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Madagaszkáron...Madagaszkáron...

SZEMLÉLETMÓD
Egy tõsgyökeres pestivel folytatott beszélgetés
során a vidéken és nagyvárosban élõk közti kü-
lönbségre került a szó. Õ úgy vélekedett: nem a
vidéki/nagyvárosi lét határozza meg, mennyire
nyitott, vagy zárt egy ember, egy közösség;
minden ember egyformán arra vágyik – éljen
bárhol –, hogy boldogan, nyugodtan éljen a ma-
ga közösségében, világában, ahol jól érzi ma-
gát.

Fölidézõdnek bennem találkozások, amikor azt
éreztem: más egy pesti, fehérvári, vagy sárbo-
gárdi. Voltak barátaim, akikkel azért múlt el a
barátságunk, mert vidékrõl a fõvárosba kerülve
az én meglátásom szerint elpestiesedtek: egye-
sek túlzottan finomkodók, felszínesek, mások
keserûek, bezárkózók lettek, nem találtuk többé
a közös hangnemet. Ám nem minden Budapes-
ten élõ ismerõsre hatott így a fõváros.

Az elsõ fehérvári emberekkel, akiket megismer-
tem, pórul jártam még diákkoromban. Azt
mondtam akkor, hogy én többet odavalósiakkal
szóba nem állok. Azóta persze sok jó emberrel
nyílt módom ott találkozni, a kedvesem is me-
gyeszékhelyi.

Szóval bizonyítást nyert magamban e cikk elsõ
bekezdésének tartalma: egyénfüggõ, ki hol érzi
otthon magát. Az embert láthatatlan belsõ
iránytûk vezetik abba a – Németh László szavai-
val élve – nagyobb, melegebb, alaktalan hazá-
ba, ami az embereken át gõzöl föl. Nem a hely
határoz meg valakit, hanem önmaga.

Hargitai–Kiss Virág



Megjelent a

TÖRTÉNELMI SÉTA
SÁRBOGÁRDON

Barangolás
egy jelenkori és hajdanvolt

mezõvárosban

címû helytörténeti mû.

Kapható a Hírházban
(Sárbogárd, Hõsök tere 12.)

Ára: 6.000 Ft
Díszpéldány ára: 10.000 Ft
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EMLÉKEZÉS
Megint elment közülünk valaki, aki életét mások
megsegítéséért élte: dr. Horváthné Lang Erika, a SE-
SZI igazgatója.
Nehéz tollat ragadni és arról a volt kollégáról emlé-
kezni, akivel egy utcában nõttünk fel és dolgoztunk
együtt közel 15 évet.
Erika, az egészségügyi szakközépiskola elvégzése
után, a helyi bölcsõdében dolgozott gondozónõként,
majd annak átszervezésekor áthelyezésre került a
Gondozási Központba. Ott klubvezetõi feladatot lá-
tott el. A munka mellett körzeti ápolónõi végzettsé-
get, mentálhigiénés ápolói képesítést, majd szociális
munkás diplomát, szakvizsgát szerzett. A megürese-
dett vezetõi állást 2011 nyarától töltötte be.

„Az élet nehéz. Megkerülhetetlenül. Néha olyan dolgokat taszít utunkba, amit nem ér-
demlünk, s talán nem is értünk igazán. Mindegy azonban, mennyire sebzi meg szívünket,
meg kell találni hitünket akkor is, ha nincs mit megértenünk. El kell fogadni a körülmé-
nyeket, s bátran azokra támaszkodni, akik ekkor is mellettünk állnak.
Nem baj, ha elszomorodunk, dühösek, zavarodottak vagyunk, vagy számtalan egyéb ér-
zés rohan ránk ilyenkor. Senki sem várja Tõlünk, hogy legyõzhetetlenek legyünk, senki
sem kéri, hogy magunk oldjunk meg mindent.
Támaszkodjunk hát másokra, hagyjuk, hogy gondoskodjanak rólunk, erre való a család
és a barátok. Mindig csak egy lépést haladjunk elõre, s meglátjuk majd, minden lépéssel
könnyebb.
Ilyenkor nehéz elképzelni, hogy egyszer minden visszazökken a régi kerékvágásba. S ta-
lán soha semmi nem lesz olyan, mint régen, de a változás az élet és a fejlõdés szerves ré-
sze. Elfogadni ezeket a változásokat bizony nem könnyû feladat.
S végül, ami legfontosabb ilyenkor, hinnünk kell, hogy az élet jobbra fordul, mert erõsek
vagyunk és különlegesek, s annyian állnak mellettünk, hogy végigsegítsenek a rögös
úton.”

(Elle Mastro)

Sajnos Neked már nem volt mindehhez erõd, pedig küzdöttél. Voltak álmaid és cél-
jaid, amelyeket már csak odafönt tudsz teljesíteni.
Fájó szívvel gondolunk Rád!

Szakács Benõné Piroska, dr. Somogyvári Katalin és a SESZI dolgozói

„Küzdöttél, de már nem lehet,

Csend ölel át és szeretet.

Csak az hal meg, kit felednek,

Örökké él, kit igazán szeretnek.”

Fájdalommal megtört szívvel tudatom,
hogy drága feleségem,

DR. HORVÁTHNÉ
LANG ERIKA

a Sárbogárdi Egyesített Szociális
Intézmény vezetõje

58 éves korában, hosszú szenvedés után
visszaadta lelkét Teremtõjének.

Hamvasztásos temetése
2019. március 1-jén 9 óra 45 perckor

lesz az óbudai temetõben.

Köszönet mindazoknak,
akik utolsó útjára elkísérik.

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

IDÕSEBB
BARABÁS JÓZSEF

életének 80. évében örökre megpihent.

Temetése 2019. február 10-én 14 órakor
lesz a Huszár-temetõben.

Gyászoló család
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 javítása;
– tapasztalatcsere lehetõségének biztosítása.
A klubfoglalkozás témája:

A cukorbetegség szemészeti szövõdményei

Elõadó: dr. Kaprielian Zaven Souren

Idõpont: 2019. február 20. 17.00–18.30 óráig

Helyszíne: mûvelõdési ház, Sárbogárd, Hõsök tere 3.

Telefon: 06 (25) 460 161
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
A klubfoglalkozáson való részvétel ingyenes.

„A változás kulcsa benned van”

CSALÁDÁLLÍTÁS
Fûrész Adriennel

Sárbogárdon a József Attila
Mûvelõdési Központban

február 16-án, szombaton,
16–21 óráig.

Elõzetes jelentkezés:
+36 70 615 2692
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Szülõkért és gyermekekért
Habár Anyák az Anyákért nevet visel az az alapítvány, mely egy sárbogárdi édesapa, Orosvári Zsolt tavaly év végén
elindított, „Ágyat az anyukáknak!” kezdeményezése mellé állt – melynek keretében több millió forint gyûlt össze és
háromszáznál is több mobil ággyal látták el számos kórház gyermekosztályát – valójában szülõkért, gyermekekért és
családokért munkálkodik a szervezet. Hogy rengeteg embert megmozgat a jó cél, az azt mutatja: nagyon is elevenünk-
be vágnak az egészségügyi intézményekben tapasztalható állapotok, mert mindannyiunkat érintenek közvetlenül vagy
hozzátartozóinkon keresztül.
Eddig szótlanul nyelték, tûrték a szülõk, hogy kórházba került gyermekük mellett széken, földön kénytelenek virrasz-
tani – mert olyankor az ember saját testi kényelme huszadrangú, fizetõs anyaszobába meg a körülmények miatt (ár-ér-
ték arány, távolság a gyermektõl) senki sem kívánkozik, a gyermek mihamarabbi gyógyulása a legfontosabb. Örömteli
az erre megoldást találó ötlet, hogy ez nem csak üres szó maradt, hanem tettel párosult, és hogy a legtöbb kórház nyi-
tottan fogadta az adományokat.
ALMÁDI ZSUZSANNÁVAL, az Anyák az Anyákért Alapítvány vezetõjével beszélgettem.

– Hogyan talált egymásra az alapítvány és
Orosvári Zsolt?
– Véletlenül találtunk rá Zsolt facebook-
posztjára, és nagyon megörültünk neki,
mert már évek óta kisgyermekes családo-
kat és olyan intézményeket támogatunk,
ahol gyermekeket ápolnak, így tudtuk, mi-
re van szükségük a kórházaknak. Megírtuk
Zsoltnak, hogy szeretnénk részt venni az
akcióban.
– Mióta mûködik az alapítvány?
– 2016 óta, országos szervezetként, most
már közel 5.000 taggal. Szoros kapcsolat-
ban vagyunk a védõnõkkel és a családsegí-
tõ szolgálatokkal.

– Mennyien csatlakoztak az „Ágyat az anyu-
káknak!” kezdeményezéshez?
– Rengetegen, szülõk, nagyszülõk, csalá-
dok, vállalkozók.
– Volt már hasonló volumenû akciója az ala-
pítványnak?
– Még nem. Ehhez kellett Zsolt kezdemé-
nyezése, határozottsága, hogy tûzön–vízen
keresztülmegy a cél érdekében. Az akció-
nak köszönhetõen nagyon jó önkénteshá-
lózatunk épült ki országszerte.
– Eddig mennyi pénz gyûlt össze?
– 4.800.000 Ft körül. Fontos elmondanom,
hogy a sárbogárdi emberek gyors összefo-

gásának döntõ szerepe volt az akció sike-
rében.
– Mennyi ágyat sikerült beszerezni?
– A 350. ágy van úton. Még körülbelül 3
millió Ft kellene ahhoz, hogy mindenhova
tudjunk ágyat vinni.
– Mennyi intézményt tudott fölszerelni mobil
ágyakkal az alapítvány?
– Körülbelül 30-at.
– Más hiányzó eszközökkel is támogattak
intézményeket.
– Például lázmérõkkel, plédekkel, gyer-
mek-vérnyomásmérõkkel. Minden intéz-
mény más-más problémákkal küzd. Az in-
formációk begyûjtése folyamatban van.
Vannak már felajánlóink, akik segíteni
tudnak. Várhatóan március közepén kez-
dõdik a további szükséges eszközök szállí-
tása.
– Milyen fogadtatásban részesültek az intéz-
mények részérõl? Volt, ahol elutasították az
adományt?
– Volt, ahol azt mondták, megoldott a hoz-
zátartozók elhelyezése. De a legtöbb in-
tézmény örömmel fogadta az ágyakat,
amikor látták, hogy könnyen tisztíthatók,
egyszerûen és picire összecsukhatók, ké-
nyelmesek, masszívak, akár a gyermeket is
maga mellé tudja venni a szülõ.
Folyamatos kapcsolatban vagyunk az or-
szág számos szülészetével. A budapesti
kórházakban már ismernek bennünket. Ez

az akció sokat segített abban, hogy a vidéki
intézményekkel is jó kapcsolatot alakít-
sunk ki.
Fotók: Orosvári Zsolt facebook-oldala

Hargitai–Kiss Virág

***

Kérjük, támogassák, segítsék az alapít-
ványt lehetõségeikhez mérten adomá-
nyokkal, önkéntes munkával!

Anyák az Anyákért Alapítvány

Bankszámlaszám: 16200120-18534991

(külföldrõl utalás esetén
IBAN:

HU61 1620 0120 1853 4991 0000 0000;
Swift: HBWEHUHB)

Adószám: 18740866-1-42

Facebook-oldal:
https://www.facebook.hu/

anyakazanyakertalapitvany

E-mail: info@anyákazanyakert.hu

Tel.: +36 30 555 7635 Almádi Zsuzsi,
+36 70 949 6506 Niklesz-Varga Évi

Cím (raktár):
1145 Budapest, Lengyel utca 28.

(idõpont-egyeztetés a fenti számokon)
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Lindmayer Miklós diakónus
Új arcként tûnt fel az egyházi életben és a közéleti
eseményeken Lindmayer Miklós diakónus, aki Bu-
dapestrõl érkezett Sárbogárdra, illetve Alsószent-
ivánra. Õt mutatjuk be most kedves Olvasóinknak.

– A fõvárosban született?
– Igen, pesti, városi gyerek vagyok. Ott éltem idestova 33 eszten-
dõt, kisebb-nagyobb megszakításokkal.
– Budapest melyik részén élt?
– Terézvárosban, a Városliget mellett. A nagyszüleim is pestiek.
A vidéki miliõt, annak romantikáját nyári táborok alkalmával volt
módom érzékelni.
– Milyen család vette körül? Vannak-e testvérei?
– Szeretem a családomat; ad egy hálót, amiben egyben vagyunk.
10-en vagyunk testvérek (6 fiú, 4 lány), én vagyok a harmadik
gyermek.
– Feltételezi a sokgyermekesség, hogy hites családban nevelke-
dett. Katolikus mindkét szülõ?
– Igen, egyházi iskolába jártak, az egyetemen jöttek össze egymás-
sal. Az élettel teli, sváb vallásosság föl-fölsejlik a mindennapi éle-
tünkben, stabil hátteret ad. Édesapám állandó diakónus lett
2003-ban. Egyik bátyám világi ferences fogadalmat tett. Testvére-
im többsége még mindig tartja a vallást, és igyekszik ez alapján él-
ni az életét.
– Miklósban mikor formálódott, hogy a papi hivatás felé fordul?
– A Szentendrei Ferences Gimnáziumba jártam. Érettségi után
nem tudtam, mi akarok lenni. Programtervezõ matematikus
szakra adtam be a jelentkezésemet az ELTE-re. Fölvettek, de az-
tán otthagytam ezt a szakot. Továbbra sem tudtam, mi akarok
lenni, de abban biztos voltam, hogy programtervezõ matematikus
nem. Jött egy idõszak, amikor csak tengtem-lengtem. Tudtam,
hogy valamerre el kellene indulnom, de nem tudtam, merre.
Megkérdõjelezõdött bennem sok minden. Megkérdeztem az Is-
tent, hogy minek hív. Egyértelmûen jött az üzenet: „Legyél az én
papom!” Utólag kiderült számomra, hogy ez már rég ott volt ben-
nem, csak nem figyeltem rá, talán nem is akartam tudomást venni
róla. Jöttek a dilemmák, a kifogások, hogy miért nem vagyok al-
kalmas erre a feladatra. De aztán megerõsített, hogy Isten nem az
alkalmasakat hívja el, hanem akiket elhív, õket teszi alkalmassá.
Jelentkeztem az Esztergom–Budapesti Fõegyházmegyébe. Egy
év szociális munkára küldtek: egy nevelõotthonban lettem fel-
ügyelõ, aztán ápoló–gondozó az ipolytölgyesi Szent Erzsébet Ott-
honban. Utána fölvettek a szemináriumba, 2014-ben szenteltek
diakónussá.

– Hol kezdte a gyakorlati munkát?

– A pestszentlõrinci plébánián. 2015-ben került volna sor a pap-
szentelésre, de a diplomadolgozatom még nem készült el, ami a
jelennek is aktuális feladata. Tavaly szeptembertõl ebben az egy-
házmegyében teljesítek szolgálatot, így kerültem Sárbogárdra. Ez
egy új lehetõség számomra. Egy olyan világot ismerhetek meg,
ami másként nem adatott volna meg.

– Milyen fogadtatásban részesült itt, mik az eddigi benyomásai?

– A sárbogárdi plébánia felújítása miatt Alsószentivánon kaptam
szállást, de a Sárbogárd által ellátott területen végzem a szolgála-
tomat. Mészáros János atya beosztottja és segítõje vagyok a hitok-
tatásban Sárszentmiklóson és Töbörzsökön, a temetéseken, ke-
reszteléseken, esketéseken, a plébánia mindennapi teendõiben.
Részt vettem az ökumenikus imahéten is.

– Jól érzi itt magát?

– Igen.

– Amikor leteszi a reverendát, hogyan töltekezik fel? Milyen
gyakran látogat haza a családjához?

– Budapestre havonta kétszer jutok el a családomhoz, régi baráta-
imhoz. Nagyon szeretek olvasni, nemcsak teológiát, hanem tudo-
mányos–fantasztikus könyveket is.

Hargitai–Kiss Virág

MEGHÍVÓ

Szeretettel várunk minden
kedves ismerõst, barátot kiállításunkra, amelyet

Borosné Túróczi Noémi
kézmûvesalkotásaiból válogattunk.

A kiállítás a Madarász József
Városi Könyvtárban, a könyvtár nyitvatartási idejében,

2019. február 5-étõl látható.
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V Í Z B E N
A 13 éves sárbogárdi Zsebõk Laura tíz évvel ezelõtt tanult meg úszni
egy családi nyaralás utolsó napján. A víz rabul ejtette, azóta szinte nem
telik el nap, hogy ne merítkezne alá, melynek eredménye – jelen állás
szerint – második hely 200 mellen, harmadik hely 200 vegyesen az or-
szágos ranglistán.

– Sokan tanulnak úszni, de a te esetedben ho-
gyan derült fény arra, hogy nemcsak indítta-
tás van benned, hanem tehetség is.
– A dunaújvárosi edzõm, Juhász Brigitta
mondta 6-7 éves koromban, az úszótanfo-
lyam végén, hogy érdemes lenne komo-
lyabban foglalkoznom az úszással egy
egyesületben. Székesfehérváron keresgél-
tünk, így találtunk rá a Hullám 91 egyesü-
letre és Tóth Gabriella edzõre.
– Hogy néz ki egy napod, heted?
– Minden hétköznap és szombaton is van
edzés. Amikor hat órám van, akkor a 17
órás edzésre megyünk és este nyolckor
érünk haza, ha öt órám, akkor a 14 órás
edzésre megyünk és este hat órakor érünk
haza, utána tanulok.
– Mikor kerülsz ágyba?
– Este kilenc óra körül. Attól függ, mennyi
házim van.
– Nem nagyon jut idõd másra.
– Nehéz, el lehet benne fáradni. Nyáron
alig várom már, hogy ne legyen edzés, mert
akkor egy hónapot kihagyunk.
– Volt-e már sérülésed?
– Párszor zúzódtak az ujjaim, de legtöbb-
ször tesin sérülök, amikor rosszul nyúlok a
labdába. Egyszer hátúszásnál elakadt a kö-
télben az ujjam, pont az elsõ országos
bajnokságom elõtt.
– Rengeteg oklevél és érem van már a gyûjte-
ményedben. Melyikre vagy különösen büsz-
ke?
– Tavaly második lettem 100 mellbõl diák-
olimpián, képviselve az iskolámat – úszás-
ból nem volt még senki a Mészölybõl diák-
olimpián. Már négy szintidõm megvan:
100 és 200 mellen, 50 és 100 gyorson. Ket-
tõbõl megvan a (korosztályomat meghala-

dó) ifi szintidõ, 200 mellbõl majdnem meg-
van a felnõtt-szintidõ. Mindegyik verseny
ugyanolyan fontos, mindegyikre büszke
vagyok, fõleg az elsõ helyekre.
– Strigulázod-e, mibõl mennyi van?
– Egy idõben számoltam, de most már
nem.
– Rendszeresen olyan képeket látok rólad,
ahol dobogón állsz. A te korosztályodban sok
a versenyzõ?
– Az én korosztályomban vannak a legtöb-
ben.
– Akkor viszont különösen értékesek a dobo-
gós helyezések. Körzeti, megyei, országos szin-

ten versenyzel. Mennyi országos helyezésed
van?
– Még egy se. Most fogok harmadszor
menni országos bajnokságra. Viszont most
200 mellbõl országos második vagyok a
ranglistán, ha ezt júliusig tartom, akkor
dobogós lehetek.
– A szobádban vannak fotók, amin Hosszú
Katinkával és több ismert úszóval vagy lát-
ható. Hol találkoztál velük?

– Hosszú Katinkával egy szintfelmérés
után, Kenderesi Tamással egy fehérvári
versenyen, Szilágyi Liliánával az EB-n Bu-
dapesten.
– Segít-e a technikád fejlesztésében, ha meg-
nézel egy közvetítést?
– Az edzõnk azt mondja, inkább ne azt csi-
náljuk, amit a tévében látunk, mert lehet,
hogy arra még nem vagyunk képesek és
csak elrontjuk a technikánkat.
– Mi a kedvenc úszásformád?
– A mell és a gyors.
– Pihenõidõben hiányzik a víz?
– Nem, mert akkor megyünk a Balatonra,
fürdõkbe.
– Mit szeretsz az úszáson kívül?
– A kézilabdát.
– Hogy vagy a locsolással?
– Inkább vízzel locsoljanak, mint parfüm-
mel!
– Mi a legfõbb célod?
– Hogy olyan legyek, mint Hosszú Katinka.
– Szeretnél olimpián részt venni?
– Igen.
– Úgy legyen!

Hargitai–Kiss Virág
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ÚJ VILÁG
SZÜLETETT

Egy hónapja érlelem magamban az alább olvasható élményt,
hogy megoszthassam Olvasóinkkal.
A megnyitása óta terveztük, hogy megnézzük a Várkert Bazárt.
Aztán múlt õsszel bezárták, mert még egy szint kiépítése hiány-
zott. Végül január 4-én fölmentünk Budapestre, hogy a novem-
berben újra megnyitott, már teljes kiállítást végigjárjuk.
A Várkert Bazár épületként önmagában is egy csoda. A felújítá-
sával tûntek el végképp a háborús sebek, amiket az ostrom alatt
elszenvedett az ország ékessége, a budai vár. A romos várkertben
voltak az 1960-as években az elsõ rockkoncertek, a híres „Ifipark-
ban” olyan legendás együttesekkel, mint az Omega, Illés, Metro,
Kex, Piramis, V’Moto-Rock, Apostol, Dinamit, na és fantasztikus
gitárszólóival Radics Béla… Aztán 1984-ben bezárták, mert élet-
veszélyesnek nyilvánították. 2014-ben nyílt meg újra, miután gyö-
nyörûen felújították. De végül 2018-ra teljesedett ki s lett az or-
szág egy új kulturális centruma, kiállítóhelye. A Várkert Bazár fõ
attrakciója az Új világ született kiállítás, amely drámaiságában,
látványában hasonlítható a Terror Háza Múzeumhoz. Nem vélet-
len a hasonlóság, hiszen ennek is Schmidt Mária a rendezõje. A
tárlat nem hagy meg passzív szemlélõnek. A különleges látvány-
elemekkel megfogalmazott drámai üzenetek tömege beránt, ma-
gába szív, a megidézett történelem személyes, jelen idejû részesé-
vé tesz.

A több mint 2.000 négyzetméter alapterületû tárlat nemcsak Ma-
gyarországon, de összeurópai viszonylatban is az eddigi legna-
gyobb ívû kísérlet arra, hogy száz év távolából – a háborús gyõzte-
sek, valamint a totális diktatúrák által sulykolt értelmezések he-
lyett – új szempontok alapján mutassa be az egész 20. századot
meghatározó tragikus eseménysorozatot.
Az „Új világ született – 1914–1922” címû átfogó tárlat elsõ része
2015 nyarán nyílt meg „Európai testvérháború” címmel, a követ-
kezõ szakasz 2016 novemberében „A háború urai” elnevezést
kapta, míg a befejezõ rész 2018 novemberében indult „Új világ
született” címmel.
Az immár teljessé váló kiállítás az elsõ világháború eddigi legala-
posabb bemutatására törekszik.
Már a bejáratnál, az utcán földbe gyökerezik a lábunk, amint
megpillantjuk a homokzsákokból emelt nagy dombot, s tetején a
lövészárokból szuronyrohamra induló magyar bakák fölénk tor-

nyosuló alakjait. Monumentális emlékmû ez. Többszörösére ki-
nagyított alakjaival a falvak, városok fõterein álló világháborús
emlékmûvek katonaalakjait idézik. S azokra az emlékmûvekre,
mint tudjuk, még a legkisebb településeken is száznál több hõsi
halott nevét vésték föl.

Az elõcsarnokban ott ül igazi valójában a boldog idõk legszebb
szimbóluma, a magyarok szeretett Erzsébet királynõje, lába elõtt
hever a kutyája, egy óriási komondor. Micsoda jelkép! Egy ország
hevert akkor a gyönyörû királynõ lábainál így, mint ez a komon-
dor, az érzelmek által feledve az aradi vértanúkat, 1848-as függet-
lenségi forradalmunk vérbefojtását. Egy szinttel föntebb egy szo-
bában ül íróasztalánál a férje, Ferenc József császár. Körüljárható
alakok mindketten. Mintha ma is élnének. E szinten olyan évszá-
zadokat megélt uralkodócsaládok, jelentõs államférfiak jelennek
meg teljes testi valójukban, mint Ferenc Ferdinánd, a Monarchia
meggyilkolt trónörököse, II. Vilmos, Németország császára, II.
Miklós orosz cár, I. Oszmán, a török császár. A szemébe nézhe-
tünk a trianoni bíráknak: Georges Clemenceaunak, Franciaor-
szág miniszterelnökének, Woodrow Wilsonnak, az Egyesült Álla-
mok elnökének. Tanúi lehetünk a Vörös gróf, Károlyi Mihály és
gróf Tisza István magyar miniszterelnök párbajának, s ha ked-
vünk van hozzá, megérinthetjük a megcsonkított, Trianon utáni
Magyarország kormányzójának, a fehér lován ülõ Horthy Miklós-
nak a csizmáját. A termeken áthaladva szembesülünk mindenki-
vel, akiknek saját nemzeti szempontunkból is kiemelkedõ szere-
pük volt a két világháborúban és annak következményeiben.

Az elsõ termekben még körülvesz bennünket a „Boldog Béke-
idõk”, a századforduló derûs, bizakodó hangulata, amikor a ki-
egyezés utáni Magyarország a soknyelvû Monarchia birodalmá-
ban maga is a legnagyobb birodalomként létezett, amelyben Fiu-
me ugyanúgy virágzó magyar városnak tûnt, mint Kassa, Eperjes,
Kolozsvár, Munkács, vagy „Kelet Párizsa”: Nagyvárad, sõt, még
Bécs és Prága is. És akkor szinte a földbõl nõttek ki a gyárak, mal-
mok, városi bérkaszárnyák, délcegen feszítettek a nyeregben a fe-
hérvári huszárok a nemzeti, bár valójában Schwartz und Gelb kö-
zös hadseregben. Ezekben az évtizedekben lett világhírû a ma-
gyar ipar, a tudomány, virágzott föl a magyar mezõgazdaság.

Aztán szinte minden egy pillanat alatt omlott össze… és ott téblá-
bolunk a sebesültek, rokkantak tömegében, összeszorul a szívünk
látva az éhezõ, rongyos gyerekeket, a gyárakban a férfiak helyett
robotoló elnyûtt arcú asszonyokat, és sírva fakadunk egy gázálar-
cos, hálóinges kislány látványától, aki elnyûtt babáját vonszolva
riadtan áll az ágyútûzben remegõ házfalnál.

S aztán botladozunk a vértõl iszamós lövészárokban, döbbenten
kelünk át a trianoni összeomlás, a vértõl csöpögõ vörös forrada-
lom árvizén, miközben mellettünk úsznak el a múlt törött, elron-
gyolódott tárgyai, filléres emlékei…

De nem mesélem tovább, ezt látni, átélni kell.

Mindenkinek ajánlom. Ez történelmi lecke ifjúnak és vénnek egy-
aránt!

Hargitai Lajos
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KAMPÁNYPÉNZ
2019. január. Pokoli zûr van az országban a kampánypénzek
körül.
Nem tudom, hogy a magyar lakosság hány százaléka tudja ponto-
san, mi is az a kampánypénz. Be kell vallanom, hogy én sem tu-
dom. Próbálom kitalálni. Úgy gondolom, hogy a választásokon in-
duló pártok pénzt kapnak a kampányhoz aszerint, hogy hány
jelöltet tudnak indítani.
Azt mondja az egyik pártvezetõ egy aktivistának:
– Pistikém, indítsd be a körzetedben a kampányt! Hívj össze gyû-
léseket, ahol elmondjátok, mit akar a pártunk Magyarországon.
Beszélj mértékadó emberekkel, öreg pedagógusokkal, nyugdíjas-
klubok vezetõivel, futballedzõkkel! Okos légy! Itt van három mil-
lió forint. Gazdálkodj, de ne pazarolj! Itt írd alá!
Pista elindul, helyiségeket bérel gyûlések céljaira, kávét, fröccsöt
fizet kiszemelt embereknek. „Gazsi bátyám, lehetne magával né-
hány szót váltani? Tiszteljen meg egy pohár sör erejéig!” Pistát
nem kell félteni, van mosolya, szókincse. Úgy érzi, sikerült Gazsi
bácsit meggyõznie. Vagy ha nem, hát legalább jól elbeszélgettek.
Minden fillérrõl el tud számolni.
Fontosabb, súlyponti körzetekben a nagyon ügyesnek tekintett
aktivista akár tízmilliót is kézhez vesz. Lehet, hogy így gondolko-
dik: „Úgyis mindenki úgy szavaz, ahogy akar, minek erõlködjek?
Van viszont egy nagyon jó befektetési lehetõségem, megfialtatom
a tízmilliót. Ha nem fut be a jelöltünk, bizony vissza kell adni a
kampánypénzt az államkincstárnak, hát legalább nem lesz prob-
léma. Nekem is jut pár százezer a vállalkozásból, sõt a fõnöknek is
tudok csúsztatni valamennyit.” Igazolásul beír háromezer plaká-
tot költségként.

Legyünk nagyon-nagyon jóhiszemûek a hülyeségig! Igenis, az ál-
lamnak költenie kell a polgárok felvilágosítása érdekében. Ne-
hogy már Mariska néni úgy dobja be az urnába a cédulát, hogy azt
se tudja, mi ez az egész. De miért legyünk hülyék? Lehet, hogy az
az aktivista tücsköt-bogarat összehordoz, hazudik, mint a vízfo-
lyás, és még pénzt is kap érte. Mégpedig milyen pénzt? Az álla-
mét. Mondjuk ki nyíltan: az én adómból. Gazsi bácsi fizet azért,
hogy becsapják õt. Legyünk durvák: fizetek azért, hogy átverjenek
engem. Van párt, amelyik programjába vette, hogy ingyenessé te-
szi sört. Szóval marháskodnak, és ehhez pénzt kapnak az álla-
momtól. Majd pedig az eget leszakítják felháborodásukban, mert
vissza kell fizetniük a kampánypénzt.
Ne játsszuk a hülyét! Ha azért szavazok Pityipalkóra, mert sört fi-
zettek nekem, ott valami nincs rendben. Nem az ország érdekérõl
van szó véletlenül? Ha én ezt a Palkót remek embernek érzem,
szeretném, ha ott lenne, ahol a döntéseket hozzák, nem nekem
kellene fizetnem, hogy képviseljen engem, legyen szíves vállalni a
jelöltséget, tûrje el a piszkoskodásokat, hogy gazembernek, fa-
sisztának, hazaárulónak nevezik? Nincs itt a feje tetejére állítva
valami? Még az államkasszából kell dobálni a közforintot, hogy az
a képviselõ engem képviseljen? Sõt! A másik képviselõ meg elle-
nem ordibáljon, s az én adómból kapjon?
Demokrácia. Nem mi találtuk ki. Azt mondta Churchill, hogy
még mindig ez a legjobb. Talán igaza van.

L. A.

Cecei sulibörze
Magyar kultúra napja

zongoravizsgával

Szabóné Várady Katalin igazgatóhelyettes hosszú évek óta szer-
vezi meg iskolánkban a magyar kultúra napi mûsoros programot.
Az idei évben egy kis késéssel, január 28-án került sor a rendez-
vényre. A késõbbi megemlékezés oka elsõsorban az volt, hogy az
ünnepi program gerincét adó mûvészeti alapiskolások számára
2018. január 24-én került sor a félévi minõsítõ vizsgára zongora
tanszakon. A megmérettetésen mindenki sikeresen túljutott a
sok érdeklõdõ szülõ és hozzátartozó nagy megelégedésére. A
vizsgaprogramra megtanult mûveket diáktársaiknak is elõadták
január 28-án. Reggel az 1-2. évfolyamos tanulók, míg 9.00 órától a
3-4. évfolyamosok hallgatták meg a változatos zongorajátékot. Az
ünnepi program egy tanulságos magyar népmesével záródott,
amelyet Szabóné Várady Katalin adott elõ a gyermekeknek. A
mûsor végén minden szereplõ ajándékot vehetett át a munkájá-
ért. A sikeres zongoravizsgát tevõ gyermekek:

Kacz Kitti 1. o., Szalai Botond Kende 1. o., Dömõk Róbert 2. o.,
Kovács Kamilla 3. o., Raffael István 3. o., Raffael Máté 4. o.,
Dömõk Zsófia 4. o., Görgey Elza 4. o., Szalay Gyula 5. o.,
Baumann Dóra 6. o., Várady–Szabó László 6. o., Szalai Anna 8. o.

Cecei iskola
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Szentiváni suliszemle
Január 23.: Érdi kirándulás, avagy az

egyházmegyei iskolák hittanversenyén jártunk
A Székesfehérvári Egyházmegye iskolái számára régi hagyo-
mányként minden évben megrendezik a felsõ tagozatosok hittan-
versenyét. Idén már mi is visszatérõ vendégként, 2. alkalommal
vettünk részt az eseményen. Ezzel egyben az érdi Marianum Álta-
lános Iskola látogatását is szerettük volna viszonozni, akik koráb-
ban, az õszi alsószentiváni zarándoklatuk során, illetve a népmese
napján is megtiszteltek bennünket.

A verseny témaköre a közelgõ 2020-as Eucharisztikus Világkong-
resszus alkalmából (az 52. alkalommal sorra kerülõ rendezvény-
nek Magyarország adhat otthont) az Oltáriszentség, illetve az ide
fûzõdõ jelképek (manna, kenyérszaporítás, kánai menyegzõ, az
élet kenyere) voltak. Iskolánkat a Kálmánczhei Alexandra, Ko-
vács Izolda, Márkus Zsófia összetételû lánytrió képviselte, kísérõ-
ik Kanyóné Somogyi Tünde hittanár és Helter István püspöki
biztos atya voltak.
Ezen a versenyen az „Eucharisztia, mint áldozat” szentírási elõ-
képeire és megvalósulására irányult a figyelmünk.
A 7-8. osztályosok egy izgalmas, játékos, vidám hangulatú vetél-
kedõben mérkõzhettek meg egymással, amelyben bemutathatták
a Szentírás szövegeiben való jártasságukat, kreativitásukat és
gyors gondolkodásukat. A lányok sokat gyakoroltak a versenyre, s
nem vallottak szégyent. Elmondhatjuk, hogy amit kértünk, hogy
tanuljanak meg, becsületesen megtanulták, igyekeztek magukból
a maximumot kihozni, s végül a 7. helyet szerezték meg a 9 csapat-
ból, ami nem rossz eredmény, nem beszélve arról a megszerzett
tudásról sem, amit a felkészülés során elsajátítottak.
Köszönjük az érdi iskolának az igencsak elgondolkodtató és logi-
kát fejlesztõ feladatokat, valamint a szívélyes vendéglátást! Jövõ-
re ismét visszajövünk!

Február 1.:
Móra Ferenc
Szépkiejtési

Verseny
Január 22-e a Himnusz
megszületésének nap-
ja, s egyben a magyar
kultúra napja. Tavaly
óta ehhez a naphoz
kötve tartjuk meg ha-
gyományos szépkiejtési versenyeinket: a Móra Ferenc Szépkiej-
tési Versenyen az alsósok adhatnak számot olvasástudásukról, a
Kazinczy Ferenc Szépkiejtési Versenyen a felsõsök tehetik meg

ugyanezt. Az influenzajárvány miatt csúsztattunk egy hetet, sze-
rencsére múlt hétre már meggyógyult tanulóink zöme, így nem
volt akadálya megtartani a felolvasást.
Az idén alsósaink Benedek Elektõl olvastak fel szemelvényeket,
mivel a nagy mesemondó 160 éve, 1859-ben született és 90 éve,
1929-ben halt meg. Az õ emlékére ezen a napon több mesét illetve
mondát is felolvastak a tanulók.

Február 2.: Cserkészfarsang
Mi fán terem a cserkészet? A cserkészet önkéntes, a keresztény
vallás tanításaira épülõ, pártpolitikától független ifjúsági mozga-
lom, amely nyitott mindenki számára származástól, nemtõl, társa-
dalmi és vagyoni helyzettõl, valamint vallási meggyõzõdéstõl
függetlenül.
A cserkészet a világ legnagyobb gyermek- és ifjúsági mozgalma. A
világ több mint 200 országában 38 millió cserkész dolgozik egy kö-
zös célért: segíteni a gyermekeket és fiatalokat, hogy aktív és elkö-
telezett felnõttekké váljanak.

A mai napig fontos szerepet játszik az ifjúság nevelõmunkájának
életében, s sok gyereknek ad szabadidõs programot, közösséget,
elkötelezõdést.
Mi a cserkészet lényege? Cselekedve tanulás, elkötelezõdés (fo-
gadalom és törvények), részvétel az értelmes és hasznos progra-
mokon, kisközösségi (õrsi) rendszer, életforma.

Szeretni és szolgálni a magyarságot

A vízkereszt és hamvazószerda közötti farsangi idõszakot cser-
kész tanulóink egy közös cserkészfarsangi rendezvénnyel ünne-
pelték meg, amelyen iskolánk cserkészei mellett részt vettek az
alapi és a bicskei cserkészmozgalom oszlopos tagjai is. A rendez-
vényt Kanyóné Somogyi Tünde, az alapi cserkészcsapat parancs-
noka szervezte, de részt vett a rendezvényen Lindmayer Miklós
diakónus és házigazdaként Kiss Attila igazgató úr is.
Iskolánk tornatermében volt jelmezes felvonulás, táncmulatság,
sorversenyek. Az elhasználódott energiát szendvicsekkel, süte-
ményekkel és üdítõvel pótolták a jelenlevõk. Természetesen nem
maradhatott ki a kínálatból a farsangi fánk sem, amelybõl a fánk-
sütõ versenyre 11 féle készült: a hagyományos lekváros fánkok
mellett kakaós gombócot, forgácsfánkot, mazsolás túróval töltött
fánkot és tejszínhabos képviselõfánkot, amerikai cukormázas
fánkot és csokoládéval bevont, gumicukorszemekkel készített
fánkfigurát egyaránt fogyaszthatott a közönség, alaposan feladva
a leckét a 4 tagú férfizsûrinek.
A jó hangulatú rendezvényen gyermekek és felnõttek egyaránt jól
érezték magukat.

Kiss Attila igazgató
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Kossuth-morzsák
Az új évet új lendülettel kezdték meg tanulóink, hiszen a téli szü-
net remek alkalom volt a feltöltõdésre.
A karácsonyi dekorációt lassan felváltotta a farsangi hangulat, az
iskola folyosói megteltek vidámabbnál vidámabb dekorációkkal,
a gyerekek nagy örömére.

Januárban iskolánkban a fõszerepet a tanulás kapta, hiszen ez a
hónap a félév közeledtét jelzi, melynek végén minden tanuló
visszajelzést kap eddigi teljesítményérõl.
Nyolcadikos tanulóink már a továbbtanulási lehetõségeket latol-
gatva tervezgetik jövõjüket, hiszen ez fontos mérföldkövet jelent
életükben.

A tanulás mellett azonban nem maradhattak el a közösségi prog-
ramok sem, hiszen az iskolai élet szerves részét képezik a tartal-
mas szabadidõs programok.
Január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját, annak emléké-
re, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a Him-
nusz kéziratát. Iskolánkban már hagyománynak tekinthetõ, hogy
ennek a jeles napnak az emlékére megemlékezést tartunk, mely-
nek keretében a gyerekek játékos feladatokon keresztül elevenít-
hetik fel hagyományainkat, ismerhetik meg kulturális gyökerein-
ket. Fontos feladata ez iskolánknak, hiszen ezáltal tudjuk múl-
tunk értékeit továbbörökíteni. Az idei évben a magyar nyelv szép-
sége, gazdagsága kapta az egyik fõszerepet. Nyelvi fejtörõk, he-
lyesírási és szépíróverseny egyaránt szerepelt a programok kö-
zött. Nagy örömünkre a házi szépíróversenyre negyven tanuló
nyújtott be munkát, s noha közülük csak három-három tanuló ér-
hetett el helyezést alsó és felsõ tagozaton, ez lelkesedésüket nem

szegte. A zsûri tagjai: Buza Petra, Farkasné Sobor Ágnes és Végh
Lászlóné volt. Döntésük alapján alsó tagozaton 1. helyezett Rafai
István, 2. Horváth Olivér, 3. Kaszás Leila lett. Felsõ tagozaton 1.
helyen Vízi Attila, 2. helyen Horváth Klaudia, 3. helyen Singer
Cintia végzett. Szeretettel gratulálunk a nyerteseknek!
Az osztályok egy-egy szólás, közmondás rajzos megjelenítésével
elevenítették fel a mára már szófordulatként használt bölcsessé-
geket. A magyar kultúra napja lehetõséget biztosít a nemzeti
identitás formálására, mely a nevelõ–oktató munka részét képezi.
A gyerekek rajzokkal fejezhették ki, hogy számukra mit jelent
magyarnak lenni, melyek azok a dolgok, amik számukra a ma-
gyarságot képviselik. Csodás alkotások születtek, méltó módon
zárva le a rendezvényt.

Németh Lászlóné

Téli játékok

A gyermekek nagy-nagy örömére megérkezett a várva várt hó-
esés, mely lehetõvé tette, hogy a téli játékok is helyet kapjanak a
programok között. Az osztályok egy-egy havas alkotást készítet-
tek, melyet fényképen örökítettek meg.

A téli sportok, a szánkózás, csúszkálás minden gyermek számára
az önfeledt jókedvet jelenti, melyet egy-egy rajzos alkotás is meg-
örökített. Ezek elbírálása még folyamatban van. Köszönjük Ko-
lozsvári Tündének a szervezést!

Január 24-én iskolánkban nyílt napot tartottunk, melyre szülõket
és a szakiskolai képzés iránt érdeklõdõ fiatalokat egyaránt szere-
tettel vártunk. Célunk, hogy minél szélesebb körben megismerjék
az iskolánkban folyó nevelõ–oktató munkát, a szülõk betekintést
nyerjenek a közösség mindennapjaiba, gyermekeik iskolai életé-
be. A nyílt nap jó hangulatban telt, a gyerekek nagy lelkesedéssel
mutatták meg szüleiknek, hogyan telik egy napjuk az iskola falai
között. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a szülõkkel sikeres
együttmûködést alakítsunk ki, hiszen ez az eredményes nevelés–
oktatás egyik alapja.

Födelmesi-Pap Erika
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Maki maki hátán Madagaszkáron
3. rész

Azon az emelkedõn találtam rá a Fényké-
pészeti Múzeumra, aminek roppant csinos
kis kertje volt Jacaranda és egyéb fákkal,
ahol hatféle lepke röpködött zabolátlanul,
és a múzeum vécéje olyan tiszta volt, hogy
meglepõdtem.
Ennek az emelkedõnek a másik oldalára
épült valaha a királynõi palota és egy mi-
nisztérium. Itt találkoztam Patríciával, egy
kedves, Dél-Madagaszkárról származó
hölggyel, aki szintén errefelé sétált. Né-
hány percnyi ismerkedés után együtt sétál-
tunk tovább. Nagy hasznom lett belõle,
mert a segítségével olcsóbban jutottam be
a múzeumokba, és kenõpénzért a zoológi-
ai parkban bemehettünk a Lemurok (ma-
kik) házába.

Ott a gondozó minden Lemur-lakásnál
mézet kent a tenyerembe, a kezemre és az
arcomra, kiengedte õket, azok meg meg-
rohamoztak engem, hogy lenyalhassák ró-
lam a finomságot. Nyalogatás közben
megsimogathattam õket, õk meg kéjesen
röfögtek, akár a malacok. Belenéztem a
bundájuk sûrûjébe és egyet megpusziltam.
Enyhe parfümillat lengedezett körülöttük,
mintha egy illatszerrel befújt hölgy éppen
elõttem látogatta volna meg õket. Késõbb
tapasztaltam, hogy ez a Lemurok alapilla-
ta. Sajnos csak a méz érdekelte õket.
Aggódó népnek nevezhetném a malaga-
sziakat. Szinte naponta figyelmeztettek
többször is különbözõ ismeretlen embe-
rek, hogy zárjam be a kézitáskámat, vi-
gyázzak a holmimra, pénzemre, mindenre,
amire csak lehet. Az elsõ napon egy piacon
egy kolagyümölcsárus el akart kísérni a

szállodámig mint személyi testõr, miután
meglátta, hogy körülbelül öt eurónak meg-
felelõ helyi pénzbõl válogatom ki neki a
megfelelõ összeget. Alig tudtam meggyõz-
ni, hogy nem fognak meglopni, és épség-
ben fogok a szállásomra visszatérni. Ami-
kor pár perc múlva visszanéztem rá az
emelkedõn fölfelé haladva, még mindig
hitetlenül csak a fejét csóválta.
Patrícia is állandóan aggódott. Patrícia
szorongása nekem elég sokba került, mert
sokszor taxival akart menni. Szerinte a vá-
rosi tömött minibuszok mind veszélyesek,

nehogy meglopjanak minket. Sosem lop-
tak meg, akármennyire tömötten is utaz-
tam.
Patrícia másnap elhozta Mathieu nevû kis-
fiát is a kirándulásunkra. Tanától húsz ki-
lométerre áll ugyanis a legõsibb királyi te-
lepülés Ambohimanga faluban. Az órás
útra jól felkészülve ott lapult nálam a teg-
nap még ropogós francia bagette-ben a
tegnap még ropogós két szelet rántott hús.
Patrícia közölte, hogy a szent helyre menet
többek között sertéshúst sem lehet maj-
szolni. Miután elszégyellve magam azt
igen hamar bekebeleztem, Patrícia látha-
tóan megnyugodott, ahogy a rántott hús is
a gyomromban. A buszállomáson, de már
a kisbuszban szorongva, a nyitott ablakon
keresztül vettünk kávét, friss, ropogós va-
jas bagette-et, aminek a morzsái mind az
ölemben tartott táskámba hullottak. A teli
kisbuszban a kezem csak egyféleképpen
volt tartható: evõtartásban.
1881-ig a merina törzs uralkodott Mada-
gaszkáron, amit a franciák vettek át mint
gyarmatosított területet 1895-tõl 1960-ig.
Ambohimanga volt a meringa törzs õsi, ki-
rályi központja. Az államalakulás után po-
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Meghívó

Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2019. február 8-án (pénteken) 9 órakor ülést tart.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ese-
ményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átru-
házott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végre-
hajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök
3. Sportegyesületek beszámolója 2018. évi mû-
ködésükrõl, személyi és tárgyi feltételeikrõl, az
önkormányzat által biztosított támogatás felhasz-
nálásáról.
Elõadó: egyesületek vezetõi, polgármester
4. Tájékoztató a sportlétesítmények használatá-
ról, fenntartási költségeirõl.
Elõadó: polgármester
5. Az önkormányzat saját bevételeinek és az
adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl eredõ fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követõ
három évre várható összegének meghatározása.
Elõadó: polgármester
6. Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap
2019. évi bevételeinek és kiadásainak meghatá-
rozása.
Elõadó: jegyzõ
7. Sárbogárd Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetési rendeletének elfogadása.
Elõadó: polgármester
8. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésérõl
szóló 4/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Elõadó: jegyzõ
9. Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015.
(II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ
10. Sárbogárd Város Önkormányzata képvise-
lõ-testületének az anyakönyvi események enge-
délyezésérõl, díjtételeirõl és az anyakönyvveze-

tõt megilletõ díjakról szóló 18/2017. (VIII. 24.) ön-
kormányzati rendeletének módosítása.

Elõadó: jegyzõ

11. Zichy-sírhelyek és a régi Mészöly iskolaépü-
let helyi védettség alá helyezése.

Elõadó: polgármester

12. Döntés a Sárbogárd belterületi 6271/2 hrsz.
alatti ingatlanról.

Elõadó: polgármester

13. Döntés a távhõszolgáltatással kapcsolatos
2019. évi bérleti díj felhasználásáról.

Elõadó: polgármester

14. A cafetéria-juttatási szabályzat módosításai-
nak elfogadása Sárbogárd város polgármestere
részére.

Elõadó: jegyzõ

15. A Sárbogárdi Zengõ Óvodába történõ jelent-
kezés módjának és a 2019/2020-as nevelési év
beiratkozási idõszakának meghatározása.

Elõadó: jegyzõ

16. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda éves nyitvatartási
rendjének megállapítása.

Elõadó: jegyzõ

17. Sárbogárd Város Településképének Védelmé-
rõl szóló 24/2017. (XI. 23.) önkormányzati rende-
let módosítása.

Elõadó: jegyzõ

18. A polgármester szabadságának utólagos en-
gedélyezése.

Elõadó: jegyzõ

19. Bejelentések.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2019. ja-
nuár 18-ai ülésén elfogadta:
– az 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendeletet a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz be-
gyûjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 16/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításá-
ról;
– a 2/2019. (I. 31.) önkormányzati rendeletet a köztisztviselõk díjazásáról, juttatásáról szóló 29/2015.
(VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 3/2019. (I. 31.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015. (XII.
22.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 4/2019. (I. 31.) önkormányzati rendeletet a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vo-
natkozó egyes szabályokról szóló 49/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– az 5/2019. (I. 31.) önkormányzati rendeletet a közterületek elnevezésérõl és a házszámozás rendjérõl
szóló 2/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 6/2019. (I. 31.) önkormányzati rendeletet a közterületek használatának szabályozásáról és rendjérõl
szóló 35/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal szervezési
csoportjánál.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

litikai okokból Antananarivoba tették át a
székhelyet, az õsi helyet pedig mint szent
helyet tartották számon. Sokáig nem is lá-
togathatták turisták. Jelentése szerint kék,
vagy gyönyörû hegyet jelent az ambo-
himanga szó. A dombtetõn erõdítmény-
szerû vár áll. Falait cementbõl és 16 millió
tojásfehérjébõl építették. Eredetileg hét
kapun lehetett megközelíteni. Az erõdít-
ményben két palota áll. Az egyik a merinák
királya (Andrianampoinimerina volt a ne-
ve) által 1788-ban fából emeltetett, egysze-
rû épület, a másik pedig európai stílusban
készült Ranavalona I. királynõnek 1830
körül. A paloták mögé fürdõmedencét is
építettek.
Miután körbesétáltunk és mindent meg-
csodáltunk, egy másik minibusszal a visz-
szafelé úton még megálltunk Ilafyban.
Eredeti elnevezése: Ambohitrahanga, és a
17. században alapult egy szentnek tartott
dombon. Ranavalona I. királynõ 1830-ban
kissé átépíttette a fából emelt régi épüle-
tet, és üdülésre, pihenésre használtak, úgy
is mint vadászlakra. 1957-ben restauráltak
az épületet, és benne egy meglepõen gaz-
dag, pókhálós néprajzi múzeumot rendez-
tek be.
A domb alatt, az út mellett szépen felsora-
kozott emberkígyót láttam meg. A közel-
ben semmit nem árultak, úgyhogy nem ér-
tettem a dolgot. Kiderült, hogy minibuszra
várnak. Vagy negyven ember állt fegyel-
mezetten a sorban. Fél óra múlva két
minibusz is érkezett, és az utasok csak ak-
kor kezdtek el tolakodni, amikor a hátsó
ajtónál álltak. Teljesen meg voltam gyõ-
zõdve arról, hogy utolsónak szálltam be.
Madagaszkáron ez nem számít. Még leg-
alább tízen nyomultak be a hátsó ajtón:
egymás nyakába leheltünk, és annyi hely
sem maradt, hogy titokban valaki megfog-
dosson vagy meglopjon, ami nem jellemzõ
Madagaszkárra. Mindenki abba és ott ka-
paszkodott, ahol tudott. Az utasok még-
sem morogtak, hanem viccelõdtek a hely-
zeten. Többször is ezt az utazási formát vá-
lasztottam, mert olcsó és érdekes. Egyszer
egy lány az elõttem lévõ sorban hirtelen le-
hányta az elõtte ülõ hátát. Senki sem ká-
romkodott. A körülötte ülõk odanyújtot-
tak neki papírzsebkendõket, ami pedig
emlékbe a padlón maradt, azt a sofõr a
végállomáson úgyis eltakarítja. Vagy nem.
Láttam, hogy a malagasziak hétvégéken
kötnek házasságokat. Hétvégi sétáim so-
rán sok-sok templomban esküvõi szertar-
tásokra bukkantam, ahol a võlegény is és a
menyasszony is mindig igen komoly képet
vágtak. Az egyik templomnál egy csinosan
kiöltözött vendégsereg szállt ki az autók-
ból, többek között miniatûr torreádornak
álcázott kisfiúk és tündérkének öltözte-
tett, tüllruhás kislányok.
Minden nap másfelé gyalogoltam. Fölfe-
deztem több art deco stílusban emelt épü-
letet, mint például az Afrika Bankot, vagy
a központi postáét. Európai hatás. Egyik
utcában kuncogva olvastam egy helyi ABC
találó feliratát: „Supermaki”.
Folytatom.

Gulyás Ibolya
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II. Antal János emlékedzõtábor
Február 2-án, szombaton Novák Kovács
Zsolt, Sárbogárd alpolgármestere köszön-
tötte a karatetábor résztvevõit és egyben
megnyitotta a Mészöly Géza Általános Is-
kola tornacsarnokában zajló eseményt. A
Sárbogárdi Nihon Karate Kyokai SE né-
pes sereggel, több mint 50 fõvel sorakozott
fel, akik Németh Attila 6 danos mester
utasításait követve mutattak be különbözõ
gyakorlatokat. A tábor egyben nyílt edzés
is volt, így a hozzátartozók és érdeklõdõk
ízelítõt kaphattak a sportág fogásairól, sza-

bályairól. Az edzõtábor résztvevõi közt
volt 2 fõ, akik különbözõ töréstechnikákat
mutattak be és egyben sikeres danvizsgát
tettek. Stefán György 1 dan és Sallai Tibor
3 dan fokozatot értek el. A rendezvény
vendége volt Bruzsa Ferenc 7 danos mes-
ter, aki egykor Sárbogárdon élt.
Az edzõtábor Antal János 9 danos mester,
a magyar karate megalapítójának emléké-
re került megrendezésre. A megemlékezés
alkalmából ifj. Antal János 3 danos foko-
zatú mester is eljött a rendezvényre és sok
érdekességet mutatott a résztvevõknek.
Örömmel fogadta az új karatékák érdeklõ-

dését és gratulált a sikeres vizsgázóknak,
továbbá hozzátette: ha mindenki olyan
szorgalmas és kitartó lesz, mint Attila és
Ferenc, sok tehetség kerülhet ki a Sárbo-
gárdi Karate SE soraiból.
Köszönetet szeretnék mondani ezúton is a
támogatóknak: Sárbogárd Város Önkor-
mányzata, Mészöly Géza Általános Iskola,
Légió 2000 Biztonsági Szolgálat, Bognár
József és családja (BB Truck 2003 Kft.),
Kelemen Béla (Pentagri Kft.) Németh At-
tila és családja, Szabó László, Kovács Zol-
tán és családja valamint a Nikon Karate
Kyokai SE.
OSS!

Németh Attila,
a Sárbogárdi Karate SE elnöke
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Mûfüves bajnokság
SÁRBOGÁRD II.–ERCSI KINIZSI 1-5 (0-2)

Sárbogárd II.: Farkas Zoltán – Vagyóczki Patrik, Kindl Zalán, Pa-
lásti Ármin, Molnár Márk, Gyuricza Kornél, Simon Csaba, Morvai
Kristóf, Luczek Roland, Lajtos András.
Cserék: Deák Zala, Bögyös Bendegúz Géza.
Ercsi Kinizsi: Hodula Krisztián – Tóth Krisztián, Hodula Vince
László, Tolnai Péter Richárd, Mónus Márk, Gróf András, Pintér
László, Kondreska Roland, Ivacs Gábor, Szalánczi Gergõ, Kõvári
László.
Cserék: Schön Dániel, Hamar Erik Viktor, Bognár Bence, Rebõk Im-
re, Holentoner Edvin, Zsigmond László Attila, Kovács Péter.
A hétvégén pályára lépett a Sárbogárd II. csapata is a mûfüves baj-
nokságban a megyei I. osztály, ötödik helyezett Ercsi csapata ellen.
Az elsõ félórában az Ercsi támadásait sikerült visszaverni a bogárdi
védelemnek. A 28. percben a bal oldalról középre adott labdát Pin-
tér L. a bal alsó sarokba lõtte, 0-1. A védelem újabb megingását a
30. percben ismét Pintér L. használta ki, és a balról beadott labdát
közelrõl a hálóba továbbította, 0-2. A 44. percben a büntetõterüle-
ten belüli szabálytalanságért megítélt 11-est Ivacs G. magabiztosan
értékesítette, 0-3. A gól után kijött a szorításból a Sárbogárd II., és
az 55. percben sikerült a szépítés. Lajtos A. indította Morvai K.-t a
jobb oldalon és beadásából a jó ütemben érkezõ Krajcsovics P. 12
m-rõl kilõtte a bal alsó sarkot, 1-3. A mérkõzés hajrájában az Ercsi
növelte elõnyét. A 68. percben Kovács P. kilépett a védõk között, a
kapust kicselezve az üres kapuba gurított, 1-4. A 76. percben a kapu
elõtt kialakult kavarodásban Ivacs G. az elé került labdát 8 m-rõl
lõtte a hálóba, 1-5. A nagyobb játékerõt képviselõ Ercsi magabiztos
gyõzelmet aratott.

ELÕSZÁLLÁS–SÁRBOGÁRD 0-9 (0-7)
Elõszállás: Garbacz Szilárd – Németh Ferenc, Harasztia Zoltán,
Csontos Gábor, Balogh Dániel, Tóth Sándor, Balogh Imre, Szalai
Szabolcs, Eper Roland, Kercza János, Romhányi Frigyes.
Cserék: Kovács Zsolt, Kiss Gyula, Horváth Gábor, Kálmán Krisztián.
Sárbogárd: Farkas Zoltán – Gráczer Gergõ, Gráczer Bence, Gu-
lyás–Kovács Géza, Kállai Bence Mihály, Sükösd Gergõ, Husvéth
Tamás, Bezerédi Ádám, Gráczer Bálint, Erdélyi Adorján, Kókány
Péter.
Cserék: Deák Zala, Bruzsa Tamás, Brúzsa Sándor Patrik.
A megyei II. osztályban szereplõ Elõszállás csapatának legyõzése
nem okozott nehézséget a Sárbogárdnak. Az elsõ játékrész meg-
kezdése után a 8. percben Bezerédi Á. talált az elõszállási kapuba,
0-1. A 10. percben Gulyás–Kovács G. találatával 0-2. A 14. percben
Húsvéth T. bal oldalról elvégzett bedobása után Bezerédi Á. átcse-
lezte magát a védõn és 12 m-rõl a hálóba lõtt, 0-3. Az elõszállási vé-
delem zavarát a 14. percben ismét Bezerédi Á. használta ki és
0-4-re módosította az eredményt. A kezdés után a megszerzett lab-
dával Gulyás–Kovács G. indította Bezerédi Á.-t, és a védelmet ma-
ga mögött hagyva a hálóba lõtt, 0-5. A 18. percben Kállai B. M. és

Gulyás–Kovács G. összjátéka után Bezerédi Á. kapta a labdát és 10
m-rõl nem hibázott, 0-6. A 32. percben Kókány P. jó ütemû átadá-
sával Bezerédi Á. kilép a védõk között és beadását Kókány P. kö-
zelrõl a hálóba továbbította, 0-7. A második játékrészre a visszafo-
gott játék volt jellemzõ a sárbogárdiakra. Az Elõszállás szórványos
támadásai nem okoztak gondot a védelemnek. Az 52. percben to-
vább növelte elõnyét a Sárbogárd, Sükösd G. a jobb oldalról érkezõ
labdát a hosszú sarokba lõtte, 0-8. A mérkõzés végeredményét Er-
délyi A. állította be, aki 14 m-rõl talált a kapuba, 0-9. Meggyõzõ já-
tékkal ilyen arányban is megérdemelt gyõzelem.

A hétvége sportmûsora: 2019. február 9. (szombat)

11 óra: Sárbogárd–DUFK
13 óra: Perkáta–Sárbogárd II.
A mérkõzések helyszíne: Dunaújváros, Radar tömegsporttelep.
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

MLSZ Fejér Megyei Igazgatóság utánpótlástornák
Február 2-án az MLSZ Fejér Megyei Igazgatósága az U14, U16 és
az U19 csapatok részére Székesfehérváron rendezett tornán Sár-
bogárd mindhárom csoportban szép sikert ért el.
Az U14-es csapat az elõkelõ 3. helyet szerezte meg. Derner Péter
és Hollósi Bence a torna válogatottjában is helyet kapott. Az U16
csapata a 10 csapatos mezõnyben a csoportjából elsõ helyen to-
vábbjutva a Sárszentmihály elleni 4-2-es gyõzelem után a Mór csa-
patától 3-1-re kikapott és ezzel a 2. helyet szerezte meg.
A tornaválogatottba Brúzsa Balázs és Tóth Patrik került beváloga-
tásra.
Az U19-esek a csoportelsõség után a Csór és a Mór csapataival
mérkõztek a tornagyõzelemért. A Csór elleni 3-3-as döntetlen és a
Mór elleni 3-2-es vereség a harmadik helyhez volt elegendõ.
Deák Zala és Erdélyi Adorján került az U19-es tornaválogatottba.
A sikeres szereplés letéteményesei: Kovács Attila U14, Lajtos
András U16 és Bezerédi Ádám U19-es edzõk.
Szép volt fiúk!

Szántó Gáspár

ÉRKEZNEK AZ IGAZOLÁSOK
Február közepéig mindenki megkapja a tavalyi jövedelme és esetleges önkéntes pénztári, nyugdíj-elõtakarékossági vagy nyugdíjbiztosítási befizetései után a
munkáltatói, kifizetõi és pénztári igazolásokat. Ezek alapján ellenõrizhetõ az szja-bevallási tervezet és érvényesíthetõ az adó-visszatérítés, ha a levont adóelõ-
leg meghaladta a fizetendõ adót.
Akinek van ügyfélkapuja, az automatikusan elkészített adóbevallási tervezetet 2019. március 15-étõl elérheti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján
(www.nav.gov.hu/szja/szja), vagy a kormányzati portálon (www.magyarorszag.hu).
Ha valakinek még nem lenne ügyfélkapu-hozzáférése, a NAV ügyfélszolgálatain és a kormányhivatalokban pár perc alatt regisztrálhat.
Aki mégsem szeretne ügyfélkaput nyitni, az 2019. március 18-áig idén is kérheti a NAV-tól a tervezet postázását az alábbi módokon: SMS-ben a +36 30 344
4304-es telefonszámon (az üzenetben meg kell adni az adóazonosító jelet és a születési dátumot a következõk szerint: SZJA{szóköz}adóazonosítójel{szó-
köz}ééééhhnn); a NAV honlapján elérhetõ ûrlapon (www.nav.gov.hu/eszja/eszja), vagy formanyomtatványon (BEVTERVK); levélben, kötetlen formában
(adóazonosító jel és születési dátum megadásával); a NAV telefonos tájékoztatórendszerein keresztül (NAV Infóvonal: 1819 és ÜCC: +36 80 20 21 22); vala-
mint személyesen a NAV ügyfélszolgálatain.
A postázni kért tervezeteket a NAV tértivevényesen, 2019. április 30-áig küldi el az igénylõknek. Aki elmulasztja a március 18-ai határidõt, már csak szemé-
lyesen, az ügyfélszolgálatokon kérheti a papíralapú tervezetet.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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Bogárd és Vidéke városi
teremlabdarúgó-bajnokság

XV. forduló

Sárkeresztúr Kike–Spuri
6-2 (2-1)

Sárkeresztúr Kike: Visi, Szauervein, Dö-
rögdi, Sütõ, Jancski, Hajdinger, Kuczi,
Márton, Fövenyi, Tóth, Mátyás.
Spuri: Szabó, Bór, Tóth, Fésû, Bereczki,
Banda, Zámbó.
A két együttes sok nagy csatát vívott az el-
múlt években. Ez is annak ígérkezett, de
sajnos a Spuri jó néhány játékosa nem tu-
dott a segítségére lenni társainak betegség
miatt. Az elsõ gólt a Kike kapta, egy szép
Bór-passz után Szabó gurított a kapuba, de
még az elsõ félidõben megfordította az ál-
lást a Keresztúr, és a másodikban is négy-
szer sikerült megzörgetniük a Spuri háló-
ját. Az utolsó góllal nem túl szép keretbe
foglalta a mérkõzést a vesztes csapat. A
gyõzelem Viski kapusnak is köszönhetõ,
mert jó néhány szép védést mutatott be.
Góllövõk: Böröndi 2, Tóth, Jancski 3, Hei-
dinger 1, illetve Szabó 1, Tóth 1.

Twister Galaxy–Flash Team
10-0 (1-0)

Twister Galaxy: Balogh, Killer, Budai,
Bognár I., Bognár Zs., Kun, Szabó, Bara-
bás, Szántó.
Flash Team: Lénárt, Ellenbruck, Láng,
Szakács, Kacz, Grigóliát.
Góllövõk: Budai 3, Bognár Zs. 1, Killer 2,
Szabó1, Kun 1, Barabás 2.
Sárga lap: Szakács, Grigóliát, Láng.
Piros lap: Ellenbruck.
A Flash gyõzelme esetén megközelíthette
volna a vezetõ triászt, és az elsõ félidõ még
kecsegtetett is némi eséllyel. A második
félidõben a Twister magabiztos játékkal
bizonyította, nem véletlenül van dobogós
helyen. A jövõ héten a feljavuló játékkal és
gyõztes mérkõzéssel készülõ Kike lesz a
Twister ellenfele. Jó kis mérkõzésnek ígér-
kezik!

FDL Ászok Ásza–
Légió 2000, Agro Natur

2-3 (2-1)

FDL Ászok Ásza: ifj. Bór, Bór, Lakatos
Gy., Lakatos Á., Rehák, Abdalla, László,
Magyar, Farkas.
Légió 2000, Agro Natur: Horváth, Palotás,
Németh, Tóth I., Tóth G., Virágh, Dombi,
Czeiner, Nyúl, Drexler, Derecskei, Kris-
tóf, Gábris.
Góllövõk: Lakatos Á. 1, ifj. Bór 1, illetve
Kristóf 1, Tóth I. 1, Nyúl 1.
Sárga lap: Magyar, illetve Kristóf, Palotás.

Ez a rangadó a Légió gyõzelmét hozta, de a
két félidõ eredményén is látszik, nem volt
könnyû menet. Mindkét csapat játékosai
teljes erõbedobással küzdöttek a siker ér-
dekében. A Légió elsõ gólját a szélvész-
ként száguldó Kristóf szerezte a 2. perc-
ben. Gólörömét az 5. percben Lakatos re-
mek találata kicsit csillapította, majd a fél-
idõ vége felé egy újabb Ászok-találat el is
vette. A második félidõ végén mégis a Lé-
gióval ünnepelhetett, mert két ritka sze-
rencsés lövéssel megfordították az ered-
ményt. Az Ászok 2-1-nél hétméterest hi-
bázott, ami abban a helyzetben más vég-
eredményt is hozhatott volna.

Némelyek túlfûtöttsége nem tett jót a mér-
kõzés hangulatának, és lehet, hogy ennek
is köze volt ahhoz, hogy sajnos a játékveze-
tõ 5 perccel elõbb fújta le a mérkõzést.
Ezért elnézést a vesztes csapattól, de mivel
nem történt meg, így nem tudjuk, hogy ala-
kult volna az eredmény. A játékvezetõt jó
lenne, ha segítenék, talán kevesebb hiba
csúszna az ítéletekbe. Másrészt meg fo-
gadják el, mert lehet ez így még máskor is,
és tévedni emberi dolog, de üvölteni meg
szidalmazni az más kategória!

Tabella

1. Légió 2000,
Agro Natur 13 10 1 2 71-36 31

2. Twister Galaxy 13 9 - 4 68-42 27

3. FDL Ászok Ásza 13 8 2 3 92-30 26

4. Flash Team 13 5 3 5 53-66 18

5. Spuri 13 5 1 7 39-55 16

6. Sárkeresztúr Kike 13 2 3 8 48-63 9

7. Dream Team 12 1 - 11 14-74 3

Góllövõlista

1. Virágh Zsolt (Légió 2000, Agro Natur)
31 gól, Bór József (FDL Ászok Ásza) 31

2. Lénárt György (Flash Team) 19 gól

3. Ifj. Bór József (FDL Ászok Ásza) 18 gól

Huszár Lajos

KÉK
HÍREK

Baleset
a Kisfaludy utcában
Sárbogárdra, a Kisfaludy utca és a Szélsõ
utca keresztezõdésébe személyi sérüléssel
járó közúti közlekedési balesethez kértek
rendõri segítséget 2019. február 2-án dél-
után. Egy Volkswagen típusú személygép-
kocsi 50 éves vezetõje figyelmen kívül
hagyta az elsõbbségi szabályokat és nekiüt-
között a védett úton haladó Suzuki típusú
motorkerékpárnak. A balesetben a motor-
kerékpár 57 éves vezetõje az elsõdleges
adatok alapján súlyosan megsérült.
A rendõrség felhívja a figyelmet arra, hogy
a balesetek döntõ többsége az elsõbbség
meg nem adása, a relatív gyorshajtás, az út-
és látási viszonyoknak nem megfelelõ köz-
lekedés, valamint az elõzési szabályok
megszegése miatt következik be.
Balesetmentes közlekedést kíván a Fejér
Megyei Rendõr-fõkapitányság!
… hogy mindenki hazaérjen!

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Szombattól többfelé
elérjük a 10 fokot

Csütörtökön a hajnali pára- és ködfolt-
ok feloszlását követõen csak keleten za-
varhatják felhõk a napsütést, de csapa-
dék nem várható. A déli szél északnyu-
gaton élénk, Sopron környékén erõs le-
het. Hajnalban -8, -2, délután 3-8 fokra
van kilátás.
Pénteken nyugat felõl megnövekszik,
majd délutántól csökken a felhõzet.
Számottevõ csapadék nem várható.
Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás.
Délután 4-9 fok valószínû.
Szombaton és vasárnap is sok lesz a
napsütés, csak idõnként növekedhet
meg a felhõzet. Csapadék nem valószí-
nû. Szombaton megélénkül, vasárnap a
Dunántúlon meg is erõsödik, helyen-
ként viharossá fokozódik a déli-délnyu-
gati szél. Szombaton 5-11, vasárnap már
6-14 fokig emelkedhet a hõmérséklet.
Forrás: idokep.hu

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
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

Redõnyös 06 (30) 966 8446

Sárbogárdon eladó lakást keresek megvételre 06 (70) 513 3360

Külsõ-belsõ kõmûves munkát vállalok, garanciával, határidõre. 06 (20) 250 7424

Használt LCD- és LED-televíziók, különbözõ méretben és árban eladók. Érdeklõdni: 06 (30) 240 5009

Minõségi tûzifa eladó. Cser kugli: 3200 Ft/q, hasított 3300 Ft/q, akác kugli 3750 Ft/q, hasított: 3900
Ft/q, vegyes kugli: 3500 Ft/q, hasított 3600 Ft/q. Érdeklõdni: 06 (20) 406 9267

63-as út mellett lakóház, tanya jelleggel eladó. 06 (20) 478 2050

Pedikûrös házhoz megy! Kérjen teljes körû lábápolást otthonában! Huszár Gáborné Zsuzsi: 06 (20)
2640 419

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

20 éves múlttal rendelkezõ,
KÖNNYÛFÉM FELNIKKEL FOGLALKOZÓ CÉG KERES

FIATAL, AMBÍCIÓZUS MUNKATÁRSAT
webes értékesítés kezelésére.
Fényképes önéletrajzot várunk!

E-mail-cím: uzletkoto17@gmail.com,
telefon: +36 70 3636 325

Gépkocsivezetõt keresünk NYERGES SZERELVÉNYRE,
belföldi munkára. 06 70 4530 509

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

Tisztelt Támogatónk!
Köszönjük, hogy a múlt évi adója 1 %-át Nihon Karate Kyokai Sportegyesületünknek
ajánlotta fel.

Kérjük, hogy az idei évben is adója 1 %-ával legyen egyesületünk
segítségére. Adószámunk: 19025513-1-07.

Köszönettel: Németh Attila elnök
Oss!

Tudatos fûtéssel
megelõzhetõk
a kéménytüzek

Februárban három olyan kéménytûzhöz riasztot-
ták Fejér megye tûzoltóit, ahol a vastagon lera-
kódott korom gyulladt be a füstelvezetõkben. A
kéménytüzek egyik gyakori oka a helytelen fûté-
si szokásokra vezethetõ vissza. A háztartási hul-
ladék tüzelõberendezésben történõ égetése
rendkívül rontja a kémények állapotát. Ahol
rendszeresen szeméttel fûtenek, ott elõbb-utóbb
meg fog gyulladni a füstelvezetõben lerakódott
kátrány és korom. A kéményrõl pedig másod-
percek alatt átterjed a tûz a ház tetejére.

Az olyan kéményben, ahol akár csak két hétig
szeméttel fûtenek, annyi korom és kátrány rakó-
dik le, mint egy teljes fûtési szezonban egy olyan
kéményben, amelynél megfelelõ tüzelõt hasz-
náltak. Ne fûtsenek háztartási hulladékkal, mû-
anyag palackokkal, gumiszármazékkal, lakko-
zott és festett fával, színes, fényes reklámújsá-
gokkal. A nedves tûzifa is elõsegíti a kémények
állapotának gyors romlását, hiszen az égéster-
mékkel távozó vízgõz kicsapódik a hideg ké-
mény falazatán, amely elõsegíti a korom lerakó-
dását, a kátrányos réteg kialakulását.
A tûzesetek megelõzése érdekében azokban a
háztartásokban, ahol fával fûtenek, ne legyen túl
közel a tüzelõ a kandallóhoz, cserépkályhához,
vagy kazánhoz. A szilárd tüzelésû fûtõberende-
zések esetén a kéményeket évente mindenki el-
lenõriztesse kéményseprõ szakemberrel, ve-
gyék igénybe az ingyenes lakossági kémény-
seprõ-ipari szolgáltatást, amelyet Fejér megyé-
ben a Kémény Zrt. lát el.
A kép illusztráció, korábbi felvétel, fotó: Kataszt-
rófavédelem

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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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


