti mû.

Kapható a Hírházban
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12.)

Ára: 6.000 Ft
Díszpéldány ára: 10.000 Ft
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Bogárd és Vidéke városi teremlabdarúgó-bajnokság
XII. forduló

Spuri–Légió 2000, Agro Natur
3-4 (3-0)

Spuri: Kiszl, Imre, Zámbó, Fésû, Bereczki,
Banda, Szabó, Gazsó, Bór, Bozsoki, Hu-
szár.
Légió 2000, Agro Natur: Horváth, Derecs-
kei, Tóth G., Tóth I., Virágh, Nyúl, Dombi,
Gábris, Drexler.
Az elsõ félidõ a Spurié volt. Jól védekez-
tek, visszazártak, és ha nem, ott volt Kiszl,
aki mindent védett. Az odafigyelésnek
meglett az eredménye, három helyzetbõl
három gól. A második félidõ a Légió dia-
dalát hozta. A félidõ elején három perc
alatt három gólt kapott a Spuri, melyek
nem kidolgozott helyzetekbõl születtek,
de sajnos megzavarták az addig jól mûkö-

dõ taktikát. A meglepetés elmaradt, mert
Dombi a negyedik góllal nagy nehezen a
Légió javára döntött a három pont sorsá-
ról. A Spuri nagy lehetõséget szalasztott el.
Góllövõk: Fésû 1, Gazsó 1, Huszár, illetve
Virágh 1, Nyúl 1, Tóth G. 1, Dombi 1.

Dream Team–Twister Galaxy
1-4 (0-1)

Dream Team: Vörös, Mondovics, Kiss, Si-
mon T., Varga, Simon J., Bognár, ifj. Mon-
dovics.
Twister Galaxy: Balogh, Killer I., Killer G.,
Kun, Budai, Kaló, Bognár I., Bognár Zs.,
Barabás, Szántó, Szabó, Kelemen.
A Twister a bajnokság egyik esélyese, de a
kötelezõ gyõzelmek néha a legnehezeb-
bek. Az elsõ félidõ soványka 1-0-ás ered-
ménye jelzi: a gyõzelemért meg kell küzde-
ni mindenkinek. A második félidõben ki-
domborodott a Twister játékosok rutinja,
és magabiztosan nyerték a mérkõzést. A
Dream Team kapusának köszönhetõ,
hogy nem arattak nagyobb gyõzelmet.
Góllövõk: Mondovics 1, illetve Szabó 1,
Kaló 1, Killer 1, Barabás 1.
Sárga lap: Mondovics, Varga.

Flash Team–
FDL Ászok Ásza 3-7 (2-3)

Flash Team: Grigóliát, Ellenbruck, Rácz,
Szakács E., Kacz, Boros, Lénárt, Szakács
A., Kiss, Láng.

FDL Ászok Ásza: Bór, ifj. Bór, Farkas, La-
katos Gy., Lakatos Á., Rehák, Magyar,
László, Abdalla.
A Flash játékosainak lendületes támadó és
kemény védekezõ stílusa nem könnyû fel-
adat egyik ellenfelének sem. Az Ászok
precíz, pontos passzaira és minden játéko-
sának technikai tudására szükség volt ah-
hoz, hogy legyõzhessék ellenfelüket. Sze-
rencséjükre ezen képességeiket a mostani
mérkõzésen is bizonyították, és megmu-
tatták, hogy a gyengébb rajt után ezzel a
játékkal az elsõ hely is elérhetõ.
Góllövõk: Ellenbruck 1, Grigóliát 1, Sza-
kács E. 1, illetve Bór 4, ifj. Bór 1, Lakatos
Á. 1, Abdalla 1.
Sárga lap: Ellenbruck.

Tabella

1. Légió 2000,
Agro Natur 11 8 1 2 59-31 25

2. Twister Galaxy 10 8 - 2 55-30 24
3. FDL Ászok Ásza 11 7 2 2 81-26 23
4. Spuri 10 4 1 5 32-41 13
5. Flash Team 10 3 3 4 43-52 12
6. Sárkeresztúr Kike 10 - 3 7 27-50 3
7. Dream Team 10 1 - 9 11-58 3

Góllövõlista

1. Bór József (FDL Ászok Ásza) 29 gól, 2.
Virágh Zsolt (Légió 2000, Agro Natur) 26
gól, 3. ifj. Bór József (FDL Ászok Ásza) 16
gól.

Huszár Lajos

SÁTOR KUPA
Január 13-án a Sárbogárd SE U14-es korosztályos csapata az ország egyik legjelentõsebb
utánpótlástornáján vett részt Gödöllõn.

A mezõnyt 18 csapat alkotta, neves NB-s
csapatok hasonló korú együttesével mér-
ték össze tudásukat a sárbogárdi fiúk. A
csapatok három hatos csoportba kerültek
besorolásra. A Sárbogárd a csoportmérkõ-
zések során három gyõzelemmel, egy dön-
tetlennel és egy vereséggel a csoport máso-
dik helyén jutott tovább.
Eredmények: Sárbogárd SE–Kelen SC
2-0, Sárbogárd SE–Gödöllõ SK 1-1, Sárbo-
gárd SE–Eger SE Kék 0-1, Sárbogárd SE–
Duna SK 7-0, Sárbogárd SE–Csákvár TK
3-1.
A középdöntõben az FC Budapest ellen
4-1-es vereség után a helyosztó mérkõzé-
seken sem sikerült gyõzelmet aratni (Eger
SE Kék–Sárbogárd SE 2-1, Sárbogárd SE–
BVSC-Zugló 1-3), és a csapat az elõkelõ
nyolcadik helyen fejezte be a küzdelmeket.
A tornán elért teljesítményért dicséret ille-
ti a srácokat a nagyszerû helytállásért.
Kovács Attila edzõ kiemelte az egymásért
való küzdést, a szervezett, jó játékot a na-
gyobb erõt képviselõ csapatok ellen is,
méltón és büszkén képviselve Sárbogárd
városát és a Sárbogárd SE-t.
Köszönet a szülõknek a támogatásért, akik
nélkül ez nem jöhetett volna létre és a hely-
színen a szurkolásért!
Szép volt fiúk!

Szántó Gáspár

Kedves Olvasók!
Ezúton is megköszönjük Önöknek a
múlt évben végzett 1 %-os adomány-
gyûjtési munkájukat, amellyel hozzájá-
rultak íjászegyesületünk mûködéséhez!
Kérjük, hogy az idei évben is legyen se-
gítségünkre!
Fáradozásukat nagyon köszönjük!

Adószámunk: 18491074-1-07.

Sárréti Íjász Club Egyesület Sárbogárd

A képen az álló sor: Csõgör Dávid, Szabó Dominik Zoltán, Kovács Attila edzõ,
Szalai Ádám, Derner Péter. Elöl: Gereny Marcell, Baráth Barnabás, Zvezdovics Gábor Bence,

Lakatos Benjámin, Hollósi Bence, Sáfrány Alen Zoltán.
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KÉK HÍREK
RABLÁS MIATT KÖRÖZTÉK

A rendõrök Sárkeresztúron fogták el a 15
éves fiút.

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság munka-
társai a székesfehérvári rendõrök közre-
mûködésével ellenõriztek 2019. január
10-én reggel Sárkeresztúron egy fiatalt,
akirõl megállapították, hogy a Székesfe-
hérvári Rendõrkapitányság a körözését

rendelte el, mivel néhány nappal korábban
a megyeszékhelyen vagyon elleni erõsza-
kos bûncselekményeket követett el. A
rendõrök a fiatalkorút elfogták, a Székes-
fehérvári Rendõrkapitányságra elõállítot-
ták, ahol a nyomozók – õrizetbe vétele
mellett – két rendbeli rablás bûntett, vala-
mint egy rendbeli rablás bûntett kísérlet
elkövetése miatt gyanúsítottként hallgat-
ták ki.

KÁBÍTÓSZERT BIRTOKOLT

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság befejez-
te a kábítószer birtoklása bûntett megala-
pozott gyanúja miatt egy 24 éves férfivel
szemben indult eljárás vizsgálatát. A rend-
õrök 2018. július 31-én délután Igar, Dád-

pusztán megrendezett O.Z.O.R.A. feszti-
vál területén igazoltattak egy budapesti la-
kost. Az ellenõrzés alkalmával a férfi ruhá-
zatából több, nejlonzacskóba csomagolt,
rózsaszín és barna színû tabletta, egy tasak
zöld színû növényi törmelék, továbbá ciga-
rettának sodort kábítószergyanús anyag
került elõ. A férfit elfogták és a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra elõállították, ahol a
vele szemben alkalmazott kábítószer-
gyorsteszt pozitív eredményt mutatott.
Gyanúsítotti kihallgatásán C. B. a bûncse-
lekmény elkövetését elismerte. A nyomo-
zás során beszerzett szakértõi vizsgálat
alátámasztotta, hogy a férfitõl lefoglalt
anyagok kábítószernek minõsülnek.
A kábítószer birtoklása bûntett megalapo-
zott gyanúja miatt indult nyomozás vizsgá-
lati szakaszában a Sárbogárdi Rendõrka-
pitányság a szükséges eljárási cselekmé-
nyeket elvégezte és az iratokat a napokban
az illetékes ügyészségnek átadta.

KÁBÍTÓSZER BIRTOKLÁSA
SZÉKESFEHÉRVÁRON

A nyomozók egy 27 éves sárbogárdi férfit
hallgattak ki gyanúsítottként.

A Székesfehérvári Rendõrkapitányság
munkatársai 2019. január 9-én délelõtt a
megyeszékhelyen, a Mátyás király körúton
intézkedtek egy sárbogárdi lakossal szem-
ben, mivel felmerült annak a gyanúja, hogy
a 27 éves férfi a szállásán kábítószert tart.
A nyomozók a férfi székesfehérvári tartóz-
kodási helyén megtartott kutatás során
csekély mennyiségû kábítószer gyanúját
keltõ zöld növényi törmeléket, valamint a
kábítószer porciózásához használatos esz-
közöket és vegyszereket foglaltak le. M.
Máriót az egyenruhások a rendõrkapi-
tányságra elõállították, ahol kábítószer
birtoklása vétség elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt gyanúsítottként hall-
gatták ki.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Kárbejelentés
elektronikusan

Parkolóban meghúzták
a kocsiját, az új „kék-sárga”
mobilapplikációval 24 órán
belül kifizetésre is került

a kártérítés

A héten debütált a Mabisz új, e-kárbeje-
lentõ applikációja, így az autósok már egy
egyszerû mobilalkalmazás segítségével is
intézhetik a kötelezõ gépjármû-felelõsség-
biztosítási (kgfb) károk bejelentését. Az
egyik biztosító külön kárrendezési folya-
matot alakított ki annak érdekében, hogy
az e-kárbejelentõkön keresztül érkezõ
kárbejelentéseket a lehetõ legrövidebb
idõn belül tudja rendezni. A rendszer mû-
ködése sikeresen indult, hiszen az elsõ
e-kárbejelentését 24 órán belül már ren-
dezte is a biztosítótársaság. A parkolás
közben történt kárról több fotót is feltöl-
tött a károsult, mely alapján nagyon gyor-
san lehetett rendezni az ügyet, nem volt
szükség külön szakértõi szemlére.
A biztosító kiemelt célja, hogy ügyfelei ká-
rait a lehetõ legrövidebb idõ alatt, és –
amennyiben lehetséges – szakértõi szemle
nélkül rendezze. Ehhez a legújabb techni-
kai innovációk, mint például a biztosítónál
is hamarosan bevezetésre kerülõ videós
kárrendezés is segítséget nyújtanak, de a
Mabisz által most bevezetett e-kárbejelen-
tõ is ezt a célt szolgálja.
Remélhetõleg a digitális kárbejelentõ
használata minél gyorsabban elterjed az
ügyfelek körében, akik így a lehetõ legegy-
szerûbben és leggyorsabban intézhetik
esetleges kötelezõ gépjármû-felelõsség-
biztosítási kárukat.

/X/
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GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

KAROSSZÉRIA-JAVÍTÁS
Telefon: 06 70 943 7594, 06 70 310 7598

VARRÁST VÁLLALOK! +36 30 396 4582

AUTÓMENTÉS, -SZÁLLÍTÁS
Telefon: 06 70 943 7594, 06 70 310 7598

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

TÉLEN A VÍZMÉRÕK
ELFAGYHATNAK!

Télen a vízmérõk, sõt, a használaton kívüli házi vízvezetékek is elfagyhat-
nak. Az ilyenkor elfolyó víz díját – a jogszabályok szerint – Önnek, a fel-
használónak kell megfizetnie.

Ennek elkerülésére kérjük, hogy:

– a vízmérõaknákat (vízmérõhelyeket) hõszigetelés szempontjából ellen-
õrizzék,

– a rosszul záródó, sérült, szabálytalan aknafedlapot cseréljék ki, vagy
gondoskodjanak megjavításukról,

– az üdülõ vagy „zártkerti” ingatlanok és a vízzel ellátott építési (üres) tel-
kek vízhálózatának víztelenítésérõl se feledkezzenek meg,

– víztelenítéskor a vízmérõ elõtti, utca felõli csapot (szelepet) zárják el, a
belsõ csapot hagyják nyitva, így a vízmérõbõl is el tud távozni a víz.

Használaton kívüli ingatlanja vízmérõjének téli víztelenítését megren-
delés alapján, díjazás ellenében elvégezzük.

További információért keressék helyi dolgozóinkat, vagy ügyfélszolgála-
tainkat:

Sárbogárdon és térségében a 80/919-004-es,

Szabadbattyánban és környezetében a 80/200-344-es telefonszámon.

Készséggel állunk rendelkezésükre.

Elektronikus ügyintézés, további információ: www.fejerviz.hu

FEJÉRVÍZ ZRt.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

FELHÍVÁS A LEENDÕ
KISGIMNAZISTÁKHOZ

Az Oktatási Hivatal újra megnyitotta a felvételi jelentkezési
felületet, így január 18-áig még beadható a jelentkezés (mind a
nyolcosztályos, mind a négyosztályos) felvételi vizsgára.
Jelentkezési lap az igazgatóságon kérhetõ, vagy a honlapról le-
tölthetõ.

Az írásbeli felvételi vizsga idõpontja:
2019. január 19. 10.00 óra.

Látogasson el honlapunkra is: www.psg.hu

Hét közepi melegedés után lehûlés
Csütörtökön északon, északkeleten felhõs, nyirkos, délen és a Dunántúlon vi-
szont túlnyomóan napos idõre készülhetünk. Kisebb esõ, záporok csak estétõl
alakulhatnak ki északnyugaton. Élénk, helyenként erõs lesz a délnyugati szél.
Délen, délnyugaton 10 fok feletti maximumokat is mérhetünk, a felhõsebb
északkeleti tájakon 2-6 fok várható.
Péntekre hidegfront érkezik, sokfelé készülhetünk esõre, záporokra, nyugaton
és a hegyekben havas esõ, hózáporok is kialakulhatnak. A szél északnyugatira
fordul, és élénk, északnyugaton erõs lökések kísérhetik. Délután 2-5 fok való-
színû.
Szombaton fagyos reggelre ébredhetünk, délután 0, +3 fokig emelkedik a hõ-
mérséklet. Eleinte több, délután kevesebb napsütés valószínû, délen, délnyu-
gaton helyenként hószállingózásra, kisebb havazásra számíthatunk. Vasárnap
a felhõs idõben elszórtan számíthatunk hószállingózásra, havazásra.

Forrás: idokep.hu
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