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A KORMÁNY
MAGYARORSZÁG

TELJES TERÜLETÉRE
Rendkívüli jogrend lép életbe a kormány döntése kö-
vetkezményeként – jelentette be Gulyás Gergely mi-
niszterelnökséget vezetõ miniszter március 11-én,
szerdán délután.
A koronavírus terjedésének MEGELÕZÉSE érdeké-
ben:
Beutazási tilalmat rendeltek el Olaszország, Kína,
Dél-Korea, Irán esetében. Ezen országokból csak ma-
gyar állampolgárok léphetnek be Magyarországra, a
beérkezõknek hatóságilag elrendelt, ellenõrzött ottho-
ni karanténba kell vonulniuk.
A szlovén és az osztrák határokon is szigorítások
lesznek, a vonatok és a buszok közlekedését leállítják.
Szankciókkal sújtják a valótlan nyilatkozatokat tevõ-
ket, és azokat is, akik megszegik a karantént.
Az egyetemek bezárnak, távoktatás lesz.
A közép- és általános iskolákban folytatódik a taní-
tás, mivel a gyerekek a legkevésbé kitettek a koronaví-
rusnak, de a kormány folyamatosan figyeli a helyzetet.
A diákok külföldre utazását megtiltják.
Bölcsõdék és óvodák esetében az önkormányzatok
dönthetnek korlátozó intézkedésekrõl.
Tilos a 100 fõnél nagyobb beltéri rendezvények lebo-
nyolítása és az 500 fõnél nagyobb szabadtéri rendez-
vények lebonyolítása, valamint a színházi és mozielõ-
adások.
A bevásárlóközpontokra, gyárakra, éttermekre nem
vonatkozik a tiltás/bezárás.
Hatósági vizsgálatot indít a kormány, ha valaki az
árak esetén visszaél a helyzettel.
Az egyházakkal még egyeztetnek az istentiszteletek
és misék megrendezésérõl.
Az intézkedések visszavonásig érvényesek, a hely-
zet akár hónapokig eltarthat.
Lesznek gazdasági károk is, de az elsõdleges és a leg-
fontosabb az emberek egészsége – fogalmazott Gu-
lyás.
Forrás: internet
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Írás a 4-6. oldalon.

Írás a 2. oldalon.
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Használatban a megújult csarnok
A Dunaújvárosi Tankerületi Központ mint intézményfenntartó 2019 végén jelentõs belsõ felújítást hajtott végre saját forrásból a Sár-
bogárdi Mészöly Géza Általános Iskola több mint 30 éves tornacsarnokán. Mint azt a tankerület jelenlévõ képviselõje elmondta a már-
cius 11-ei hivatalos átadási ünnepségen: a korszerûsítés igénye már régóta fennállt, de a megvalósítás mindeddig váratott magára.
Most azonban sikerült megszépíteni, korszerûbbé és biztonságosabbá tenni a tornatermet, így a mindennapos testnevelésórák a diá-
kok számára is kellemesebb környezetben telhetnek. A csarnokot nemcsak az iskolások, hanem a helyi és környékbeli egyesületek is
elõszeretettel veszik igénybe különféle sport-
tevékenységek (futball, kosárlabda, kézilabda)
céljából, tehát a beruházás városi és térségi
szinten is változást hozhat a sportolók életébe.
Varga Gábor országgyûlési képviselõ kifejtet-
te: a Dunaújvárosi Tankerületi Központ veze-
tõjének, Szilágyiné Németh Saroltának nem
kevés érdeme van abban, hogy ez a beruházás
megvalósulhatott. Sárbogárdnak ez egy ikoni-
kus épülete, mely egy ikonikus testnevelõ,
Steitz Ádám nevét viseli – neki köszönhetõ,
hogy az eredetileg tervezettnél nagyobb lett a
terem mérete, mert az építkezés kezdetén a ki-
tûzött alapot egy éjszaka „áttervezte”, amiért
aztán kapott egy ejnye-bejnyét, de egy igazi
sportembert ez nem téríthet el a céljától.

Hangsúlyozta: „Ez a teremfelújítás nem válthatja ki természe-
tesen azt a multifunkcionális sportcsarnokot, amit Sárbogárdra
tervezünk; lehetõség szerint a közeljövõben elkezdhetjük an-
nak a tervezését, közbeszerzését, kivitelezését is, mert nagy
szüksége van rá a sárbogárdi sportéletnek.”

Varga Gábor arra kéri a gyermekeket ezúton is, hogy õrizzék
meg jelen állapotában a tornatermet. Köszönetet mondott a
tankerületnek a befektetett forrásért, a kivitelezést végzõ Szeg-
letkõ Kft.-nek pedig az elvégzett munkáért.

Fülöpné Nemes Ildikó, a Mészöly igazgatója szintén köszönetet
mondott a 21. századi körülmények kialakításáért, és ígérte,
hogy nagyon fognak vigyázni a megújult csarnokra.

Hargitai–Kiss Virág
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Disznótoros fagylalt
Rétimajorban ismét „kirúgták a sátor ol-
dalát”: csordultig telt a nagysátor a X. Sár-
bogárdi Kolbásztöltõ Fesztivál résztvevõi-
vel március 7-én, szombaton. A határon
túlról idén nemcsak Szlovákiából, hanem
Erdélybõl is érkeztek csapatok, ez is mu-
tatja, hogy évrõl évre egyre szélesebb körû
érdeklõdés övezi e rendezvényt. Mind-
emellett számtalan magyarországi megye
is képviseltette magát.
A szokásoknak megfelelõen táncos–zenés
programok színesítették az eseményt a
megnyitón és a délután folyamán. Fellép-
tek modern táncosok, a sárosdi Mephisto
zenekar, Kovács Szilárd és Szabó Noémi
operetténekesek, apa és fia: Straub Dezsõ
és Straub Péter színmûvészek.
Egy-egy kolbásztöltõ csapat humoros (mi
több, pajzán) bemutatkozása megadta az
alaphangot, amire még csak ráerõsített a
sok jóféle ital és nem utolsó sorban az íny-
csiklandó falatok.
Minden csapat szabadon engedte a kreatív
énjét, hogy ne csak ízekben, de látványban
is fokozzák az élményt. A sárhatvaniak
Magyarországot formázták meg kolbász-
ból és zöldségekbõl. A lajoskomáromiak

különlegességként fenséges töpörtyû-
krémmel, kolbász- és sonkaszeletekkel
megtöltött fagylalttölcsért kínáltak. A bor-
barátok asztalát egy disznó feje ékesítette
hatásos elemként. S nagyon finom helyi
borokat lehetett kóstolni a húsételek mel-
lé. Érdekes volt még a tûzcsapra szerelt,
szirénázó húsdaráló, melyet a Völgység
nevet viselõ csapat hozott magával. Ki-
emelendõ még a szlovák csapat házi ková-
szos kenyere, és számtalan csapat pogácsá-
ja, süteményei.

A zsûri döntése alapján a legfinomabb kol-
bászt Beszterce (Erdély) készítette, II. he-
lyezett lett Sárhatvan, III. a Végig érõ kol-
bász csapat (Nagymágocs, Békés megye).

A legszebb asztal a Sárbogárdi Rendõrka-
pitányságé lett. A legszellemesebb bemu-
tatkozást a Völgység 105 (Komló) adta
elõ. A legvidámabb csapat a Szépfiúk (Ko-
márno). A legkreatívabb csapat a Fröccs-

öntõk (Sárbogárd). Veterán kolbásztöltõ:
Nagy Dezsõ (Sárbogárd). A legfiatalabb
kolbásztöltõ: Szloboda Anikó (Székesfe-
hérvár).
A fesztivált szervezõ Mozdulj a Városért
Egyesület idén is hirdetett a rendezvény-
hez kapcsolódó rajzpályázatot, melyre 104
pályamû érkezett, s melyen az alábbi ered-
mények születtek a szakmai zsûri vélemé-
nye alapján:
4–6 éves korcsoport:
I. Fekete Petra, Sárszentmiklós – Kipp-
kopp Óvoda
II. Moravcsik Rajmund, Pusztaegres – Kö-
lyökvár Óvoda
III. Kaszás Karina Melinda, Töbörzsök –
Aprajafalva Óvoda
7–10 éves korcsoport:
I. Magyar Réka, Mészöly Géza Általános
Iskola
II. Pintér Kincsõ, Sárszentmiklósi Általá-
nos Iskola
III. Nagy Rebeka és Szabó Líviusz, Mé-
szöly Géza Általános Iskola
11–15 éves korcsoport:
I. Zámbó Zsófi, Zádori Dorina, Petõfi
Sándor Gimnázium

II. Mikó Diána, Mészöly Géza Általános
Iskola

III. Soós Máté, Sárszentmiklósi Általános
Iskola

Az Irka papír- és játékbolt különdíját
nyerte: Holzwarth Iris Linda, Varga Janka
– Petõfi Sándor Gimnázium.

Különdíjban részesült a Kossuth Zsuzsan-
na Általános Iskola 6. osztálya.

Az Öntök-Töltök Székesfehérvár külön-
díját kapták: Harangozó Noémi – Kipp-
kopp Óvoda, Sárszentmiklós; Kaló Balázs
– Mészöly Géza Általános Iskola; Nemes-
Tóth Janka – Petõfi Sándor Gimnázium.

A helyezettek örömmel vették át ajándé-
kaikat.

Hargitai–Kiss Balázs

Köszönetnyilvánítás
A X. Sárbogárdi Kolbásztöltõ Fesztivál sikeres
elõkészítésében és lebonyolításában végzett
munkájukért köszönetet mondunk az alábbi sze-
mélyeknek és szervezeteknek:
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., Aranyponty
Zrt., KITE Zrt., Pentagri Kft., Wanderer pékség,
Gázmodul-Weisz Kft., Gipszfal 94 Kft., Protect
Lux Kft., FÖMO Hús Kft., KELPA Kft., Motor
Mechanik Kft., Dr. Szabadkai Ügyvédi Iroda,
Márkovics Kft., FAIR 2002 Kft., Borbarátok Kö-
re, Bogárd és Vidéke szerkesztõsége, Sárréti
Híd szerkesztõsége, Fejér Megyei Hírlap szer-
kesztõsége, Straub Dezsõ Jászai Mari-díjas
színmûvész, Straub Péter színmûvész, Lévai Fe-
renc, Sitkei Judit, Fent Gyõzõ, Kovács Szilárd és
Szabó Noémi operettkettõs, Huszár Károly, Ko-
vács Zoltán, Ambróziné Mikuli Margit, Kelemen
házaspár, Oláh Gizella, Tengler Mariann, Rigó
József, Kissné Piroska, Farkas házaspár, Szil-
veszter János, Szilveszterné Nyuli Ilona, Czei-
nerné Takács Tünde, Hegedüsné Bereczk Er-
zsébet, Födelevics Tibor, Hegedüs János, Szé-
nássy Ferenc, Irka papír- és játékbolt, Kovács
Béla, Nagy Beáta, Fodor és Molnár Kft.

Tisztelettel:
a Mozdulj a Városért Egyesület vezetõsége
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New Yorkból traktorra
Míg sok fiatal külföldön keresi a szerencséjét, TÓTH TAMÁS (30) – a régi mes-
terek példáját követve – New Yorkban, Párizsban, Kínában szerzett tudását,
tapasztalatait itthon kamatoztatja. A nemrég elhunyt Zichy Aladár nevelt fia
több mint fél éve Budapestet is maga mögött hagyva költözött Sárhatvanba,
hogy elsajátítsa a gazdálkodás csínját-bínját, és mezõgazdasági gépészmér-
nök nagyapjával együtt igazgassa a Zichy-birtokot. Nem hagyott nyugodni a
kíváncsiság, hogy megtudjam, mi szél hozta ide, mihozzánk.

– Hogyan kerültél az Amerikai Egyesült
Államokba?
– Amikor középiskola végén szóba került a
továbbtanulás, otthon mondtam, hogy szí-
vesen mennék külföldre ösztöndíjjal, ki-
használva, hogy akkor már tíz éve vízilab-
dáztam. Így merült föl Amerika, ahol turis-
taként korábban jártunk már, és hallottuk,
hogy vannak sportolói ösztöndíjak. Egy
csapattársammal, osztálytársammal el-
kezdtünk egyetemeket keresni, és rátalál-
tunk a St. Francis College-ra New York-
ban, azon belül is Brooklynban. Ez az
egyetem több diákot is fogadott már Ke-
let-Európából, mert a szerb, horvát, ma-
gyar sportolók igazán erõsek a vízilabdá-
ban. A feltételeket sikerült teljesíteni, így
megkaptuk az ösztöndíjat.

– Mennyire volt fontos a tanulmányi ered-
mény?
– Egy teszten az amerikai érettségit kellett
megírnunk, csak annyi könnyítés volt, hogy
mivel nekünk nem angol volt az anyanyel-
vünk, a háromrészes teszt matematikai ré-
szét vették nagyon erõsen figyelembe, a
nyelvtant kevésbé szigorúan nézték.
– Itthon sima gimnáziumba jártál?
– Reálszakos voltam az Eötvös József
Gimnáziumban.
– Az ösztöndíj elegendõ volt arra, hogy
megélj, vagy kellett kiegészítést tenni mel-

lé, akár elmenni dolgozni egyetem mel-
lett?
– Az ösztöndíj fedezte a tandíjat és a tan-
könyveket, ami jelentõs költség, illetve ha-
vonta kaptunk egy összeget, ami a havi ki-
adások egynegyedét fedezte. A többit
mindenki maga állta.
– Milyen munkát vállaltál?
– Voltam úszómester az egyetem uszodá-
jában, kávékészítõ (szintén az egyetemen).
Mivel ez egy katolikus intézmény volt,
nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a hát-
rányos helyzetû (mozgássérült, autista) di-
ákok mellé adjanak valakit, aki segít nekik
jegyzetelni az órákon, bejárni az iskolába,
eligazodni a teendõkben. Én is ilyen segítõ
voltam. Fél évig egy szegényebb környé-
ken lévõ állami iskolába jártam egy önkén-

tes szervezet révén korrepetálni egy fiatal
diákot. Késõbb dolgoztam pincérként ét-
termekben, aztán lett gyakornoki, fizetett
munkánk, amibõl jobban meg lehetett
élni.
– A vízilabdázást mennyire ûzted komo-
lyan? Szerettél volna hivatásos sportoló
lenni?
– A csapatban mindenki élsportoló akart
lenni. Magyarországon 14-15 évesen az
utánpótlásban a bõ keretben voltam, meg
voltam hívva a 25 játékos közé, akikbõl az-
tán kiválasztottak 14 játékost. A klubcsa-

patunk jó eredményt ért el, országosan
harmadikak voltunk.
– Az öcséddel, aki szintén vízilabdázik,
játszottál egy csapatban? Nem sok év van
köztetek.
– Kettõ év van köztünk. Itthon nem ját-
szottunk egy csapatban, de Amerikában
igen, amikor õ is kikerült egyetemre.
– Mi volt az, ami a vízilabdás terveidbe
közbeszólt?
– Nem voltam olyan jó, hogy Magyarorszá-
gon bejussak egy olyan csapatba, ahol
megfizetnek annyira, hogy meg tudjak be-
lõle élni. De ez nem volt olyan nagy csaló-
dás számomra. Örültem, hogy a befekte-
tett munkából annyit profitálni tudok,
hogy külföldön tanulhatok.
– Meddig tanultál az Egyesült Államok-
ban?
– Négy évig, amíg az alapképzés tart.
– Bejártad Amerikát?
– A vízilabda miatt sokat utaztunk, olyan
egyetemek ellen játszottunk, mint a Har-
vard, Kaliforniában a Berkeley, de meg-
mérkõztünk Coloradoban a légierõ csapa-
tával, a nyugati parton pedig a haditenge-
részet csapatával is.
– Az angolod milyen volt, amikor kimen-
tél?
– Elég rossz volt. Az elsõ pár hónapban
szinte semmit nem értettem az órákon.
Szerencsére az egyetemen a külföldi diá-
koknak tartottak ingyen különórákat, és a
vízilabdacsapatból az idõsebbek is nagyon
segítõkészek voltak velünk.
– Milyen szakra jelentkeztél?
– Üzleti menedzsmentre, de ott csak két év
után kell szakosodni. Az elsõ két évben
alaptantárgyakat tanultunk: irodalom,
mûvészettörténet, színészet, kommuniká-
ció, vallás, filozófia. Itthon orvosira és
mérnöknek jelentkeztem, de a mérnöki
jobban vonzott. Amerikában egyik sem
volt az egyetemen, csak gazdasági jellegû
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szakok, ezért döntöttem az általánosabb
üzleti menedzsment mellett.
– Amikor elvégezted az egyetemet, sze-
rettél volna még Amerikában maradni?
– Ha az ember elvégzi kint az egyetemet,
akkor egy évet tud dolgozni a diákvízumá-
val azon a területen, amit tanult. Aki tudo-
mányokat tanul, vagy informatikát, annak
ez két év. Ha egy cégnek beválik egy külföl-
di diák, akkor segítenek neki a munkavál-
lalási vízum megszerzésében. Én egy fejva-
dász cégnél helyezkedtem el, ami nagyon
érdekes volt, de nem igazán az a munka-
kör, amit kerestem. Közben fölmerült egy
lehetõség számomra: egy franciaországi
ösztöndíj mesterszakra. Ezt megpályáz-
tam.

– Melyik vidékre mentél Franciaország-
ban?

– Párizsban tanultam nemzetközi kapcso-
latok szakon két évet.

– Ott angolul tanultál, vagy tudtál franciá-
ul?

– Nem tudtam franciául. A szak angolul
volt, de a véletlen úgy hozta, hogy egyes
órákat franciául tudtam csak felvenni, így
megtanultam franciául. Az ösztöndíjban
ugyan benne volt két hónap intenzív nyelv-
tanulás a tanév kezdete elõtt, de kellett
idõ, mire belejöttem.

– A mesterszak elvégzése után megint ott
voltál, hogy hogyan tovább.
– A két év alatt volt lehetõségünk ERAS-
MUS-ra menni. Fél évet töltöttem Brüsz-
szelben, ahol megismerkedtem egy kínai
diákkal, akivel összebarátkoztunk. Min-
den meglepõ volt neki Európában. Inspi-
rált, hogy ha neki ennyire nagy kaland Eu-
rópa, akkor biztosan egy európainak is
nagy kaland lehet Kína. Az egyetemen is
sokat tanultunk a távol-keleti országról.
Az egyik elõadó kérdezte, ki volt már Kí-
nában, és az ötszáz fõbõl ketten-hárman
jelentkeztek. Az elõadó azt mondta, hogy

aki nemzetközi kapcsolatokkal foglalko-
zik, annak el kell mennie megnézni ezt az
országot. Megfogadtam a tanácsát: egy-
éves ösztöndíjjal Kínába mentem nyelvet
tanulni. Amikor hazajöttem, letettem egy
középszintû nyelvvizsgát, de beszélni job-
ban tudok, mint írni, mert van tizenötezer
karakter, és ahhoz, hogy elolvasson az
ember egy cikket, háromezret kell tudni.
Szerencsére írni nem nagyon kell kézzel,
gépen könnyen megy.
– Neked rácsodálkozás volt Kína?
– Igen. Egy buszra felszállni, egy étterem-
be bemenni élmény volt. Nagyon más vi-
lág, minden nap tele volt új felfedezések-
kel.

– Kína után hazajöttél. Határozott döntés
volt, hogy itthon boldogulsz, vagy dolgo-
zott benned sokféle út?
– Nem terveztem hazajönni, ott akartam
állást keresni. Aztán adódott egy családi
helyzet, ami hazahozott, és nagyon tetszett
az itthonlét.

Folytatás a következõ oldalon.
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– Budapesten helyezkedtél el.
– Szerettem volna egy nemzetközi üzleti tanácsadással, vagy nem-
zetközi kapcsolatokkal foglalkozó céghez kerülni. Végül egy
banknál kezdtem el dolgozni kockázatkezelõként, majdnem két
évig ott voltam. Majd egy kis mérnöki irodához mentem át. Az in-
novatív vállalkozás szennyvízbõl állított elõ hõenergiát, õk fej-
lesztették ki ezt a módszert. Érdekes munka volt, sokat kellett
külföldre utazni tárgyalásokra. Egy év után Sárhatvanra költöz-
tem, a Zichy-birtokra.

– Hogyan született meg részedrõl ez a döntés?
– A középiskola után megjelöltem az agrármérnöki szakot is, de
aztán jött az amerikai lehetõség. Föl-fölmerült idõnként, hogy jó
lenne csatlakozni a vállalkozáshoz, Aladár is támogatta ezt a gon-
dolatot. Munkálkodott ez bennem az évek folyamán, láttam ben-
ne a lehetõséget. Akkor született meg a döntés, amikor Aladár ta-
valy megbetegedett. Itt jól tudom hasznosítani az eddigi tapaszta-
lataimat.
– A vidéki lét, a csönd, nyugalom, az Isten háta mögöttiség furcsa
a nagyvárosi lét után?
– Nem érzem igazán csöndesnek, állandó nyüzsgés van napköz-
ben.
– Nem hiányzik Budapest, Párizs, New York?
– Örülök neki, hogy fölfedezhetem a vidéket. Nagyon jól érzem itt
magam.
– Mi a dolgod itt?
– Próbálok mindenbe belelátni, rutint az adminisztrációtól a
traktorosmunkán át a szerelésig.
– Ha kell, fölülsz a traktorra, vagy fogod a csavarkulcsot?
– Igen. Most van folyamatban a traktoros-jogosítványom meg-
szerzése. Nagyon érdekesek számomra ezek a változatos mun-
kák, élvezem, hogy nemcsak az irodában kell ülni, hanem ki lehet
menni a szabadba.
– El tudod magad hosszú távon képzelni itt?
– Igen. Járok rendszeresen a bogárdi uszodába, beiratkoztam
táncra és egyre több embert ismerek már.

Hargitai–Kiss Virág

Legkisebbeknek
a legnagyobbaktól

Kiscsoportos óvodások látogattak március 9-én a sárbogárdi hiva-
tásos tûzoltó-parancsnokságra. A gyerekeknek Kõvágó Dezsõ
tûzoltó alezredes, parancsnok és Pálinkás György tûzoltó fõtörzs-
õrmester, gépjármûvezetõ mutatta be a tûzoltóautót és a techni-
kai eszközöket, felszereléseket. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda Ma-
zsola kiscsoportjával összesen húsz gyermek érkezett, köztük a
két tûzoltó két kisfia.

A kis Kõvágó Dezsõ ma-
gabiztosan egyensúlyo-
zott társai elõtt a tûzoltó
tömlõn, míg Pálinkás

Áron az elsõ sor közepén állva büsz-
kén figyelte édesapját, ahogy a víz-
szállítóról, a tûzoltásról és a tûzoltók
hivatásáról mesél a gyerekeknek.

Fotó: sárbogárdi hivatásos tûzoltóság
és a Sárbogárdi Zengõ Óvoda

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Reklámvilág
Naponta többször is bekapcsoljuk a tévékészüléket. Sok reklámot
kell megnéznünk, a média világa úgy van berendezve, hogy a tévé-
nézés órái alatt kibírhatatlan ideig kéretlenül ezeket a kereske-
delmi célú csábításokat is kénytelenek vagyunk végigdühöngeni.
Az unalomig, az utálatig ismerjük az agyonfésült, agyonkozmeti-
kázott alakokat, az általuk propagált egészségügyi csodaszereket,
amelyek hipp-hopp megszüntetik a hátfájást, a vizelési problémá-
kat, és szörnyû módon a nõk hüvelyszárazságát.
Lehet, hogy van, aki helyesnek tartja, de én borzadok a székelés,
vizelés, hüvelyszárazság problémáinak széles nyilvánosság elõtt
történõ megszellõztetésétõl. De bizony nincs kímélet, nincs illem-
szabály, nincs valamiféle önmérséklet ezekben a képsorokban.
Nem szégyellik magukat? Miért kell annak a kisfiúnak a nõvére
vagy az anyukája hüvelyének problematikájába betekintést nyer-
nie? Itt aztán nincs határ, nincs valamiféle jó ízlés. A szegény pol-
gárnak kézzel foghatóan mutatják, hogy nincs nagyobb úr a pénz-
nél, profitnál, és bizonyos üzletemberek lábbal tiporhatják az
Európában évszázadok alatt kialakult ízlésbeli közmegegyezést.
Ez azonban csak a dolog egyik fele. A reklám mocskos kezével be-
lenyúl a szuverén magánéleti szféráinkba. Néha legszívesebben a
fejemet ütném ököllel a felháborodástól, mert épp a legizgalma-
sabb filmjelenetnél szakad meg a közvetítés, hogy megtudjuk,

melyik az a szer, amely a leghatékonyabban elhárítja a hasi puffa-
dás gyötrelmeit vagy a lábujjak viszketését. Ki hatalmazta fel eze-
ket az urakat arra, hogy belerondítsanak az én esti szórakozásom-
ba, amikor pizsamában elnyúlok a fotelben és át akarom adni ma-
gamat a jól megérdemelt kikapcsolódásnak? De kikapcsolódás
helyett vérnyomás-emelkedés. Nincs igazságügyi fórum, amely
gátat vetne ennek az önkényeskedésnek?
Van azonban itt egy már-már nevetési ingert keltõ sajátság is. Te-
hát ketten vagyunk a digitális térben: a mûsorszolgáltató és én. Õ
anyagi ellenszolgáltatás ellenében kielégíti az én mûsor iránti igé-
nyemet, én mint fogyasztó ízlésem szerint élvezem vagy magam-
ban elutasítom, amit õ nyújt, ám mindenképpen fogyasztóként
veszek rész az eseményben. De mi történik ekkor? Hívatlanul és
pimasz módon betolakszik egy harmadik szereplõ is: a reklámipa-
ros. Vele szemben nekem nincs semmiféle igényem, azaz egyetlen
igényem volna, hogy õ ne legyen, ne létezzen. Õ ennek ellenére
erõszakosan, harsányan kínálgatni kezdi azokat az árukat, ame-
lyekre nekem nincs szükségem. Ki kérte õt erre? Sõt: megkérde-
zésem nélkül ki adott neki engedélyt erre az én életidõm rovására
történõ rablógazdálkodásra? Én sem kezdem el õrá tukmálni a
nálam esetleg rendelkezésre álló, számomra felesleges holmikat.
Õ, a reklámiparos nem látszik tudomásul venni az én emberi jogo-
mat, hogy csak azokkal kívánok kommunikációs tevékenységet
folytatni, akikkel akarok. Kierõszakolja, hogy részt vegyek ebben
az akaratom ellenére létrehozott kommunikációban.
Hej, ti, a szabadságjogok felkent és fel sem kent bajnokai, nem ér-
zitek, hogy itt az én szabadságjogaimmal való visszaélés történik?
Miért nem emeltek szót ti, akik a bolhából szerettek elefántot csi-
nálni, az elefánt kerítésszaggató tombolása ellen?

L. A.

Petõfisek
a Tiszán túl

Fehérgyarmatra, az ország másik felére utaztunk, hogy részt ve-
gyünk a március 5-e és 7-e között megrendezett, több évtizedes
hagyományra visszatekintõ országos irodalmi vetélkedõn.

A Petõfi nevét viselõ iskolák országos találkozóján 8 iskola jelent
meg: háromfõs csapatok érkeztek kísérõtanáraikkal az ország
minden tájáról. Aszódról 2 csapat, Kiskõrösrõl, Bonyhádról, Kis-
kunfélegyházáról, Mezõberénybõl, Szolnokról és Sárbogárdról
1-1 csapat nevezett a petõfis versenyre. Elõzetesen rajz- és irodal-
mi pályamunkákat küldtünk be, melyek elkészítéséhez az iskola
több tanulója is hozzájárult. Többek között túlvilági interjút kel-
lett készíteni Petõfi Sándorral.
Az irodalmi vetélkedõre egy hosszú kirándulás után került sor. A
szatmári táj irodalmi nevezetességeit látogattuk meg: jártunk a
„kurta kocsma” helyszínén, Kölcsey Ferenc szatmárcsekei emlék-
házában, majd sírjánál, és Tiszacsécsén Móricz Zsigmond szülõ-
házában. Az ötletes, kreatív vetélkedõn 3. helyezést értünk el, az
oklevelet nagy büszkeséggel hoztuk haza a messzi távolból.
Nagyon jó hangulatú, tartalmas három napot töltöttünk ebben a
szabolcsi kisvárosban, amely méltán híres vendégszeretetérõl és
ízeirõl.
A csapat tagjai Fenyvesi Liliána Klára, Tatai Boglárka, Tránszky
Kitti 11. évfolyamos diákok voltak.
Felkészítõ tanáraik: Barabás Irén és Kiszlné Simon Andrea
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A mindennapi élet 1782 és 1829 között
a bogárdi és tinódi református

anyakönyvek tükrében
Elsõ elõadás:

ESKÜVÕK
Március 16-án 17 órakor

dr. Plihál Katalin elõadása
a Madarász József Városi Könyvtárban.

A belépés ingyenes.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Mûvészetis tapasztalatcsere
A Szentlõrinci Alapfokú Mûvészeti Iskola tanárait látta
vendégül tapasztalatcserére a Violin Mûvészeti Iskola
március 6-án, pénteken. A meghívottak ellátogattak az
intézmény sárszentmiklósi telephelyére is, ahol Puskás-
né Radnó Ágnes, a Violin Mûvészeti Iskola vezetõje és Já-
kob Zoltán zenetanár mutatták be röviden az iskolát és a
tevékenységüket. Szép mûsorral is készültek a hangsze-
res (fúvós, zongorás, gitáros) tanítványok közremûködé-
sével, ahol a diákok szólóban és közös formációkban is
megmutatták tudásuk legjavát.
A zenés elõadás végén Nyakáné Maár Zsuzsát, a szent-
lõrinci intézmény vezetõjét kérdeztem a nap tapasztala-
tairól.

– Nagy örömmel fogadtuk,
hogy Puskásné Radnó Ág-
nes lehetõséget adott arra,
hogy egy másik mûvészeti is-
kolába betekintést nyerjünk,
ahol ugyanolyan tanszakok-
kal dolgoznak, mint mi, kis
létszámban, itt-ott hátrányos
helyzetû gyerekekkel. A ta-
pasztalat az, hogy minden-
hol vannak nehézségek, a
kollégák nagyon aktívan dol-
goznak, igyekeznek minél
többet kihozni a gyerekek-
bõl. Az ezután következõ
szakmai beszélgetéseken
biztosan fölmerülnek prob-
lémák, örömök, sikerek.

– Meglátogatták a Violin Mûvészeti Iskola több telephelyét, illet-
ve számos foglalkozást is. Voltak-e olyan dolgok, melyek az Önök
számára is tanulságosak, ötletet, ihletet adók?
– Nagyon tetszett, hogy megnézhettünk egy balettórát, ami új-
donság volt számunkra. Élveztük, ahogy a gyerekek játszottak,
láttunk bemelegítõ mozgásokat, bemutatták egyedül vagy cso-
portosan, mit tudnak, mennyire fegyelmezetten dolgoznak. A fes-
tészeti képzõsök, zenészek, ahogy nálunk is, itt is nagyon ügyesek.
Kicsit mi azért vagyunk elõnyben, mert van egy fúvószenekarunk
és sok kamaracsoportunk. A kollégákkal kották, mûvek, gondola-
tok cseréjében tudunk együttmûködni.
– Önök mennyi telephelyen, mennyi diákkal mûködnek?
– A Pécs melletti Szentlõrincen mûködik a székhelyünk, négy te-
lephellyel vagyunk jelen a környezõ településeken, összesen 214
gyerekünk van, ebbõl 170 zenész, a többi festészet tanszakos, 10
fõvel az egyik tagintézményünkben mûködik a kézmûves tanszak.
– Személyes ismeretség révén jött létre a kapcsolat a sárszentlõ-
rinci és a Violin iskola között.

– Puskásné Radnó Ágnes annak idején Szentlõrincen kezdett, 2,5
évet dolgoztunk együtt, az egyik kolléganõnk tanára volt. A mes-
terkutató programom ötödik évében volt egy olyan feladat, hogy
keressünk olyan mûvészeti iskolát, ami hasonló tanszakokkal dol-
gozik. Így találtam rá a Violinra. E látogatás révén érdekes dolgo-
kat tudunk felfedezni, kimozdulunk egy kicsit, rálátunk egymás
munkájára.
– Gondolom, lesz majd viszonzás, amikor Önök látják vendégül
az itteni kollégákat.
– Én nagyon szeretném. Habár év végén nyugdíjba megyek, a tan-
testülettel partnerek vagyunk abban, hogy bemutatkozhassunk
mi is.
A vendégek között fölfedeztem egy ismerõs arcot: HORVÁTH
ZOLTÁNT, aki Várhegyi Henrik, a sárbogárdi fúvószenekar vi-
rágkorának jeles karnagya, a zeneiskola egykori igazgatója
szárnyai alatt ahhoz a nagy generációhoz tartozott, amelybõl szá-
mos zenész, zenetanár került ki, mint például Ács Ferenc, ifj. Si-
mon Péter, Tatár Csaba, Lukács Tamás, Hajba Zoltán, Kiss
Szabolcs).

– Fölidéznéd, hogyan fogantak meg benned Henrik bácsi tanítá-
sai, hogyan váltál tanárrá?
– Henrik bácsi egész szemléletét viszem tovább mint tanár. Õ
komplett csapattá kovácsolta a közösségünket, amikor tanított
bennünket. Nagyon megszerettette velünk a hangszert, a zeneka-
ri játékot. Sokan kerültek ki a kezei alól, akik az Operaházban
trombitálnak, zeneiskolákban karmesterkednek, rézfúvós hang-
szereket tanítanak.
– Te hány éves korodban kezdtél el zenélni?
– Körülbelül 10 éves koromban. Dobosnak indultam, mert anyu-
kám észrevette, hogy az akkori fekete fotelunkat nagyon szeret-
tem ütni fakanállal, és bevitt a zeneiskolába. Henrik bácsi irodájá-
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MIÉRT JÖTT JÉZUS?
Ha egy mondatban kellene összefoglalni Jézus 2000 évvel ezelõtti
eljövetelének fõ okát, talán az alábbi bibliai vers lenne a legtalá-
lóbb:
Jézus azért jött, hogy …
Zsid 2:15. … megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem mi-
att teljes életükben rabok valának.
Egy másik fordítás így adja vissza ugyanazt az igeverset:
Zsid 2:15. … felszabadítsa mindazokat, akik egész életükre a
haláltól való félelem rabszolgaságára voltak ítélve.
A fentiek alapján azt mondhatjuk, hogy az emberi élet (Isten nél-
kül) egy börtön, ahol halálra ítélt rabok ülnek vagy örülnek (van
ideig-óráig való öröme a földi létnek is). Persze különbözõ bör-
töncelláink vannak: vannak tágas cellák, tele mindenféle luxussal:
gazdagság, hírnév, jólét, egészség, hosszú élet stb. Vannak szûkös
cellák: szegénység, betegségek, szenvedéssel teli sorsok stb. De a
vége ugyanaz: halál. Errõl szó a 73-as Zsoltár (is).
Jézus pedig nem azért jött, hogy a hívõknek legyen hova elmenni
vasárnap délelõttönként, vagy szombat esténként, vagy amikor
éppen istentiszteletet tart valamelyik felekezet a sok közül. Nem
is azért jött, hogy élettelen, vallásos ceremóniákat tanítson meg az
embereknek. Jézus azért jött, hogy az emberiség alapproblémájá-
ra, valóságos és egyetlen lehetséges megoldást adjon. Ez az alap-
probléma pedig a halál. Minden õszinte ember elismeri, hogy fél a
haláltól. Aki nem ismeri be, az egész egyszerûen hazudik. Isten az
élet Istene és a halál ellensége. Ezért akarta az elsõ emberpárt is
megóvni a haláltól:
1Móz 2:16-17. És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A
kert minden fájáról bátran egyél. De a jó és gonosz tudásának fájáról,
arról ne egyél; mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz.
Ez az Ige védelmet jelentett volna az embernek, ha engedelmes-
kedett volna Istennek. Jézus ma is csak azokat szabadítja meg a
haláltól, akik hisznek és engedelmeskednek az Õ beszédének. De
nézzük meg, hogy mit jelentett a halál Ádámra és Évára nézve az
Édenben, hiszen azt látjuk, hogy a bûnbeesés után nem haltak
meg, hanem még több száz évig éltek. A Bibliában a halál soha
nem megsemmisülést jelent, amint azt a materialista ember gon-
dolja. A halál mindig valamiféle el- és/vagy szétválasztódást jelent
a Szentírásban. Ádám és Éva a bûnbeesés után azon nyomban fél-
ni kezdett Istentõl és elbújtak. Megtört az a szeretetkapcsolat,
ami volt Isten és ember között. Isten és ember elváltak egymástól
(ez a szellemi halál), de az ember fizikai teste életben maradt. A
fizikai halál (ami szintén szétválást jelent valójában: az emberi
szellem és lélek elválik a testtõl) csak késõbb jelentkezett az em-
ber életében.
A materialista felfogás szerint a halál pillanatában belezuhan az
ember egy sötét semmibe és megszûnik minden. Ezért ezt a földi
életet kell megtölteni „tartalommal”, értsd élvezetekkel, élmé-
nyekkel, minél több és drágább anyagi dolgokkal stb. Pál apostol
ezt az életfelfogást a következõképpen fogalmazza meg:
„Együnk-igyunk, hiszen holnap meghalunk!” 1Kor 15:32b. Rögtön
a következõ versben azonban így figyelmezteti olvasóit: „Ne
tévelyegjetek. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok”. 1Kor
15:33. A Biblia szerint „…több az élet az ennivalónál és a test a
ruhánál” Mt 6:25b.
Mi ez a több? Nem más, mint Jézus Krisztusnak a halálra adott vá-
lasza: a FELTÁMADÁS reménysége. Lázár sírjánál Jézus ezt
mondta Mártának, Lázár nõtestvérének: „Én vagyok a feltámadás
és az élet. Aki hisz bennem, ha meg is hal, élni fog, és senki, aki él, és
hisz bennem, semmiképpen nem hal meg örökre.” Jn 11:25-26.
Nemcsak Mártának jelentettek reménységet ezek a szavak, ha-
nem minden embernek, aki hittel közelít a Názáretihez és meg-
alázza magát a Golgota Királya elõtt! Kívánom, hogy a kedves Ol-
vasó is jusson el arra a meggyõzõdésre, hogy szüksége van Jézus
Krisztus megváltói munkájának sorsfordító áldásaira!

Kósa Károly

MEGHÍVÓ
A Hit Gyülekezete

sárbogárdi gyülekezetének

ISTENTISZTELETÉRE
sok szeretettel várunk mindenkit.

Idõpont: péntekenként 18 órától.
Helyszín: Sárszentmiklós,

klubkönyvtár

ban ott volt az asztalon a gyönyörû Ya-
maha trombitája. Amikor megkérdez-
ték, milyen hangszeren szeretnék ját-
szani, rámutattam, hogy azon a fénye-
sen. Egy nem annyira fényes trombitá-
val kezdtem a tanulmányaimat, ké-
sõbb azonban már én is szép trombitát
kaptam.
– Úgy tudom, az volt a beugró, hogy
bele kellett fújni a trombitába, hogy
egyáltalán meg tudod-e fújni.
– Henrik bácsi nagy szeretettel, ügye-
sen kezelte a gyerekeket. Játékos mó-
don tette a hangszert a szánkra és indí-
tott bennünket a pályán.
– Az, hogy hangszeren tanul valaki,
nem feltétlenül hozza magával azt,
hogy tanár is lesz. Benned mikor
született meg az elhatározás, hogy az

õ útját szeretnéd folytatni, ebben szeretnél kiteljesedni?
– A gyermekek szeretetét, a közösségi létet, amit egy fúvószene-
kar biztosított számunkra, Henrik bácsi mutatta meg. Mindig azt
szerettem volna, hogy a saját növendékeim is ezt az élményt éljék
át. Hogy ügyesen zenéljenek, de egy csapattá váljunk.
– Hol képezted magad, miután Sárbogárdról elkerültél?
– Pesten végeztem szakközépiskolát, késõbb Pécsre kerültem
Neumayer Károlyhoz, aki szintén a zene szeretetét mutatta meg
nekem, illetve hogy hogyan lehet egy csapattá kovácsolni rézfúvó-
sokat. Õ a pécsi vasutaszenekar karnagya volt, ahova bevitt ben-
nünket.
– Szentlõrincen mióta munkálkodsz?
– 1996 óta. Pécsrõl járok oda tanítani. Nagyon szeretem azt a kis-
várost. Nem szeretem a nagyvárosok nyüzsgését.
– 1996 elõtt másutt is dolgoztál?
– Volt egy kis kitérõm. Mivel zenemûvészeti tiszthelyettesi szak-
középiskolában tanultam, a székesfehérvári helyõrségi zenekar-
nál két évet töltöttem, ahol kamatoztattam a tanulmányaimat. A
katonazenekar profi fúvószenekar.
– Amellett, hogy tanítasz, zenélsz-e kamaraegyüttesben, vagy
például rockbandában, kiéled-e a mûvészi énedet ily módon?
– Bluesbandában zenéltem sokáig, a Pécsi Magasfiúk Dalárdájá-
ban. Immár 30 éve van egy klasszikus rézfúvós kvintettünk Pécsen
a fõiskola végzett tanáraiból; a klasszikus mellett könnyedebb
muzsikákat is játszunk, néha jelmezekben szórakoztatjuk a
gyerekeket.
– Neked hány gyermeked született, és õk tovább viszik-e az atyai
zenei örökséget?
– Egy fiam született, aki – lévén zenetanárok gyermeke (felesé-
gem csellót tanít a pécsi zeneiskolában) – mondhatni „halmozot-
tan hátrányos helyzetû”. Õ is trombitás lett, nem is akármilyen,
mert az országos trombitaversenyen harmadikként végzett. Szü-
lõi javaslatra õ mégsem megy zenei pályára, hanem elvégez egy
egyetemet, de mellette muzsikálhat.

Hargitai–Kiss Virág
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2020. március 13-án (pénteken) 9.00 órakor
ülést tart.

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

Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intéz-
kedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
3. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda felvételi körzethatárainak megálla-
pítása.
4. Beszámoló a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz
begyûjtési, elszállítási és ártalmatlanítási közszolgáltatási tevé-
kenységrõl.
5. Tájékoztató a polgármesteri hivatal tevékenységérõl, a hatósá-
gi ellenõrzési feladatok ellátásáról (2019. január 1.–2019. decem-
ber 31.)
6. Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkor-
mányzati rendelet módosítása.
7. Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes sza-
bályairól szóló 53/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módo-
sítása.
8. A sportról szóló 10/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet mó-
dosítása.
9. Sárbogárd Város Önkormányzatának Sportkoncepciója (2020–
2024)
10. Közbeszerzési szabályzat módosítása.
11. Éves közbeszerzési terv elfogadása.
12. Névhasználathoz való hozzájárulás engedélyezése.
13. Döntés az Engie Sárbogárdi Távhõszolgáltató Kft. felügyelõ-
bizottságába történõ tag delegálásáról.
14. Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemtervének megha-
tározása.
15. Döntés a víziközmûvek üzemeltetéséért fizetett 2019. évi bér-
leti díj elszámolásáról.
16. A 2020. évi víziközmû-bérleti díj terhére megvalósuló felújítá-
sok meghatározása.
17. DÉSZOLG Kft. szerzõdés-módosítási javaslata.
18. Döntés a partnerségi véleményezési eljárás lezárásáról.
19. Farkas Ferenc Radnóti utcai ingatlan-vásárlási kérelmének
elbírálása.
20. A Sárbogárd, Ady E. út 164. szám alatti épület 23. és 24. számú
irodahelyiségeinek tulajdonba kérése.
21. A Sárbogárd, Ady Endre 164. számú ingatlan 23. és 24. számú
irodahelyiségei távhõdíjának átvállalása.
22. Döntés a Sárbogárd belterületi 888/3 és 890/2 hrsz. alatti ingat-
lanokról.
23. Kacz Tamás c. r. tõrm. járõrparancsnok körzeti megbízotti ki-
nevezése.
24. Pályázat kiírása alapítványok részére táborozások, kirándulá-
sok támogatására.
25. Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett programjának
elfogadása.
26. Javaslat a „Kohéziós politika a régiók egyenlõségéért és a regi-
onális kultúrák fenntarthatóságáért” elnevezésû európai polgári
kezdeményezés támogatásáról.
27. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.
28. Bejelentések.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Kétgarasos Olvasókör
Sallay (Sallai) Pál neve mint bogárdi református iskolaigaz-
gató, azaz fõtanító bukkan fel a helytörténetben. 1848-ban há-
lás köszönetnyilvánítást olvashatunk tõle a Protestáns Egy-
házi és Iskolai Lapban annak okán, hogy a bogárdi és tinódi
köznemesek mintegy 150 forintnyi összeget ajánlottak fel
könyvtár létesítésére. Így jöhetett létre az ország elsõ köz-
könyvtára még abban az évben Kétgarasos Olvasókör néven.
A következõ évben, amikor a császári csapatok megszállták a
vidéket és a kormány Debrecenben volt, Kossuth Lajoshoz in-
tézett beadványt, segítséget kérve tõle a nemzeti lélek ébren-
tartására. A kormányzó válaszát olvashatjuk az alábbiakban.
Debrecen, 1849. február 13.
Kossuth válasza Sallai Pál sárbogárdi tanító javaslatára a meg-
szállt területeken végzendõ felvilágosító munkával kapcsolat-
ban.
Sallai, aki személyesen jött Debrecenbe, keltezetlen – a Bizott-
mányhoz febr. 13-án beadott – jelentésében beszámolt a fejér-
megyei állapotokról; különösen azt ajánlotta a Bizottmány fi-
gyelmébe, hogy a nép teljesen el van hagyatva, nincs aki törõd-
ne vele, aki felvilágositaná és bizakodását ébrentartaná. Azt
javasolta, hogy a Bizottmány küldjön ki kormánybiztosokat
ennek a bajnak az elhárítására. A hazafias hangú jelentésre
Kossuth az alábbiakban válaszolt:
Kísértés próbálja meg az erényt, szerencsétlenség a jó barátot,
a honnak veszélye az igaz hazafit. A nemzet kormánya fájdal-
masan érezé a próba következményeit, mert olyanoktul látta
elhagyva, elárulva a szabadság szent ügyét, kik, míg változatlan
volt fegyvereink szerencséje, bensõ ragaszkodást, rendületlen
hazafiságot színlelének, kiket a gyanútlan nemzet bizalmával,
erkölcsi, mint anyagi jutalommal halmozza el, s kik mindennek
ellenére a szerencse legkisebb változására hitvány elpártolás-
sal, idegen bérbe-szegõdéssel bizonyítják, be lelkök nyomo-
rultságát. De ha ez fáj, ha az ily csalódás keserû, annál örven-
detesebb, annál meghatóbb az, midõn a veszély perczeiben lát-
ja a kormány, hogy a nép, mely az alkotmányos szabadság jóté-
teményeit még alig élvezé, hû, hogy a népnek azon fiai, kik az
állomány kedvezéseiben csak gyéren és fukarul részeltettek,
mint jó barát állanak elõ, nem jutalomért, nem haszonért, ha-
nem a hazának köz- és szent ügyéért, az emberiség megtáma-
dott jogai mellett, ajánlva véröket, életöket.
Fogadja azért Ön is, mint egyike a nemzet hû fiainak a kor-
mány szives méltánylatát azon buzgóságáért, melyet elárult
édes hazánk ügye diadalának elõmozdítására oly haszonlesés
nélkül s ily nehéz körülmények közt ajánlkozik.
Azonban ajánlatát, hogy t. i. az ellenség folytonos ámításainak
kitett, mindenféle álhírekkel rémítgetett és lehangolt nép jó
szellemének s a haza ügye iránti õszinte ragaszkodásának
fentartására szilárdítására és öregbítésére erélyes és hazafias
érzelmû kormánybiztosok küldessenek, csak azon okbul nem
tartja czélirányosnak, mert az ily kiküldendõ biztosok okvetle-
nül az ott állomásozó vagy portyázó ellenségnek áldozatjai
lennének: hanem önnek hazafiúi figyelmeztetését szives mél-
tánylattal vévén, felhívja és felhatalmazza Önt, hogy körében a
haza hû fiainak lelkesítésére, a netán hanyatló bizalom fel-
élesztésére, az elfáradni indult kitartás támogatására mind azt
megtegye, mit megtenni – életének az ellenség bitor hatalmá-
nak közepettei veszélyeztetése nélkül – jónak és czélszerûnek
vél, s mi által a nép, azon rövid idõn bekövetkezendõ nagy na-
pokra, melyekben a fõvárosnak ellenségtõli megtisztítására
nyomulandó hadseregünket a felkelés rettentõ hatalmával se-
gíthetendi, elõkészíttethetik, s szent ügyünk diadala biztosít-
tathatik.
A magyarok igazságos istene vezérelje Önnek lépteit.
Ered. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 1999.
Mellette Sallai jelentése és utasítás-fogalmazványa Somossy
elnöki pénztárnoknak, hogy fizessen ki Sallainak költségei
megtérítésére 150 forintot.
Forrás: arcanum.hu
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HÍREK AZ ÜGYÉSZSÉGTÕL
Szigorúbb büntetést kér az ügyészség

A Sárbogárdi Járási Ügyészség fellebbezést jelentett be a bíróság ítéletével szemben,
melyben 90 nap elzárás büntetést szabott ki azzal a többszörösen büntetett elõéletû férfi-
vel szemben, aki 2018. június végén ittas állapotban akart betörni egy családi házba.

A vádirat szerint az elkövetõ 2018. június 29. napján az esti órákban egy sárkeresztúri
családi házba és annak melléképületébe próbált meg betörni eredménytelenül, cselek-
ménye kísérleti szakban maradt.

A Sárbogárdi Járásbíróság lopás vétség kísérlete miatt megállapította a vádlott bûnössé-
gét, de az ügyészség fegyházbüntetésre irányuló indítványától eltérõn 90 nap elzárást
szabott ki vele szemben.

Az ügyészség fellebbezést jelentett be a döntés ellen végrehajtandó fegyházbüntetés és
közügyektõl eltiltás mellékbüntetés kiszabása érdekében.

A fellebbezés folytán az ügyben a Székesfehérvári Törvényszék hoz majd döntést.

Sorozatos lopások terítéken
A Sárbogárdi Járási Ügyészség minõsített lopás bûntette miatt vádiratot nyújtott be az-
zal a két férfivel szemben, akik részben együtt 2018 áprilisában és májusában 10
sárkeresztúri ingatlanba mentek be és onnan különbözõ használati tárgyakat tulajdoní-
tottak el közel 220.000 Ft értékben.

A terheltek általában ajtóbefeszítéssel, ajtó zárjának felfeszítésével, ablak betörésével
jutottak be az épületekbe, illetve nyitott udvarról, nyitott melléképületbõl történt a hasz-
nálati tárgyak eltulajdonítása. A vádlottak a cselekményeket rendszeres haszonszerzés
érdekében, üzletszerûen követték el.

Az ügyészség vádiratában a terheltekkel szemben végrehajtandó börtönbüntetés, illetve
elzárás büntetés kiszabását indítványozta.

Különös szenvedést okozott
kutyájának

A Sárbogárdi Járási Ügyészség különös szenvedést okozó bánásmód alkalmazásával el-
követett állatkínzás bûntette miatt vádiratot nyújtott be azzal a nõvel szemben, aki egy
Fejér megyei településen a kutyáját láncra kötve magára hagyta megfelelõ mennyiségû
és minõségû élelem, illetve ivóvíz nélkül, amely miatt az állat súlyosan lefogyott, és kü-
lönbözõ betegségek alakultak ki nála.

A vádirat szerint a vádlott testvérének a családja 2017 végén külföldre költözött és az ál-
latot véglegesen a vádlottnak adták. A terhelt 2019. január 14-én külföldre utazott úgy,
hogy a kutya ellátásával nem bízott meg senkit, az állatot láncra kötve magára hagyta,
megfelelõ mennyiségû és minõségû élelemmel, ivóvízzel való rendszeres ellátását nem
biztosította, amely következtében az állat két hét alatt közel 14 kg súlyúra lefogyott, ki-
száradásban, tüdõgyulladásban és idült kötõhártya-gyulladásban szenvedett.

Állampolgári bejelentés alapján a rendõrség és az állatorvos a helyszínre érkezett. A
megtaláláskor a kutya egy 2,5 méteres láncra volt kötve, a lánc a földbe ütött vaskaróra
volt feltekeredve, az eb a láncon, a házaként szolgáló rossz, elfektetett hûtõ elõtt lévõ ru-
hákon legyengülve, remegve feküdt. A kutya közelében üres etetõ- és itatótál volt, ame-
lyet a kutya a feltekeredett lánc rövidsége miatt nem is érhetett volna el. Az ebet állatkór-
házba szállították, ahol infúziós kezelést és orvosi ellátást kapott. A hiányos takar-
mánnyal és ivóvízzel való ellátottság következtében az állat súlyos fokban lesoványodott
és kiszáradt, amely összefüggésbe hozható az állattal való bánásmóddal. A vádlott által
tanúsított súlyos elhanyagolás alkalmas volt arra, hogy az állat maradandó egészségkáro-
sodását vagy pusztulását okozza. A vádlott által tanúsított bánásmód különös szenvedést
okozott az állatnak. Az ügyészség vádiratában a terhelttel szemben felfüggesztett bör-
tönbüntetés kiszabását indítványozta.

Jászberényiné dr. Király Teodóra sajtószóvivõ, Fejér Megyei Fõügyészség

Pénzt csalt ki
az idõs

asszonytól
Egy napon belül

elfogták a rendõrök
A sárbogárdi nyomozók befejezték annak
az ügynek a vizsgálatát, amelyet egy 37
éves férfivel szemben csalás vétség elköve-
tése miatt folytattak.

Egy 75 éves sárbogárdi asszony kért rend-
õri segítséget 2019. október 29-én. A beje-
lentõ elmondta, hogy öt nappal korábban
mobiltelefonjára ismeretlen hívótól érke-
zõ hívást fogadott. A telefonba egy férfi
beszélt arról, hogy a nõ keresztfia balesetet
okozott Budapesten, ami miatt a rendõr-
ség õrizetbe vette. Amennyiben az asszony
százötvenezer forintot fizet, úgy a kereszt-
fiút szabadlábra helyezik. A telefonáló a
sértettnek instrukciókat adott azzal kap-
csolatban, hogy hol és milyen módon he-
lyezze el a készpénzt. A hozzátartozójáért
aggódó, tévedésbe ejtett nyugdíjas a tele-
fonáló kérésének eleget téve a pénzt egy
tárcába tette, és a saját ingatlanja területén
fekvõ pincelejárójánál elhelyezte. Errõl a
helyrõl az ismeretlen a pénzt másnapra vir-
radóra elvitte. Az asszony október 28-án
szintén ismeretlen hívószámkijelzéssel ér-
kezõ telefonhívást kapott, ugyanaz a férfi-
hang kereste, és ekkor azt közölte, hogy a
rokona még mindig börtönben van, továb-
bi háromszázezer forintot kellene kifizetni
érte, de lehetséges, hogy egymillióra is
szükség lesz késõbb. Az áldozat ennek a
felhívásnak már nem tett eleget, hanem a
rendõrséghez fordult.

A feljelentést követõen a sárbogárdi nyo-
mozók azonnal adatgyûjtésbe kezdtek, és
az eredményes nyomozati cselekmények-
nek köszönhetõen egy nap alatt azonosí-
tották, elfogták és gyanúsítottként hallgat-
ták ki az elkövetõt.

A csalás vétség elkövetése miatt indult
nyomozás vizsgálatát a napokban a rend-
õrség befejezte, és az eljárás iratait az
ügyészségnek továbbította.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK
HÍREK
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Minimális különbségû gyõzelem,
vezetjük a bajnokságot

VAX KE Sárbogárd–Komárom VSE II. 28-27 (15-15)
Fejér–Komárom–Esztergom Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság,
11. forduló
Vezette: Csiszár R.–Pergel K.
Sárbogárd: Németh I., Sohár (kapusok) – ifj. Bodoki 4, Pluhár 3,
Goldberger 4, Rehák 8, Horváth 4, Szabó J. Zs. 2, Kaló, Suplicz,
Németh II. 3, Holló, Zádori, Várady-Szabó, Kovács. Játékos–
edzõ: Suplicz István
Komárom: Bohuniczky (kapusok) – Tímár 1, Kun 1, Blahó 7,
Bittman, Fekete 3, Németh 6, Kempl, Király 6, Vígh, Szabó 3, Ko-
rán. Edzõ: Pekár Bence
Kiállítások: 6, illetve 6 perc. Hétméteresek: 2/1, illetve 3/1.
Vasárnap a tabella hátsó felében tanyázó Komárom II. csapata
volt az ellenfelünk. Õsszel idegenben sikerült magabiztosan le-
gyõznünk a javarészt fiatalokból álló csapatot. Hazai pályán is
gyõzelmet várt tõlünk.
Ennek ellenére nem úgy kezdõdött a mérkõzés, ahogy azt mi sze-
rettük volna. Védekezésben nem voltunk elég határozottak és
hagytuk ellenfelünket fölénk kerekedni. A 11. percben 3-7-es
vendégvezetést mutatott az eredményjelzõ. Az elsõ félidõ hátra-
levõ részében sikerült feljebb zárkózni, de a komáromiaknál a ka-
puban Bohuniczky többször is megnehezítette a dolgunkat. A
szünet elõtt pár másodperccel azonban Horváth István góljával
sikerült kiegyenlítenünk, így tiszta lappal indíthattuk a második
játékrészt.
Sikerült is úgy kijönni a folytatásra, ahogy azt elterveztük, két
gyors gólunknak köszönhetõen már nálunk volt az elõny. A ven-
dégek azonban nem adták könnyen magukat és pár perc alatt, hi-
báinkat kihasználva visszavették a vezetést. A félidõ feléhez ér-
kezve már 2 gól volt az elõnye a továbbra is fantasztikusan védõ
Bohuniczky vezette komáromiaknak. Sõt 8 perccel a vége elõtt 3
gólos hátrányba kerültünk és kezdett kicsúszni a mérkõzés a ke-
zünkbõl. Ekkor azonban jött a fordulat, Németh Tamás a ka-
punkban ziccert hárított és hétméterest fogott, valamint védeke-
zésünk is hirtelen elkezdett harapóssá válni, aminek köszönhetõ-
en 5 perccel a vége elõtt döntetlen volt az állás. A hajrára pedig
már extázisban érkeztünk és Németh II. találata a jobb szélrõl el-
döntötte a mérkõzést. Volt lehetõsége a vendégeknek támadni a
döntetlenért, de jó védekezésünknek köszönhetõen komolyabb
helyzetet sem sikerült kialakítaniuk. Gyõzelmünkkel átvettük a
vezetést a bajnokságban.
Nagyon nehezen indult a találkozó és ki kell mondani: nem ját-
szottunk jól. Azonban a szívünk és az akaratunk túllendített ben-
nünket a kritikus pillanatokban. Aki ott volt a mérkõzésen, az egy
óriási csatát láthatott, le a kalappal a Komárom csapata elõtt, hi-
szen nem adták könnyen magukat. Nagy öröm, hogy vezetjük a
bajnokságot, de még nagyon messze a vége. Javulnunk kell a kö-
vetkezõ mérkõzéseken védekezésben és fõleg támadásban. Ko-
moly rangadókon kell jól teljesíteni, hogy megõrizzük listavezetõ
pozíciónkat.
Az elõttünk álló hétvégén, ha a koronavírus nem szól közbe, Szár-
ra látogatunk, ahol Bicske ellen lépünk pályára. Nem számítunk
ott sem egyszerû mérkõzésre, de nem lehet más célunk, mint a 2
pont begyûjtése.
Március 14. szombat, 16 óra: Bicske TC–VAX KE Sárbogárd

A 11. forduló további eredményei:

Esztergom-Baj–Velence 19-33, Kisbér–Mór 28-28, Rácalmás–
Bicske 33-17, Cunder Kézisuli–Martonvásár 38-29

A Fejér–Komárom–Esztergom Megyei
Férfi Kézilabda-bajnokság állása:

1. VAX KE Sárbogárd 11 8 1 2 311 281 30 17
2. Kisbér KC 11 7 2 2 369 299 70 16
3. Móri KSC 11 7 2 2 343 308 35 16
4. Cunder TU Kézisuli VK 11 7 1 3 344 293 51 15
5. Rácalmás SE 11 7 1 3 346 296 50 15
6. Martonvásári KSE 11 6 1 4 360 331 29 13
7. Velencei SE 11 5 0 6 306 288 18 10
8. Bicskei TC 11 3 0 8 235 316 -81 6
9. Komárom VSE II. 12 1 1 10 308 357 -49 3
10. Esztergom–Baj 12 0 1 11 285 438 -153 1

Az U9-esek is pályára léptek

Vasárnap délelõtt a legkisebb korosztályunknak, az U9-nek is el-
jött a várva várt megmérettetés. A kisiskolás bajnokság keretein
belül Rácalmáson játszhattunk két mérkõzést. Elsõ meccsünket a
Martonvásárral, míg a másodikat Simontornya csapatával vívtuk.
Ezeknek a rendezvényeknek a célja a versenyhez szoktatás. Két
mérkõzés között a „Kezdõdobás program” fejlesztõ játékait is
kipróbálhattuk.
Nagyon jó volt látni, hogy a gyerekek milyen élvezettel álltak hoz-
zá az egész naphoz.

Ismét kettõbõl egy gyõzelem az U12-ben

U12-es csapatunk vasárnap Csurgón lépett pályára a Gyermek-
bajnokság játéknapján. Az elsõ mérkõzésen a Dunaújvárosi AC
csapatát magabiztos játékkal múltuk felül. A második találkozó
viszont a Somogytarnóca ellen már nem a mi szájízünk szerint ala-
kult. Betegség miatt nem tudott a csapattal tartani egyik meghatá-
rozó játékosunk, a kezdõ irányítónk pedig az elsõ félidõ felénél
5-3-as vezetésnél lett rosszul. Ezt még jelen állás szerint nem bírja
el a csapatunk, így ellenfelünk a végére felõrölt bennünket. Véde-
kezésünk megszûnt. A keret többi tagjának tanulság lehetett,
hogy a kézilabda továbbra is csapatjáték és mindenkinek maximá-
lisan oda kell tennie magát a pályán!

#sbghandball
Rehák Tamás
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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

Sok kicsi sokra megy
A legtöbben gyermekek fejlõdésére és gyógyítására vagy állat-
menhelyeknek ajánlják fel adójuk 1 százalékát. Az szja 1+1
%-áról idén is egészen május 20-áig lehet rendelkezni. A támo-
gatott szervezeteknek óriási segítséget jelentenek az adóforin-
tok, miközben a felajánlás csak néhány perc figyelmet igényel
az adózóktól.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az szja-bevallás webes
felületének kezdõoldalán feltünteti a rendelkezés lehetõségét
az adó 1+1 százalékáról azért, hogy minél többen a lehetõ leg-
egyszerûbben támogathassanak civil szervezetet, vallási közös-
séget vagy a Nemzeti Tehetség Programot.
A rendelkezõ nyilatkozat elektronikusan, illetve papíralapon
postán, vagy személyesen is benyújtható a NAV-hoz, akár a be-
vallás részeként, akár önálló nyilatkozatként is a
„19EGYSZA” lapon május 20-áig. Az szja 1+1 százalékáról
rendelkezni legegyszerûbben ügyfélkapus hozzáféréssel a
NAV webes kitöltõprogramjával lehet.
A korábbi évek gyakorlatával egyezõen a munkáltatók tovább-
ra is összegyûjthetik a munkavállalóik 1+1 százalékos nyilat-
kozatát. Ebben az esetben legkésõbb 2020. május 10-éig lezárt
borítékban kell átadni a munkáltatónak a nyilatkozatot. A le-
zárt boríték ragasztott felületét a munkavállalónak saját kezû-
leg alá kell írnia. A munkáltatónak a nyilatkozatot tartalmazó
borítékot sértetlen állapotban, kísérõjegyzékkel együtt, zárt
csomagban 2020. május 20-áig kell továbbítania a NAV-hoz.
Felajánlásokat kizárólag azok a civil szervezetek kaphatnak,
amelyek korábban regisztráltak a NAV-nál, valamint a techni-
kai számmal rendelkezõ vallási közösségek és a kiemelt költ-
ségvetési elõirányzat. A NAV honlapján valamennyi lehetsé-
ges kedvezményezett megtalálható.
A vallási közösségek technikai számára szóló, formailag érvé-
nyes nyilatkozatot a NAV mindaddig automatikusan figyelem-
be veszi, amíg a felajánló újabb nyilatkozattal nem jelöl meg
másik technikai számos kedvezményezettet, vagy a korábbi
nyilatkozatát nem vonja vissza. A civil kedvezményezett és a
kiemelt költségvetési elõirányzat számára viszont – a korábbi
évekhez hasonlóan – továbbra is évente kell megtenni a
felajánlást.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A NAV nem kér igazolást
a tervezethez

Az idei év már a negyedik, amikor a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal (NAV) külön kérés nélkül készíti el több millió ember
személyijövedelemadó-bevallási tervezetét. A folyamat tehát
automatikus, éppen ezért nem kell a kedvezményekre jogosító
igazolásokat beküldeni a NAV-hoz és nem kell kérni a hivatalt
a bevallás tervezetének elkészítésére sem.

Az szja-bevallási tervezet a tavaly megszerzett jövedelmekrõl
szóló kimutatás, amit a munkáltatók, kifizetõk által év közben
megadott adatokból állít össze a NAV. A hivatal kiszámítja a
jövedelmet terhelõ adót, számításba veszi az év közben levont
adóelõleget és az év közben igénybe vett kedvezményeket.
Akinek nincs ügyfélkapuja, az adóbevallási tervezetének pos-
tázását március 16-án éjfélig kérheti, akár SMS-ben is. Az elké-
szült tervezeteket a NAV tértivevényesen április 30-áig küldi el
postán az igénylõknek.

Azoknak, akik a tervezet adataival egyetértenek és nem kell
azt kiegészíteniük egyéb olyan adattal, ami az adókötelezettsé-
get érinti, nem kell tenniük semmit – az egyéni vállalkozókat,
az áfás magánszemélyeket és a mezõgazdasági õstermelõket
kivéve –, ugyanis a tervezetbõl 2020. május 20-án automatiku-
san bevallás lesz.

Azoknak viszont, akik szereztek tavaly olyan jövedelmet (pél-
dául ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem), amirõl a
NAV-nak nincs tudomása, vagy jogosultak olyan kedvezmény-
re (elsõ házasok kedvezménye, betegségek után járó személyi
kedvezmény, családi kedvezmény), amit év közben nem érvé-
nyesítettek és ezt most a bevallásban egy összegben igényelnék
vissza, a bevallási tervezetet maguknak kell módosítaniuk a
rendelkezésükre álló igazolásaik alapján, vagy önállóan kell a
bevallást elkészíteniük május 20-áig.

A kedvezményre vonatkozó igazolást, mint például a személyi
kedvezményre való jogosultságot alátámasztó orvosi igazolást,
nem kell beküldeni a NAV-hoz, azt az adózónak kell megõriz-
nie az elévülési idõ végéig.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

HIDEGFRONT HÛTI LE A 20 FOKOS TAVASZI IDÕT
Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, számottevõ csapadék sehol sem várható. Élénk, északkeleten, keleten erõs lökések kí-
sérhetik a délnyugati szelet. Igazi tavaszi idõre van kilátás 17 és 22 fok közötti csúcsértékekkel.
Pénteken egy hidegfont érkezik, megnövekszik a felhõzet, így sokfelé készülhetünk esõre, záporokra. Északnyugatira fordul a szél,
melyet sokfelé erõs lökések kísérhetnek. A csúcshõmérséklet 7 és 15 fok között alakul, a front érkeztével délutánra többfelé vissza-
esik a hõmérséklet.
Szombaton idõnként felhõk takarhatják a napot, vasárnap viszont naposabb idõ várható. Számottevõ csapadék nem valószínû a
hétvégén. Szombaton az északi-északnyugati, vasárnap a keleties szél lehet élénk. Hajnalonként többfelé fagyhat, napközben 10
fok köré melegszik a levegõ.
Forrás: idokep.hu
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SÁRBOGÁRDI CUKORBETEGEK
KLUBJA

A klubfoglalkozások célja:
– segíteni a cukorbeteg életét a lehetõ legjobb életminõség ki-
alakításában;
– információ nyújtása a betegségrõl, kezelésrõl, szövõdmé-
nyekrõl;
– pszichés támogatás nyújtása a betegségtudattal való megküz-
désben;
– egészségügyi szakemberrel történõ kommunikáció haté-
konyságának a javítása;
– tapasztalatcsere lehetõségének biztosítása.

A klubfoglalkozás témája:
* Mit tehetünk, hogy a veseszövõdményeket

megelõzzük? *Diéta

Elõadó: dr. Rácz Lajos, dr. Mányoki Lídia

Idõpont: 2020. március 25. 17.00–18.30 óra
Helyszíne: Sárbogárd, mûvelõdési ház (Hõsök tere 3.)

Telefon: 06 (25) 460 161

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
A klubfoglalkozáson való részvétel ingyenes.

SZABADTÉRI TÜZEK
MEGELÕZÉSE

Az enyhülõ idõjárás miatt egyre többen kezdenek neki a kerti
munkálatoknak, emiatt emelkedik a szabadban keletkezett tü-
zek száma. Idén eddig már több mint hatvan alkalommal riasz-
tották vegetációs tûz miatt a tûzoltókat Fejér megyében. A sza-
badtéri tûz kialakulásának különösen kedvez a most követke-
zõ idõszak, hiszen a még száraz növényi részek könnyen lángra
kapnak, a szeles idõben pedig a legkisebb tûz is gyorsan to-
vábbterjedhet.

A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanságra,
felelõtlenségre vezethetõ vissza, holott sokat tehetünk azért,
hogy megóvjuk környezetünket és a levegõ tisztaságát. Sza-
badtéri tûzgyújtás elõtt az alábbiakkal kell tisztában lenni:
Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, ahol
ezt a települési önkormányzat rendeletben szabályozza.
Amennyiben nincs ilyen rendelet, tilos az égetés. Ha az önkor-
mányzat engedélyezi a száraz növényi hulladék égetését, az
alapvetõ tûzvédelmi szabályokat akkor is be kell tartani. A tü-
zet soha sem szabad felügyelet nélkül hagyni. Kizárólag kiszá-
radt növényi hulladékot lehet égetni úgy, hogy az a környezeté-
re veszélyt ne jelentsen. Ezért csak akkora tüzet gyújtson,
amekkorát a felügyelete alatt tud tartani. A tûz közelében ne
legyen más éghetõ anyag és épület, például farakás, kerti bú-
tor, tároló. Készítsen a közelbe megfelelõ mennyiségû oltó-
anyagot (vödörben vizet, homokot, esetleg tûzoltó készülé-
ket), valamint a tûz irányításához szükséges kéziszerszámot,
például gereblyét, lapátot, vasvillát. Feltámadó szél esetén
azonnal oltsa el a tüzet. Az önkormányzati rendeletek megha-
tározzák az égetés napját vagy napjait, valamint az idõkeretet
is. Más idõpontban tüzet gyújtani tilos!
Külterületen a tarlóégetést és a vágott növények égetését a
munkálatok elõtt öt nappal írásban kell bejelenteni az illetékes
megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz.
Erdõkben kirándulóknak a Fejér Megyei Tûzmegelõzési Bi-
zottság javasolja, hogy csak a kijelölt, kiépített tûzrakó helye-
ken, szélcsendes idõszakban gyújtsanak tüzet, például szalon-
nasütés, bográcsozás céljából. A kijelölt tûzrakó helyek jól fel-
ismerhetõk, állandó szegéllyel rendelkeznek, környékükön ál-
talában padok, asztalok is találhatók. Legyen nálunk két-há-
rom liter víz, amivel távozáskor az izzó parazsat eloltjuk. Víz
hiányában a tûzrakás helyét földdel fedjük be.
Baj esetén hívja a 112-es segélyhívó számot és kérje a tûzoltók
segítségét.
A szabályok megszegõje tûzvédelmi bírsággal is sújtható,
amely – az okozott károk megtérítésén felül – az elõidézett
károk mértékétõl függõen 20 ezer forinttól 3 millió forintig is
terjedhet.
A képek korábbi felvételek, fotó: katasztrófavédelem

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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REDÕNYÖS 06 30 966 8446

KOSARAS AUTÓ BÉRELHETÕ
16 méteres magasságig.

06 20 437 4869

18 hetes TOJÓJÉRCÉK ÉS
ELÕNEVELT CSIRKÉK KAPHATÓK,

Sárszentmiklós.
06 20 575 3033

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK

a Hírház facebook-oldalán is!

FOGÁSZATI RENDELÉSEK

1. számú körzet

Sárbogárd, Ady E. út 79-83.
(a rendelõintézet épületében)

Rendel: dr. Marosvölgyi-Szõke Luca

Hétfõ: 8-10-ig iskolafogászat, 10-15-ig felnõttfogászati rende-
lés; szerda: 15-17-ig felnõttfogászati rendelés; péntek: 8-14-ig
felnõttfogászati rendelés. Telefon: 06 25 461 997

2-3. számú körzet

El-Dent 96 Kft., Sárbogárd, Ady E. út 222.

Fogorvosok: dr. Furják Mónika, dr. Marosvölgyi–Szõke Luca.
Rendelési idõ: hétfõ 8–14, kedd 8–18, szerda 8–14, csütörtök
12–18, péntek 8–13. Telefon: 06 25 463 466

Fontos tudnivalók
Ügyeleti (akut) ellátás a rendelési idõ elsõ óráiban történik.

Ha náthás, köhög, lázas, herpesze, vagy más fertõzõ betegsége
van, kérjen új idõpontot!

Az utolsó páciens fogadása a rendelési idõ befejezése elõtt 1
órával történik.

Rendelési idõn kívül

Sürgõs esetben fogászati magánügyeletekhez (pl. Székesfehér-
vár), vagy a budapesti fogászati központi ügyelethez lehet for-
dulni.

A következõ pár kötötte össze hivatalosan is élete fonalát Sár-
bogárdon 2020. március 7-én:

TESZÁREK BEÁTA székesfehérvári lakos és
TAR LÁSZLÓ sárbogárdi lakos.

A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házaspár hozzá-
járulásával tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást, a ne-
hézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!

Szerkesztõség

HÁZASSÁGKÖTÉS

ELMARAD!
A Sárbogárd–Sárszentmiklós Borbarát Kör által rendezendõ
„BORVERSENY” a koronavírus miatt elmarad.

Vezetõség

ELMARAD!
Sárbogárd Város Önkormányzata fölhívja a tisztelt Lakosság
figyelmét, hogy fellépõ gyermekek hiányában elmarad a márci-
us 15-ei ünnepség.

MEGJELENT
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület

kiadványaként megjelent a Történelmi
séta Sárbogárdon címû helytörténeti

munka kiegészítõ kötete.
Már a Sárbogárd történetét feldolgozó könyv tavaly
decemberi bemutatóján jeleztük a munka folytatását.
Akkor kértünk mindenkit, hogy segítsék kiegészíteni az abban írtakat. Az el-
telt egy esztendõben öszszegyûlt új anyagot dolgoztuk föl a most megje-
lent kiegészítõ kötetben, amelyet 60 új képpel is illusztráltunk. Ezúton is kö-
szönetet mondunk mindazoknak, akik segítették ezt a munkát!

Mindazok, akik korábban megvásárolták a könyvet, a Bogárd és Vidéke
szerkesztõségében 1.500 Ft-os áron hozzájuthatnak annak kiegészítõ köte-
téhez. Akik most szeretnék megvásárolni a teljes mûvet, azt már a kiegészí-
téssel egybekötve 7.000 Ft-os áron árusítja a Hírház a Sárbogárd, Hõsök
tere 12. szám alatt. Utánvétes rendelés a 06 25 508 900-as telefonszámon,
vagy a bogardesvideke@gmail.com e-mail-címen lehetséges.

Könyvrendelésével a Sárbogárdi Múzeum Egyesület helytörténeti munká-
ját támogatja.

Hargitai Lajos

ELMARAD
A kormány által kihirdetett veszélyhelyzet miatt BIZONYTA-
LAN IDÕRE ELNAPOLJUK a Huszics Vendel Kórus márci-
us 21-ére meghirdetett, sárbogárdi múltidézõ koncertjét.

Bogárd-Dal Egyesület
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