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LEVEGÕT!
Részben „megnyugtató” volt látnom, hogy a nálunk civilizáltabbnak, polgárosodottabbnak mondott népeknél is vegyes
összetételû piszok borítja az utcákat és tömegközlekedési helyszíneket: emberi és állati ürülék, vizelet, hányás, rágógumi, cigarettacsikk és még sorolhatnám. A látvány mellé természetesen szag is párosul – a városiasság jellegzetes ismertetõjegye,
mely a gépjármûvek által termelt szmoggal együtt beveszi magát a bõrbe és körmök alá. Egyszóval van miért szégyenkeznie
a „nagyhatalmaknak” és kis országoknak egyaránt. Ennek
alapján, ha valaki azzal a jelzõvel illeti Sárbogárdot, hogy porfészek, nyugodtan visszakérdezhetünk, tud-e a kijelentést tevõ
olyan települést mutatni, ahol olyan tisztaság uralkodik, hogy
enni lehet az aszfaltról.

Ugyanakkor nyugtalanító ez a megállás nélkül, gátlástalanul
újratermelõdõ szenny, hogy egyeseket nem zavar se a látvány,
se az, hogy fulladozunk a saját mocskunktól és az annak következményeként fellépõ, egyre forróbb és égetõbb hõségtõl.
Amit belélegzünk, aligha nevezhetõ levegõnek.
Hargitai–Kiss Virág
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Nyári tábor a Soponyai
Gilice Erdei Óvodában
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete pályázatot hirdetett a Sárbogárdon mûködõ köznevelési intézmények
részére nyári táborozások, kirándulások támogatásának elnyerésére. Ezzel a lehetõséggel óvodánk is élt, és a nyertes pályázatok
között 20.000 Ft támogatást kaptunk. Ezt az összeget önerõbõl kiegészítve lehetõségünk nyílt, hogy egy háromnapos erdei óvodai
kirándulást, nyári táborozást szervezzünk a nyári idõszakban is járó, túrázni szeretõ nagycsoportosaink számára.

15 gyermek vett részt a kirándulásokon, heten a Mikes közi székhelyrõl, nyolcan a miklósi tagóvodából. Véninger Eszter erdei
óvodavezetõnk, mint mindig, most is tartalmas programmal készült a gyermekek számára. Erdei túrák, játékos vetélkedõk, versengések, élményszerû foglalkozások várták õket, ahol természeti környezetben, cselekvések közepette rengeteg új élményt, tapasztalatot gyûjthettek. Mindegyik nap kilátogattunk a nagyvadkertbe, ahol Szelli, a gímszarvastehén már ismerõsként üdvözölte
a gyerekeket és bemutatta nekünk a kicsinyét, akit a gyerekek
pettyes háta miatt Bambinak neveztek el. A tóhoz kisétálva spektrum segítségével figyeltük a halastó gazdag vízi élõvilágát. A gyerekek hamar megtanulták, hogy az erdõ csendjét nem illik hangoskodással felverni, az állatvilágot jobban megfigyelhetik, ha
csendben vannak. Így láthattuk a vaddisznókert malaccsaládját is,
amint dagonyázni indulnak a sûrûbõl, hallgathattuk az erdõ gazdag madárvilágának énekét, és még a félénk õzsuta is bátrabban
közelebb jött a kerítéshez a gyerekek örömére. Mint mindig, most
is nagyon jól éreztük magunkat Soponyán, a gyerekek is rengeteg
új élményt és tapasztalatot gyûjtöttek a természetben, a természetrõl, és reméljük, hogy a természeti környezethez fûzõdõ viszonyuk még inkább pozitív irányba változott. Hisz Csukás István
író gondolatai szerint „A gyermek még nem felejtette el a közös
nyelvet, még vidáman és könnyedén tud beszélgetni fûvel, fával,
felhõvel, állatokkal” … és ezt a képességét jó lenne minél tovább
megtartani, esetleg tovább fejleszteni, alakítani, hogy felnõve egy,
a környezeti problémákra is érzékeny, a környezet megóvásáért
tenni akaró, környezettudatos ember legyen belõle.
Köszönjük az oktatási, közmûvelõdési és sportbizottság és Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének támogatását.
Toldi Miklósné óvodapedagógus, Zöld munkaközösség-vezetõ

KVJ Mûvek Zrt. lemezmegmunkálással foglalkozó,
autóipari vállalat
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A SÁRBOGÁRDI NYUGDÍJAS
RENDÕR EGYESÜLET 10 ÉVE
Tíz éve, 2007. május 17-én jegyezték be a Sárbogárdi Nyugdíjas Rendõr Egyesületet,
melyet 26-an alapítottak meg, a „nagyöregek”, köztük Horváth Ferenc nyugalmazott rendõrkapitány, az egyesület elnöke, Siák Zsuzsanna alelnök, Marton Béla
titkár, Szilveszter János gazdasági vezetõ, Streng Ferenc, Szabó József, Kálmán
Gyula – hogy csak néhány nevet említsünk. Az évfordulóhoz kötõdött a csapatzászló
adományozása még áprilisban, a rendõrség napjához is igazodva, amit az országban elsõként kaptak meg a sárbogárdiak a Rendõr és Határõr Nyugdíjas
Egyesületek Országos Szövetségétõl. Szintén jelentõs esemény volt ebben a jubileumi esztendõben az egyesületnek a KRESZ-pálya felújításában való aktív részvétele
a Mozdulj a Városért Egyesülettel és a Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárddal
karöltve.
HORVÁTH FERENC elnökkel beszélgettem a tíz év történéseirõl.
– Az évek során bõvült a létszám?
– 22 aktív tagunk van, az 50-55 éves korosztályból. Az újonnan nyugdíjba vonulók
még nem kapcsolódtak be az egyesület életébe. Tûzoltók is vannak közöttünk, mint
például Varga Zoltán nyugalmazott tûzoltóparancsnok, és tiszteletbeli tagok is.
– Akkor bárki csatlakozhat, aki szellemiségben, vagy valamilyen tevékenységgel szeretné
támogatni a munkát. Az egyesület elsõdleges
célja tulajdonképpen a rendvédelmi munka
folytatása, csak egy kicsit másképp.
– Az alapszabályunkban a célok közt szerepel a közbiztonság javítása, az élet- és vagyonbiztonság magas szintû megteremtésének elõsegítése, valamint humánpolitikai feladatok a Sárbogárdi Rendõrkapitányság illetékességi területén. Több civil
tagunk is van, mindenkit várunk szeretettel. Az éves munkaprogramunkban a kötelezõ ülések mellett szerepelnek kiállításés múzeumlátogatások, kirándulások,
sportrendezvények. A jövõ hónapban a
Törley Pezsgõpincészetet látogatjuk meg.
Korábban az Unicum múzeumban és a
kecskeméti Mercedes-gyárban voltunk.

Amikor összejövünk, sokat nosztalgiázunk.
– Azért jó, hogy ennyire specifikus az egyesület, mert azonos érdeklõdésû, foglalkozású
emberek könnyen közös pontokat tudnak találni. A rendõrség milyen viszonyt ápol az
egyesülettel, mennyire szoros az együttmûködés?
– Soha nem volt olyan, hogy nem kezeltek
minket kellõ odafigyeléssel. Korábban kötöttünk egy együttmûködési megállapodást, de úgy gondolom, nem az írás a lényeg, hanem hogy milyen tartalommal
töltjük meg. Közösen köszöntjük minden
évben a kerek évfordulós születésnaposokat, egyesületi tagokat, nyugdíjasokat.
Igénylik az információáramlásban a segítségünket, a fiatal rendõrökkel való kapcsolattartást, különösen, mióta Budavári
Árpád a kapitány. Több rendezvényre is
hívnak bennünket, ahol lehetõség adódik
beszélgetni a fiatalokkal a szakmáról is. A
tapasztalatok átadására van is fogadókészség.
– Az elnökség mellett mit csinál? Mert rendszeresen látom ingázni Székesfehérvár és Sár-

bogárd között, nem otthon ülve élvezi a nyugdíjas éveket.
– Otthon ennek nem mindig örülnek. Dolgozom, van egy vagyonvédelmi cégem,
aminek én vagyok az ügyvezetõje, tulajdonosa. Emellett a vadászat a hobbim Baranyában, ahonnan származom. Ott fegyelmi bizottsági elnök vagyok. Sárbogárdon
tagja vagyok a Mozdulj a Városért Egyesületnek és a Sárbogárdi Lovasegyesületnek
is. Amíg az egészségem engedi, szívesen
veszek részt a közéletben. Egy nyugdíjas
számára fontos, hogy érezze: még szükség
van rá. Megszoktam a jövés-menést, folyamatos ténykedést. Ha szabadságra megyek, hiányzik a sürgés-forgás.
– Miért nem ment vissza Baranyába nyugdíjazása után?
– Gyökeret eresztettem Fejér megyében.
Hiába mondják, hogy ez elmaradott térség, én megszerettem, ide kötnek az ismerõsök, barátok, munka, család. Sûrûn járok Baranyába, de jól érzem magam itt.
Hargitai–Kiss Virág

4

ÚTI BESZÁMOLÓ

2017. június 29. Bogárd és Vidéke

Esküvõk, szárik és édességek
– az indiai Rádzsasztán tartományban –
8. rész
A következõ napot kineveztük Artival kirándulónapnak. Õ is szerette volna látni a környéket, én is. Egész reggel óránként változott a program. Egyszer piacra mentünk volna, másszor a városba,
harmadszor máshova. Végre kora délutánra teljes lett a kép:
Pratibha is szeretne velünk jönni. Valószínûleg ez lesz a nászútja.
A gyönyörû Pratibha a biztonság kedvéért még kent egy rúzsréteget a szájára, aztán fogtunk egy riksát, amivel a város szélére vitettük magunkat. Jött velünk egy hölgy is, õ intézett mindent, õ is
fizetett.
A város szélén átszálltunk egy másik riksába, ami egy közeli faluba vitt minket. Kiderült, hogy ismét vendégségbe megyünk, immáron Vinay apukája egyik moszlim barátjának a házához. Õ hívott meg minket. A falu végén álló, takaros ház bejáratánál az utcán hölgyek ültek kézimunkázva három rácsos ágyon. Körülöttünk kiskecskék ugrándoztak, föl az ágyra is. Az egyik férfi levert
gyorsan egy kiskecskét az ágyról. Éppen meg akartam rá ezért haragudni, amikor láttam, hogy az ágyon a takaró alatt egy kisbaba
alszik.

Betessékeltek a házba, amit körbecsodáltunk. Teát kaptunk édességgel. Kis idõ múlva átvonultunk pár házzal arrébb, ahol szintén
ismerõsöket látogattunk meg. Õk is rendkívül szívélyesen fogadtak. Pár pohár tea és egy óra múlva megállt egy tevekocsi a ház
elõtt. Õk rendelték közösen a moszlim családdal nekünk, hogy tevekocsizhassunk egyet. Megjelent a semmibõl sok gyerek, akik
futva követtek minket addig, amíg el nem zavartuk õket. Kikocsiztunk a faluból. Homokos részen haladtunk, aztán elõbukkant
egy sárga virágos, zöld mezõ, ahol megálltunk egy háznál. A két
tevesofõr háza volt ez. Amíg õk bent intézkedtek, addig mi a mezõn idilli fényképeket készítettünk magunkról. Már lemenõben
volt a nap, mire hazaértünk.
Maradt még egy napunk, amikor Artival Churu belvárosát néztük
meg. Riksát fogtunk, ami bevitt minket elõször a fellegvárhoz.
Utána számos havelit néztünk meg; most volt elég idõm jó képeket készíteni róluk. A belváros után egy magasabb helyen álló
templomhoz hajtottunk, amit Arti szeretett volna megnézni. Én
nem, mert már 2004-ben templommérgezést kaptam. Sétáltunk
fölfelé a hosszú járdán a bejárati udvarhoz, csevegtünk, fényké-

peztem, közben pedig egyfolytában nyüszítõ hangot hallottam az
emelkedõ másik oldalán. Zöld bokrok takarták el az útépítõket,
akiknek a gépei a talajt egyengették. A nyüszítés nem akart abbamaradni, és rádöbbentem, hogy egy kutya valahol a közelben bajban van. Elindultam a hang felé. Egy hosszú lépcsõsor vezetett le
a készülõ úthoz, onnan hallottam a nyüszítést. Leértem az aljára,
és megláttam jobbra egy hosszúkás, alacsony, lekerekített betonfalat, aminek zöldes, áporodott vizébõl egy kölyökkutya próbált
kiugrani, de állandóan visszacsúszott, nyakig. Gondolkodás nélkül elhajítottam a kézitáskámat, amiben Arti több százezres ékszerei lapultak egy dobozban megõrzésre a rengeteg násznép elõl.
Eldobtam a dzsekimet is, mert nem akartam beszennyezni. Odarohantam a kimerült kiskutyához és azonnal kiemeltem a vízbõl.
Nem tudom, mióta lehetett benne, de félórája már biztos, mióta
lassan-lassan fölsétáltunk a templomhoz a sántító Artival. Megláttam a kiskutya félõs szemû kistestvérét is a víztároló fala mögött. Sáros volt teljesen, neki bizonyára sikerült valahogy kikecmeregni. A kiskutya egyébként gyönyörû volt és jól táplált, zsemleszínû, barna, kedves szemekkel, a farkincája sötétbarna pamacsra emlékeztetett. Folyt róla a zöldes víz. Semmi nem volt nálam, a közelben se egy lapulevél, se nagyobb falevelek. A kezemmel húzogattam le a vizet róla, majdhogynem kicsavartam szegényt. Elfért az egyik kezemben, így aztán a másikkal papírzsebkendõket kotortam elõ a táskámból, és mindet elhasználtam, mire nagyjából letöröltem.

Közben a pap Artival leért hozzánk a lépcsõrõl. Munkások jöttek-mentek a készülõ úton, de még csak felénk se néztek. Indiában senkit nem érdekel az állatok jóléte. Az utakon rengetegszer
láttam elütött, még élõ kutyákat, amiknek a látványától eleinte
majdnem rosszul lettem. Meg kellett tanulnom egy méterrel az út
fölé tekinteni. Nem menthetek meg minden szenvedõ állatot sajnos. Churu belvárosában is kifogtam egy, a hátán tátongó sebtõl
kínlódó szamarat, aki ott állt a kétpályás autóút füves elválasztójában a tehenek mellett. Senki nem foglalkozott vele. Megkérdeztem a helyieket, vajon létezik-e olyan segélykérõ telefonszám,
amit állatok szenvedésekor föl lehetne hívni, vagy állatorvos, vagy
a városházán egy illetékes. Létezik, de csak elméletben – kaptam
a választ. Ülnek a jól fizetett, biztos, állami hivataljaikban, és nem
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törõdnek ilyen kellemetlen gondokkal. Pedig Mahatma Gandhitól származik az a mondás, hogy egy nép jólétét az állatokkal való
törõdése tükrözi. Hollandiában állatmentõ autós szolgálat is létezik.
A kedves kiskutya ott remegett a kezemben, amíg szárazra nem
töröltem. Meg sem mukkant, csak néha behunyta a szemét. Miután eléggé szárazra töröltem, kitettem a napra egy száraz füves
részre, jó messze a víztárolótól.
Másnap még rokonlátogatóba mentünk egy közeli faluba, és
ugyanazon az útvonalon haladtunk, immáron a készülõ úton. A
templom elsõ részénél hirtelen megláttam a megmentett kiskutyámat a testvérével és az anyukájukkal. A víztároló pár száz méterrel mögöttük állt. A kiskutyák éppen játszottak.
Mindig majdnem lekésem a buszt, ha Jaipurból utazom vissza
Delhibe. Mindig egy esti busszal megyek, de mindig elfelejtem ennek a gyorsbusznak az utolsó indulási idejét, és mindig a buszállomáson jövünk rá Digvijayjal, hogy lekéstük. Mindig egy majd szétesõ, állami busszal megyek, aminek a múltkor például a kerekét
kellett órákig javítani, és éppen még elértem a hajnalban induló
repülõjáratomat. Idén sem történt ez másképp. Izgalomtól izzadva kerestük az utolsó buszt Delhibe. Amikor megláttam az elhasznált, ütött-kopott, mosatlan buszt, tele férfiakkal, az agyamban
beindult egy második terv arra az esetre, ha megint leállna menet
közben. Digvijay közben a hátsó ülésen egy fiatalemberre bízott
engem Delhiig, aki nem beszélt angolul. A buszon senki nem beszélt angolul, én pedig hindiül nem tudtam azokat a szavakat,
amikre ott éppen szükség lett volna. Mennyire fontos a nyelvtudás! Kereken öt perccel az indulás elõtt közölte a kalauz, hogy a
busz nem megy el a Bikaner House buszállomásig Delhiben biztonsági okokból, mert másnap a köztársaság napját ünneplik, és
állítólag az új amerikai elnök, Trump is a meghívottak közt van.
Ez azt jelentette, hogy tervet kellett módosítani Delhire vonatkozóan. Hol szálljak ki, hogy biztonságos taxira találjak, amelyik
elvisz az Indira Gandhi reptérre? Digvijay megbeszélte a kalauzzal, hogy az majd értesíteni fog engem, hol kell kiszállnom az
autópályán, ahonnan taxik indulnak a reptérre.
Nekiindultunk a hatórás zötykölõdésnek. Ilyen hosszú út elõtt
mindig kipisilem magam, és csak cseppekben kortyolgatok kiszáradás ellen. Igaz, hogy megáll a busz, de csak egyszer. A hideg idõ
miatt pedig még többször kell pisilni. Az út elején próbáltam
aludni egy kicsit. Három óra múlva a buszunk megállt egy olyan
pihenõben, ahol még nem jártam. Éppen esett elõtte. Ez a pihenõ
sötétségben honolt, csak pár gyertya világította meg a sátrakban
kínált árukat, mert elment az áram. Pisilni kellett. Amikor kiszálltam a buszból, akkorát káromkodtam angolul, amekkorát már régen, és befejezõ mondatként a mellékhelyiséget kerestem. Alig
láttam valamit a sötétben, a buszból egy latyakba tottyantam, és
ez nagyon zavart. A káromkodásomra visszafordult egy fiatal fiú,
és angolul kérdezte, hogy segíthet-e. „Ganesh küldött téged” (a
szerencsét hozó elefántisten) – válaszoltam neki. Beszélgettünk
egy kicsit, hogy ki hova utazik és miért. Közben kereste lelkesen
velem a nõi mellékhelyiséget a sötétben. Vállamon a kézitáska,
amiben a minirúzs, hamuban sült pogácsa és víz mellett pénz,
bankkártya és útlevél is honolt. A vécében sem égett a villany,
semmit nem láttam, pedig kellett volna, legalább ott. A táskám túl
nagy volt ahhoz, hogy a vállamon tartsam a vécében. Shivam hirtelen bekapcsolta a mobilján a világítást és átnyújtotta nekem. Ha
így megbízik bennem, én is benne. A vállára adtam a kézitáskámat és beugrottam pisilni. Türelemmel várt rám. Kiderült, hogy
mögöttem ült a buszon, de én nem vettem észre. Biztos késõbb
szállt föl. Jaipurból jött õ is, ott töltött pár napot a munkája miatt.
Egy informatikai társaságnál dolgozott Delhiben. Pontosan tudta, hol kell kiszállnom az autópályán. Õ is kiszállt velem, amikor
egy felüljáróhoz értünk, ahonnan a reptér csak két kilométerre
volt. Soha többet nem megyek el a Bikaner House megállóhoz,
hogy onnan meg drágán taxival a reptérre vigyenek! Az is igaz,
hogy a tüzet az ember nem egy nap alatt találta föl.
Shivam megrendelt a rövid útra egy taxit, és készségesen eljött velem a reptérig. Ott maradt addig, amíg a buszjáratok el nem kezdtek indulni. Nem akarta, hogy elõre fizetett taxit kínáljak neki hazáig, nem akart semmit. Szerencsére lapult még nálam két kisebb
zacskó holland gumicukor, annak nagyon örült.

5

„Minden civilizációban van egy egészséges körforgás: jön az új, és
kiszorítja a régit. Aminek az ideje elmúlt, érvényét, hatóanyagát
elvesztette, ami kifáradt, kiürült, az kihull és átadja a helyét. Indiában alig van mozgás. Mindent befogadtak, mindenki elfért. Az
egyik évezredre rárakódott a másik, a harmadik – a 21. század embere egyszerre él a maga korában meg a két évezreddel elõttiben.
A 2. században kel fel és végzi el reggeli tisztálkodási szertartását,
a 21. században autóval, metróval, busszal megy a hivatalába, és
valahol az 5-10. évszázad körül megebédel. A fõnökéhez fûzõdõ
viszonyát a 3. század erkölcsei határozzák meg, feleségével való
kapcsolatát a 15. század. A tehenek védelme kezdetben valóban
gazdasági szükséget fejezhetett ki. Ami egyszer vallási törvény
lett, azt örökre befalazták.” (Kalmár György: India)
Mindig azt kérdezik tõlem, hogy nem félek-e Indiában attól, hogy
megerõszakolnak. Nem, mert nem megyek sötétben egy férficsoporthoz megkérdezni, hogy merre találom a szállodámat. Sötétedésre mindig visszaérek a szállásomra. A kísérõimet megválogatom, erdõkbe nem járok, vagy csak ismerõssel, elhagyott helyekre
egyedül, vagy ismeretlennel nem megyek. Futni, rúgni meg tudok.
Ilyen egyszerû az egész. Mitõl féljek akkor?
Isztambulban éppen havazott, amikor leszállt a gépünk. Nehezen
ment a kiszállás és a buszra való átszallás, mert huszonéves indiai
leánykák szelfiztek õrülten a hóesésben. Életükben elõször láttak
havat: sikoltoztak, kacagtak, az arcukat az ég felé tartották, hogy a
hópihék oda essenek, és próbálták õket bekapdosni. Mi, többi
utas megmosolyogtuk õket, a buszsofõr pedig mérgesen sürgette
õket törökül. Senki nem figyelt rá.
Vége
Gulyás Ibolya
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BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ
ÜNNEPSÉG CECÉN
„Ilyenek voltunk, vadak és jók, bûnösök közt is ártatlanok. Ilyenek voltunk, és marad egy jel, amit itthagyunk, ha indulni
kell.” – köszöntötte a népszerû popsláger soraival Király László igazgató úr a Cecei Általános Iskola ballagó diákjait. Majd
folytatta:
– Hiszem, hogy nem véletlen, hogy ezt a dalt énekeltétek a szerenád során, hiszen ezek a sorok minden eddigi évfolyamnál jobban
illettek rátok: vadak voltatok és jók, így, ebben a sorrendben, bûnösök között is ártatlanok, hiszen akkor sem lehetett rátok haragudni, ha tényleg megérdemeltétek volna. Ilyenek voltatok, ilyenek vagytok, de nemcsak egy jel marad itt rólatok, hanem sok száz
és száz emlék, amelyekrõl még évek múlva is megemlegetjük
vadságotokat, vagy éppen jóságotokat…
Az igazgatói búcsúszavak után Markó Viktor verssel, Lehota Eszter beszéddel búcsúzott a végzõsöktõl a 7. évfolyam nevében.
Horváth Lilla nyolcadikos tanuló emlegette fel az elmúlt évek vidám emlékeit a ballagók részérõl búcsúbeszédében. Ezután az
igazgató úr egy-egy virágcsokorral köszönte meg a végzõs osztályok szülõi közösségi tagjainak az elmúlt években nyújtott segítségét.

Iskolánkban hagyomány, hogy a ballagási ünnepség után kerül
sor tanévzáró ünnepélyre. A Cecei Általános Iskolában a 20162017-es tanévben 15 tanulócsoportban, 250 tanuló végezte tanulmányait. A pedagógiai munkát 23 pedagógus, gyógypedagógus és
utazó szakemberek látták el. Idén is több helyi rendezvény meg-

szervezésében vettek részt az iskola pedagógusai és diákjai. Nemzeti ünnepeinkrõl diákjaink nemcsak az iskolában, hanem a községi ünnepélyek során is megemlékeztek. Ezek mellett sok egyéb
rendezvényt tudtunk megszervezni, illetve biztosítani a diákjaink
eljutását ezekre. Tehetséges diákjaink – lelkes pedagógusaiknak
köszönhetõen – idén is nagyon sok helyi, térségi, megyei és országos versenyen vettek részt, öregbítve iskolánk hírnevét. Több
mint 40 versenyen, vetélkedõn szerepeltek többek között Székesfehérváron, Dunaújvárosban, Szekszárdon, Sárbogárdon, Mezõfalván, Pálfán, Alapon, Sárkeresztúron, Seregélyesen, Szabadbattyánban. De eljuthattak diákjaink olyan távolabbi városokba
is, mint Budapest, Tatabánya, vagy Mezõtúr. A sok rendezvény és
verseny mellett egész évben biztosítottuk a lehetõséget diákjaink
számára a mûvészetoktatásban is, a helyi énekkar, illetve a Violin
Mûvészeti Alapiskolával együttmûködve a zongoraoktatás keretében. A mûvészeti tevékenységek mellett szakkör formájában lehetõség nyílt kézmûves-, angol nyelvi, természettudományos, kézilabda-, aerobik-, asztalitenisz-, természetjáró- és labdarúgóprogramok látogatására. De lehetõséget teremtettünk az úszásoktatás igénybevételére is. 7. és 8. évfolyamon felvételi elõkészítõ
foglalkozásokkal támogattuk a pályaválasztás elõtt álló diákokat.
Gyermekeink egész napos oktatása a napközis és tanulószobai
csoportok megszervezésével valósult meg. Iskolánk ebben a tanévben is biztosította a történelmi egyházaknak a hitoktatás tárgyi
feltételeit, a jogszabályoknak megfelelõen immár 1–8. évfolyamon.
A tanévzáró keretében a végzõs diákok búcsúztatása mellett két
olyan pedagógustól is búcsút vettünk, akik munkájukkal több évtizeden keresztül szolgálták a Cecei Általános Iskolát, de a jövõ
tanévben már nyugdíjasként élvezik a jól megérdemelt pihenést.
Borostyán Istvánné Magdi néni hivatalosan az elmúlt tanév 2. félévében, 2017. február 1-jén vonult nyugállományba, így ezért
most került sor a búcsúztatására. Borostyánné Magdi 1987-tõl
dolgozott az intézményben mint tanító és gyógypedagógus. Nyugdíjba vonulásáig nagy kitartással és magas szakmai színvonalon
látta el ezt a kihívásokkal teli és sokszor nagyon nehéz feladatot.
Nagy Ferencné Ibolya néni 2017. december 31-étõl vonul nyugállományba, de felmentési idejét már 2016. szeptember 1-jétõl
megkezdi, tehát a jövõ tanévet már nem kezdi el intézményünk-
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ben. Ibolya 1977. augusztus 1-jén állt munkába Cecén és most,
2017-ben, sikerekben és szép emlékekben gazdag 40 év után
mond búcsút az iskola falainak. A Cecei Általános Iskolában a
hosszú évtizedek alatt több generációnak adta át sikeresen tudását a matematika és fizika tantárgyak területén. Oktatómunkája
mellett komoly nevelõmunkát is végzett, amit bizonyít az a sok diákcsoport, amelyet osztályfõnökként vezetett. Mindkét búcsúzó
kollégának nyugodt és sikerekben gazdag nyugdíjas éveket kívánunk!

A szombat délelõtti programot a kitûnõ tanulmányi eredményt
elért diákok jutalmazása, illetve a végzõs diákok elismeréseinek
átadása zárta. Intézményünkben 37 diák ért el kitûnõ tanulmányi
eredményt, amiért cserébe jutalomkönyvet vehettek át az igazgató úrtól. A végzõs diákok közül szintén könyvjutalomban részesültek a kiemelkedõ közösségi munkát végzõ, a versenyeken jó
eredményeket elérõ tanulók. A Jó tanuló – jó sportoló díjat idén
Csányi Árpád vehette át, aki atlétika sportágban elért sikerei és jó
tanulmányi eredménye alapján kapta meg az elismerést. A Kamasz Alapítvány díját és a vele járó 50.000 forintos pénzjutalmat
Redzsepi Erzana vehette át, aki az elmúlt 8 évben sikeresen képviselte iskolánkat több helyi, megyei és országos versenyen, továbbá az intézmény által szervezett programoknak, rendezvényeknek aktív szervezõje, segítõje volt. A Menyhárt Ferenc úr által alapított Menyhárt-tanulmányi ösztöndíjat 13. alkalommal
adta át az alapító. Az idei díjat Horváth Lilla vehette át, aki a 8 év
alatt tanúsított példamutató magatartásáért, kiemelkedõ szorgalmáért, aktív közösségi munkájáért vehette át a díjat. Iskolai tanulmányai során területi, megyei és országos megmérettetésen eredményesen képviselte a Cecei Általános Iskolát, szorgalmával,
eredményeivel öregbítette iskolánk hírnevét, aktív tagja a cecei
katolikus egyháznak is.
A díjátadások után Király László igazgató úr kellemes pihenést,
tartalmas és élvezetes vakációt kívánt a diákoknak a nyárra.
Cecei iskola

A Mészöly Géza Általános Iskola aulája június 19-én varázslatosan átalakult: egyik színhelye lett a reneszánsz tábornak. Iskolánkban idén elõször szerveztük meg a reneszánsz tábort, ahol kicsik és nagyok együtt egy kellemes és programokban igen gazdag
hetet tölthettek el.
Az aula minden reggel egy fontos állomás volt, hiszen az aznapi
programokat itt beszéltük át, itt zajlott minden nap a korhû ruhák
bemutatója, nagyon szívesen öltöztek be a gyerekek az elsõsöktõl
kezdve a hetedikesekig. 51 diák érezhette jól magát a héten, június 19-étõl 23-áig, három csoportban.
Választottunk a táborozók közül királyt, királynõt és udvari bolondot is, akik kaptak ruhát és egész nap az udvarnép között jöhettek, mehettek. Az idõ nagyon kedvezett nekünk, a parkunkban még vízipisztolycsatát is vívtunk, majd strandon éreztük magunkat, mert a szivacsokon még pihenhettek is a megfáradt küzdõk.
A termek átalakultak mûhelyekké, ahol a pénteki nagy gálára készítettek a gyerekek címert, pajzsot, bajvívórudat, a lányok szép
fejdíszeket, karkötõket, legyezõket és nyakláncokat. Gyakorlatozhattak a lovagi tornára, kint az udvaron az íjászat kapott teret,
reneszánsz táncot tanulhatott mindenki, melyet pénteken mutattak be a csoportok. Eközben az aulában egy hatalmas vár készült –
természetesen ezt is a gyerekek készítették tanári segítséggel –,
melyet a táborozók már az elsõ napon birtokba vehettek és reneszánsz történeteket nézhettek a bekészített monitoron.
Minden csoport a hét elején kapott egy reneszánsz mesét, melyet
dramatizálni kellett, és pénteken, a gálán bemutatták a mesejelenetet.
Iskolánk tankonyhája is megtelt kis kuktákkal, akik mézeskalácsot süthettek, majd kidíszíthették kedvükre.
Jártunk Simontornyán a várban, ahol sisakokat és gyûrût gyártottak a gyerekek az idegenvezetõ segítségével, megépíthették a
simontornyai várat papírdobozból. Fantasztikus hangulatú kirándulás volt.
Eljött a várva várt péntek, de nem azért, mert a tábor végét vártuk, hanem azért, mert jöhetett a rengeteg felhõtlen játék, küzdelem, rollerezés, vízibombák, mocsárjárás, lovagi tornabemutató.
Mindenki jelmezt vehetett fel, az aula megtelt udvarhölgyekkel,
lovagokkal, udvari bolondokkal.
Az ebéd mindenki számára meglepetés volt, hiszen kézzel ehették meg a gyerekek, ami ebben a korban már nem illõ, de a reneszánsz korban igen.
Délután lakomához készülõdtünk, táncoltunk, és a jelenetet mutattuk be, hosszú asztalt terítettünk, az asztalfõre ültettük a választott királyt és királynõt, majd emléklapokat és egy kis ajándékot osztottunk a táborozóknak, hogy felejthetetlenné tegyük az
együtt töltött kellemes napokat.
Mit kívánhatnánk mi, szervezõ tanárok? Jövõre veletek ugyanitt!
Szénásiné Szabó Marianna

A Bogárdi Tévé mûsorrendje
KEZDÉS: 1, 8, 12, 19 ÓRAKOR.
Részletek a futószövegben.
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Hírek az alsószentiváni iskolából
Június 9.: Hivatalosan is egyházi iskola lettünk!
E napi keltezéssel érkezett meg az a határozat, melynek értelmében: „Az Emberi Erõforrások Minisztériuma oktatásért felelõs
államtitkára átruházott hatáskörben döntött a Cecei Általános
Iskola Alsószentiváni Tagiskolája fenntartói és mûködési jogának a Székesfehérvári Egyházmegye részére történõ átadásáról.
A döntés értelmében a Tankerületi Központ KLIK/065/1861/2017 iktatószámon felterjesztett javaslata alapján Államtitkár
úr meghozta döntését, melynek értelmében a fenntartói jog átadását engedélyezi.”
Nagyon sokan, nagyon sokat dolgoztunk annak érdekében, hogy
ez a döntés megszülethessen! Ismételten köszönjük minden támogatónk és partnerünk segítségét, akik kiálltak mellettünk!

Június 13., délelõtt:
A Fatimai Szûzanya búcsúján jártunk

Lehetõséget kaptunk arra is, hogy biztató üdvözleteket, üzeneteket küldhessünk olimpikonjaink számára azon a hatalmas üzenõíven, amit István bácsitól kaptak a gyerekek. Mint megtudtuk,
az üzeneteket a téli olimpián szereplõ sportolóink számára fogja
az õsz folyamán nagykövetünk eljuttatni.
A nap végén István bácsi megköszönte, hogy itt lehetett, jólesett
hallani, hogy mindig szívesen jön iskolánkba. Mi is köszönjük azt
a programot, amit biztosított tanulóinknak, természetesen a jövõ
tanévben is visszavárjuk!

Június 17.: Ballagás

1917. június 13-án, 100 évvel ezelõtt jelent meg második alkalommal a portugáliai Fatima település közelében, az Iria völgyében
Szûz Mária három pásztorkodó gyermeknek. Májustól októberig
6 alkalommal jelent meg Mária a gyerekeknek, s a jelenések emlékére településünk kegyhelyén is búcsúnapokat tartanak ezekben
a hónapokban. Iskolánk tanulói közül természetesen több diák is
részt vett az alkalmon, ezúttal az 5. és 6. osztályos hittanosok. Voltak, akik ministráltak, többen a körmenetben vállalták a mécseshordozók szerepét. Isten szabad ege alatt, gyönyörû idõben és
környezetben számos hívõ tisztelte meg ez alkalommal a templomot, alsószentivániak, környékbeliek és távolabbról érkezõk egyaránt.

Június 13., délután:
Olimpiai futás Kovács Istvánnal
„Célom, hogy olyan akciókat szervezzek a gyerekeknek, amelyek
során megismerkedhetnek a mozgás és a természet szépségeivel,
vagyis a két fõ csodával, amit a futás kínál az embereknek.” – olvashatjuk Kovács István Mikulás-nagykövet hitvallását honlapján, aki régi visszatérõ vendégként járt iskolánkban, hiszen már
több alkalommal szervezett számunkra Mikulás-, illetve Nyuszi-futást. A diákhét sportdélutánján azonban az olimpiai mozgalom volt a futás központi témája, amelynek szintén elkötelezettje
István.
A program fõ része természetesen futás illetve, kocogás volt (vérmérséklettõl és testtömegtõl függõen) az olimpiai játékok tiszteletére. Mellette azonban kaptunk részletes élménybeszámolót a
kínai olimpiai lángfutásról is. Aki kívánta, készíthetett emlékfotót a kínai fáklyával (természetesen mindenki kívánta).

Az iskolai ünnepek számos bensõséges pillanatot tartogatnak a
számunkra. A rendezvények közül talán a ballagás a legmeghatóbb, amikor az esedékes tanév végén elbúcsúztatjuk a nyolcadik
osztályosokat. Az idei ballagás is nagyon szépen sikerült. Az ünnepély kezdetén a ballagók végigvonultak a szépen feldíszített
osztályokban, a folyosón, majd az udvaron is. A Himnusz, majd az
iskola zászlójának átadását követõen minden ballagó diák elfoglalhatta helyét és élvezhette a számukra összeállított mûsorcsok-
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rot: a ballagóktól elköszöntek a 7. osztályosok, s a település képviseletében Husvéth
Imre polgármester úr, az iskola képviseletében Pribék Erika, valamint az 1-2. osztály
is kedveskedtek egy kis elõadással. A nyolcadikosok búcsúja és a tanáraikhoz, osztályfõnökükhöz, szüleikhez intézett köszönetnyilvánítása, a búcsúzóul kapott, szárnyra
bocsátást jelképezõ léggömbök feleresztése, majd az osztályszalag felkötése után a
hozzátartozók, rokonok átadhatták virágaikat. Végül Vágásiné Madarasi Anett osztályfõnök és Pribék Erika igazgatóhelyettes kikísérte a ballagókat iskolánk kapuján. A
nyári feltöltõdés után a középiskolákban lehet bizonyítani a rátermettségét mindenkinek!

Június 19-20.: Kirándulás a Bakonyban

Hagyományainkhoz híven az idei tanév vége sem maradhatott el osztálykirándulások
nélkül. A sort az 5. osztályosok kezdték, akik kétnapos kikapcsolódásra ruccantak ki a
Bakonyba. Elsõ napjukon a Sobri Jóska kalandparkot látogatták meg. A kalandparkban számos programlehetõséget vehettek igénybe a gyerekek, mint pl. bakonyi túra,
sportpályák, kalandvár, fûzlabirintus, tutajok és vízi akadálypályák használata, állatsimogató, gokart, erdei drótkötélpályák stb.

A második napon a királynõk városát, Veszprémet
látogatták meg, ahol a
vadasparkban testközelbõl
szemlélve tanulmányozhatták azokat az állatokat,
melyekkel eddig általában
csak a természetismereti
tankönyvekben vagy az ismeretterjesztõ filmekben
volt alkalmuk a gyerekeknek találkozni. A kis kiruccanást nagyon élvezték a
tanulók, rengeteg minden
érdekelte õket az állatok
életmódjáról, a vadaspark
kialakításáról egyaránt.
Kiss Attila
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A török basa
Akkor történt, amit most elmondok, amikor
a török volt az úr Magyarországon. Valamelyik nagy háború után volt: a törökök mentek
vissza a hazájukba, s amerre áthaladtak, falukat, városokat gyújtottak fel, asszonyokat,
férfiakat, de még gyermekeket is elvittek
Törökországba, szomorú rabságba.
A többi közt Törökországba került egy
kisfiú is. Ezt a török
császár udvarába vitték, ottan nevelõdött
fel. A török császár
megszerette az ügyes
fiút, katonának nevelte, s az isten úgy
felvitte a dolgát,
hogy basa lett belõle.
Telik-múlik az idõ,
megházasodik egyszer a magyar fiú, s
Isten megáldja gyermekkel. No, ha megáldotta, dajka is kellett a gyermek mellé.
Mikor éppen dajkát
kerestek, arra vetõdött egy öreg magyar
asszony, azt a basa mindjárt felfogadta dajkának, hadd legyen az õ gyermekének magyar
dajkája. De ugyancsak meghagyta az asszonynak, hogy jól vigyázzon a gyermekre, még a
szél fúvásától is õrizze, mert különben így
meg úgy megbünteti.
Hiszen dajkálta az öregasszony, ahogy tõle kitelt. De egyszer a gyermek megbetegedett,
sírt éjjel-nappal, nem tudta elcsitítani.
– Istenem, Istenem – tûnõdött magában az
öregasszony –, mivel tudjam elcsitítani ezt a
gyermeket? Ha meghallja az apja a sírását,
vége az életemnek!
Mit gondolt, mit nem magában, elkezdett
énekelni a gyermeknek:
Csicsija, babája, szép török fiúcska!
Nekem is volt egyszer szép kicsi fiacskám, elvitte
a török, szép piros hajnalban, hajnal hasadásban.
Most is megismerném, ha elémbe jönne, karja
fehérjérõl, fehér szemölcsérõl.
Hallotta ezt a nótát a basa felesége, aki értett
magyarul. Szalad az urához, s mondja, hogy
mit énekel az öregasszony.
– Ez az én édesanyám! – kiáltott a basa, s
szaladott ki az öregasszonyhoz.
– Anyám, édesanyám, lelkem édesanyám,
nézzen a szemembe, megismer-e engem?
Mondotta az öregasszony:
– Megismerlek karod fehérjérõl, fehér szemölcsödrõl.
Ott mindjárt felgyûrte az inge ujját a basa, és
ím, rajta volt a karján a fehér szemölcs. Ott
mindjárt egymás nyakába borultak, végehossza nem volt ölelésnek, csóknak.
Így volt, igaz volt, vége volt.
Forrás: egyszervolt.hu
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KÖZÖSSÉG / A MI VILÁGUNK

LENGYEL KÜLDETÉS
A Sárréti Csókavirág Népi Együttes megtisztelõ meghívásnak tesz eleget augusztus 18-a és 26-a között: Lengyelországban, Zakopanéban képviselik Sárbogárdot és hazánkat a hegyi népek folklórfesztiválján, mely a világ legrégebbi, 50
éves múltra visszatekintõ népmûvészeti rendezvénye. 19 nemzet táncosai, énekesei, zenekarai vesznek részt ezen a népi hagyományokat õrzõ és bemutató
eseményen, mely verseny is egyben.

2017. június 29. Bogárd és Vidéke

BEHÍVÓ

A város több pontján is aszfaltoztak a közelmúltban: az új aradi emlékparknál
(a munkaügyi központ mögött) járda készült és folyóka, az óvodánál kijavították a nagyobb kátyúkat, és a leglátványosabb, hogy a Kereskedelmi és Hitelbank, virágbolt, ékszerüzlet, ügyvédi irodák, biztosítók, fodrász, cukrászda határolta parkolót teljesen megújították az önkormányzat egy elkülönített pénzügyi keretébõl. Az összevissza, kátyús, sáros parkolóhely immár aszfaltos, felfestett parkoló, külön járdával.
A munkákkal a dunaújvárosi Alap-Ép Kft.-t bízta meg az önkormányzat, mely
sok sárbogárdi munkavállalót alkalmaz, és gyorsan, precízen bonyolította le a
kivitelezést.
Az önkormányzat a jövõben tovább szeretné bõvíteni a jelenleg szûkös parkolási lehetõségeket a központban, anyagi ereje szerint.

Vannak szép és csúnya szavak. Érdekes játék összeszedni a legszebb szavakat. Kosztolányi Dezsõ, a
költõ elsorolta, hogy szerinte melyik a tíz legszebb
magyar szó. Ilyenek vannak köztük, hogy anya, õsz,
csók, vér, szív. Miért épp ezek? Nyilván a jelentésük,
a hangzásuk miatt. Más felmérések a szellõ, tündér,
álom szavakat sorolták ide. Iskolákban megkérdezték a diákokat, mely szavakat tartják a legcsúnyábbaknak. Itt is érdekes lista alakult ki. Elnézést kell
kérnem, hogy ide iktatok néhány díszpéldányt: szar,
buzi, bunkó, büdös stb. Nem gyõzök álmélkodni a
nyelv színpompáján, gazdagságán, hogy a végleteket is ilyen árnyaltan képes kifejezni.
Úgy látszik, vannak a közvélekedés szerint pozitív
és negatív hangulatú szavak, de más részrõl az egyén
világában is van egy saját szótár ebbõl a szempontból. Nálam például itt a címben szereplõ behívó szó
az egyik legnyomasztóbb, legtragikusabb jelentésû
fõnév. Gyermekkorom baljós éveit idézi, a katonavonatok, sebesültvonatok, a hozzátartozó életéért
reszketõ családok, háborús hírek idejét. Amikor az
életerõs férfiak jelentõs része egyenruhában várta a
halálát a Föld valamely távoli pontján fegyverrel a
kezében egy lövészárokban, akik pedig még nem
voltak katonák, minden percben lesték, mikor csap
le rájuk és a családjukra a végzet, mikor kézbesíti a
postás a behívót. Ez egy rövid levélke volt, amelyben a címzettet felszólítják, hogy megadott idõpontban és helyen jelenjen meg katonai szolgálati
kötelessége teljesítése érdekében. A mi akkori családunkban egy rémszó volt ez, akármikor bekövetkezhetõ, elháríthatatlan sorscsapás, amely úgy lebegett a fejünk fölött, mint egy sötét felhõ. Nem is
tudom, hányszor kapott behívót az apám. Behívták,
amikor a nagyhatalmak visszaítélték Magyarországnak a Felvidéket (Komárom, Losonc, Kassa),
behívták Kárpátalja visszacsatolásakor (Ungvár,
Munkács, Beregszász), ott dobbantak bakancsos
léptei az útra szórt virágszõnyegen, a magyar lakosság tízezreinek egzaltált örömujjongása közepette
Észak-Erdély visszahonosításakor (Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely), és megkapta a behívót a
Délvidék csatolásakor (Szabadka, Zombor, Újvidék). Amikor a megszállások lezajlottak, mindannyiszor hazaengedték az apámat, mint két kisgyermek apját, beteg feleség férjét.
Úgy emlékszem, jött behívó, amikor Magyarország
belépett a második világháborúba. De amikor csapataink a németek oldalán Moszkváig szorították a
szovjet hadsereget, nem volt szükség ilyen öreg vitézekre, hazaengedték. Ellenben 1943-ban, amidõn
megfordult a háború menete, a Don-kanyarnál magyar katonák tízezreinek csonttá fagyott hullái árán
elkezdõdött a visszavonulás, akkor megint jött a cédula. Tudtuk, melyik vonattal jön apám a gyárból,
eléje szaladtam, hogy megvigyem neki a hírt. Komoran bólintott, nem érte váratlanul. Ezután már
nem jöhetett haza, együtt hátrált a magyar sereggel
Németországig, Hitler öngyilkosságáig.
Több behívót nem hozott nekünk a postás. Apám
hazatértének Odüsszeiája, több éves hadifogsága
már nem tartozik írásunk témakörébe.
Hogy ez a generáció mit szenvedett, arról a mai embereknek fogalma sem lehet. Mégis hazajöttek sokan megfeketedve, és felneveltek bennünket. Számunkra, akkori gyerekek számára is sötét évek voltak a háború évei.

Hargitai–Kiss Virág

L. A.

A Csókavirág mûvészeti vezetõje és koreográfusa, Iker Józsefné Györgyi korábban más együtteseivel már szerepelt a rendezvényen – innen a személyes
kapcsolat a fesztivál szervezõjével, aki idén kifejezetten olyan karakterû csapatot vár, mint a sárbogárdiak. A Csókavirág, kiegészülve a Paksi Tehetség Táncmûhely fiataljaival, 32 fõs tánckarral utazik Lengyelországba, az 5 tagú Sutytyomba zenekar kíséretével.
A program keretében lesz úgynevezett tájolás: kisvárosokba, falvakba mennek
az együttesek bemutatni a különbözõ vidékek népi örökségeit. A sárbogárdiak
itt szatmári, bukovinai, rábaközi, kalotaszegi és boncidai magyar táncokkal mutatkoznak be.
28 perces fõ mûsorszámuk a decsi templomnál játszódó jelenet, amiben a sárbogárdiak a sárközi népek, akikhez vendégségbe jönnek madocsaiak és bogyiszlóiak, s ebbõl nagy mulatság kerekedik. Vetített archív fotók is színesítik elõadásukat. Lassú és friss csárdás, eszközös ugrósok, polgári táncok szerepelnek repertoárjukon.
A felkészüléshez kitartást, a külföldi fellépéshez pedig sok sikert kívánunk a
néptáncos küldöttségnek!
Hargitai–Kiss Virág

REFLEKTOR
LÁMPAOLTÁS
Miután a jó szó és a rendõri intézkedés hatástalannak bizonyult, az esti, éjszakai
hangoskodás és randalírozás megoldására lekapcsolják a villanyt a piacon a
nyári idõszakban. (Korábban már bevált ez a módszer a bandák távol tartására,
de aztán voltak lakók, akik hiányolták az éjszakai lámpafényt.) Remélhetõleg
ez a beavatkozás ismét kellõ eredményt hoz, és nyugalmat a környékbeli lakóknak.

ASZFALTOZÁSOK A KÖZPONTBAN
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VÉGE, VÉGE, VÉGE MÁR!
A 2016-2017. évi bajnokságot áttekintõ sorozat következõ csapata a megyei II. osztályban szereplõ Sárbogárd II. csapata.
A bajnokságra felkészülés fõ célja volt az
újonnan érkezõ játékosok (Huszár D.,
Berta J., Szopori G., Halasi G., Gazsó D.,
Fésû M.) beépítése.
Az õszi szezon nem az elképzelések megvalósulását és a játékoskeret megerõsödését mutatta. A három gyõzelem, három
döntetlen és hét vereség a tabellán a 10.
helyhez volt elegendõ. Ez a teljesítmény
várakozáson alulira sikerült. A tavaszi
idény hasonló képet mutatott, és nem volt
meglepetés a tabella alsó régiójában történõ elhelyezkedés. Pajor László, a csapat
edzõje a gyenge szereplés okaként el-

mondta, hogy a csapat nem tudott állandó
jó formát mutatva játszani, csak felvillanásai voltak. A sikertelenség oka között jelentõs szerepet játszott a helyzetek kihasználásának alacsony százaléka.
Pozitívumként lehet elmondani, hogy a
megyei I. osztály „elõszobájaként” a fiatalok fejlõdését jól szolgálja a II. osztályban
való szerepelés.
A bajnokságban Brúzsa Sándor Patrik,
Vagyóczki Patrik, Kacz Sándor, Rigó
László, Dombi Zoltán, Nagy Tamás, Pajor
László, Somogyi László, Vámosi Dávid,
Gráczer Bálint, Krajcsovics Péter, Pajor
Tamás, Molnár Márk, Lakatos Áron, Szabó Zoltán, Huszár Dávid, Horváth István,
Bartók Zoltán, Berta János, Szopori Gá-

bor, Juhász Gábor, Szakács Sándor, Demeter Dávid, Sükösd Gergõ, Vámosi Gábor, Halasi Gábor, Hegedûs György,
Gazsó Dániel, Fülöp Tibor, Kimiti Zoltán,
Dascal Szilárd Roland, Fésû Máté, Mádi
László, Nagy Ármin, Lajtos András lépett
pályára.
Tabella
1. Ikarus–M.hegy 26 22 1

3 108 26 82 67

2. Kisláng

4 109 30 79 60

26 19 3

3. Enying

26 14 4

8 91 54 37 46

4. Sz.egyháza

26 14 4

8 76 54 22 46

5. Seregélyes

26 13 5

8 50 40 10 44

6. Káloz

26 11 8

7 45 40

7. P.szabolcs

26 11 2 13 48 74 -26 35

8. Adony

26 9 6 11 54 60

9. LMSK

26 9 5 12 48 68 -20 32

10. Besnyõ–
Iváncsa II.

26 9 4 13 61 70

5 41
-6 33

-9 31

11. Sárbogárd II. 26 7 5 14 44 69 -25 26
12. Ráckeresztúr 26 6 5 15 34 74 -40 22
13. N.karácsony 26 5 4 17 44 93 -49 19
14. Rácalmás

26 2 6 18 33 93 -60 12

Ráckeresztúrtól -1 pont levonva.
15. Besnyõ (Kizárva)
16. Nagylók (Kizárva)
Szántó Gáspár

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Sárbogárd SE pályázatot hirdet
az egyesület arculatának megtervezésére.

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON,
ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN,
SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén
az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán
a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián 0–24 óráig.
A Bogárdi TV és a hirdetésfelvétel a szerkesztõségben mûködik, melynek elérhetõségei: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900, e-mail: bogardesvideke@gmail. com, nyitva: H–P 8–17 (nyáron
8–16). Mûsoraink megtekinthetõk internetes oldalunkon keresztül is (www.bogardesvideke.hu). Hírekrõl, eseményekrõl
a Bogárdi TV futószövegében és a Hírház
facebook-oldalán is tájékozódhatnak.
Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a
szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000,
LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

A csapat színe, zászló, címer és csapatereklyék (sapka, sál, kitûzõ).
A pályázat 1–3. helyezettjei díjazásban részesülnek.
1. helyezett: örökös bérlet, 2. helyezett: 3 éves bérlet, 3. helyezett:
1 éves bérlet az egyesület valamennyi hazai rendezvényére.
A pályázat leadási határideje: 2017. június 30.
A pályázat benyújtásának helye:
e-mail: nagy.laszlo@szegletkogeneral.hu

BOGÁRD KUPA 2017
KISPÁLYÁS LABDARÚGÓTORNA
2017. július 15., szombat, Sárbogárd SE
sporttelep
2 pálya, max. 16 csapat, 2x12 perces meccsek
Nevezési díj: 14.000 Ft
Jó hangulat, szórakozás, komoly díjazások!
BÜFÉ a helyszínen!
További részletes információ a facebook eseménynél
Jelentkezni lehet: Rehák Tamás – 06 (30) 484 1289
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Fagylalt és jégkrém: mi a különbség?
A jégkrém a fagylalt mellett a nyári hónapok meghatározó édessége, azonban meglepõen keveset tudunk róla. Konzervatív hozzáállásunk az ízválasztásban is tetten érhetõ, hiszen a trónról évtizedek óta letaszíthatatlan
a vanília, a csoki és az eper. A TÉT Platform (Táplálkozás, életmód, testmozgás Platform Egyesület) szakértõi segítséget ad, hogyan legyünk bátrabbak a jégkrémfogyasztásban!
Az utóbbi években egyre több jégkrémet eszünk. Míg az évtized elején
mindössze 3,5 liter volt az átlag évente, a legfrissebb adatok szerint mára
elértük az öt litert fejenként. Bár ez a szám a fagylaltfogyasztást nem tartalmazza, még így is jelentõs az elmaradásunk az európai átlagtól, és persze meg sem közelíti a világcsúcstartó új-zélandiak nyalakodását, akik
évente közel 30 liternyivel hûsítik magukat. A lista második helyén az
Egyesült Államok áll 21 literrel, õket Ausztrália követi 18 liternyi éves fogyasztással. A sereghajtó Indonézia és India lakosai viszont mindössze
egy deciliternek megfelelõ mennyiséget, azaz nagyjából két darab jégkrémet fogyasztanak el évente.

FAGYLALT ÉS JÉGKRÉM: MI A KÜLÖNBSÉG?
Sokszor egymás szinonimájaként használjuk ez a két szót, pedig van különbség a fagylalt és a jégkrém között. Ha csak egyszerûen akarjuk megfogalmazni, a jégkrém nem más, mint csomagolt fagylalt. Azonban a két finomság sok minden másban is különbözik. A fagylalt jellemzõen a fogyasztás helyszínén, cukrászati
technológiával, fõzve, fagylaltporból, vagy sûrítménybõl, esetleg kézmûvesmódszerrel készül és speciálisan fagyasztják. A jégkrémet jellemzõen nagyobb üzemekben, tiszta alapanyagokból – például tej, tejszín, zsiradék, gyümölcsök –, hõkezeléssel és legtöbbször homogénezéssel (a massza egységes állagúvá tételével) állítják elõ, majd hûtött állapotban habosítják. A csomagolást tekintve lehet egyesével, adagonként csomagolt, de készítenek családi, úgynevezett „take
home” kiszereléseket is.
A fagylalt talán a legnépszerûbb nyári édesség, számtalan ízesítést kóstolhatunk meg, és egyre elterjedtebbek azok a termékek is, melyek cukor, vagy allergizáló
anyagok, például tejfehérje nélkül készülnek. De mitõl lesz igazán finom a fagylalt? Az alábbi cikkünkben mindent megtalál errõl az ízletes édességrõl!
A Magyar Élelmiszerkönyv összesen hétféle típusát sorolja fel. A tejjégkrém fõ összetevõje a tej, vagy tejfehérje tartalmú termékek és a legtöbbször tejszínbõl
származó tejzsír. Fontos, hogy a tejzsíron kívül másféle zsiradékot nem tartalmazhat és vizet sem használhatnak fel a készítéséhez. A tejes jégkrém csak zsírtartalmában tér el ettõl, míg a tejes gyümölcsjégkrémben a tej mellett legalább 15 százalék gyümölcsöt találunk. A gyümölcsjégkrémek esetén már nincs a zsírtartalomra vonatkozó elõírás, de a gyümölcstartalomnak legalább 15 százalékosnak kell lennie. A sorbet (szorbé) viszont nem tartalmazhat hozzáadott zsiradékot, és
gyümölcstartalmának néhány kivételtõl eltekintve el kell érnie a 25 százalékot.
Azonban a boltokban sokszor két másik típussal, a jégkrémmel és a vizes jégkrémmel találkozunk. Elõbbi meghatározó összetevõi a fehérje és a zsiradék, amely
származhat tejbõl, de lehet növényi eredetû is, míg az utóbbi nem tartalmaz hozzáadott fehérjét, vagy zsiradékot.

MIT MOND A DIETETIKUS A JÉGKRÉMEKRÕL?
A táplálkozási szakemberek az édességeket, jégkrémeket és süteményeket csak mérsékelt mennyiségben ajánlják a kiegyensúlyozott étrend részeként. Bár a
fagyi mellett a jégkrém is erõsen szezonális fogyasztású termék, valóban nem ajánlatos túlzásba esni és naponta, vagy akár naponta többször enni belõle. Okos
választással azonban mindenki, még a fogyókúrázók is megtalálhatják az étrendjükbe illõ csemegét.
Heti 1-2 alkalommal akár a jégkrém is beleférhet a diétába, nem mindegy azonban, hogy milyet eszünk.
Elsõként azonban a jégrémek két alapvetõ összetevõjérõl, a tejzsírról és a tejfehérjérõl nyilatkozott Antal Emese dietetikus, szociológus, a TÉT Platform Egyesület
szakmai vezetõje:
– A tejzsír alacsony koleszterintartalmú, és a szervezetünk számára fontos összetevõket, így például foszfolipideket, karotinoidokat és nyomokban vitaminokat is
tartalmaz. Fõ elõnye azonban a rendkívül könnyû emészthetõsége és felszívódása, ami remek energia- és tápanyagforrássá teszi. A tejfehérje fõleg kazeinbõl áll,
szervezetünk számára létfontosságú aminosavat tartalmaz, és szintén könnyen emészthetõ. Azonban vannak olyanok, akik allergiásak a tejfehérjére, és növekszik azok száma is, akiknek a tejcukor okoz problémát. Õk a tejet nem tartalmazó, vagy a vizes jégkrémeket biztonsággal fogyaszthatják, de találnak kifejezetten
laktóz-, vagy tejfehérjementes, szójatejjel készített jégkrémeket is.

MI A HELYZET A CUKORRAL?
A fagylaltokhoz, jégkrémekhez a cukor ugyanúgy hozzátartozik, mint a nyárhoz a meleg. A szakértõk ajánlásai szerint napi energiafogyasztásunk legfeljebb tíz
százaléka származhat cukorból, ami egy egészséges felnõtt esetén körülbelül 40-50 grammot jelent. Ebbe idõnként – hetente néhányszor – akár a jégkrém is beleférhet, és a szakember szerint okos választással itt is kedvezhetünk egészségünknek:
– Nézzük meg a címkét, mivel a tudatos gyártók az alapanyagok mellett az energiatartalmat és az egyes tápanyagok részletes mennyiségét is feltüntetik. Sõt, néhány éve hazánkban is elindult egy önkéntes vállalási program, melynek keretében a gyártók élelmiszereik cukortartalmát is csökkentik. Errõl bárki tájékozódhat
a www.egyuttafogyasztokert.hu oldalon. Itt találunk olyan gyártót, amely vállalta, hogy jégkrémei transzzsírsav-tartalmát minimálisra csökkenti, de olyat is,
amely a gyerekeknek ajánlott termékeinek adagonkénti energiatartalmát 110 kcal-ban, míg cukortartalmát tíz dekagrammonként 20 grammban maximálja.
A dietetikus szerint két dologra érdemes még figyelni a jégkrémek esetén. Ha a csomagoláson „light” jelölést látunk, akkor az a termék tartalmazhat kevesebb
cukrot, vagy zsírt – hogy melyik mennyiségét csökkentették, az a címkérõl derül ki, de abban biztosak lehetünk, hogy legalább 30 százalékkal kevesebb van benne. Végül pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a jégkrém nagyon érzékeny áru, ezért semmiképpen se vegyünk meg sérült csomagolású, esetleg felolvadtnak és
újrafagyottnak tûnõ terméket.
Forrás: TÉT Platform
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NAGYMAMA RECEPTJEI
ALMÁS TÖLTÖTT
CUKKINI

JUHTÚRÓVAL
TÖLTÖTT SÜLT TÖK

Hozzávalók: 2 közepes db cukkini, 1 db kisebb csirkemellfilé, 1 db tyúkhúsleveskocka, 1 kis db vöröshagyma, 2 kis db savanykás alma, 1 db tojás, 1 dl tejföl, 7 dkg reszelt trappista sajt, 1 ek napraforgóolaj,
0,5 db citrom, só ízlés szerint, 5 csipet fekete bors, 1 kk majoránna.

Hozzávalók: 1 közepes db közönséges tök,
125 g juhtúró, 2 db burgonya, 0,5 ek margarin (vagy vaj), 1 db tojás, 2 ek ételízesítõ,
kapor, bors ízlés szerint, 85 g tejföl, 3 dkg
bacon.
A tököt megpucoljuk, kettévágjuk, kimagozzuk, majd az ételízesítõvel feltesszük
fõni. A túl zsenge tököt ne fõzzük teljesen
meg, mert túl puha lesz, és szét fog esni. Ha
megfõtt, külön tálra tesszük. Míg fõ a tök,
elkészítjük a tölteléket. A burgonyákat
megtisztítjuk, majd enyhén sós vízben
megfõzzük. Mikor megfõtt, összetörjük.
Ehhez adjuk hozzá a szétmorzsolt juhtúrót, a tojást és a margarint (illetve vajat).
Készíthetjük úgy is, hogy némi kaprot szórunk bele, és aki kívánja, tehet a masszába
egy kevés sót is, vigyázva, mert a túró maga
is sós.

Egy kisebb fazékban vizet forralunk, beletesszük a leveskockát. Ebben megfõzzük a
csirkemellet. Ha a hús megpuhult, egy tálon kihûtjük. A cukkinik végeit levágjuk,
majd egy hosszú, éles késsel hosszában
kettészeljük. A puha belsõ részt egy tálba
kaparjuk. A vöröshagymát apró darabokra
vágjuk, a kihûlt csirkemellet felaprítjuk.
Egy nagyobb lábasba beletesszük a cukkiniket, és forró, enyhén sós vízzel leforrázzuk. Lefedjük, és legalább 5 percig állni
hagyjuk. Egy lábasban felhevítjük az olajat, majd üvegesre dinszteljük benne a
hagymát. Hozzáadjuk a kikapart cukkinibelsõt, és így sütögetjük tovább pár percig. Ezután tesszük hozzá a felaprított csirkehúst. Sózzuk, borsozzuk, meghintjük
majoránnával. Ezt az egészet jól összesütjük. Amikor langyosra hûlt, hozzákeverjük
a tojást is. A reszelt sajtot és a tejfölt pár
csepp olajjal külön jól összekeverjük. A
forró vízbõl kivesszük a cukkiniket. Jól lecsepegtetjük, majd olajjal megkent sütõlemezre tesszük õket. Az üregekbe halmozzuk a tölteléket és gazdagon megkenjük a
reszelt sajt és a tejföl keverékével. Elõmelegített, jó forró sütõben 15 percig sütjük.
Az idõ letelte után kivesszük a sütõlemezt
(tepsit) a sütõbõl, és a cukkinik tetejét kirakjuk vékony, hámozott almaszeletekkel,
melyet elõzõleg meglocsoltunk citromlével. A cukkiniket visszatesszük a sütõbe
még 15-18 percre, és kisebb lángon addig
sütjük, amíg az alma szép halványbarna
nem lesz. Langyosan kínáljuk.

A málnát hideg vízben jól megmossuk. A
száraz alapanyagokat (liszt, sütõpor, só)
egy nagy tálba tesszük. Erre ráöntjük az
olajat, a vaníliaaromát, a mézet és a forró
vizet. A málnát a legvégén adjuk hozzá.
Óvatosan összekeverjük és gombóccá formázzuk. Szükség esetén még lisztet is adhatunk hozzá. A tésztánkat alaposan meglisztezett deszkára tesszük, kisodorjuk, és
pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk. A sütõt
190 fokra melegítjük elõ. A pogácsáinkat
maximum 30 perc alatt aranybarnára sütjük. Amikor még forró, porcukorba forgatjuk.

KAPROS TÚRÓKRÉM
Hozzávalók: 25 dkg tehéntúró, 2.5 dkg
margarin, 2 ek tejföl, 1 közepes db vöröshagyma, 1 csokor kapor, só ízlés szerint.

A bacont zsiradék hozzáadása nélkül egy
serpenyõben megpirítjuk kissé, majd hozzáadjuk a juhtúrós masszához. A korábban
megfõzött tököt tepsibe tesszük. A tökszeleteket megtöltjük a juhtúrós–baconös
masszával, és 10 percre a sütõbe toljuk.
Kaporral ízesített, borssal megszórt tejfölt
kínálhatunk még mellé, kellemesen kiegészített minden ízt. Ezt a kapros tejfölt akár
rá is önthetjük, mielõtt megsütjük, akkor
megint más ízélményt kapunk.

MÁLNAPOGÁCSA
Hozzávalók: 2 bögre finomliszt, 1 tk sütõpor, 1 csipet só, 85 ml napraforgóolaj, 20
dkg méz, 1 tk vaníliaaroma, 85 ml forró
víz, 170 g málna.

A margarint és a túrót 1-2 órával a készítés
elõtt kivesszük a hûtõbõl, hogy szobahõmérsékletû legyen. A hagymát és a kaprot
finomra vágjuk. Egy tálkában félretesszük
felhasználásig. Egy nagyobb tálkában egynemûvé keverjük a vajat a túróval. Beletesszük a tejfölt és tovább keverjük. Lazítjuk vele a túrókrémet. Ezután belekeverjük a vágott hagymát és a kaprot. Ízlés szerint sózzuk. Hûtõbe tesszük, hogy az ízek
jól összeérjenek.
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FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a 314/2012. (XI. 8.) korm. rendelet 43/A. § (2) a) pontja szerint, valamint Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2017. (V. 4.) önkormányzati rendelete alapján partnerségi egyeztetést kezdeményezek.
A nyilvánosság és a közösségi ellenõrzés lehetõségeinek biztosítása érdekében tájékoztatásul közlöm,
hogy a város hivatalos honlapján (www.sarbogard.hu) a partnerségi egyeztetés során közlendõ dokumentumok elhelyezésre kerültek az erre a célra szolgáló külön felületen (Sárbogárd Településrendezési
Eszközei – Partnerségi egyeztetés menüpont).
A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a partnerek 2017. június 28. és 2017. július 28.
között tehetnek írásbeli javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, javaslatuk, véleményük elküldésével a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal postacímére (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.), vagy
e-mail-címére (pmhivatal@sarbogard.hu).
2017. július 11-én 15.00 órai kezdettel lakossági fórumot tartunk Sárbogárd Város Önkormányzatának dísztermében (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 1.), melyre mindenkit tisztelettel meghívok.
A partnerségi egyeztetésben résztvevõ partner: a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi
Rendelet készítésével érintett településrészen tulajdonnal, lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ természetes személy, adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészen
telephellyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet, Sárbogárdon bejegyzett vagy mûködõ érdekképviseleti
és civil szervezet, valamennyi Sárbogárdon mûködõ elismert egyház.
A partnerségi egyeztetés célja: Sárbogárd Város közigazgatási területére Arculati Kézikönyv (TAK) és
Településképi Rendelet (TKR) készítése van folyamatban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló 314/2012. (XI. 8.) korm. rendeletben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelõen.
Kérem, hogy a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi Rendelet elkészítéséhez észrevételeikkel, javaslataikkal járuljanak hozzá, éljenek a lehetõséggel, akár írásban, akár a lakossági fórumon.

Pénteken az élénk délnyugati
irányú szelet erõs, néhol viharos lökések kísérhetik, majd vasárnaptól északnyugatira fordul
a szél; az északnyugati, jellemzõen mérsékelt erõsségû átlagszél idõnként megélénkülhet.

A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Területi Ingatlankezelési és Zöldterület-karbantartási Osztály
Pécs (7623 Pécs, Szabadság u. 39.) 2017. június 21-én kelt levelével megkereste hivatalomat, mely levélben foglaltak szerint a növényvédelmi tevékenységrõl szóló 43/2010.
(IV. 23.) FVM-rendelet 6. § (5) bekezdésében
elõírtaknak megfelelõen az alábbiakban tájékoztatom a tisztelt lakosságot és az ügyben
érintetteket.
A MÁV Zrt. Pécsi Területi Igazgatóságához
tartozó állomásokon, megállóhelyeken és vonalszakaszokon a pályatesteken és környékükön (állomásokon, állomási vágányokon,
állomások területén, rakterületeken, peronokon, iparvágányokon, vasútvonalakon és
mindezek környékén) a kezelési feladatokkal
megbízott megkezdi a nem kézi erõvel hajtott
géppel történõ kijuttatás technológia alkalmazásával a vegyszeres gyomirtást.
A MÁV-tól érkezett levél tartalma alapján
közzéteszem, hogy Sárbogárd közigazgatási területén a Börgönd–Sárbogárd vasútállomások közötti 28,89 vonalon 2017.
július 3-án végzik a vegyszeres gyomirtást.
A vonat tervezett indulása 5 óra 30 perc, a
feladat befejezése a napi program teljesítésekor esedékes.
A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív
menetrendje és az Unimog (vasúton is alkalmazható, a gyomirtásra átalakított tehergépkocsi) útvonalterve az idõjárási viszonyok
miatt, vagy forgalmi okokból módosulhat
(1–4 nap eltolódás lehet).
Amennyiben napközben az idõjárás (szél,
esõ) nem engedi a munkavégzést, úgy a
gyomirtást éjszaka is végzik.
A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek
a vegyszerek különbözõ összeállításával készülnek, ezért felhívom a méhészek és az állattartók figyelmét, hogy a kaptárok, a méhcsaládok kihelyezésénél, „kitelepítésénél”,
az állatok legeltetésénél vegyék figyelembe a
vegyszeres gyomirtással járó veszélyeket,
korlátozásokat.
A kijuttatásra kerülõ vegyszerek neveirõl és
hatóanyagairól a MÁV Zrt. által rendelkezésre bocsátott leírás munkaidõ alatt megtekinthetõ a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) mûszaki
osztályán, az emelet 7. számú irodahelyiségben.
Felhívom a figyelmet, hogy a fentiekben ismertetett, kezelt területeken legeltetni és
azokról a területekrõl származó takarmánnyal
a megjelölt idõponttól (1–4 nap eltolódással)
számított 14 napon belül etetni tilos!
A munkavégzés egyéb részleteirõl a 06 (30)
653 9943-as telefonszámon a munkavezetõtõl lehet tájékoztatást kérni.
Kérem és elõre is megköszönöm a lakosság
és az érintettek megértését, a vegyszeres
gyomirtás káros hatásainak elkerülése érdekében teendõ szíves együttmûködését.

www.metnet.hu

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Dr. Sükösd Tamás polgármester

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2017. június 9-ei ülésén elfogadta:
– a 15/2017. (VI. 22.) önkormányzati rendeletet a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésérõl szóló 5/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 16/2017. (VI. 22.) önkormányzati rendeletet a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 16/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal szervezési
csoportjánál.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

HETI IDÕJÁRÁS
Az Atlanti-óceán felett kialakult és fokozatosan kimélyült ciklon Közép-Európa felé veszi az irányt,
és eleinte elõoldali áramlási rendszerében forró levegõ éri el hazánk térségét, csütörtöktõl azonban frontjai és az általa szállított hûvösebb levegõ határozza meg idõjárásunkat.
Pénteken a változóan felhõs égbolt mellett számottevõ csapadék nem várható, északnyugaton
gyenge záporok okozhatnak csapadékot. A legmelegebb órákban még többfelé melegszik 30 fok
fölé a levegõ, majd a hétvégén már hidegebb légtömegek áramlanak térségünk fölé.
Szombaton országszerte csapadékos lesz az idõ, sokfelé kialakulhatnak záporok, elszórtan zivatarok. Hajnalban 12 és 18 fok közé hûl le a levegõ és a délutáni órákban sem mérhetünk 30 fok feletti
értékeket.
Vasárnaptól ismét csökken a csapadékhajlam, a hét elsõ felében fõleg délután fordulhat elõ elszórt jelleggel záporesõ. A hajnali hõmérséklet 12 és 17 fok
között alakul, délután maradnak
a 30 fok alatti értékek.
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A Sárbogárdi Járási
Hivatal elérhetõségei és
ügyfélfogadási rendje:
Kormányablak Osztály
ügyfélfogadása
Sárbogárd, Hõsök tere 2. földszint,
telefon: (25) 795-249, (25) 795-229,
fax: (25) 520-290,
e-mail:
kormanyablak.sarbogard@fejer.gov.hu,
hétfõ 7.00–17.00, kedd 7.30–12.00,
szerda 7.30–16.00, csütörtök 8.00–18.00,
péntek 7.00–12.00

Hatósági Osztály és Gyámügyi
Osztály ügyfélfogadása
Sárbogárd, Hõsök tere 2., I. emelet,
telefon: (25) 520-291, fax: (25) 520-290,
e-mail: hivatal.sarbogard@fejer.gov.hu

hatósági és szociális igazgatási
hatáskörök tekintetében
ügyfélfogadás
hétfõ 8.00–11.30, szerda 8.00–11.30 és
12.30–15.00, péntek 8.00–11.30

gyámügyi hatáskörök tekintetében
ügyfélfogadás
hétfõ 7.30–11.30,
szerda 7.30–11.30 és 12.30–16.00

Foglalkoztatási Osztály
ügyfélfogadása
Sárbogárd, Túry Miklós u. 3.,
telefon: (25) 508-175, (25) 407-317,
fax: (25) 508-175,
e-mail:
foglalkoztatas.sarbogard@fejer.gov.hu,
hétfõ 8.00–14.00, szerda 8.00–14.00,
csütörtök 8.00–14.00, péntek 8.00–12.00

Földhivatali Osztály ügyfélfogadása
Sárbogárd, Hõsök tere 17.,
telefon: (25) 508-615, (25) 508-020,
fax: (25) 518-021,
e-mail: foldhivatal.sarbogard@fejer.gov.hu,
hétfõ 8.00–15.30, kedd 8.00–10.00,
szerda 8.00–15.30,
csütörtökön nincs ügyfélfogadás,
péntek 8.00–12.00

Ügysegédek ügyfélfogadása
Alap – szerda 13.00–15.00, Dózsa Gy. u. 31.;
Alsószentiván – szerda 15.00–16.00, Béke
u. 56/a.; Cece – kedd 8.00–12.00, csütörtök
12.30–16.00, Deák F. u. 13.; Hantos – hétfõ
8.00–9.00, Nagylóki u. 3.; Igar – péntek
10.00–11.00, Fõ u. 1.; Mezõszilas – péntek
7.30–10.00, Fõ u. 111.; Nagylók – hétfõ
9.00–10.00, Hunyadi J. u. 1.; Sáregres –
hétfõ 13.30–14.30, Kossuth u. 10.; Sárkeresztúr – szerda 8.00–12.00, Fõ u. 34.;
Sárszentágota – csütörtök 8.00–10.00, Május 1. u. 1.; Vajta – hétfõ 15.00–16.00, Szabadság tér 1.
Simon János hivatalvezetõ
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MÁR CSAK PÁR NAPJUK MARADT
az elõrefizetõs SIM-kártyásoknak az
adategyeztetésre
A június 30-ai határidõ néhány nap múlva lejár,
ezért a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
(NMHH) felhívja az érintettek figyelmét: aki eddig
nem egyeztette adatait szolgáltatójánál, mielõbb
tegye meg. A hatósághoz beérkezett adatok szerint ezidáig az elõrefizetõs SIM-kártyák 60 százaléka esett át az adategyeztetésen.
A 2017 elõtt vásárolt elõrefizetõs SIM-kártyák
adategyeztetésének határideje pénteken, június
30-án lejár, így az elõfizetõknek már csak néhány
napjuk maradt továbbra is online, telefonon, vagy
személyesen felkeresni a szolgáltatójukat, illetve
a Magyar Posta több száz kirendeltségét. Az országgyûlés döntése alapján, aki a hónap végéig
nem egyezteti adatait, annak megszûnik az elõfizetése.
Az NMHH adatai alapján az egyeztetést végrehajtó szolgáltatóknál – a Telekom, a Telenor és a
Vodafone – eddig az elõfizetõk a SIM-kártyák körülbelül 60 százalékát ellenõrizték.
Azokat az elõrefizetõs kártyákat tehát, amelyekre
nem történik meg az adategyeztetés, július 1-jén
a szolgáltatóknak ki kell kapcsolniuk. Azonban a
határidõ után sincs minden veszve, mert az
NMHH álláspontja szerint nincs jogi akadálya a
megszûnt szerzõdések újrakötésének, így bizonyos ideig a hívószámok és az egyenlegek visszaszerzésének sem. A Telekom, illetve a Telenor
már hírt is adott arról, hogy lehetõséget is ad erre,
a részletekrõl a szolgáltatók adnak részletes tájékoztatást.
A helyzet értékelésénél figyelembe kell venni azt
is, hogy a rég nem aktív, feleslegessé vált
SIM-kártyájuk adatait sokan valószínûleg szándékosan nem egyeztetik, mert már nem kívánják
tovább használni – ahogyan ez feltételezhetõ volt.

A hatóság a törvény hatályba lépésétõl fogva folyamatosan figyelemmel kíséri és jogértelmezéssel segíti a szolgáltatók adategyeztetési gyakorlatát. Az NMHH a határidõ lejárta után ellenõrzi
majd, hogy a szolgáltatók az elõírásoknak megfelelõen hajtották-e végre az adategyeztetést.

Nemzetközi kitekintés
Az adategyeztetést más európai uniós országok
is bevezették. Az NMHH tudomása szerint például Belgiumban és Hollandiában – ahol eddig jogszerûen lehetett anonim SIM-kártyákat használni
– tavaly év végén kezdeményeztek olyan törvénymódosítást, amely kötelezõvé teszi a személyes adatok rögzítését a feltöltõkártyás elõfizetések esetében. Belgiumban el is fogadták a
törvényt, Hollandiában még nem. Belgiumban az
érintett elõfizetõk – 3,4 millió prepaid SIM-kártya
tulajdonosai – hat hónapot kaptak a személyazonosságuk igazolására, amelynek határideje
2017. június 7-én járt le. Ott a szolgáltatók végül
az érintett kártyák közel 12 százalékát, 400 ezer
SIM-kártyát blokkoltak, de ott is igaz az, hogy aki
az igazolási kötelezettségének eleget tesz, viszszakaphatja hívószámát és egyenlegét.
NMHH

HÕSÉGBEN IS BIZTONSÁGBAN!
A kánikula közlekedésbiztonsági kockázataira
hívja fel a figyelmet az Országos Rendõr-fõkapitányság Baleset-megelõzési Bizottsága. A forróság miatt gyengül az autósok koncentrációs képessége, tompul a figyelmük, több a koccanás, a
baleset.
A nyári tartós hõség megviseli a szervezetet és
közlekedésbiztonsági szempontból is kockázatokat rejt. A jármûvezetõk általában kevésbé tudnak koncentrálni, valamint a megszokottnál figyelmetlenebbek, mely egy közlekedési helyzetben megnöveli a reakcióidõt is. A közlekedés
résztvevõi között jelentõsen emelkedik a rosszullétek száma, a hõség gyengíti a szellemi erõkifejtést, egyeseknél tompaságot, másoknál pedig
fokozódó ingerlékenységet, türelmetlenséget
válthat ki. A gyalogosok jellemzõen kevésbé néznek körül, mielõtt az úttestre lépnek, vagy rosszul
mérik fel a veszélyeket.
Ezen kockázatok ismeretével és néhány jó tanács
megtartásával a nyári közúti balesetek megelõzhetõk.
A legjobb prevenció minden esetben a közlekedési szabályok megtartása, azonban a megváltozott
idõjárási viszonyokhoz való alkalmazkodás is kiemelten fontos. Aki nehezen viseli a meleget, ebben az idõszakban lehetõleg ne üljön volán mögé!

Ha feltétlenül szükséges elindulni, akkor vezessen mindig kipihenten, és gyakrabban álljon meg
felfrissülni, s elõre tervezze meg az útvonalat!
Fogyasszon kellõ mennyiségû folyadékot és mindig legyen a gépkocsiban hûtött ásványvíz, vagy
üdítõital!
Legyen türelmes, vezessen kissé lassabban, tartson nagyobb követési távolságot!
Ha megáll a jármûvel, lehetõleg ne napos helyen
hagyja. Soha ne hagyjon a parkoló gépjármûben
kisgyermeket, vagy háziállatot, még rövid idõre
sem, mert a felforrósodott utastérben ennek akár
életveszélyes következményei is lehetnek!
ORFK Kommunikációs Szolgálat
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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: 13-16.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 11.00-13.00.

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 érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

Dr. Farkas János háziorvos

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:

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

Szakaszhiba esetén (pl. egy egész utcában nem mûködik) hívja az E.ON-t:
06(25)433-444, 06(80)205 020. Ha egy lámpatest hibás, hívja a polgármesteri hivatalt: 06(25)520-200, vagy a WATT-ETA Kft.-t: 06(72)511-599.

Dr. Práger Péter háziorvos

Ha a lakásban áramkimaradás van:

Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007 H: 10-13, K:
13-16, Sze: 10-12 (13 óráig csecsemõ- és gyermektanácsadás), Cs:
10-13, P: 9-12.

E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020 (vezetékes telefonról ingyenes). E-mail-en (hálózattal kapcsolatos ügyekben): aramhalozat@eon.hu. Postacím:
E.ON Ügyfélszolgálat 7602 Pécs, Pf.:197.

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.

Ha nem ég a gáz...!
Hibabejelentés: 06(80)301-301 (vezetékes telefonról ingyenes). Ügyfélszolgálat: 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

Dr. Nemes Mária háziorvos

Ha „süket” a telefon...!

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.

Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabejelentés: 1445.

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, P:
8-11.

Dr. Somogyvári Katalin háziorvos
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 13.30-16.30, 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; Töbörzsök, 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. István 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 H-P: 17-7 óráig, P: 12-7 óráig,
hétvégén és ünnepnapokon 7-7 óráig
Ady Endre út 79-83., 06 (70) 370 3104
MENTÕSZOLGÁLAT / MENTÉSI HÍVÓSZÁM: 104

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a katasztrófavédelem a 105-ös telefonszámon 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 munkanapokon: 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:

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, utolsó 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.

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 bizottság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

ORVOSI ÜGYELET
MÛKÖDÉSI RENDJE ÉS
HÍVÓSZÁMA:
HÉTKÖZNAP 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.

ÚJ HÍVÓSZÁM: 06 (70) 3703 104
Hétfõtõl csütörtökig a rendelési idõ után, az ügyelet megkezdéséig, 16.30 órától
17.00 óráig az alábbi telefonszámon hívható háziorvosok:
HÉTFÕ, DR. SOMOGYVÁRI KATALIN, 06 (20) 555 3369;
KEDD, DR. CSANÁDI JÓZSEF, 06 (30) 540 3598;
SZERDA, DR. FARKAS JÁNOS, 06 (20) 927 9213;
CSÜTÖRTÖK, DR. JARABIN JÁNOS, 06 (30) 928 5500.
Hétfõtõl péntekig, 7.00 órától a rendelés megkezdéséig a Sárbogárd város területén
mûködõ háziorvosok orvosi körzetenként sürgõsségi esetekben rendelkezésre állnak.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET –
2017. JÚLIUS
1-2.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06 (30) 816
1376;
8-9.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság u. 30/a, 06 (20) 355
7213;
15-16.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a, 06
(30) 639 3977;
22-23.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06 (30) 993
9404;
29-30.: dr. Zámbó Csilla, Sárbogárd–Kislók, Kossuth u. 24,
06 (30) 287 4652.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza.
Dr. Szlávik Ferenc osztályvezetõ, járási fõállatorvos

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320. Szerkesztõség,
kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Nyitva tartás: H-P: 8-17 óráig. Telefon: 06 (25) 508-900.
E-mail: bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az
interneten Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Mágocsi
Adrienn, Hargitai Gergely, Jákob Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs, Leszkovszki Albin, Rehák Sándor, Rehák Tamás, Szántó
Gáspár és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Hargitai-Kiss Balázs. Elõkészítés
és utómunka: Heiland Ágnes, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási
határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a
nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések:
szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját
terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken.
Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. Negyedévre: 2700 Ft, félévre: 5100 Ft, egész évre: 9600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
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
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HIRDETÉSEK

ÁLLÁSLEHETÕSÉG
A PILLANTÁS
OPTIKÁBAN
Elvárások: érettségi, egészségügyi alkalmasság, tanulásra
való hajlandóság.
Amit kínálunk:
– stabil, hosszú távú munkalehetõség,
– fejlõdési lehetõség, egy szakma elsajátítása,
– tiszta, rendezett munkakörnyezet,
– teljesítményorientált bérezés,
– bejárás támogatása.
Fényképes bemutatkozást az
info@pillantasoptika.hu címre kérjük.
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APRÓHIRDETÉSEK
Veszélyes fák kivágása 06 (20) 437 4869
Redõnyös 06 (30) 966 8446
Magasban végzendõ ipari alpin munkát vállalok. 06 (30) 682 1210
Új utakon Erdélyben! Augusztus 1-jétõl 4 napig Észak-Erdély a program. Még
van helyünk! Telefon: 06 (70) 364 3635
Alkalmi pultos munkalehetõség, szombat és vasárnap, 15-21 óráig. Érdeklõdni: 06 (30) 364 1786
Fûrészelt nyárfadeszka eladó 06 (70) 374 9444
Használt bútorok hagyatékból eladók. 06 (20) 291 7866
8 éves, fekete színû kanca póni eladó. 06 (20) 4282 494

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
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
CSALÁDI HÁZAK, INTÉZMÉNYEK TAKARÍTÁSA!
06 20 567 6678
PUCOLT DIÓ ELADÓ. 06 30 3483 320
CE-kategóriás jogosítvánnyal és GKI-kártyával
rendelkezõ GÉPKOCSIVEZETÕT KERESEK
BELFÖLDI MUNKÁRA. 06 70 453 0509
Rövidszõrû MAGYAR VIZSLA
fajtatiszta KISKUTYÁK ELADÓK. 06 30 620 7355

Köszönetet szeretnénk mondani
a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézménynek,
dr. Somogyvári Katalinnak, valamint
minden gondozónak, hogy édesanyánkat,

KERTÉSZ LÁSZLÓNÉT
lelkiismeretes ápolásban, gondozásban
részesítették halála utolsó percéig.
Köszönettel: fia, lánya, családja

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

id. NÉMETH LÁSZLÓ
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet a Szentlélek Temetkezés dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló család

D-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ
AUTÓBUSZVEZETÕT KERESÜNK, állandó munkásjárat
szállítására SÁRBOGÁRDRÓL HOSSZÚ TÁVRA.
Érdeklõdni lehet: +36 30 688 8500
ELADÓ 2 DB 500 NÉGYSZÖGÖL IKERTELEK, zártkert,
építésre és gazdálkodásra is alkalmas.
Érdeklõdni: 06 20 929 8716
M6-os autópályán, Dunaújvárosnál, OMV töltõállomás
NÕI MUNKATÁRSAKAT KERES
FÕÁLLÁSBA ÉS NYÁRI MUNKÁRA is!
Jelentkezni: sztrada6kft@gmail.com
SÁRBOGÁRDON, ADY-LAKÓTELEPEN földszinti
egyszobás, jó állapotban lévõ LAKÁS ELADÓ.
Érdeklõdni: 06 20 570 5781
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