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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

MEG VAGYOK RÖKÖNYÖDVE
Meg vagyok rökönyödve a füttyögésen az 1956-os fõvárosi ünnepség alatt. E politikai véleménynyilvánító aktus számomra nem fér
össze a lelki elcsendesedést kívánó emlékezéssel, sérti a magyar szabadságért vérüket ontó forradalmárok iránti kegyeletet.
Meg vagyok rökönyödve azon, hogy egyes külföldön élõk, köztük magyarok is partvonalon kívülrõl, magas lóról mondják meg
nekünk a tutit.

Meg vagyok rökönyödve, hogy a pénz mennyisége többet jelent embereknek a családi és kulturális gyö-
kereiknél, kapcsolataiknál, hazájuknál, egyéni missziójuknál.

Meg vagyok rökönyödve, hogy aránytalanul nagyobb port kavar egy álarcos csínytevése, mint az, hogy a
gimnazisták szenzációs mûsort adtak elõ a sárbogárdi színpadon.

Meg vagyok rökönyödve, hogy miközben az emberek eszeveszetten nyomják a like-okat és megosztáso-
kat az internet kiapadhatatlan hírözönének „remekeire”, nem is tudatosul bennük, hogy minden kattin-
tással egy újabb érme csörren a rafinált, nyereséghajhász hírgyárak pénznyelõ zsebeiben.

Hargitai–Kiss Virág
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Közel jött a történelem
„MENNYBÕL AZ ANGYAL –

MENJ SIETVE
Az üszkös, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karácsony.
Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.
Szólj hangosan az éjszakából:
Angyal, vigyél hírt a csodáról.”

E Márai Sándor-idézettel nyitotta ünnepi beszédét dr.
Sükösd Tamás polgármester az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulója alkalmából rendezett vá-
rosi ünnepségen október 21-én, pénteken, délután a Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Központ színháztermében.

– Október 23-a ma már nemcsak a forradalom emlék-
napja, hanem a magyar szabadság ünnepe is. Már
1956-ban megfogalmazódott a teljes szuverenitás igé-
nye, de végül 1989. október 23-áig kellett rá várni. A mai
napon a szabadságot ünnepeljük, amelyet féltenünk,
óvnunk kell. Sokan az életüket adták Magyarország sza-
badságáért, tartozunk nekik annyival, hogy amíg élünk,
s míg a világ világ, óvjuk, féltjük s teljes tartalmában
megõrizzük. 60 év egy emberöltõ. Sárbogárd történet-
ben 2016 egyébként is ünnepi év, hiszen idén ünnepel-
jük a várossá avatás 30. évfordulóját.

A polgármester ennek kapcsán megemlítette, hogy az
elsõ szabadon választott polgármesternek, 56-os hõs-
nek, Németh Rudolfnak ebben az évben adományozott
az önkormányzat posztumusz díszpolgári címet. Az Õ
személyérõl is beszélt, s Rudi bácsi 56-os visszaemléke-
zésébõl idézett: „Évrõl évre egyre több azoknak a száma
az országban, akiknek semmiféle közvetlen emléke
nem lehet 56 dicsõséges napjairól. 1956 valóságos törté-
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netére 35 éven keresztül mélységes csönd
nehezedett. A felnövekvõ új nemzedék
mit sem tudott a tényekrõl, az iskolában
pár mondatot tanult a hivatalos értékelés-
rõl, szüleitõl, rokonaitól sem értesülhetett
a magántörténelem nemes legendáriumá-
nak fejezeteirõl, mert a szemtanúk is saját
jól felfogott érdekükben hallgattak. Ami-
ben akkor csaknem 10 millió ember egysé-
ges volt, annak nemcsak emlékét csúfolták
meg, hanem tûzzel-vassal irtottak minden-
féle nézetet, gondolatot. Kivégzések, sú-
lyos börtönbüntetések, internálások ga-
rantálták, hogy a fegyverek árnyékában
nem lehetett márciusban újrakezdeni. Az
elhallgatás, feketére festés eredménye lett
a nemzeti tudat szinte teljes átmosása. Sze-
rencsénkre az utolsó elõtti történelmi pil-
lanatokban sikerült a folyamatot megállí-
tani, irányát megfordítani. 1989-90 törté-
néseiben a változásnak egyik indítója és
legfontosabb szimbóluma 1956 októbere
volt.”
– Tisztelet a forradalmároknak – folytatta
beszédét dr. Sükösd Tamás –, a hétköznapi
hõsöknek, akik reggel még egyetemisták,
tanárok, orvosok, kétkezi munkások vol-
tak, és dehogy akartak õk hõsök lenni. Õk
csak a saját szabad Magyarországukat, bé-
kéjüket, boldogságukat és boldogulásukat
akarták, és tettek érte. Kockára tettek, és
megtettek mindent. De ugyanígy benne
van a tanítás a ma emberének. Emlékez-
zünk meg sorsfordító eleinkrõl, adjuk meg
a tiszteletet, tegyük helyükre a dolgokat,
vigyük tovább a forradalom eszméjét, le-
gyünk toleránsak, de õrizzük meg a nem-
zettudatunkat, függetlenségünket, polgári
értékeinket. A forradalmárok a maguk jö-
võjét, a mi jelenünket építették, ezért vál-
tak az egész világ szemében is hõsökké.
Zárszóként egy nagy jelentõségû sárbo-
gárdi kortárs gondolkodó, Leszkovszki Al-
bin tanár úr szavait idézem: „Azon az
ágyúdörgéses, tankcsikorgásos, véres ok-
tóbervégen olyan csodát láttam, amilyet
kevés nemzedék láthat. Istennek, vagy a
sorsnak kell hálát adnom, hogy átélhet-
tem. Szinte a kezemmel érinthettem meg a
történelmet. Srácok mentek önként a ha-
lálba a szabadságért. Vacogtunk és lángol-
tunk. Mit mondjak? Utoljára akkor értet-
tek egyet a magyarok. Nem ismertél volna
rá a saját népedre.”
A Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium
tanulóinak ünnepi mûsora e történelmi
idõ hangulatát hozta közelebb hozzánk,
Takács Sándor rendezésében. Zenék, ver-
sek, vetített képek, filmbejátszások, kese-
rû humor, érdekes és döbbenetes tények,
számadatok, jelenetek kiváló összeállítása
elevenítette föl azt a kort, melyben az el-
nyomás alatt forráspontra hevült a magyar
nép. A gimnazisták közt két jelenetben
feltûnt Leszkovszki Albin is, 56 élõ tanúja.
A megemlékezés záróakkordjaként a Hõ-
sök terei 56-os emlékmûnél, a régi város-
háza falán elhelyezett emléktáblánál és a
POFOSZ-emlékmûnél helyeztek el az in-
tézmények, civil szervezetek képviselõi és
a jelenlévõk koszorúkat, gyertyákat.

Hargitai–Kiss Virág

56 emlékére
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület szerve-
zésében október 24-én, hétfõn „1956 – hat-
van év távlatából” címmel az 56-os forrada-
lom 60. évfordulója alkalmából tartottak
felolvasóestet a Madarász József Városi
Könyvtárban.

Nagy érdeklõdés övezte ezt a megemléke-
zést. Meghitt diavetítéssel a háttérben, ol-
vasólámpánál, családias hangulatban kez-
dõdött a felolvasás, visszaemlékezve a hat-
van évvel ezelõtti eseményekre a Hargitai
Lajos szerkesztette „Sárbogárd 1956 – val-
lomások, tények, dokumentumok” címû
könyvbõl.

„Nem történt itt semmi” – hallhattuk évti-
zedeken át. Senki nem beszélt perekrõl,
évekig tartó börtönrõl, kínzásokról, az or-
szágból elmenekült százezrekrõl. Hallga-
tás övezte a kommunizmus bukását elõké-
szítõ, világtörténelmi jelentõségû magyar-
országi eseményekrõl egészen a rendszer-
váltásig. Nem történt Sárbogárdon és a
környezõ falvakban se „semmi”. Ehhez
képest egy tartalmas kötetben gyûltek
össze a korabeli események dokumentu-
mai. Ekkor mertek megszólalni az esemé-
nyek átélõi: az áldozatok, a kínzásokban
résztvevõ verõlegények. Ekkor kerültek
elõ vallomások, bírósági ítéletek jegyzõ-
könyvei is.

A felolvasáson drámai sorsok tárultak a
hallgatóság elé. Az eseményekrõl nem
csak a könyv alapján tudhattunk meg töb-
bet e korról. Horváth István és Novák Ko-
vács Zsolt a gimnázium tantestületi kora-
beli feljegyzéseibõl ismertettek részlete-
ket. S hogy mi történt 60 évvel ezelõtt Sár-
bogárd utcáin, ezzel kapcsolatban elhang-
zott többek között Ujságh Tibor volt nem-
zetõrparancsnok visszaemlékezésébõl
részlet. Bella Kálmán volt állomásfõnök
írásából megismerhettük a vasúton történt
eseményeket. A bírósági perek, vallomá-
sok, vádiratok, ítéletek száraz ridegsége

mellett a személyes történetek rendkívül
szívszorítóak voltak.
A könyvbõl részleteket olvasott fel Lukács
Györgyné Irénke, Hrabovszki Mihályné
Ica, Kovácsné Komáromi Edit, valamint a
Sárbogárdi Múzeum Egyesület elnöke,
Novák Kovács Zsolt.
A közel kétórás eseményt beszélgetéssel
folytatták a jelenlévõk, elmesélve, hogy ki
miként élte át a borzalmakat, hogyan tudta
ezt feldolgozni. Majd elhangzott Hargitai
Lajos kezdeményezésére és zenei kíséreté-
vel az 56-os forradalomhoz szorosan kap-
csolódó Honvágy dal, mellyel a kétszáz-
ezer külföldre menekült magyart próbál-
ták hazacsábítani. Akik hazajöttek, szá-
míthattak börtönbüntetésre, és sokakra az
akasztófa várt.
Oly távol, messze van hazám,
Csak még, még egyszer láthatnám,
Az égbolt, felhõk, vén hold, szellõk,
Mind róla mond mesét csupán.

Holdfényes májusok, muskátlis ablakok,
Hozzátok száll minden álmom,
Ott, ahol él anyám, ott van az én hazám,
S ott lennék boldog csupán.

Mágocsi Adrienn
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Sikoly

A bulvármédia (index, feol, Bors,
RTL, Class FM) – úgy tûnik, jobb
téma híján – ismét felkapta Sárbo-
gárdot, ezúttal egy horrorfilmbõl
ismert Sikoly-álarcban, kapucni-
ban, fehér lepelben és állítólag ke-
zében kaszával embereket ijeszt-
getõ alak kapcsán.
A megjelent hírek szerint az álar-
cos egy párt rémített meg a megje-
lenésével, de nem szólt, nem csi-
nált semmit, és autóval távozott a
helyszínrõl. A pár néhány nappal
késõbb feljelentést tett, a rendõr-
ség vizsgálódik és megerõsítette a
közterületi jelenlétet.
Vannak, akik szerint már hónapok
óta fel-feltûnik a jelmezes alak Sárszentmiklóson.
Egy facebookos posztoló azt írja, hogy október 18-án a maszkos a
bokorból kiugorva támadt a lányára az utcájukban. A szülõ szólt a
rendõrségnek, akik fél órán belül a helyszínre értek.
A Bors információi szerint egy másik kislányt hazáig követett az
ismeretlen, akinek többek szerint társa is van.
A facebookon olyan hozzászólások olvashatók, amikbõl az derül
ki, hogy a lakók már elkaptak valakit és megverték, a rendõrök be-
vitték meg ki is engedték. Látható egy fotó is az állítólagos masz-
kos házáról, akinek elfogására lakossági õrjárat szervezõdött.
Annak ellenére, hogy országos méretû hírré nõtték ki magukat a
történtek, és a fentiek alapján több sértett is szóba jöhetne, a la-
punknak adott hivatalos rendõrségi tájékoztatás szerint mind-
össze egyetlen feljelentés történt az ügyben: a pár részérõl.
Egy életrevaló üzlettulajdonos egyébként egybõl meghirdette,
hogy akciósan kapható nála a Sikoly-álarc. Bár nem tudom, ezek
után ki mer magára ölteni ilyen jelmezt például a Zengõ óvoda
Halloween-partijára… hacsak nem akar természetes úton, in-
gyen plasztikáztatni.

Hargitai–Kiss Virág

P O L G Á R Õ R V O N A L
Lakossági bejelentések és segítségkérések

a polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651,
e-mail: polgarorseg@indamail.hu

ITTAS SOFÕR
A járõrök Sárbogárdon, a József Attila utcában ellenõriztek 2016.
október 24-én délután egy gépjármûvet és az azt vezetõ helyi la-
kost. A 47 éves férfinél az alkoholszonda pozitív értéket jelzett,
ezért a rendõrök elfogták és további mintavétel érdekében az or-
vosi ügyeletre elõállították. Az ügyben jármûvezetés ittas állapot-
ban vétség elkövetésének gyanúja miatt büntetõeljárás indult az
illetékes rendõrkapitányságon.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

***

FENYEGETÕ ÉLETTÁRS
Sárkeresztúrról egy nõ kért segítséget 2016. október 18-án este,
mivel a volt élettársa a rendõrség által elrendelt ideiglenes meg-
elõzõ távoltartás ellenére megjelent a házánál és fenyegette õt. A
kiérkezõ járõrök a távoltartás szabályainak megszegése miatt a 41
éves férfit elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, majd
szabálysértési õrizetbe vették.

MEGCSÚSZOTT
Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt 2016.
október 21-én hajnalban. A rendelkezésre álló adatok alapján egy
27 éves pusztaegresi nõ személyautójával közlekedett Mezõszilas
felõl Sárbogárd irányába, amikor jármûvével megcsúszott és a
menetiránya szerinti jobb oldali árokba csapódott. A jármûvezetõ
a balesetben könnyû sérülést szenvedett.

SEGÉLYKÉRÉS
Amennyiben Ön bûncselekmény sértettjévé válik, értesítse a
rendõrséget a 107-es vagy a 112-es ingyenesen hívható telefon-
számok valamelyikén.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Edvard Munch Sikoly címû festménye (1893)

A Sikoly címû film
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A „találékonyság” formái
KISS ZOLTÁN EDWARDDAL, a Fejér Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság szóvivõjével beszélgettünk az aktuális közbiztonsági
hírekrõl.
– Több médiafelületen megjelent egy sárbogárdi eset: egy masz-
kos illetõ ijesztgeti a sárszentmiklósi embereket. Errõl tudsz-e
bõvebbet mondani nekünk?
– Egy fiatal párt ijesztett meg az illetõ. Szeretném kiemelni, hogy
nem történt semmiféle erõszakos fellépés, támadás, agresszió.
Egy esetrõl beszélhetünk. A sértettek, akikkel ez történt, október
21-én, pénteken tették meg bejelentésüket a Sárbogárdi Rendõr-
kapitányságon. Egy ismeretlen személy egy fehér lepelben és egy
Sikoly-maszkkal a fején ijesztette meg a fiatal párt az esti órák-
ban, de nem lépett fel erõszakosan, nem fenyegetõzött, nem mon-
dott semmit. Érthetõ módon, ha este valaki odaáll egy ilyen
maszkkal elénk, az rémületet kelthet, ezért a Sárbogárdi Rendõr-
kapitányság garázdaság szabálysértésében vizsgálja az esetet.
Megerõsített közterületi szolgálattal keresik a kollégák a szabály-
sértés elkövetõjét.
– Elképzelhetõ, hogy ez egy kamaszcsíny?
– Erre a kérdésre akkor tudunk válaszolni majd, ha meglesz az il-
letõ. Utánajárva ennek a témának több helyen olvastam, hogy van
egy „öltözzünk bohócnak és ijesszünk embert” trend, ami az
Egyesült Államokból indult el és most már Németországba is be-
gyûrûzött. Mondhatjuk azt, hogy butaság meg vicces, a lényeg,
hogy semmiféle erõszakkal nem párosul ez a jelenség. Lehetsé-
ges, hogy a Halloween ünnep miatt próbálkoznak ilyenekkel
elütni az emberek az idejüket.
– Érdekes, hogy egyetlen bejelentés érkezett a rendõrséghez. A
szerkesztõségünkbe már úgy jött a hír, hogy jó ideje ijesztgeti egy
maszkos a miklósiakat. Fontos, hogy ha ilyen történik, akkor te-
gyen bejelentést minden érintett, máskülönben nem tud a rend-
õrség fellépni – errõl már számtalan esetben beszéltünk.
– Ha bárkinek bármilyen információja van nemcsak ezzel, hanem
bármilyen bûncselekménnyel kapcsolatban, nagyon szívesen
vesszük ezeket az információkat, hiszen mi is abból tudunk dol-
gozni, tovább lépni. A közbiztonság közös munka az állampolgár-
ok, rendõrök, polgárõrök részérõl – együttmûködés alapján tud-
juk megteremteni és biztosítani. Egyedül a rendõrség erre nem
képes.
– Beszélnünk kell még két fontos témáról. Az egyik kétféle csa-
lással kapcsolatos – sajnos még mindig csõbe tudnak húzni em-
bereket, elsõsorban idõseket „találékony” emberek.
– A kollégáim kérték, hogy mindenképpen hívjuk fel a figyelmet
arra, hogy a Sárbogárdi Rendõrkapitányság illetékességi terüle-
tén eresz-, csatornatisztító vállalkozónak maguknak kiadó csapa-
tok dolgoznak, és sok esetben munkát is végeznek, viszont nem
feltétlenül úgy és annyiért végzik el a megbízást, ahogy elõzõleg
megállapodtak. Illetve ezeknél a munkáknál felmerült annak le-
hetõsége, hogy egyéb bûncselekmények megvalósulhattak. Pél-

dául amikor dolgozik egy csapat, közben az idõs emberektõl ki-
csalják az információt, vagy kilesik, hogy hol tartják a pénzüket, és
vagy a munka ideje alatt, vagy késõbb visszamenve tulajdonítják
el az értékeket. Az idõs emberek e bûncselekmények elsõdleges
célpontjai, õk a legkönnyebben félrevezethetõk, hiszen õk egy
másik generációhoz tartoznak, és megbíznak még (túlságosan is
talán) az idegen emberekben.
– Van információja a rendõrségnek, hogy ez egy helyi csapat, vagy
máshonnan jöttek ide? Sikerült-e a nyomukra lelni?
– Sok információnk van, dolgozunk még az ügyön. Remélhetõleg
sikeresen fel lesz derítve ez is, és akkor szívesen számot adunk
majd.
– Mi a másik csalás?
– Ennek szintén az idõsek a célpontjai, és nemcsak Sárbogárd te-
rületén, hanem a megyében és országosan is „trend”. Egy telefon-
szolgáltató nevében hívják fel a sértettet, és közlik vele, hogy
tárgyjutalmat, vagy készpénzt nyert. Százezres tételekrõl van szó.
Elmondják a sértettnek, hogy nincs semmi más dolga, csak men-
jen el egy ATM-automatához és egy bizonyos összeget töltsön fel
egy telefonszámlára. Mondanom sem kell, hogy a sértett nem kap
jutalmat. Általában mindig újabb legendát találnak ki a rossz em-
berek, és tesznek bele egy új csavart. Egy másik településen azzal
hívtak fel valakit, hogy az unokája balesetet szenvedett, és a
rendõr telefonjára kell feltölteni pénzt, hogy az unoka fel tudja
hívni a kórházból.
– Tehát az érzelmekre hatnak.
– Hozzá kell tennem az imént említett példához, hogy a rendõrség
mindig személyesen értesíti a hozzátartozókat, ha bármiféle tra-
gédia történik, de semmiféleképpen nem úgy, hogy töltsék fel a
telefonkártyánkat.
– Van még egy fontos dolog: az õszi idõ beköszöntével közeledik az
autógumik cseréje, szerviz, egyre jobban oda kell figyelnünk al-
konyatkor és az idõjárási tényezõk miatt is a vezetésre. Ezt a
felkészülést igyekszik segíteni egy program.
– A „Látni és látszani” program, melyet az Országos Rendõr-fõ-
kapitányság baleset-megelõzési bizottsága már 5. éve indít el az
országban, arról szól, hogy a megváltozott látás- és útviszonyok-
hoz a jármûvezetõknek alkalmazkodniuk kell, a jármûvüket és
magukat is fel kell készíteniük. A programban optikusok és szer-
vizek vesznek részt. Annyiban bõvült az elõzõ évekhez képest a
szervizek szolgáltatása, hogy díjmentesen vizsgálják át nemcsak a
jármûvek világítóberendezéseit, ablaktörlõit és minden olyat, ami
a láthatóságot segíti, hanem teljes mûszaki átvizsgálás történik in-
gyenesen. Az optikák pedig a látásunkat vizsgálják díjmentesen.
A programhoz csatlakozott optikák és szervizek pontos listáját a
police.hu oldalán lehet megtekinteni.
– Fontos megjegyezni, hogy a gépkocsik vizsgálata ingyenes, de a
javítás, alkatrészcsere pénzbe kerül.

Hargitai–Kiss Virág

Meghívó
A MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR BEMUTATJA

MESEKAVALKÁD CÍMÛ,
ingyenes dvd-filmvetítését az õszi szünetben

(nov. 2-3-4.) délelõttönként 10.30-tól.

A szünetben az alábbi filmek lesznek láthatók:

november 2. Angry Birds (ami belefér)
november 3. Száva, a szív harcosa

november 4. Breki, a békakirályfi, vagy Batman kontra Robin

(a közönség szavazata alapján)

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Mészöly-hírek
Interaktív alkotónap

Iskolánk negyedik és ötödik évfolyamos ta-
nulói a Fejér Megyei Család, Esélyteremté-
si és Önkéntes Ház a Nemzeti Tehetség
Program támogatásával MûvészBeJáró né-
ven – interaktív mûvészeti foglalkozásokon
vettek részt. Öt helyszínen különbözõ mû-
vészeti ágakkal ismerkedtek meg a gyere-
kek zene-, múzeum- és drámapedagógusok
vezetésével, a zene- és táncmûvészeti iskola
növendékeinek közremûködésével.
Az alkotónap zenei foglalkozásán elõször a
furulyát és a trombitát szólaltatták meg a
diákok, majd közös reneszánsz körtánccal
folytatódott a foglalkozás. A cselló bemuta-
tása után a billentyûs hangszerek közül a
szintetizátorral ismerkedtek meg a résztve-
võ osztályok. A pergõ ritmusú táncfoglalko-
záson a gyerekek a színpadi táncmûvészet
világába tekintettek be.

Különbözõ táncelemeket tanultak meg és a táncóra végén az
elsajátított humoros, nem könnyû koreográfiát közösen mu-
tatták be nagy sikerrel.
A drámafoglalkozáson a bevezetõ játékok után a diákok kü-
lönféle intonációval és testbeszéddel keltettek életre verse-
ket.
Két helyszínen zajlottak képzõmûvészeti foglalkozások, ahol
Deák Dénes életével és munkásságával ismerkedtek meg ta-
nulóink, majd az elõadás után az egyik teremben saját titkos
kertjüket jeleníthették meg olajpasztell és vízfesték segítsé-
gével. A másik teremben az agyagot varázsgömbbé formál-
ták a csoport tagjai, majd megrajzolták, hogy mivé változtat-
ták varázsgömbjüket a képzeletük segítségével. Csodálatos
alkotások születtek, amelyeket boldogan mutattak meg egy-
másnak és foglalkozásvezetõjüknek.
Köszönjük az érdekes programokat, köszönjük Novák
Edithnek, Szabóné Szûcs Angélának, Benkó Zsófiának, Mo-
hai Juditnak, Vörös Villõnek, Beliczai Bélának és a Csitáry
Emil Mûvészeti Mûhely Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény tanulóinak, hogy elhozták iskolánkba a különbözõ mû-
vészeti ágak szépségeit, csodáit!
Emlékezetes marad ez a nap minden résztvevõ számára.

Toldi Lászlóné
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Közlekedj
okosan!

Nem lehet eleget beszélni a biztonságos
közlekedésrõl, és amennyiben gyerekekrõl
van szó, ez hatványozottan igaz.

Iskolánk tanulói közül sokan kerékpárral
teszik meg az iskola és otthonuk közötti tá-
volságot. Nem mindegy, hogy a KRESZ
hatályos elõírásainak megfelelnek-e ezek
a kerékpárok felszereltség és mûszaki álla-
pot tekintetében. És ha már kerékpárra
pattannak a gyerekek, fontos tisztában
lenniük a kerékpáros közlekedés alapvetõ
szabályaival, a forgalomban való részvétel
legfontosabb tudnivalóival. Táblák, el-
sõbbség…

A tavalyi év után idén ismét rendeztünk ta-
nulóinknak egy tájékoztató foglalkozást a
kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban.
Kutya és cicus három vidám rajzfilmben
mutatták be a gyerekeknek a karácsonyi
ajándékba kapott kerékpártól indulva a
forgalomban való részvételig a legfonto-
sabb tudnivalókat. Kivetített ábrán vettük
sorba a kerékpár kötelezõ és ajánlott tar-
tozékait. A nagyobbak ezután csapatban
dolgoztak: feladatlapot töltöttek ki a hal-
lottakkal kapcsolatban, a kicsik pedig kü-
lönbözõ forgalmi helyzeteket ábrázoló
kártyák segítségével vitatták meg a helyes
és helytelen viselkedést.

A három legeredményesebb csapat juta-
lomban részesült.

Felsõs tanulóink pedig a gyakorlatban is
kipróbálhatták a megszerzett ismereteket:
kerékpártúrára indultak a közeli tavas vi-
dékre.

Ez a programunk a TÁMOP 3.1.4.C-14-
2015-0529 „Közlekedési projekt” címû
nyertes pályázat fenntartásának kereté-
ben valósult meg.

Domjánné Dodonka Zita és Feketéné Geiger
Bernadett, Szent István Tagiskola, Sárbogárd

Budapesten járt a 7. évfolyam

A 7. évfolyamunk még az elmúlt évben pályázott a „Határtalanul” programra; Erdélyt
jelöltük meg úti célnak. A nyertes pályázatunk egyik vállalása volt, hogy ellátogatunk Bu-
dapesten a Magyarság Házába. Október 18-át tûztük ki kirándulásunk napjának. Úgy
gondoltuk, ha már a fõvárosban járunk, egész napra tervezünk, ismerkedünk több neve-
zetességgel is. Utazásra a vonatot választottuk, hiszen tanulóink többsége alig ismeri a
tömegközlekedési eszközöket.
A Déli pályaudvarra érkezve gyalog indultunk a Vérmezõn keresztül, majd „néhány”
lépcsõt megmászva felsétáltunk a Várba. Megcsodáltuk a Dísz teret, majd a Mi magya-
rok kiállítást néztük meg, amely több termen keresztül mutatja be nyelvünk, irodal-
munk, tudományunk eredményeit, nagy történelmi eseményeink, egykori és mai lángel-
mék teljesítményeit. Tanulóinkat lenyûgözte a kiállítás, hiszen a legkorszerûbb látvány-
tervvel és technikai eszközök segítségével mutatja be a történelmi hõstetteket, napjaink
legnagyobb tudományos és sportteljesítményeit. A gyerekek megerõsítést nyertek ab-
ban, hogy büszkék lehetünk magyarságunkra.
A Várhegy másik oldalán is kipróbáltuk a lépcsõket, csak most lefelé. A Lánchídon átsé-
tálva gyönyörködtünk Budapest látképében. Programunk Vajdahunyad várában folyta-
tódott, ahol egy foglalkozáson vettünk részt. Ismerkedtünk elõdeink életkörülményei-
vel, öltözködésével.
A délután hátralevõ részét az Állatkertben töltöttük, ismerkedve a távoli tájak érdeke-
sebbnél érdekesebb állataival.
A nap végén még bevettünk egy játszóteret is, majd a fõvárosi csúcsforgalomban a met-
róvonalakat is teszteltük.
Egyöntetû volt a vélemény, hogy nagyon tartalmas, élményekkel teli volt a napunk.

A 7. évfolyam osztályfõnökei: Földi Lászlóné, Szénásiné Szabó Marianna
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Miklósi hírcsokor
Az 56-os forradalom

emléke

Október 23-án volt a 60. évfordulója az
1956-os magyar forradalomnak. Ezt ünne-
peltük pénteken, 21-én az iskolánkban.
Mi, 8. évfolyamosok készültünk a jeles al-
kalomra egy mûsorral. Az elõadásba sok
zenei elemet illesztettünk, énekeltük az
Elmegyek, elmegyek jó messzire címû er-
délyi népdalt, a Republic együttes több
számát, illetve elhangzott az Ahogy lesz,
úgy lesz címû örökzöld sláger. Ezen kívül
prózában elmeséltük a forradalom törté-
néseit. Egy rövid kis jelenetet is elõadtunk,
ami a mai korban játszódik és a múltba
nyúlik vissza.
Az iskola diákjainak nagyon tetszett a mû-
sorunk.

Farkas Margit, Tatai Boglárka 8. b

Színházban járt
az elsõ évfolyam

2016. október 18-án délután az elsõ évfo-
lyam színházban járt Székesfehérváron.
Egy interaktív elõadást láttunk, ahol min-
dent ki lehetett próbálni. A darab címe az
volt: Tititá. A játékmesterünk Novák Péter
és két útitársa: Titi és Tá volt, akik bebizo-
nyították, hogy mindenbõl lehet hangot ki-
csiholni. A legegyszerûbb használati tár-
gyakból (például vödör) és az újrahaszno-
sított hulladékokból (például PET-pa-
lack) készült hangszerek is megjelentek a
zenekarban. Közben nagyon jó feldolgozá-
sokat hallgattunk Tamkó Sirató Károly
verseibõl. Az elõadás mindenkinek na-
gyon tetszett.

Állati jó nap

Iskolánk már több éve ökoiskola, ezért a
hagyományos ünnepségek mellett mindig
megtartjuk az úgynevezett zöld ünnepeket
is: a víz világnapját, a Föld napját, a mada-
rak és fák napját tavasszal, az állatok világ-
napját õsszel ünnepeljük. Az idei október-
ben igazán hasznos akcióval sikerült össze-
fognunk az állatokért. Az alsó tagozat ado-
mánygyûjtést szervezett a székesfehérvári
HEROSZ Állatotthon gazdátlanná vált
kis lakói számára. Egy héten át szakadatla-
nul gyûltek a kutya- és macskatápok, kon-
zervek, kutyaszalámik, használt takarók,
törülközõk, szõnyegek, nyakörvek, álla-
toknak való játékok. A nemes versenyben
az 1. a osztály és a mi közösségünk jeleske-
dett a legjobban, szüleink segítségével mi
hoztuk a legtöbb adományt. Összesen 250
kg kutya- és macskaeledellel valamint több
zsáknyi textíliával, játékkal raktuk dugig a
menhely furgonját. Krepsz Gyöngyi zooló-
gus, az állatotthon vezetõje viszonzásul
meghívott bennünket egy egész napos ál-

latvédelmi foglalkozásra hozzájuk. Megis-
merkedhetünk majd az állatok ellátásával,
meglátogathatjuk és simogathatjuk a Kö-
lyökóvoda kis lakóit, és szakavatott vezetõ
segítségével bejárhatjuk a Sóstói termé-
szetvédelmi tanösvényt is. Már alig várjuk,
hogy tavasz legyen!

A 2. a osztály tanulói

EU CODEWEEK,
a kódolás hete

iskolánkban

Ebben a tanévben október 15-e és 23-a kö-
zött került megrendezésre a CODE-
WEEK projekt, a kódolás hete, melyhez
iskolánk most elõször csatlakozott. Az eu-
rópai projekt célja, hogy egy héten át a le-
hetõ legtöbb diák ismerkedjen meg a prog-
ramozás alapjaival, vagy tanuljon progra-
mozni magasabb szinteken. A projekthez
kapcsolódva ezen a héten igyekeztünk mi
is mind közelebb hozni a kódolást tanuló-

inkhoz. Az alsó tagozaton minden évfolya-
mon játékos formában a korosztályuknak
megfelelõen foglalkoztunk a kódolással. A
felsõ tagozat számára faliújságon népsze-
rûsítettük az eseményt, melyre a kódolás-
hoz, programozáshoz kapcsolatos fogal-
mak, ismeretanyagok kerültek.

Gajgerné Erõs Mária

Családi nap

November 12-én, szombaton családi napot
szervezünk az iskolánkban. Rendezvé-
nyünkkel hagyományt szeretnénk terem-
teni. Célunk, hogy a családok és az intéz-
mény közössége kötetlen formában is ta-
lálkozzon. A programok reggel 9 órakor
kezdõdnek és 13 óráig tartanak: rövid nyílt
órák, élménypedagógiai, hétszokás- és
táblajátékok, hang-fény terápia, gyermek-
jóga, sor- és ügyességi versenyek, interak-
tív táblás gyakorlatok. Az osztályasztalo-
kon batyus tízórai. Szeretettel várjuk a szü-
lõket!

Horváth Ferencné
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Zenés jótékonysági áhítat Bakonybélben
Kellemes õszi kirándulással kötötte egybe
bakonybéli fellépését a Huszics Vendel
Kórus szombaton. Mivel Zircen át vezetett
az út, éltünk a lehetõséggel, és megtekin-
tettük az ciszterci apátság mûemlékkönyv-
tárát, ahol nemcsak az ódon kötetek illata,
világa, de a helyiségek berendezése, a gaz-
dag díszítése is rabul ejtett bennünket. Rá-
csodálkozhattunk arra a falszakaszra is,
ahová a világháború idején egy repülõ csa-
pódott be.
Zircrõl színes lombkoronába öltözött er-
dõk közt tekergõ út vezetett Bakonybélbe,
ahol a Szent Mauríciusz-templom és mo-
nostor bencés szerzetesei vártak bennün-
ket. Miután felkészültünk az esti jótékony-
sági elõadásunkra, volt még idõnk betérni
a templom melletti nagyszerû kis ajándék-
boltba, ahol a szerzetesek által készített
helyi és pannonhalmi termékek – borok,
sörféleségek, gyomorkeserûk, csokoládék,
saját készítésû feszületek, rózsafüzérek, il-
lóolajak, szárított gyógynövények – közül
vásárolhattunk.
Az este hat órakor kezdõdõ koncert beve-
zetéseként Anzelm testvér köszöntötte a
kórust és a megjelent vendégeket:
– Erzsébet asszony megajándékozott a bi-
zalmával, s elmondta, hogy hamarosan 79
éves lesz. Ez azt bizonyítja, hogy az ének
megfiatalítja az embert. Kívánom minden-
kinek, aki eljött, hogy tapasztalják meg a
mûvészet fiatalító, életörömet adó erejét.
A ma esti program a templom javára hir-
detett jótékonysági koncertsorozat része.
Pár éve elszántuk magunkat, hogy a mo-
nostor után a templomot is szeretnénk fel-
újítani állami támogatásból és magánado-
mányokból. Jó tapasztalatunk van: a
Bakonybélt, közösségünket, templomain-
kat szeretõ emberek közül sokan támogat-
ják ezeket a kezdeményezéseket. Így újí-
tottuk fel a Borostyán-kútnál álló kápolnát
és kálváriát 2012-2013-ban.

A testvér szavait követõen a következõ
mûvek csendültek fel az énekkar elõadásá-
ban: Mozart – Ave Verum Corpus, három
Ave Maria (Arcadelt, Liszt, Rachma-
ninov), Gounod miséje, valamint Vivaldi
Gloria miséje. A magasztaló dallamok
egészen másként szólaltak meg Isten házá-
ban, mint egy világi színpadon. Bensõséges
áhítattal töltötték meg a teret – otthonra
leltek.
A kórust Huszics Vendelné vezényelte,
zongorán kísért: Bali Dávid, szólót énekel-
tek a Gounod-misében: Dobos Gábor (te-
nor) és Oláh Ferenc (basszus) kórustagok,
a Vivaldi-misében: Palócz Réka (szoprán)
és Szolnoki Apollónia (alt) vendégmûvé-
szek.

Hargitai–Kiss Virág



10 EMLÉKEZÉS 2016. október 27. Bogárd és Vidéke

Szeresd asszonyodat hûséggel.
Idd borodat békeséggel,
féld Istenedet alázattal,
mert eliramlik az élet,
mert eliramlik az élet.

Életünket élni kell,
bármennyire nehéz is.
Ha nem vigyázunk, akkor
eliramlik életünk.

Élet igazságát
ki mérheti, az
Ember, vagy Isten?
Kitaposott ösvényen
vezet utunk a sírhoz.

Szörnyû dolog a halál,
Az élettel együtt jár
Értelmes az ember élete?
A halál az értelmetlen?

„Semmi sem értelmetlen.
Mindennek van célja!
Az életednek értelme van,
vezet valahova!”

Mi van a halál után?
Fölösleges vele foglalkozni!
Szellemi energia örök, ha
az ember fel tud töltekezni!

Ha végignézel életeden,
látod: kétféle ember vagy
valójában, aki vagy
és aki lehettél volna.

Életünknek az ad értelmet,
ha azt tesszük, amit
saját elhatározásunkból
saját akartunkból teszünk!

Ha tudunk örülni a napfénynek,
az esõnek és a tó vizének,
akkor könnyebb az életünk.
S boldogabban telnek napjaink!

Érdekes a halálhoz való viszonyunk.
Amikor a temetõben járunk,
elmegyünk azokhoz a sírokhoz,
amik számunkra meghatározók.

Gyertyát gyújtunk és emlékezünk.
Elmentek tõlünk szeretteink,
érezzük, itt maradt számunkra,
ami a legfontosabb nekünk.

Halottak napján a sírokhoz megyünk.
Ezen a napon küldetésünk van.
Jó magunkba szállni, emlékezni.

Ha szembenézünk a félelmünkkel,
akkor az semmivé válik.
Hinni kell a feltámadásban,
és abban, hogy van örök életünk!

Nem készülünk a halálra.
Nem kéreti magát, jön magától.
Mi, hívõk, hiszünk abban, hogy
van halhatatlan lelkünk.

Nem emlékszünk rosszra, csak jóra,
csak arra, ami sikerült nekünk.
Ajándék volt minden perc és óra,
ajándék volt az életünk!

Nézd a nyílott Krizántémokat,
azok hogy örülnek neked!
Kérd a Teremtõdet arra, hogy
tovább tartson az életed!

Gyere a temetõbe halottak estéjén,
emlékezzél meg szeretteidrõl,
tekints le sír mélyére,
s tanuld meg, hogyan kell élned!

A fákról lehulló falevél,
a sírok közt fúvó esti szél
figyelmeztet, hogy ma ezek,
holnap pedig te jöhetsz a sorba.

Oh, igyekezzünk úgy élni, hogy
ha síri álomra lehajtjuk
fejünk, álmunk nyugodt,
feltámadásunk örvendetes legyen!

Herbszt Ferenc

EmlékezünkMindenszentek
Mindenszentek és a halottak napja a halot-
takra való emlékezés ünnepe. Mindenszen-
tek napja azoknak a szenteknek az ünnepe,
akikrõl a naptár név szerint nem emlékezik
meg. A 9. század óta kötelezõ ünnep. A ka-
tolikus egyház tanítása szerint ezen a napon
az élõ és az elhalt hívek titokzatos közössé-
get alkotnak.
A 20. században a halottak napja elõestéje,
vigíliája lett. Azt a hetet, amelybe a halottak
napja esik, halottak hetének nevezik. E na-
pon ma is szokás a halottak emlékezetére a
sírok megtisztítása, feldíszítése és gyertyák
gyújtása. A néphit szerint ilyenkor hazaláto-
gatnak a halottak, ezért sokfelé szokás, hogy
számukra is megterítenek, kenyeret, sót, vi-
zet tesznek az asztalra. A bukovinai magya-
rok sütnek, fõznek és kiviszik az ennivalót a
temetõbe, ott elosztogatják. Ahány halottja
van a családnak, annyi gyertyát gyújtanak
otthon. Az Ipoly menti falvakban aki nem
tud temetõbe menni, otthon gyújt gyertyát.
Régebben figyelték, kinek ég el hamarabb a
gyertyája, mert a hiedelem szerint az hal
meg elõbb a családban. A szegedi tájon
mindönszentök kalácsa, kóduskalács néven
üres kalácsot sütöttek, amit a temetõ kapu-
jában várakozó koldusoknak adtak, hogy õk
is megemlékezzenek a család halottairól.
Csallóközben is az ezen a napon sütött kalá-
csot osztották szét a temetõ kapujában álló
és imádkozó koldusok között, nehogy a ha-
lottak hazalátogassanak. Jászdózsán miköz-
ben a temetõben gyertyát égettek, odahaza
is égve hagyták a lámpát, hogy a halottak
széjjel tudjanak nézni. Úgy vélték: „Míg a
harang szól, a halottak otthon vannak.”
Mindenszentekhez gazdasági hagyomá-
nyok is fûzõdnek. Csépán ilyenkor szorultak
be az állatok – a gulya, a csürhe, a ménes és a
csorda.
Mindenszentek és halottak napja közötti éj-
szakán (a magyar nyelvterületen többfelé
karácsony éjjelén) a néphit szerint a temp-
lomban a halottak miséznek. A hiedelem-
történetek szerint a harangszó vagy világítás
nyomán véletlenül a templomba tévedõ em-
ber észreveszi, hogy ott a halottak miséznek.
Menekülni próbál, de a halottak letépik a
ruháját, vagy a hátrahagyott ruhadarabját
szaggatják össze. Az illetõ hamarosan meg-
hal, mert az élõnek nem szabad a holtat
meglátnia.
Halottak napján megvendégelik a szegé-
nyeket és a koldusokat. A Gyimes-völgyben
így mondták: „Halottak napjára fõzünk, sü-
tünk cipókat, odaadjuk avval, hogy a hót-
také.” Ipolyhídvégen (Hont vármegye) ha-
lottak napján a közeli rokonság együtt fo-
gyasztotta el az ebédet, majd kimentek a te-
metõbe és gyertyát gyújtottak az elhunytak
tiszteletére.
Ezen a napon tiltották a munkát, nehogy
megzavarják a holtak nyugalmát. Tiltották a
mosást, mert attól féltek, hogy akkor a haza-
járó halott vízben állna. Nem meszeltek,
mert a férgek ellepnék a házat. Szlavóniá-
ban nem végeztek semmilyen földmunkát,
nehogy kelésesek legyenek.

Forrás: sulinet.hu



Bogárd és Vidéke 2016. október 27. HITÉLET / A MI VILÁGUNK 11

BÜSZKÉK
LEHETNÉNK RÁ

A tanárnõ kis ridiküllel a karján járt be az órára. Késõbb kiderült,
hogy a kézitáskában a tollon és a zsebkendõn kívül semmi más
nem volt. Azt mondják, törékeny, madárcsontú hölgyike volt, en-
nek ellenére a tanári munka óriása. „Ilyen hatalmas tudással, ilyen
kiváló elõadókészséggel rendelkezõ, végtelenül szerény nevelõt sem
addig, sem azután nem ismertem” – mondta róla egyik volt tanítvá-
nya. Azonban a történelem útjai kifürkészhetetlenek. Egy tava-
szon rendõrök elhurcolták, kegyetlenül, megalázó módon megkí-
nozták, s azon a nyáron bebörtönözték. A megyei fõügyész azt ta-
lálta ki, hogy hazaáruló volt, szervezkedett a népköztársaság meg-
döntésére. Õ, és a hazaárulás! Õ, és a szervezkedés! De 1957 nya-
ra volt, a forradalom eltiprásának ideje, s akadtak fõügyészek,
akik vállalták a felháborító becstelenséget. Mit kell tenni, ha azt
akarjuk, hogy egy nép nyugton maradjon, és fogja be a száját? Le-
hetõleg maximálisan meg kell félemlíteni. Szét kell lõni a házai-
kat, fõvárosukat, akasztani kell, börtönözni kell. A nagypolitika
szovjet hatalmasságai úgy látták jónak, ha a magyarság lelkületét
rettegésbe taszítják. A gyarmattartó magyar szolgái nem szégyell-
ték kiszolgálni a moszkvai fõnökséget. Bizony tudnunk kell,
gyomrunk és egész idegrendszerünk háborgása ellenére szembe
kell néznünk a ténnyel, hogy ez a fõügyész és az õ egész bandája
szégyenletes tevékenysége miatt semmiféle büntetésben nem ré-
szesült. Ennyit a jogállamról!
A képzelõerõnk visszatorpan, ha megpróbáljuk elképzelni, mi-
lyen lelki gyötrelmeket élt át szegény Márti néni, Radich Márta, a
sárbogárdi gimnázium volt tanára, hogy mintaszerû munkája
elismeréséül ezt kapja.
Mi is volt hát az õ „bûne”? Nos, a forradalom idején a diákok
megválasztották õt a diákbizottság vezetõjének. Kit választottak
volna meg, ha nem a kedvenc tanárt? A lázas napokban sikerült
elérnie, hogy a diákok ne kapjanak puskát, ne döntsék le a szovjet
emlékmûvet. Az igazi bûn azonban az volt, hogy az iskolák
1948-as államosításáig õ szerzetes tanár volt, apáca. Bíróság elé
való állításával az volt a hatalom célja, hogy bebizonyítsa: a gró-
fok, nagytõkések mellett a forradalom kirobbantói a papok, apá-
cák voltak. A népet csak fölhasználták „aljas terveik megvalósítá-
sához”. „Hazaáruló”, mondták ki rá a tényleges hazaárulók.
Mélyen elgondolkodtató, hogy rajta kívül a gimnáziumnak továb-
bi két tanárát is meghurcolták, Kiss Árpádot és Németh Rudol-
fot. Alighanem az iskola három legjobb tanárát. Így mûködött ez
a berendezkedés, szinte önmaga kárára. A javát bebörtönözte, az
erkölcsi analfabétákat futtatta. Nem csoda, hogy összeomlott az
egész rendszer.

A magyar történelem legnagyobb méretû szobrát a legnagyobb
tömeggyilkos kapta, Sztálin. Az október 24-én a könyvtárban
megtartott emlékezés során az a vélemény alakult ki bennem,
hogy egy picike szobrot Radich Márta is megérdemelne. Dicsére-
tére válna ez a városnak, ahol az ifjúságnak tudást és mintát adott.
(Tudnék is ajánlani egy helyi születésû, mellõzött, tehetséges
szobrásznõt.)

L. A.

Halál, hol a te
fullánkod?

Kint szûnni nem akaró zivatar tombol az éjszakai fenyõerdõ fe-
lett. Szinte hátborzongató érzés kerülget az ódon vadászkastély-
ban. Valamelyik bajor király építtette egyszer. Most már csak az
erdész lakik benne néhány emberével.
Barátságosan befogadtak, amikor bõrig ázva bekopogtam. Bá-
mulatos szobát kaptam – valóságos terem. Egy asszony tüzet ra-
kott a nyitott kandallóban, aztán mindenki lefeküdt.
Egyedül engem kerül az álom. Csak találnék valami olvasnivalót!
Fogom a gyertyát – villany nincs –, és körülnézek. A mennyezetrõl
gipszputtók mosolyognak. Címeres pajzs függ a falon. De nini! A
márvány kandallópárkányon könyvecske fekszik. Ki hagyhatta
itt? Kezembe veszem, leülök és olvasni kezdem.
Különös egy könyv. Valószínûleg orvos írta. Orvos, aki egy életen
át harcolt a halál ellen. És itt most összes haragját és fájdalmát rá-
zúdítja lelkébõl a „mindenható halálra”.
Mosolyogni szeretnék a patetikus hangon. Valahogy nem tudok.
„Valóban – olvasom –, aki nyitott szemmel néz Halál Királyra,
mérhetetlen iszonyatot hord magában… Igazi fejedelme minden
élõnek… Csendben odaoson a fekhelyekhez – legyenek selyem-
bõl vagy szalmából –, félretolja a nyomorult orvost összes tapaszá-
val, tûjével, gyógyitalával – egy ugrás – egy markolás – ó, már me-
gint õ gyõzött …”
Kint bömböl a szél. Az öreg épületben recseg valami. A ház fekete
macskája keservesen nyávog. Lelki szemem elõtt elvonulnak,
akik itt laktak egykor. A bajor király – szinte hallom az udvari élet
lármáját: kacagás, tréfa, dámák és lakájok. Sürgõ-forgó szolgák,
fõtanácsosok! Hova lettek? Beomlott sírgödör maradt utánuk.
Jött a buzgó gyártulajdonos. Üvegháza munkát, kenyeret adott a
környéknek. Ma fû növi be a csendes udvart. Õ is elment. A fiatal
orvos, úgy látszik, sokszor eredménytelenül tusakodott a halál
ellen. Azért gyûlöli õt:
„… Ó, iszonyatos zsarnoka az életünknek, semmi fel nem tud tar-
tóztatni! Te ezerszer álcázott, te meggörnyesztõ, csapdát állító,
milyen nevet találjak s vágjak arcodba tehetetlen gyûlöletemben?
Te alattomosan vigyorgó, lábujjhegyen lopakodó, milyen névvel
nevezzelek, hogy vak és süket barátaimat, testvéreimet óvjam tõ-
led? Te hazug áruló, te, senki nem képes megnevezni, mert ezer
arcod van … feléd menetel minden élet – a nagy, fekete végpont
felé …”
És most jön a lényeg. A következõ sorok vastagon nyomtatott be-
tûkkel állnak a könyvben: „Átkozott! Ha csupán egy pont lennél,
befejezés, végleges és visszavonhatatlan … De különös taktikád,
hogy gúnyosan kérdésessé teszed önmagad, és csontvázad gerince
vigyorgó kérdõjellé görbül: Mi következik azután? …”
Odakint irtózatos dörrenés. A vihar nyilván kidöntött egy hatal-
mas fenyõt. Riadtan felugrok. Nem! Ez kibírhatatlan! Visszahají-
tom a borzalmas könyvet a kandalló párkányára. A sarokban he-
ver a hátizsákom. Remegõ kézzel kiveszem oldalzsebébõl kis Új-
testamentumomat. Hol is találom az Igét a legyõzött halálról? Itt
van! A János evangéliumban! Leülök és olvasom. „Jézus így szólt:
Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz énbennem, ha meghal is,
él. És aki csak él és hisz énbennem, soha meg nem hal …” A szél sü-
vít, mintha a világ összes kétségét akarná kiüvölteni. De szárnyaló
gyõzelmi harsonaként zúg felette Jézus Krisztus szava: „Én va-
gyok az élet!”
Lobogva ég a kandalló tüze, lassan kellemes meleg árad szét a
szobában. Csendes a kastély. Nekem azonban olyan érzésem van,
mintha dübörgõ csatatéren állnék, ahol két világ csap össze
egymással.

W. B.

Forrás: Élet és Világosság 2009/11
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A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

2016. november

5-6.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asz-
talos u. 1/a, 06 (30) 6393 977;

12-13.: dr. Földi József, Cece, Köztársa-
ság út 30/a, 06 (20) 3557 213;

19-20.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady
Endre u. 1., 06 (30) 8161 374;

26-27.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u.
30., 06 (30) 9939 404.

Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusz-
taegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Me-
zõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószent-
iván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresz-
túr, Sárszentágota, Szabadegyháza.

Dr. Kovács Péter járási hivatalvezetõ
nevében és megbízásából:

dr. Szlávik Ferenc osztályvezetõ
járási fõállatorvos

A BOGÁRD-VET
ÁLLATGYÓGYÁSZAT
NYITVA TARTÁSA:

RECEPCIÓ, TÁP- ÉS
GYÓGYSZERFORGALMAZÁS H–P

14–19 óráig,

RENDELÉSI IDÕ
H–P 16–19 óráig, szombaton elõzetes

bejelentkezés alapján.

Telefon: +36 (30) 287 2120,
web: www.bogard-vet.hu, SOS-vonal:

+36 (30) 287 4652.

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON,
ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN,
SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén
az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frek-
vencián, valamint az LRT-COM hálózatán
a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frek-
vencián 0–24 óráig.

***

A Bogárdi TV és a hirdetésfelvétel a szer-
kesztõségben mûködik, melynek elérhe-
tõségei: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900, e-mail:
bogardesvideke@gmail. com, nyitva: H–P
8–17 (nyáron 8–16). Mûsoraink megtekint-
hetõk internetes oldalunkon keresztül is
(www.bogardesvideke.hu). Hírekrõl, ese-
ményekrõl a Bogárdi TV futószövegében és
a Hírház facebook-oldalán is tájékozód-
hatnak.

Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a
szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000,
LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

KÉPESLAPOK
a régi és új Sárbogárdról!

Kaphatók szerkesztõségünkben
50 Ft-os áron.

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.
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SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,

06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.

Munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utol-
só munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (70) 370 3104.

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

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.

Munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig, szombattól
hétfõ reggelig, 7.30–7.30-ig.

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Csanádi József háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 12-15.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 10.30-12.00.

Dr. Farkas János háziorvos

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

Pusztaegresi háziorvosi körzet

Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007 H: 8-15,
K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.

Dr. Jarabin János háziorvos

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

Dr. Nemes Mária háziorvos

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

Dr. Oroszlány László háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 460 165. H-K-Sze: 8-12, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13-ig, P:
12-15.

Dr. Somogyvári Katalin háziorvos

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 12.30-15.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári
u. 95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489; Tö-
börzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.

hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. Ist-
ván u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.; 11.00–
12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96. Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda: 13.00–14.00, Ady E. út 126.

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos

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

KÖZPONTI ÜGYELET MINDEN NAP 15.30 órától
Ady Endre út 79-83., 06 (70) 370 3104

MENTÕSZOLGÁLAT / MENTÉSI HÍVÓSZÁM: 104

Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érke-
zõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, me-
lyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Éjjel-nappali ügyelet: 06(25)433-444, 06(80)205 020. Polgármesteri hiva-
tal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020 (vezetékes telefonról ingyenes). E-mai-
l-en (hálózattal kapcsolatos ügyekben): aramhalozat@eon.hu. Postacím:
E.ON Ügyfélszolgálat 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha nem ég a gáz...!
Hibabejelentés: 06(80)301-301 (vezetékes telefonról ingyenes). Ügyfélszolgá-
lat: 06(40)220-022. E-mail-en (hálózattal kapcsolatos ügyekben):
gazhalozat@eon.hu. Levélben: E.ON Ügyfélszolgálat 7602 Pécs, Pf. 197.
Faxon: E.ON Ügyfélszolgálat 06(93)310-802

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

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a katasztrófavédelem a 105-ös tele-
fonszámon hívhatók. A mentõk, a rendõrség, a katasztrófavédelem egyetlen
számon is elérhetõk még: 112.

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk, elhullott vagy elütött
állati tetemet fedez fel,

hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

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

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

Kéményseprés:
Kémény Zrt. 06(22)550-100

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül,
eldugult a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:

Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanap-
okon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

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

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

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

Tömegközlekedés

Menetrendi információk:
távolsági busz: KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ:

Székesfehérvár, autóbuszállomás, telefon: 06(22) 514-714
MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).

Helyi buszjárat: Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25) 520-260, 06(25) 520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizott-
ság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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Így tartósítsa az õsszel
betakarított fûszernövényeket!

Lassan beköszöntenek a hajnali fagyok, ami azt jelenti, hogy a kint tárolt bazsalikom, snidling vagy citromfû el fog szomo-
rodni, legalábbis ha nem mentjük meg leveleiket az enyészettõl. A The garden love gyûjtötte össze azokat a tippeket,
melyek segítségével házi fûszernövényekkel vészelhetjük át a telet. A növényeket legjobb délelõtt, napfényes idõben le-
szedni. Ne hagyja virágozni õket, szedje le a bimbókat még a szüretelés elõtt! A legtöbb, ha nem is az összes fûszernö-
vényt bármikor lehet szüretelni, hamar újranõnek. A kivétel a bazsalikom és a petrezselyem, amiket idõben le kell szedni,
különben felmagzanak. Tartósítás elõtt mossa meg a növényeket! Bizonyos területeken, ahol nem olyan hideg a tél, né-
hány fûszernövény egész télen elél, és lehet õket folyamatosan szedegetni. Ezeket érdemes idõnként alaposan megkurtí-
tani. Ezek általában a fás szárú növények, mint a kakkukfû, a rozmaring és a zsálya. Az oregano, a majoránna és a citromfû
viszont nem szereti a hideget. Most pedig jöjjenek a tippek, amikkel egész télre megõrizhetjük a fûszerkertünk növénye-
it, a triviálistól a kevésbé ismert módszerekig.

Szárítás

A legegyszerûbb módszer a szárítás, de sok helyet igényel. Meleg,
száraz helyre van szükség hozzá, ahová fellógathatja a növénye-
ket. A legjobb, ha kisebb csokrokat köt össze és lógat fel. Néhány
nap alatt a növények elveszítik nedvességtartalmukat. Ekkor szét
kell választani az ágakat és a leveleket, melyeket befõttesüveg-
ben, vagy vászonzsákban érdemes tartani. Ha nem szeretne leve-
gõn szárítani, a mikrohullámú sütõ, vagy az aszaló is megoldást
jelenthet.

Vízben, vagy zacskóban fagyasztás

A friss növények jégkockatartóban való fagyasztása zseniális öt-
let. Az összevágott növényeket némi vízben elkeverve tegye a tar-
tóba, és ha szüksége lesz rá, csak dobja az edénybe. A másik lehe-
tõség, hogy nem használ vizet, csak egy zacskóban fagyasztja le a
növényeket úgy, hogy fagyasztás elõtt ellapogatja õket és kinyom-
ja a levegõt a zacskóból. A fagyott tömbbõl pedig mindig levág-
ja/letöri a szükséges mennyiséget a fõzés során.

Olajban, vagy zsírban fagyasztás

Olaj, zsír, vaj – mindenkinek ízlése szerint. Elvileg minõségi extra
szûz olívaolajjal a legjobb elkészíteni, de megítélésünk szerint jól
mûködik vajjal is. Az olajjal vagy vajjal összekevert fûszernövé-
nyeket egy éjszakára tegye a jégkockatartóba, majd ha megfa-
gyott, át lehet tenni egy zacskóba. Ez a módszer az, amivel a leg-
frissebb ízt érheti el.

Tartósítás sóban, vagy cukorban

Sóban és cukorban egyaránt tartósíthatók a fûszernövények, sõt
vannak olyanok, mint a levendula, rozmaring, citromfû, melyek
izgalmas ízeket adnak a cukornak. Mások izgalmasak a sóval,
mint a bazsalikom például. Ehhez egy nem túl nagy befõttesüveg-
be érdemes pakolni a szükséges mennyiségû fûszert, majd feltöl-
teni azt sóval vagy cukorral úgy, mint ahogy azt a házi vaníliás cu-
kor esetében is tesszük.

Forrás: divany.hu
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Sajtgombócleves

Hozzávalók a leveshez: 2 ek olívaolaj, 1
szál újhagyma, 1 csipet só, 2 csipet fehér
bors (õrölt), 100 g sárgarépa, 100 g zeller-
gumó, 1 ek liszt, 1000 ml zöldségalaplé; a
sajtgombóchoz: 100 g gouda sajt (reszelt),
1 db tojás, 2 ek liszt, 1 késhegynyi szere-
csendió, 1 csipet fehér bors, 1 csipet só.

Az újhagymát felkarikázzuk, majd elkezd-
jük dinsztelni az olajon. Picit sózzuk, bor-
sozzuk. A sárgarépát és a zellert gyufaszál-
nyi darabokra szeleteljük. A hagymához
adjuk, majd kissé átpirítjuk. Az edényt le-
húzzuk a tûzrõl, majd megszórjuk a zöldsé-
geket egy kis liszttel. Alaposan összekever-
jük, majd felöntjük az alaplével. Közepes
lángon addig fõzzük a levest, amíg minden
zöldség meg nem puhul. A sajtgombóchoz
lereszeljük a sajtot, majd hozzáadjuk a to-
jást, a lisztet, a szerecsendiót. Ízlés szerint
sózzuk, borsozzuk. Vizes kézzel kb. cse-
resznye nagyságú gombócokat formázunk,
majd a forrásban lévõ levesbe tesszük. 2-3
perc alatt készre fõzzük. Azonnal, frissen
tálaljuk az elkészült levest.

Fûszeres sült tofu
Hozzávalók: 25 dkg tofu, 1/4 kávéskanál
cayenne bors, 1 teáskanál pirospaprika, 1
teáskanál liszt, 1/2 kávéskanál só, 1 csokor
újhagyma, olívaolaj; hozzávalók a szósz-
hoz: 1 marék aprított dió, 2 fehér kenyér
feldarabolva, 2 gerezd fokhagyma, felsze-
letelve, 2 evõkanál citromlé, 1,5 dl zöldség-
leves, só, bors, olívaolaj.
A szószt készítjük el elsõként: aprítógépbe
tesszük a diót, a kenyeret, a fokhagymát, a
citromlevet, a levest, sót és borsot, majd si-

mára dolgozzuk, lassan hozzaadunk annyi
olajat, hogy majonéz állagú legyen. Behût-
jük. Egy zacskóba szórjuk a lisztet, a ca-
yenne borsot, a paprikát és a sót. Felkoc-
kázzuk a tofut 2,5 cm darabokra, a fûszeres
zacskóba tesszük, összerázzuk, hogy
egyenletesen bevonjon minden darabot.
Olívaolajat hevítünk, és a tofudarabkákat
néhány perc alatt megsütjük, friss, dara-
bolt újhagymával megszórjuk. A szósszal
tálaljuk, és kínálhatunk mellé salátát is.

Csirkemáj
sütõtökös–almás raguval

Hozzávalók: 6 db csirkemáj, 2 db alma
(édes), 30 dkg kockázott sütõtök, 1 db nagy
lilahagyma, 2 ek méz, õrölt színes bors, só,
majoránna, õrölt fahéj, õrölt szerecsen-
dió, 2 dl tejszín, 2 ek olívaolaj, 5 dkg vaj.
A csirkemájról éles késsel fejtsük le az eres
részeket, majd vágjuk fel nagyobb dara-
bokra. Az alma magházát távolítsuk el,
majd szintén vágjuk fel nagyobb kockákra.
A lilahagymát vágjuk félbe, majd vágjuk
fel vastagabb szeletekre. A sütõtököt szin-
tén vágjuk fel nagyobb kockákra, majd pár

perc alatt fõzzük félpuhára. Ezután szûr-
jük le, és tegyük félre. Egy wokban, vagy
serpenyõben hevítsük fel az olajat, majd
tegyük bele a feldarabolt csirkemájat, és
többször átforgatva süssük kb. 5 percig.
Ezután egy szûrõkanállal szedjük ki, és te-
gyük félre. A visszamaradt zsiradékhoz ad-
juk hozzá a vajat, majd tegyük bele a fel-
szeletelt lilahagymát. Kevergetve pároljuk
pár percig, majd adjuk hozzá az almát. Ez-
után csorgassuk rá a mézet, sózzuk, bor-
sozzuk, és ízlés szerint fûszerezzük. Kever-
jük alaposan össze, majd egy kicsi rést
hagyva fedjük le egy fedõvel. Alacsony hõ-
fokon, néha óvatosan megrázogatva párol-
juk pár percig. Amikor a hagyma és az al-
ma már félpuhára párolódott, adjuk hozzá
az elõfõzött sütõtököt és az elõsütött csir-
kemájat, majd öntsük hozzá a tejszínt is.
Keverjük óvatosan össze, és szükség ese-
tén ízesítsünk utána. Néhány perc alatt
rottyantsuk össze a ragut, majd zárjuk el a
gázt és tálalásig tartsuk melegen. Ameddig
a ragu készül, enyhén sós vízben fõzzük ki a
metéltet. Ezután szûrjük le, majd egy pici
olívaolajon futtassuk meg. Közben enyhén
sózzuk és keverjük alaposan össze. Tála-
láskor szedjük a tésztát tányérokra, majd
kanalazzuk rá a csirkemájas–sütõtökös–
almás ragut.

Túrós–kakaós csiga

Hozzávalók a tésztához: 25 dkg tehéntúró,
25 dkg finomliszt, 0,5 dl tej, 5 ek naprafor-
góolaj, 10 dkg porcukor, 1 csipet só, 0,5 cs
sütõpor; a töltelékhez 1 ek napraforgóolaj
(a töltelék alá, a tészta lekenéséhez), 4 ek
porcukor, 2 csapott ek cukrozatlan kakaó-
por.

A túrót a porcukorral összekeverjük kézi
mixerrel, fokozatosan adagolva hozzá a te-
jet, majd az olajat. Kézzel dolgozzuk bele a
sütõport és a pici sóval elkevert lisztet. Az
így kapott tésztát egy enyhén lisztezett fe-
lületen kinyújtjuk kb. ujjnyi vastagságúra,
majd lekenjük olajjal. A töltelék: a kakaós
porcukrot egyenletesen rászitáljuk a tész-
tára, aztán feltekerjük, és kb. 2 cm-es csigá-
kat vágunk belõle. Tipp! Tegyük be a tésztát
5-10 percre a mélyhûtõbe, így megkeménye-
dik, és könnyebb egyenletes szeletekre vágni.
A felszeletelt csigákat sütõpapíros tepsire
tesszük. Vaníliás cukros tejjel megkenjük a
csigák tetejét még a sütés elõtt. Elõmelegí-
tett sütõben 180 fokon kb. 15 percig sütjük
(légkeveréses sütõben).

NAGYMAMA RECEPTJEI

A szerdán átvonult hidegfront nyomában anticiklon
épül fel térségünk fölött. Ezért csütörtökön és pén-
teken viszonylag kevés felhõre, száraz idõre számít-

hatunk. Az éjszakák meglehetõsen csípõsnek ígérkeznek, fõleg péntek hajnalban többfelé elõfordul
gyenge fagy. A nappali hõmérsékletek nagyjából 10-15 fok között alakulnak majd. Péntektõl az anticik-
lon súlypontja nyugatabbra, Nyugat-Európa északi része fölé helyezõdik. Ezzel párhuzamosan az
észak-atlanti ciklon centruma a skandináv térség fölé kerül. A légnyomási elrendezõdésnek ez a megvál-
tozása utat nyit a hideg, sarkvidéki légtömegek elõtt Közép-Európa irányába. A hét végén ezek egy része
beáramlik a Kárpát-medencébe, de erõs lehûlést elõreláthatólag nem okoz. A hidegfront szombaton érin-
ti térségünket. Vonulását csak kevés helyen kísérheti zápor, ellenben megerõsödik, néhol viharossá fo-
kozódik az északnyugati szél. Vasárnap és jórészt még hétfõn is a tõlünk nyugatra elhelyezkedõ, magas
nyomású képzõdmény peremén észak-északnyugat felõl térségünk fölé áramló, viszonylag hûvös, válto-
zó nedvességtartalmú légtömegek határozzák meg hazánk idõjárását. Változó felhõzetre, elszórt zápo-
rokra, idõnként megélénkülõ északnyugati, északi szélre számíthatunk ezeken a napokon. A hõmérsékle-
tek nagyjából megfelelnek a sokévi átlagnak.

www.metnet.hu

HETI IDÕJÁRÁS
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Focidömping
Egy félidõ a pokolban

Sárbogárd–Iváncsa 2-4 (0-3)
Sárbogárd: Deák M. – Gráczer G., Tóth
Zs., Kõkuti T., Horváth I., Varga T., Lajtos
A., Laták B., Gráczer B., Rauf R., Horváth
Á.
Csere: Nagy Á., Hegedûs Gy., Boros B.
Edzõ: Gracza Tibor.
Iváncsa: Késmáry B. – Majláth H., Spánitz
L., Márki D., Berényi B., Pribék P., Facskó
J. T., Imrik L., Aradi Cs., Bartha T., Szau-
ter I.
Csere: Fodor G., Nagy A., Kereszturi B.,
Egejuru G. U., Néró G., Boldog Z., Csikesz
P.
Edzõ: Masinka László.
A kezdés után azonnal az Iváncsa lépett fel
támadólag, és a hazaiakat védekezésre
kényszerítették. Deák M. a 10. percben
Berényi B. közelrõl leadott lövését, majd a
24. percben a jobbról belõtt szöglet után az
5 m-rõl kapura fejelt labdát óriási bravúr-
ral védte. Az ellentámadásból a Sárbogárd
eljutott a vendégek térfelére, a Horváth Á.
elleni szabálytalanságért megítélt szabad-
rúgást Gráczer B. kapta. A védõktõl szo-
rongatott helyzetben átvette a labdát, és a
büntetõterületen belül szabálytalanul sze-
relték. A 11-est Lajtos A. a jobb kapufára
lõtte, és a kipattanó labdát a védõk kivág-
ták. A kihagyott büntetõ kissé visszavette
az amúgy sem acélos hazai csapatot, és a
31. percben az Iváncsa jutott büntetõhöz.
Imrik L. a jobb alsó sarokba lõtte a labdát,
0-1. Továbbra is a vendégek támadásai je-
lentettek veszélyt, és a 36. percben Majláth
H. hozta zavarba a jobb oldali védelmet.
Beadását Berényi B. 5 m-rõl a léc alá lõtte,
0-2. A 40. percben háromra növelte elõ-
nyét az Iváncsa. Jobb oldali támadás végén
a középre adott labdát a védelem Márki D.
elé fejelte, aki 18 m-rõl óriási gólt ragasz-
tott a léc alá, 0-3.
A második félidõt bátrabb támadójátékkal
kezdték a hazaiak. A vendégek a biztos ve-
zetés tudatában több teret engedtek a ha-
zai próbálkozásoknak. Az 56. percben
Gráczer B. ellen szabálytalankodtak az
iváncsaiak a 16-oson belül. A büntetõt
Horváth Á. nagy erõvel a kapu bal oldalá-
ba helyezte, 1-3. A gól után megélénkült az
addig is jó iramú játék. A 83. percben
Gráczer G. elhúzott a jobb oldalon, és be-

lõtt labdáját Gráczer B., a védõket meg-
elõzve, a kapu jobb oldalába lõtte, 2-3. A
hazaiak az egyenlítésért támadtak és fella-
zult a védelem. Ezt kihasználva a 92. perc-
ben Egerjuru G. L. saját térfélrõl indulva
elfutott a jobb oldalon, átadását Bartha B.
8 m-rõl lõtte a kapuba, 2-4.
Színvonalas, jó iramú mérkõzésen a többet
és veszélyesebben támadó Iváncsa gyõzel-
mével tovább õrzi veretlenségét és a tabel-
lán a vezetõ helyét. A hazaiak a második
félidõben nyújtott teljesítményükkel tud-
ták szorossá tenni a mérkõzést.
Jók: Deák M., Gráczer B., illetve Márki D.,
Imrik K., Bartha T.

Tabella

1. Iváncsa 11 11 0 0 55 4 51 33
2. Mór 11 8 3 0 48 5 43 27
3. Bicske 11 8 1 2 36 7 29 25
4. Martonvásár 11 6 3 2 17 10 7 21
5. Sárosd 11 6 2 3 19 15 4 20
6. Gárdony–Agárd11 5 4 2 24 15 9 19
7. Ercsi Kinizsi 11 5 1 5 19 25 -6 16
8. Polgárdi 11 5 0 6 17 23 -6 15
9. Tordas 11 4 3 4 16 23 -7 15
10. Sárbogárd 11 4 2 5 21 27 -6 14
11. Baracs 11 3 3 5 11 23 -12 12
12. Velence 11 3 0 8 14 37 -23 9
13. Pátka 11 2 2 7 12 30 -18 8
14. L. komárom 11 1 2 8 11 25 -14 5
15. Mezõfalva 11 1 2 8 7 30 -23 5
16. Aba–Sárvíz 11 1 2 8 11 39 -28 5

Elpuskázott lehetõségek
eredményei

Pusztaszabolcs–Sárbogárd II.
3-1 (0-0)

Pusztaszabolcs: Vágó K. – Baka G., Ba-
loni B., Sebõk A., Dombi D., Pásztor D.,
Kovács Zs., Kovács D. D., Toldi O., Nagy
V., Györök A.
Csere: Szély P., Reutsch M., Gyöngyösi J.,
Becséri D.
Edzõ: Mondovics Zoltán.
Sárbogárd II.: Bruzsa S. P. – Nagy T., Sza-
bó Z., Fésû M., Szakács S., Somogyi L., De-
meter D., Gráczer B., Huszár D., Kraj-
csovics P., Halasi G.
Csere: Rigó L., Dombi Z. Gazsó D., Berta J.,
Bartók Z., Molnár M., Szopori G.
Edzõ: Pajor László.

Az elsõ félidõben vendégfölény, kidolgo-
zott és kihagyott helyzetek jellemezték a
mérkõzést. A hazaiak a szünetben feléb-
redtek, és a második játékrész 13. percé-
ben Györök A. góljával vezetést szereztek,
1-0. A mérkõzés 60. percében ismét
Györök A. villant, és az eredményt 2-0-ra
módosította. A Sárbogárd II. a gyorsan be-
kapott gólok után a 64. percben Demeter
D. góljával szépített, 1-2. Továbbra is ve-
szélyesebben támadott a vendégcsapat. A
Pusztaszabolcs fegyelmezett játékkal és
szervezett védekezéssel visszaverte az
egyenlítésért küzdõ sárbogárdi támadáso-
kat. A 74. percben Györök A. harmadik
gólja ismét magabiztossá tette a hazaiakat,
és megérdemelten tartották otthon a há-
rom pontot.

Tabella
1. Ikarus–M.hegy 11 9 1 1 41 9 32 28
2. Kisláng 11 8 2 1 43 16 27 26
3. Szabadegyháza 11 7 1 3 40 30 10 22
4. Nagylók 11 6 2 3 30 22 8 20
5. Enying 11 6 1 4 41 25 16 19
6. Pusztaszabolcs 11 6 1 4 23 18 5 19
7. Seregélyes 11 6 1 4 22 19 3 19
8. Besnyõ 11 5 2 4 26 29 -3 17
9. LMSK 11 4 3 4 22 25 -3 15
10. Adony 11 4 2 5 17 23 -6 14
11. Káloz 11 2 4 5 14 25 -11 10
12. Iváncsa II.–

Beloiannisz 11 2 2 7 28 40 -12 8
13. Sárbogárd II. 11 2 2 7 14 29 -15 8
14. N. karácsony 11 2 2 7 21 41 -20 8
15. Ráckeresztúr 11 2 2 7 13 30 -17 7
16. Rácalmás 11 1 4 6 14 28 -14 7
MPF Ráckeresztúrtól -1 pont levonva.

Gólzáporos gyõzelem

Sárbogárd Öregfiúk–
Sárszentágota Öregfiúk 8-0 (5-0)

Sárbogárd Ö. F.: Sipõcz A. – Nedoba M.,
Kiss J., Tóth A., Deák G., Kelemen B.,
Tóth I., Killer G., Vereczkei J., Berta J.,
Derecskei J.
Csere: Lakatos Gy., Csuti Z., Takács K. A.,
Simon K.
Sárszentágota Ö. F.: Fekete N. – Vinklár
P., Márton J., Nagy L., Apolczer B., Bali
A., Fánczi Zs., Tóth A., Sereg L., Bognár
F., Sereg A.
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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

November 1-jétõl tételesen
kiderül, mennyivel csökken
jövõre az internetszámlánk

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) rendeletmódosítása alapján no-
vember 1-jétõl a szolgáltatók külön tájékoztatást kötelesek közzétenni honlapjai-
kon arról, hogy a januártól életbe lépõ internetáfa-csökkentés díjcsomagonként
mekkora tételt jelent. A hatóság elõírta, hogy az elõfizetõk – az igénybe vett
szolgáltatás sajátosságaihoz igazodva – elõzetes tájékoztatást is kapjanak a válto-
zásokról. Emellett az elõfizetõk januártól külön sorban láthatják majd a számlán az
általuk használt internet-elõfizetéshez kapcsolódó összegeket, fõszabály szerint a
több szolgáltatásból álló csomagok igénybevétele esetén is.

Annak érdekében, hogy a fogyasztók kellõen tájékozódhassanak az internet-elõfizetés-
hez kapcsolódó, januártól 27 %-ról 18 %-ra csökkenõ áfa pénztárcájukra gyakorolt,
számszerû hatásairól, az NMHH módosította az elektronikus hírközlési elõfizetõi szer-
zõdések részletes szabályairól szóló rendeletét. A módosítás értelmében a csomagban
internet-elõfizetést kínáló szolgáltatóknak november 1-jétõl létre kell hozniuk honlap-
jukon egy, az internetáfáról szóló tájékoztató oldalt. Itt minden díjcsomagra kereshetõ
módon fel kell tüntetniük, hogy mennyi a csomagban lévõ internet-elõfizetés nettó és
bruttó – tehát áfa nélküli és áfás – díja a januártól életbe lépõ áfa-csökkentés elõtt, és
mennyi utána. Fõszabály szerint az internet-elõfizetésre jutó díjrészt külön sorban kell
feltüntetni akkor is, ha egyébként egy több szolgáltatásból álló csomagról van szó, ami-
nek csak egy havidíja van. November 1-jétõl a szolgáltatóknak a jövõ januártól érvényes
általános szerzõdési feltételeiket (ÁSZF) is közzé kell tenniük, amelyeknek szintén
külön is tartalmazniuk kell a kínált internet-elõfizetések díját.
A hatóság rendelete azt is elõírja, hogy az elõfizetõk a számláikban is tájékoztatást kapja-
nak a küszöbön álló változásokról: az érintett szolgáltatók összesen három alkalommal,
a novemberi és decemberi, valamint a 2017. januári számlában, vagy külön levélben in-
formálják elõfizetõiket az áfa-csökkenésrõl és arról, hogy az erre vonatkozó tájékoztató
oldal hol érhetõ el honlapjukon. Ha az internet-elõfizetés sajátossága miatt az elõfizetõ
eleve nem kap számlalevelet – mint pl. a feltöltõkártyás mobil-elõfizetéseknél –, akkor a
szolgáltatók ugyanezt a tájékoztatást megadhatják SMS-ben, MMS-ben, e-mail-ben,
vagy mobilinternet-szolgáltatás esetén akár felugró internetes ablakban is.
Ha az elõfizetõ olyan csomagban vesz igénybe internet-elõfizetést, amiben az internetért
nem elõre meghatározott fix összeget kell fizetni, hanem a díj attól függ, hogy mennyi
adatot forgalmazott az adott hónapban az elõfizetõ, ott a szolgáltatónak szintén tájékoz-
tatnia kell az elõfizetõt az internetáfa-változásokról, és ajánlattétel útján lehetõvé kell
tennie az elõfizetõi szerzõdés kétoldalú módosítását, amellyel az adott elõfizetõ számára
is érvényesülhetnek az áfa-csökkenés kedvezõ hatásai.
Az internetrõl és a digitális fejlesztésekrõl szóló nemzeti konzultáció (InternetKon)
eredményei alapján a kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról szóló
2012/2015. (XII. 29.) korm. határozat 2. a) pontja rendelkezik arról, hogy készüljön tör-
vénymódosítás az internetszolgáltatás áfa-kulcsának 18 %-ra csökkentésérõl. A kor-
mány javaslatára az Országgyûlés elfogadta az internethasználat áfájának csökkentésére
vonatkozó törvénymódosítást, melynek értelmében Magyarországon 2017. január 1-jé-
tõl 27 %-ról 18 %-ra csökken az internet-elõfizetés áfája. Ehhez kapcsolódóan az
NMHH internetáfa-tájékoztatásról szóló módosítása – 6/2016 (IX.30.) NMHH-ren-
delet – hatékonyan szolgálja a fogyasztói érdekeket, és jól illeszkedik az elektronikus hír-
közlési elõfizetõi szerzõdések részletes szabályaival foglalkozó NMHH-rendelet fõ cél-
jához: tovább szilárdítja az elõfizetõi jogok védelmét, hozzájárul a fogyasztói tudatosság-
hoz és növeli a szolgáltatások árképzésének átláthatóságát, összehasonlíthatóságát.

Nemzeti Média–és Hírközlési Hatóság

Csere: Müller J., Kalapács J., Bognár Z., La-
katos Zs.
Az elsõ 15 percet leszámítva tetszés szerint
lõtték góljaikat a hazaiak. A 16. és 18. perc-
ben Deák G. volt eredményes. Az ágotaiak
védekezésébe hibák csúsztak, és a 23. perc-
ben Kelemen B., majd a 32. percben Simon
K. góljával 4-0-ra vezetett a Sárbogárd. A
félidõ befejezése elõtt ismét Kelemen B.
szerzett gólt, 5-0.
A második félidõre kissé alábbhagyott a
lendület, és a Sárszentágota kontratáma-
dásokra épített taktikával próbált zavart
kelteni. A hazai védelem magabiztosan
hárította a szórványos támadásokat.
A 49. percben Simon K. góljával már fél tu-
catnál tartott a bogárdi csapat. Az 57. és a
61. percben Csuti Z. és Derecskei J. is fel-
iratkozott a gólszerzõk közé.
A hazai csapat gyõzelmével felzárkózott a
tabellán az élmezõnyhöz.

Tabella
1. Aba–Sárvíz 9 7 1 1 40 13 27 22
2. Mezõszilas 8 6 0 2 21 12 9 18
3. Tác–Csõsz 8 5 2 1 22 9 13 15
4. LMSK 9 5 0 4 21 23 -2 15
5. Sárbogárd 9 4 3 2 25 15 10 15
6. Polgárdi Vertikál 8 4 2 2 28 10 18 14
7. Enying 8 4 1 3 27 17 10 13
8. Szabadbattyán 7 4 0 3 17 14 3 12
9. Lajoskomárom 7 2 2 3 17 20 -3 8
10. Cece 9 2 1 6 12 27 -15 7
11. Kisláng 8 1 3 4 11 20 -9 6
12. Sárszentágota 8 1 0 7 5 42 -37 3
13. Soponya 8 0 1 7 8 32 -24 1
Tác–Csõsztõl -2 pont levonva.

A hétvége sportmûsora

2016. október 29., szombat

10.00 óra: Nádasdladány „B” U19–Sárbo-
gárd U19 (Nádasdladányban)
12.30 óra: Sárbogárd Ö. F.–Polgárdi Verti-
kál Ö. F. (Sárbogárdon)
14.30 óra: Sárbogárd II.–Nagylók (Sárbo-
gárdon)

2016. október 30., vasárnap

10.00 óra: Sárbogárd U16–Sárosd Sport 36
U16 (Sárszentmiklóson)
14.30 óra: Pátka–Sárbogárd (Pátkán)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár
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FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SÁRBOGÁRDI JÁRÁSI HIVATAL
Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 260, fax: 06 (25) 520 290; hivatal@sarbogard.fejer.gov.hu

Tájékoztató a Sárbogárdi Járási Hivatal ügyfélfogadási rendjérõl és elérhetõségeirõl

KORMÁNYABLAK OSZTÁLY Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 290, fax. 06 (25) 520 290; kormanyablak@sarbogard.fejer.gov.hu; H 7.00–17.00,
K 7.30–12.00, Sze 7.30–16.00, Cs 8.00–18.00, P 7.00– 12.00
HATÓSÁGI ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 291, fax: 06 (25) 520 290; hivatal@sarbogard.fejer.gov.hu;
(hatósági és szociális igazgatási hatáskörök tekintetében) H 8.00–11.30, Sze 8.00–11.30 és 12.30–15.00, P 8.00–11.30;
(gyámügyi hatáskörök tekintetében) H 7.30–11.30, Sze 7.30–11.30 és 12.30–16.00
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY Sárbogárd, Túry M. u. 3.; tel./fax: 06 (25) 508 175; fejermsarbogardjh-mk@lab.hu;
H 8.00–14.00, Sze 8.00–14.00, Cs 8.00–14.00, P 8.00–12.00
FÖLDHIVATALI OSZTÁLY Sárbogárd, Hõsök tere 17.; tel.: 06 (25) 508 615, 06 (25) 508 020, fax: 06 (25) 518 021; sarbogard@takarnet.hu;
H 8.00–15.30, K 8.00–10.00, Sze 8.00–15.30, P 8.00–12.00
CECEI KIRENDELTSÉG Cece, Deák F. u. 13.; tel.: 06 (25) 505 150/21, fax: 06 (25) 234 389; nagy.gaborne@sarbogard.fejer.gov.hu, kiss.monika@
sarbogard.fejer.gov.hu; H 8.00–12.00, K 8.00–12.00, Cs 8.00–16.00, P 8.00–12.00
ÜGYSEGÉDEK: ALAP: Sze 8.00–10.00, Dózsa Gy. u. 31. ALSÓSZENTIVÁN: Sze 10.00– 11.00, Béke u. 56/a. HANTOS: H 8.00–9.00, Nagylóki u. 3.
IGAR: K 7.30–9.00, Fõ u. 1. MEZÕSZILAS: P 7.30–10.00, Fõ u. 111. NAGYLÓK: H 9.00–10.00, Hunyadi J. u. 1. SÁREGRES: H 15.00–16.00, Kossuth u.
10. SÁRKERESZTÚR: Sze 8.00–12.00, Fõ u. 34. SÁRSZENTÁGOTA: Cs 8.00– 10.00, Május 1. u. 1. VAJTA: Cs 13.00–14.00, Szabadság tér 1.

Simon János hivatalvezetõ

HIRDETMÉNY
LAKOSSÁGI

FÓRUMOKRÓL

Tisztelettel tájékoztatom Sárbogárd lakossá-
gát, hogy a képviselõ-testület és szervei szerve-
zeti és mûködési szabályzatról szóló 9/2016.
(IV. 27) önkormányzati rendelet 74. § (1) bekez-
dése értelmében Sárbogárd város polgármes-
tere és alpolgármestere lakossági fórumot tart.

Városrészenként
a fórum helye, ideje:

– Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
díszterme,

2016. november 14. (hétfõ) 16.00

– Kislók, faluház,
2016. november 15. (kedd) 16.00

– Töbörzsök, könyvtár,
2016. november 15. (kedd) 17.30

– Rétszilas, klubhelyiség,
2016. november 16. (szerda) 16.00

– Sárszentmiklós, klubkönyvtár,
2016. november 16. (szerda) 17.30

– Nagyhörcsök, klub,
2016. november 18. (péntek) 15.00

– Sárhatvan, klub,
2016. november 18. (péntek) 16.00

– Pusztaegres, óvoda,
2016. november 18. (péntek) 18.00

Tisztelettel meghívom és szeretettel várom a
település lakosságát!

Dr. Sükösd Tamás polgármester

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE
Felhívom a tisztelt Lakosság figyelmét Sárbogárd
Város Önkormányzata képviselõ-testületének a
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 48/
2015. (IV. 10.) határozata alapján, hogy Sárbo-
gárd Város Önkormányzatának képviselõ-testüle-
te 29/2015. (III. 13.) határozatában döntött Sár-
bogárd

– Településfejlesztési Koncepciójának (TFK),

– Településszerkezeti Tervének (TSZT) és

– Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) felülvizsgála-
tának szükségességérõl, a településrendezési el-
járás elindításáról.

A tervezõ KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.
(1183 Budapest, Üllõi út 455.) elvégezte a város
új TFK, TSZT és HÉSZ elkészítéséhez szükséges
megalapozó vizsgálatokat, helyzetfeltárásokat,
helyzetelemzéseket, helyzetértékeléseket, és az
ezek alapján elkészített, és a lefolytatott eljárás
szerint jóváhagyott Településfejlesztési Koncep-
ciót Sárbogárd Város Önkormányzatának képvi-
selõ-testülete az 59/2016. (IV. 15.) határozatával
elfogadta.

Sárbogárd Város Önkormányzatának képvise-
lõ-testülete 2016. augusztusi ülésén döntött a te-
lepülésszerkezeti terv irányáról, melynek megfe-
lelõen a tervezõk elkészítették az új Település-
szerkezeti Terv, a Szabályozási Terv és a Helyi
Építési Szabályzat tervezetét.

A 314/2012. (XI. 8.) korm. rendelet 38. § (2) a)
pontja szerint partnerségi egyeztetést kezdemé-
nyezek.
A nyilvánosság és a közösségi ellenõrzés lehetõ-
ségeinek biztosítása érdekében tájékoztatásul
közlöm, hogy a város hivatalos honlapján
(www.sarbogard.hu) a partnerségi egyeztetés
során közlendõ dokumentumok – Településszer-
kezeti Terv, Szabályozási Terv, Helyi Építési Sza-
bályzat tervezete – közlésre kerültek a „Partner-
ségi egyeztetés” menüpont alatt. Papíralapon a
mûszaki osztályon is megtekinthetõk, megismer-
hetõk a 4-es számú irodában.
A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a
partnerek 2016. november 28-áig írásos véle-
ményt nyilváníthatnak. A véleményeket írásban
kérjük eljuttatni a Sárbogárdi Polgármesteri Hiva-
tal címére (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.), vagy
a pmhivatal@sarbogard.hu, vagy a muszak@
sarbogard.hu e-mail-címre.
A partnerségi egyeztetésben részt vevõ partner:
adott településrendezési eszköz tervezésével
érintett településrészen lakóhellyel, vagy tartóz-
kodási hellyel rendelkezõ természetes személy,
adott településrendezési eszköz tervezésével
érintett településrészen telephellyel rendelkezõ
gazdálkodó szervezet, Sárbogárdon bejegyzett
vagy mûködõ civil szervezet, valamennyi Sárbo-
gárdon mûködõ elismert egyház.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2016. október 14-ei ülésén elfogadta:
– a 26/2016. (X. 26.) önkormányzati rendeletet
a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2016.
évi költségvetésérõl szóló 3/2016. (II. 24.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet megtekinthetõ ügyfélfogadási idõ-
ben a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal szerve-
zési csoportjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Tájékoztatjuk
a tisztelt Lakosságot!

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat ügyfélfogadási rendje:

szerdai napokon 11 és 12 óra között.
Helye: Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal,

7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Telefon: Lakatos Péter: 06 (70) 6585 122,

Szecsõdi Edit: 06 (70) 2759 814,
Sztojka István: 06 (30) 9360 741

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
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GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA.
06 30 440 5790

KASZÁLÁST, KERTI MUNKÁT VÁLLALUNK.
06 30 623 3681, 06 30 522 9504

SÁRBOGÁRDON, ASZTALOS UTCÁBAN
CSALÁDI HÁZ ELADÓ. 06 30 347 3767

TEHERAUTÓVEZETÕT KERESÜNK
BELFÖLDI MUNKÁRA.

GKI-KÁRTYA SZÜKSÉGES.
06 20 939 2583

50.000 Ft bruttó belépési bónusszal és havi bruttó
21.000 Ft cafeteria juttatással

KERESÜNK OPERÁTOR MUNKAVÁLLALÓKAT,
SZÉKESFEHÉRVÁRRA!

Adecco Székesfehérvár, Kégl György u. 6.
06 22 510 230 szekesfehervar@adecco.com

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható! Redõnyös. 06 (30) 966 8446

Kétszemélyes kihúzható kanapé két fotellal újszerû állapotban eladó.
06 (20) 405 7366

Sárbogárdi telephellyel rendelkezõ építõipari vállalkozás munkatársa-
kat keres teherautó-vezetõ, gépkezelõ, kõmûves, ács-állványozó, laka-
tos, festõ munkakörbe. Önéletrajzokat czeiner.erzsebet@szegletkoge-
neral.hu címre várjuk.

Eladó kályha kétaknás zománcos; famázsa; üstház. Telefon: 06 (25)
461 754 (0044878)

A megoldás! Országos Ingatlanközvetítés és befektetésvadász. 06
(20) 552 8581, 06 (30) 266 5234

2 db Holstein-Friz bikaborjú 2,5-3 q, 1 db szürkemarha üszõborjú eladó
Pusztahencsén. Érdeklõdni: 06 (70) 4595 415

Krizantém-árusítás Tósokiéknák Nagyhörcsökön, péntektõl a sárbo-
gárdi piacon. Érdeklõdni: 06 (30) 4640 345

APRÓHIRDETÉSEK

Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha
neme, faji hovatartozása, bõrszíne, nemzetisége, nemzetiség-
hez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapo-
ta, vallási, vagy világnézeti meggyõzõdése, politikai, vagy más
véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága, vagy apasá-
ga, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete,
vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés
éri!
Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkü-
lönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszünte-
tése.
Keresse fel dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlõbánásmód-
referens ügyfélfogadását:
+36 (30) 960 2657, eva.drszatmari@gmail.com

Székesfehérvári Regionális Álláskeresõk
Egyesülete

8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10., tel.: +36 (20) 562 9619
2016. november 2. (szerda) 11.30–15.30 óra
2016. november 16. (szerda) 11.30–15.30 óra
2016. november 23. (szerda) 11.30–15.30 óra
(bejárat az iskolaudvar felõli oldalon)

Fejér Megyei Család,
Esélyteremtési és Önkéntes Ház

8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25., tel.: +36 (30) 380 7943
2016. november 9. (szerda) 11.30–15.30 óra

Sárbogárd Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., tel.: +36 (25) 520 260
2016. november 30. (szerda) 11.30–15.30 óra

Egyenlõ bánásmód – mindenkit megillet!

ELADÓ

megkímélt állapotú
isofixes Be Safe
GYEREKÜLÉS

(kb. 9 hónapostól 4 éves
korig) kitámasztóval és

PELENKÁZÓS
GYEREKÁGY

(kb. 0-7 éves korig)
60x120 cm-es

kókuszmatraccal.

Telefon:
06 (30) 348 3320.
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