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Kézzel tapintható
körfogás
Télre bejöttek a kismadarak és az egerek a házakhoz, kertekbe, padlásokra.
A szomszédunkban álló tujára fél tucat
bagoly költözött.
A madaraknak kitett magokból le-leesõ
falatokat elõszeretettel gyûjtögetik
össze a galambok és az egerek. A macska mind a szárnyasokból, mind a rágcsálókból szívesen válogat a házi koszt kiegészítéseképpen, csemegeként. És
persze azért is, hogy a lábtörlõre terítve
a zsákmányt bizonyítsa gazdájának:
nem fölösleges pénzkidobás, hanem
igenis hasznos beruházás a macskatartás.

NYERTÜNK!

Írás a 17. oldalon.

LAPELÕFIZETÉS
Kedves Olvasóink, Elõfizetõink!

A jó húsban lévõ egerek áldozatai a baglyoknak is. Az éjszakai vadászok lakmározásának maradékai, az úgynevezett
köpetek – akárcsak a macska által bemutatott trófeák – a gyermekek szellemi fejlõdését segítendõ tudományos
vizsgálódás tárgyát képezik. Ó, és nem
említettem még a termõföldbe hullott,
kicsírázott magokat, az egyik etetõbe
aludni járó (remélhetõleg majd fészket
rakó) cinke albérlõnket, melyek révén
szintén testközelbõl érzékelhetõ, kézzel
tapintható az örök körforgás.
Hargitai–Kiss Virág

Lapunkra ebben az évben is lehetõség
van elõfizetni a szerkesztõségben, nyitva tartási idõben.
A lap ára változatlan:
1 évre 9.600 Ft
(48 lapszám x 200 Ft)
1/2 évre 5.100 Ft
(24 lapszám x 212,50 Ft)
1/4 évre 2.700 Ft
(12 lapszám x 225 Ft)
Bízunk benne, hogy ebben az esztendõben is érdemesnek tartják megvásárolni
a Bogárd és Vidéke hetilapot, melynek
híreivel legjobb tudásunk szerint Önöket szolgáljuk.
Hargitai–Kiss Virág

Írás az 5. oldalon.

Mentsük meg!
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Gratulálunk Kalácska László
tanár úrnak!
A TANÁR ÚRNAK, akit a település és környékének számtalan lakosa tanulmányai alatt
szívébe zárt.
Neki, aki a Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnáziumban 1957-ben kezdte tanári pályafutását, és itt is zárta le 2002-ben. S akinek ezen életpálya elismeréseként a közelmúltban az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa a 60 éven át kifejtett értékes szakmai
munkájáért gyémántoklevelet adományozott.
Ebbõl az alkalomból a gimnázium minden volt és jelenlegi tanára, diákja nevében kívánok jó erõt, egészséget.
Boda János igazgató

(A hozzánk eljuttatott jókívánságokat továbbítjuk a tanár úrnak.)

Köszönetnyilvánítás
A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat I. számú szakmai egységében
nevelkedõ gyermekek és itt szolgálatot
teljesítõ valamennyi kolléga nevében
szeretném köszönetünket kifejezni ifj.
Nagy Lászlónak és a Sárbogárd SE dolgozóinak, amiért rendelkezésünkre bocsátották az egyesület közösségi helyiségét abból a célból, hogy gyermekotthonunk karácsonyi ünnepségét megvalósíthassuk.
A nagylelkû felajánlásnak köszönhetõen
lehetõségünk nyílt arra, hogy egy igazi
nagy családként, együtt ünnepelhessen a
szakmai egységben nevelkedõ 34 gyermek, 25 fõ kolléga és meghívott vendégeink.
Boldog, érzelmekkel teli, a karácsony
békés, meghitt hangulatához méltó ünneplésben lehetett részünk!
Köszönjük szépen!
Deák Beáta, a szakmai egység vezetõje

Megemlékezés a doni áttörés
áldozatairól

Mély fájdalommal tudatom, hogy

A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd

Temetése 2018. január 12-én,
pénteken, 11 órakor lesz
a sárbogárdi Huszár-temetõben.

2018. január 12-én 16.00 órai kezdettel a Hõsök terén,
az emlékmûegyüttesnél (rossz idõ esetén a mûvelõdési központban)
megemlékezést tart a doni áttörés áldozatainak emlékére.
A megemlékezésre tisztelettel
várjuk Sárbogárd lakosságát.

ÁNGYÁN JÓZSEF
életének 81. évében elhunyt.

Gyászmise: 2018. január 14-én,
vasárnap, 9.30 órakor a sárbogárdi
katolikus templomban.
Felesége: Hilda

Emlékezzünk együtt a 75 évvel
ezelõtt kezdõdött tragédia
áldozataira.
A HBE Sárbogárd vezetõsége
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SÍRI
ÜZENET
Kellemetlen emlékeim közé tartozik, amikor anyai nagypapám
németkéri sírjánál gazolva rátettem a kezem a fejkõre, épphogy
csak megtámasztva magam a hajlongásban, és a kõ ledõlt, összetört. Égi jelet láttunk nagymamámmal ebben az esetben, így exhumáltattuk és hazahozattuk nagypapa földi maradványait Sárbogárdra, a családi sírba. A ledõlt fejkõ evilági dolgokat is feltárt
elõttünk, történetesen azt, hogy se ragasztóanyag, se fémtüske
nem tartotta össze az alappal, csak a Szentlélek.

December 28-án, csütörtökön este viharos szél söpört végig több
helyen. Fát döntött ki Gánton, karácsonyfát Székesfehérvár belvárosában, Polgárdiban jelentõs anyagi károkat okozott, és ellátogatott Dunaújvárosba, Sárbogárdra is. Amilyen hirtelen jött a
heves szélroham, olyan gyorsan el is vonult. Ezen az estén több
fejkõ is ledõlt Sárbogárd három temetõjében: Sárszentmiklóson
kettõ, a Huszár-temetõben egy, a Varga-temetõben nyolc.
Olvashattuk: a megyei laphoz január elsõ szerdáján lakossági bejelentés érkezett, miszerint vandálok döntöttek le számos sírkövet Sárbogárdon, az önkormányzat feljelentést is tett emiatt a
rendõrségen.
A rendõrség szerkesztõségünknek megküldött tájékoztatása szerint a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra a Varga-temetõ kapcsán
érkezett bejelentés megrongálódott sírokról. A helyszínre érkezõ
rendõrök a síremlékeken és azok környezetében nem találtak
szándékos rongálásra utaló nyomokat. Az illetékes rendõrkapitányság feljelentés-kiegészítést rendelt el annak vizsgálatára,

hogy bûncselekmény gyanúja megállapítható-e, vagy kizárható.
Lapzártánkig büntetõeljárás nem indult.
Heiland János temetõgondnokkal körbejártam az érintett sírokat. Õ nem tartja életszerûnek, hogy ugyanazon az estén egyszerre tomboltak a vandálok és a szél. A jelek alapján a heves léghullám a valószínûsíthetõ „elkövetõ”, mely a Varga-temetõnél ágakat is letört és 50 méteres körben szórt szét. Ebben a sírkertben a
növényekkel kevésbé védett részen dõltek le fejkövek, mindegyik
sírnál ugyanabba az irányba, a sírra. A sérült síroknál közös, hogy
a fejkövet egyáltalán nem rögzítették stifttel, dübellel, vagy bármiféle fémtüskével; alig, vagy egyáltalán nem volt alattuk ragasztóanyag, ha volt is valami, az nem megfelelõ, illetve elöregedett.
Volt egy gránit alapú gránit fejkõ, aminél még arra se vette a fáradságot a kivitelezõ, hogy legalább körbefugázza, hanem csak rá
volt téve a kõ a kõre, aztán kész. Ugyancsak közös probléma a
rongálódott síroknál a megsüllyedés, illetve a nem megfelelõ
alapozás. Volt olyan is, ahol korrodálódott, szétrepedezett, szétmállott a mûkõtalapzat.

A temetõkben több (még egyben lévõ) sír is van, ahol ugyanezek a
problémák láthatók, és amelyek emiatt állandó veszélyforrást jelentenek. Fel szokták hívni az elérhetõ hozzátartozók figyelmét
az életveszélyes sírkövekre, illetve megelõzendõ a baleseteket
elfektetik azokat.
Saját tapasztalásom alapján, amit bevezetésként leírtam, meg vagyok gyõzõdve arról, hogy – akár emberi, akár természeti, akár direkt, akár véletlen – kisebb erõhatás is képes kimozdítani a helyükrõl a bizonytalan lábakon álló köveket. A szándékos anyagi
károkozás büntetendõ. Az emberi hanyagság miatt bekövetkezett balesetért is felelni kell.
Akár a szél rongált, akár vandálok december 28-án, a szeretteiknek emléket állító hozzátartozók felelõssége és érdeke az elemeknek minél inkább ellenálló sírt készíttetni – szigorúan ránézve a körmére a kivitelezõnek –, és karbantartani azt.
Laikusok számára kifejezetten hasznos az interneten könnyen
megtalálható „szakmai ajánlás sírkövek biztonságos felállítása témájában” nevet viselõ dokumentum.
Hargitai–Kiss Virág
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Segítséget vár Sárhatvan kápolnája

A közigazgatásilag Sárbogárdhoz tartozó,
de a Nádor-csatorna nyugati oldalán fekvõ
sárhatvani templom 1922-23-ban épült az
akkori helybeli földbirtokos Szávozd család vagyonából, pontosan abból a vagyonrészbõl, amit a Szávozd apa a szerelmi bánatból öngyilkos Imre fiának szánt örökségbõl emelt. A gyászoló apa nagyvonalú,
a Sárrétre tekintõ, újbarokk sírkápolnát
építtetett olasz mintára, jó nevû magyar
mûvészekkel. És most ez a kápolna, ami a
falu temploma lett, rogyadozik…
Tulajdonosa hivatalosan a katolikus egyház, melynek a Szávozd család a kis templomot késõbb odaajándékozta. Az egyházmegyében azonban sok a felújításra váró
istenházák száma, így a kis látogatottságú
templomok javítása, ha sürgõs is, bizony
várat magára. Egy-egy vasárnapi szentmisén – ha van is, mert legyünk õszinték, sokszor már nincs – csak 7-8 hûségesebb hívõ
találkozik össze.
A templom karbantartása problematikus.
Amit például a helybeli Pluhár család szívesen megjavítana önkéntesen, a saját
munkájával, azt a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal tiltja, mert a kis templom
1950, de mindenképpen 1989 óta mûemléki státusza csak szakszerû, elõre megtervezett és engedélyezett, mûemléki szempontból is minõségi javítást/restaurálást

engedélyez. Így, furcsa módon, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal lett a sürgõs
mûemlékvédelem gyakorlati akadálya.
Csak az elõírt, elõkészítõ tervezés, statikai,
tetõszerkezeti, vízlevezetési, elektromossági, útburkolati, biztonsági stb. tanulmányok több mint 2.300.000 forintba kerültek, melyet a Szávozdok elõtt, a török idõk,

azaz 350 év óta nagybirtokos és a 90-es
években itt kárpótolt Zichy család fizetett
ki 2016-ban. Így a szakszerû tatarozásnak
jogi akadálya most már nincs. Viszont a
megtervezett és engedélyezett felújítás
költségvetése közel 100 millió forintra rúg,
s ez az egyháznak is, a hívõknek is túl nagy
falat. A különbözõ pályázati pénzek elérhetõsége pedig kiszámíthatatlan.
A templom állaga idõközben láthatóan
romlik. A víz minden kis rést megtalál a tetõn, s a templom alapzatát is alámossa. A
vakolat, amibe építéskor cementet is kevertek, hatalmas darabokban hullik, a látogatók biztonságát is veszélyeztetve.
Ezért, összefogva, a két említett helyi földmûvelõ család felvállalta a tetõ és az alapzati vízelvezetés szakszerû tatarozását, illetve annak finanszírozását, és a bejárat
elé egy erõs, ideiglenes tetõt állítottak
balesetvédelem céljából.
A templom várja a további segítséget, hogy
a jövõben is a falu, a látogatók és turisták
találkozó- és ünneplõhelye lehessen.
Szemlegeltetõ sárréti kilátásával, békéjével ideális helyet nyújtana esküvõk, keresztelõk, sõt, a maga harmóniájával, idilljével
lelkesítõ környezetet akár hangversenyek,
igényesebb elõadások számára.
Hargitai–Kiss Virág
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Kérdezték
Mikor nyit az uszoda?
Napi szinten elhangzik a kérdés, hogy mikor veheti birtokba a sárbogárdi uszodát a
gyereksereg és a lakosság. Dr. Sükösd Tamás polgármester kérdésünkre elmondta,
hogy már csak a használatba vételi engedélyre várnak. Az engedélyezési eljárás,
melyet az uszodát építtetõ Nemzeti Sportközpontok indított el, Dunaújvárosban
zajlik az illetékes hatóságnál. Mivel kiemelt állami beruházásról van szó, ezért
gyorsított a folyamat, így feltételezhetõen
tartható a január végi hivatalos átadás.

2018. január 11. Bogárd és Vidéke

KÉK HÍREK
VISSZAÉLÉS
A járõrök 2018. január 3-án délután Sárbogárdon, a Gesztenye soron igazoltattak egy
Chevrolet típusú gépjármûvet és 46 éves helyi vezetõjét. A rendõrök az intézkedés során
megállapították, hogy a férfi úgy vett részt a közúti közlekedésben, hogy az általa vezetett gépjármû hatósági jelzésének karakterei nem felelnek meg a hatóság által kiállított
rendszám formai követelményeinek. Az egyenruhások a férfit a helyszínen elfogták, a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra elõállították, ahol egyedi azonosító jellel való viszszaélés bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Mikorra lesz
új rendõrség és
mentõállomás?
Mint arról korábban tájékoztattuk kedves
Olvasóinkat, a kormány 900 millió forintot
szavazott meg a sárbogárdi rendõrség számára, 300 millió forintot pedig a sárbogárdi mentõállomás számára, hogy az önkormányzat által ingyen fölajánlott területre
(az Árpád utca és a Túry Miklós utca sarkán), új, korszerû épületekbe költözhessenek.
Mint dr. Sükösd Tamás polgármestertõl
megtudtam, a rendõrség új épületét már
tervezik, az elképzelések szerint áprilisban
lenne az alapkõletétel, és novemberre készülne el a létesítmény. Ez a polgármester
véleménye szerint akkor lehetséges, ha kiemelt beruházásnak minõsítik a projektet
a kormány részérõl.
A mentõállomás esetében megszületett a
mentõk illetékesei részérõl az elõzetes
döntés, hogy elfogadják a kijelölt nagyságú
és fekvésû területet, illetve az épület típusát; jelenleg a tervezõ kiválasztása zajlik.

Pazar tûzijáték
Szilveszter éjszakáján pazar, órákon át tartó tûzijátékparádéban volt része Sárbogárd lakóinak és szegény cicáknak, kutyáknak, madaraknak. Akik pénzt áldoztak a
pirotechnikai eszközökre, azok látványos,
ingyenes szórakozást nyújtottak mindazoknak, akik nem költöttek ilyen célra (és
nevettek a tenyerükbe). Valaki úgy élcelõdött: nem is érti, miért sírnak-rínak az emberek, van itt pénz! Simán össze lehetne
így dobni egy augusztus 20-ai tûzijátékot is,
nem kéne a város pénzébõl költeni. Tûzvédelmi szempontból, persze, a lakossági
„pirózás” hagy kívánnivalót maga után.
Hargitai–Kiss Virág

KUTYATÁMADÁS CECÉN
Egy munkába tartó helyi nõt harapott meg két elszabadult kutya.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányságon tett feljelentést egy cecei nõ 2018. január 4-én, miszerint az elõzõ napon, amikor dolgozni indult kerékpárjával, a Zrínyi Miklós utcában
két kutya rátámadt és több helyen megharapta. A sértett a támadás következtében nyolc
napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A rendõrök az állatok tulajdonosát, egy 53
éves helyi férfit gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként. A kutyák vonatkozásában az
illetékes hatósági állatorvos karanténba helyezést rendelt el.

TINÉDZSER BETÖRÕK
A három 18 évnél fiatalabb elkövetõt gyanúsítottként hallgattak ki a rendõrök.
Sárbogárdon, a Magyar utcában tartottak
házkutatást a rendõrök 2018. január 7-én a
kora esti órákban. A nyomozók a lakóház
átvizsgálása során egy korábbi pincebetörésbõl származó rotációs kapát találtak. A
rendõröknek a házban lakó fiú beismerte,
hogy az eszközt korábban két barátjával tulajdonították el. A járõrök a fiatalkorút elfogták, a társait beazonosították, majd a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra elõállították. Az eset miatt ellenük lopás bûntett
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
büntetõeljárás indult.
A nyomozás adatai alapján a fiatalkorú személyek további vagyon elleni bûncselekmények elkövetésével is összefüggésbe hozhatók.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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A Cecei Óvodában
Karácsonyi készülõdés
Az adventi készülõdés minden évben izgalmakkal teli óvodánkban. A
karácsonyt megelõzõ hetekben
néphagyományõrzõ
pedagógiai
programunk szellemiségét követve
sokféle hagyománnyal ismerkedtek
meg a gyerekek. A hagyományok
felelevenítése mellett fontosnak
tartjuk az érzelmi nevelést, melyre
ebben az idõszakban számtalan lehetõség kínálkozott. Célunk, hogy
minden kisgyermek aktív részese
legyen a közös készülõdésnek, az
együttes tevékenységeknek.

„Lobog az elsõ
gyertyaláng…”
Hagyományainkhoz híven november 29-én került sor az óvoda udvarán álló adventi koszorún az elsõ
gyertya közös meggyújtására. A re„mindent tudó nagy könyvébe”. Néhány
kisgyermek bizony megilletõdött, amikor a
Télapó picit megdorgálta õket és természetesen jól kihúzták magukat, amikor dicséretet kaptak. Bátran énekeltek, verseltek és fényképezkedtek a kedves, öreg Télapóval.

Karácsonyi elõkészületek
Ahogy a napok, hetek teltek, egyre közeledett a karácsony. Nemcsak otthon, hanem
az óvodában is rengeteg feladat várt ránk.
A csoportokban Luca napján búzát vetettünk, mely aztán az ünnepi asztalt díszítette. A gyerekek nagy érdeklõdéssel kísérték
végig a fejlõdést az apró csírától a szépen
zöldellõ növénykéig. Az ünnephez szorosan kötõdve mézeskalácsot sütöttünk a
formátus és a katolikus hittanra járó gyerekek kis mûsorral készültek, majd Gajdos
János református lelkész néhány szóban
közvetítette advent üzenetét a gyermekek
számára, végül pedig meggyújtotta az elsõ
gyertyát. Erre az alkalomra meghívtuk a
szülõket is, akik szép számban vettek részt
e meghitt ünnepségen.

„Megjött a Mikulás,
itt van már…”
December 6-án óvodánkba is megérkezett
a Télapó a gyermekek nagy örömére. Nagyon izgatottak voltak reggel óta, de amikor meglátták, hogy begurult az óvoda udvarára a Mikulás „hintója”, alig bírták már
a várakozás izgalmait. Szeretettel üdvözölték a kedves öreg „apót” a csoportokban,
hellyel kínálták és nagyon visszafogottan
hallgatták, hogy mi mindent jegyzett fel a
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gyerekek segítségével. A kisült formákat
saját kis kezeikkel díszítették. Folyamatosan dekoráltunk, karácsonyi hangulatot
teremtettünk a díszítéssel, amelyet mindig
csillogó szemekkel figyeltek. A nagytakarításba is bevontuk az óvodásokat. Segítettek letörölgetni, rendet rakni, pókhálózni,
játékokat válogatni. Örömmel néztük,
hogy milyen elégedettek voltak a végeredménnyel. Minden héten meggyújtottuk az
adventi koszorú gyertyáit, s számolgattuk,
mennyi idõ van még vissza karácsonyig.
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Társ-suli workshop

„A karácsony immár
eljõ…”
A falu által rendezett karácsonyi ünnepségen, december 16-án a Süni csoport nagycsoportos gyermekei hagyományos betlehemes játékot elevenítettek fel, melyet a
karácsonyt megelõzõ héten elõadtak a
nyugdíjasklubban, az iskolában és a polgármesteri hivatalban is.
Mindenki nagyon várta már, hogy eljöjjön
a karácsonyi ünnepség napja. A gyerekek
izgatottan pusmogtak arról, hogy ki milyen
játékot kért a Jézuskától. Az ünnep reggelén mindenki felfokozott várakozással érkezett az óvodába. Nekünk, felnõtteknek
is nagyon jólesõ érzés volt látni a csillogó
gyermekszemeket, a felhõtlen örömöt. Az
óvoda apraja-nagyja összegyûlt és a Süni
csoportosok elõadták a karácsonyi köszöntõjüket, majd közösen karácsonyi dalokat énekeltünk. Ezután mindenkinek a
saját csoportjában folytatódott az ünnepség. Meggyújtottuk mind a 4 gyertyát az
adventi koszorún, énekelgettünk, majd kibontogatták az ajándékokat, melyekkel
ebédig játszottak. Szerencsére sok ajándék
került minden csoport karácsonyfája alá,
így minden kisgyermekünk talált magának
kedvére való játékot.
Úgy érzem. az adventi készülõdés heteiben mind a gyermekek, mind a felnõttek
gazdagodtak érzelmileg, minden nap átéltünk valami apró kis csodát. S Márai Sándor szerint ezért is van az ünnep, hiszen
nem lehet csoda nélkül élni. Bízom benne,
hogy az újesztendõben is átélhetünk még
ilyen csodákat!

2017. december közepén a Sáregresért
Közhasznú Egyesület jóvoltából vehettek
részt a cecei iskola hetedik és nyolcadik évfolyamos tanulói egy tréningen. A program az EFOP-1.2.1.-15-2016-00226 azonosító számú „Védõháló a családokért” címû pályázat keretében valósult meg. A
tréning célja az volt, hogy a diákok ismereteket szerezzenek a párválasztás, párkapcsolatok megélése témakörében, képesek
legyenek társkapcsolataik tudatosabb kialakítására; kapjanak képet a korosztályuknak megfelelõ viselkedésmódokról,
megismerve ennek segítõ, gátló tényezõit;
kialakíthassák saját álláspontjukat, és
véleményt alkossanak, ellen tudjanak állni
azoknak a körülményeknek, melyek értékrendszerükkel ellentétesek.
Az elsõ órán 25 állítást, kérdést kaptak a
gyerekek a párkapcsolat témakörben,
amelyekre nagyon nyíltan, õszintén válaszoltak. Határozott véleményük volt a párkapcsolatokról, konfliktusaikat személyesen beszélték meg, türelem és õszinteség
jellemezte õket. Elmondták, hogy a szüleik
részérõl nem mindig ezt tapasztalják. A tanulók többsége nem szeretné a szülei példáját követni. Az érzések kimutatása megosztotta a társaságot; a lányok inkább kimutatják érzéseiket, mint a fiúk. A nõi és a

férfiszerepek megléte szépen kirajzolódott, különösen a kezdeményezés kapcsán. Egyöntetûen az a véleményük, hogy
párkapcsolatban a fiúknak kell kezdeményezni.
A második órát a valóság és az illúzió témára építettük. Beszélgettünk arról, mi a
valóság és mi nem. A közösségi média
mennyire valóságos, az ezen való ismerkedés elõnyeirõl és hátrányairól is szó volt.
Kiderült, hogy a diákok nagy része nem
használja a közösségi portált ismerkedésre. Tisztában vannak azzal, hogy nem azt
kapják, amit látnak. A túlzások, a hamisság, a valóság eltakarása káros, elõbbutóbb kiderül az igazság. A személyes kapcsolatot fontosabbnak értékelik. A témához egy játékot kapcsoltunk: montázst kellett készíteniük az ideális nõrõl és az ideális férfiról. Zárásképpen megfogalmazták,
hogy nagyon jó volt errõl a témáról beszélni. Otthon és az iskolában sem beszélnek
eleget errõl. Ha esetleg otthon kiderül a
szerelmi viszony, akkor a gyermek „cikinek” érzi a szülõvel beszélni a kapcsolatról.
Õszintén reméljük, hogy a program hozzájárul ahhoz, hogy a diákjaink egészséges
társas kapcsolatokat tudjanak kialakítani
maguknak a jövõben!
Bajer Tiborné tréner
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Kossuth-morzsák
Az MTA könyvtárában jártunk
2017. december 1-jén a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában járt iskolánk három tanulója. Horváth Klaudia,
Tóth László és Vinis Gergõ a Kossuth Szövetség felhívására tartalmas pályázatot
nyújtott be „Kossuth Zsuzsanna a szabadságharcban” címmel, melyet a szövetség
ezüst oklevéllel és könyvjutalommal ismert el. Nagy örömmel vettek részt a gyerekek a rendezvényen, hiszen az utazást
egy kis sétával is egybeköthették a Parlamentnél és a világörökség részét képezõ
Duna-parton.
Az idén IX. alkalommal rendezte meg a
Sárbogárdi Múzeum Egyesület Betlehemi
csillagunk címmel kiállítását, melyre intézményünkbõl a 6., 8., 9. e és a 10. a osztály
pályamunkával készült az adventi ünnepkörrel kapcsolatosan. A kiállítás megnyitóján az osztályokból egy-egy tanuló emléklapot és könyvet vett át elismerésképpen.

tak az ünnepkörrel kapcsolatosan, majd
játékos feladatokat oldhattak meg. Kedden süteményeket sütöttek. Szerdán karácsonyi kézmûvesdélutánon vehettek részt
iskolánk tanulói. Kicsik és nagyok az ünnephez illõ díszítési technikákat próbálhattak ki, valamint értékes dekorációkat
és ajándékokat készíthettek. Az alsó osztályos tanulók fenyõfa formájú ajándékdobozt, míg a felsõsök karácsonyi angyalt alkottak ajándéktartónak. Csütörtökön karácsonnyal kapcsolatos mesék voltak a
központi elemek, valamint a sütemények
elfogyasztása.
Pénteken az ünnepre hangolódva az iskola
karácsonyi mûsorát láthatta minden meghívott vendég és érdeklõdõ a József Attila
Mûvelõdési Központban. Az ünnepségen
a vendégek láthatták a fejlesztõ iskolai tanulók táncát és meseelõadását. A szakiskolai tanulók megható karácsonyi elõadáDecember 6-án Mikulás-futással, aerobikkal és táncos mulatsággal tettük emlékezetessé a nevezetes napot. A felsõbb éves
osztályok egymást ajándékozták meg, a kisebbekhez idén is ellátogatott a Mikulás.
December 9-én a fogyatékkal élõk világnapja alkalmából megrendezett eseményen intézményünk tanulói színvonalas
mûsorral ünnepivé varázsolták a programot. Jó volt látni gyermek és felnõtt arcán
az örömöt, amit ennek az ünnepségnek a
varázsa okozott.
December 19-én a városi karácsonyon ismét megcsillogtatta a szemeket az intézmény tanulóinak mûsora.
Elérkezett a tanév utolsó hete, mely az iskolában is kicsit ünnepibbé vált. A hét
minden napján program várta a gyerekeket. Hétfõn új ismeretekkel gazdagodhat-
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Helytörténeti
füzetek
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület alakulásakor, 2009-ben fontos célkitûzésként jelölte meg a közös sárbogárdi örökségünk
feltárását, megismertetését és ezen keresztül megõrzését. E törekvés része induló sorozatuk, melyben tudományos jellegû történelmi tanulmányokat, személyes élettörténeteket, életrajzokat,
visszaemlékezéseket éppúgy meg kívánnak jelentetni, mint régi fényképeket, képeslapokat összegyûjtõ albumokat.
Eddig megjelent kötetek:
Isztl László: Adatok Sárbogárd
régészeti topográfiájához
***

Dr. Kék Emerencia:
Egy magyar polgár a XX. században –
Tatár József úri szabó mester életrajza
***

Kovácsné Komáromi Edit: Huszár Dezsõ
közéleti munkássága és utóélete
1918-tól napjainkig

Fotó: Gál Sándor

sát, majd a sportkör vidám zumbáját is megcsodálhattuk. A 6. osztály egy szalagos tánccal lépett fel és bûvölte el a közönséget. Az 5-7. osztálytól Aranyosi Ervin szeretetrõl szóló gondolatait hallhattuk, majd a Dolly Roll vidám, csilingelõ dalára láthattunk koreográfiát. Az iskola énekkara is megcsillogtatta tudását kedves, ünnepet idézõ dalaival.
Utolsóként a nyolcadik osztály táncolt Csondor Kata Add tovább címû dalára. Az ünnepi mûsor nagyon kellemes, bensõséges hangulatú, igényes elõadásokkal emelte az ünnep
fényét. Gratulálunk!
Bárányosné Király Eszter, Vámosi János, Wolf Judit

Lakk Norbert: A sárbogárdi zsidóság
története
***

Tóth Kornélia: A sárbogárdi községi
(reál) gimnázium története 1920–1928
***

Csanády Sándor: A Sárbogárdi Községi
Gimnázium értesítõi 1920–1928
***

Kiss Józsefné: Életem – Apám emlékére
Fotó: Gál Sándor

A kötetek megvásárolhatók
a szerkesztõségben.
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Megreformált élet – Peti
Peti gyermek- és fiatalkori éveit az 1990-es években töltötte. Kortársaihoz hasonlóan õt is lenyûgözte a számítástechnika rohamos
fejlõdése. Peti nagyon szerette a logikai, matematikai játékokat,
sok idõt töltött a számítógép elõtt. Ez eleinte még a hasznára is
vált, mert a reál tantárgyakban nagyon jó eredményeket ért el. Jó
tanulmányi eredményeit szülei újabb számítógéppel jutalmazták,
amivel már lényegesen komplexebb játékokat lehetett játszani.
Ekkor jelentek meg az elsõ olyan programok, amik valamilyen
szinten már megpróbálták utánozni a valóságot, akár a képi világban, akár a játékban érvényesülõ fizikai elemekben. Természetesen ezek mai szemmel még nagyon kezdetlegesek voltak, de arra
pont elégnek bizonyultak, hogy rengeteg fiatalt szippantsanak be,
köztük Petit is. Nem telt el sok idõ és Peti szülei azt tapasztalták,
hogy fiúk minden szabad percét a számítógép elõtt tölti. Nem voltak barátai, iskolába járáson kívül nem mozdult ki a lakásból, és a
tanulmányi eredményei is romlottak. Szülei kellõ szigorral és leleményességgel elérték, hogy fiuk hajlandó legyen legalább annyira
tanulni, hogy leérettségizzen és egy egyszerûbb fõiskolára felvételt nyerjen.
Peti a lehetõ legtávolabb levõ felsõoktatási intézményt választotta, azért, hogy a kollégiumban nyugodtan tudjon hódolni szenvedélyének. A szülõi háztól távol aztán rájött, hogy nem olyan egyszerû az élet egyedül, és azt is felismerte, hogy ha nem tanul, akkor soha nem lesz pénze komolyabb számítástechnikai eszközökre. Így összeszedte magát és megpróbálta a lehetõ legkönnyebben
(sok ügyeskedéssel és csalással) megszerezni a diplomát. Ekkor
kevesebbet játszott már a számítógéppel, kezdte megunni az
ugyanolyan játékok tucatjait.
A fõiskola elvégzése után viszonylag hamar talált egy számára tökéletesen megfelelõ munkát, nem messze a szülõi háztól. Visszaköltözött a szüleihez, így a rezsi ráesõ részén kívül minden pénzt
félretehetett.
A szélessávú internet elterjedésével és néhány forradalmi számítástechnikai újdonság megjelenésével nagy változás állt be Peti
életében. A többszereplõs online szerepjátékok olyan világot nyitottak meg elõtte, amit addig elképzelni sem tudott. Varázslatos
tájakon kalandozhatott, emberfeletti képességekkel bíró karakterekkel, miközben a világ másik pontján élõ emberekkel beszélhetett, barátkozhatott, „megölhette õket” következmények, elvárások, elõ- és utóélet nélkül. Valami olyan dologgal találkozott,
amire mindig is vágyott: korlátlan szabadság mindenféle kötöttség nélkül. Nincs súlya a halálnak, nem jár felelõsséggel a „szerelem”. Az lehet, aki akar, nem kell megfelelni másoknak.
Teljesen magába szívta ez a világ, nem tudott semmi másra gondolni, nem vágyott semmi másra, csak arra, hogy minél több idõt
ebben a „mennyországban” töltsön. Persze, ahhoz, hogy a játék
minden elemét ki tudja használni, minimális elõfizetésre szükség
volt. Csak pár száz forint havonta – egyáltalán nem tartotta soknak Peti ezért a fantasztikus élményért. Sõt, úgy gondolta, hogy
inkább erre költsön, mint alkoholra vagy kábítószerre. Ahogyan
haladt elõre a játékban, néhány feladat megoldásában segítséget
jelentett, ha egy-egy sms-sel vásárolt valami különleges képességet vagy tárgyat magának. Ez sem volt sok, szintén csak pár száz
forint üzenetenként.
Telt-múlt az idõ, Peti teljesen e virtuális világ rabja lett. Senkivel
nem beszélgetett, nem járt el sehova, a munkáját is csak olyan
mértékben végezte el, hogy ne rúgják ki. Csak néhány órát aludt
naponta, vagy annyit sem. Literszámra itta az energiaitalokat.
Senki és semmi más nem érdekelte a virtuális világán kívül. A szüleivel is minimálisra csökkent a kommunikáció. De nem is volt
szüksége másra. Az egyik legjobb volt ebben a játékban, nemcsak
az országban, nemcsak a kontinensen, de az egész világon is. Min-

den ranglistán ott volt a neve az elsõk között. Nagyon büszke volt
magára, és élvezte, ahogyan menekültek elõle a gyengébbek, vagy
éppen hízelegtek neki a világ túlsó felérõl játszó emberek. Ekkorra már több millió forintot költött el a játékra, a lehetõ leggyorsabb internetre, a számítógépére és a különbözõ kiegészítõkre.
Egy napon valami nagyon furcsa dolog történt vele: elkezdett
unatkozni. Mindent elért a játékban, amit lehetett, nem tudott
mit csinálni. A „végtelen” világokat többször bejárta, minden
szegletüket ismerte, de nem tudta már élvezni a szenvedélyét. Minél jobban erõlködött, hogy valami újdonságot találjon, annál
több hibáját vette észre a játéknak.
Az egyik éjszakán kicsit tovább aludt a szokásosnál, és amikor felébredt, valami egészen különlegeset érzett, amit még soha: a teljes, totális magányt. Az élete üres és értelmetlen volt. Semmi célja
vagy haszna nem volt a létezésének.
Ebbe a rettenetes sötétségbe mint fénysugár jött Peti édesanyja,
hogy megkérje a fiát valamire. Ez egyáltalán nem volt szokványos,
mert a fiú szülei már lemondtak arról, hogy értelmes párbeszédet
folytassanak gyermekükkel. Peti édesanyja egy régi magnókazettát szorongatott a kezében. Ez a felvétel sok évvel korábban készült, és a nagypapa a gyermekkoráról mesélt rajta. A papa már
régóta nem élt, a gyerekek a nagymama születésnapi ajándékának
szánták a kazettán található felvételt, amennyiben meg lehet valahogyan még menteni a szinte rongyos szalagról. Peti eleinte
nem lelkesedett a feladatért, de aztán azt gondolta, hogy „pihenésként” megfelelõ idõtöltés lesz, amíg újra kedvet kap a játékhoz.
Amit a szalagon hallott, teljesen letaglózta. A nagypapa 10 éves
korában már napi 12-14 órát dolgozott a földön, az állatokkal.
Ökrökkel törték fel a földet a vetéshez és vödörrel hordták a vizet,
ha öntözni kellett a veteményt. Aztán jött a háború, dédnagypapát egyik hajnalban elvitték katonának és soha többet nem látták
viszont. A háború alatt a papáék néhány falat ételért álló nap dolgoztak, az egyik leánygyermek tüdõgyulladásban meghalt. Amikor eljött a béke, akkor a „felszabadítók” elvették mindenüket és
állati körülmények között kellett kora hajnaltól késõ estig dolgozniuk, amiért épp csak annyit kaptak, hogy életben maradjanak. A
következõ évtizedekben apró lépésekben tudta a nagypapa felépíteni azt az életet, amiben Peti édesanyja is felnõtt.
Peti tudta, hogy nagyszülei komoly, hívõ emberek voltak, de ezt
sokáig csak a körülmények kényszerének tartotta. Azonban ahogyan hallgatta nagyapja bizonyságtételét, egy olyan embert hallott, aki önként, szeretetbõl teszi és mondja azt, amit.
A fiút nagyon mélyen érintették a hallottak. Õ is át akarta élni azt
az örömet és békességet, amit a nagyapja. Sok hónap után elõször
felkereste nagymamáját, akivel hosszú beszélgetésbe kezdett arról, hogy mi is az, ami igazán számít az életben. Úgy érezte magát,
mintha egy mély álomból ébredt volna fel, és nem akart visszaaludni. Elkezdte olvasni a Bibliát, és olyan világ tárult ki elõtte,
amihez foghatóval még nem találkozott. Isten örök életre vivõ,
történelmen átívelõ üdvtörténeti terve minden virtuális fantáziát
felülmúlt. Leginkább azért, mert valós. Nem lehet újrakezdeni a
pályát, ha legyõz minket a „fõ gonosz”. Nem lehet pár száz forinttal halhatatlanságot vásárolni, és milliókkal sem üdvösséget.
Peti újrakezdte életét, új ismerõsökre, barátokra tett szert, igyekezett megtalálni a szépet, a különleges dolgokat az Isten által teremtett világban, és mindent megtett, hogy valós célja, értelme legyen életének, amellyel Isten dicsõségére lehet.
Nemeshegyi Zoltán

Forrás: Antenna, 2017/5. szám
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NÉHÁNY PROBLÉMA
Mindig van min elgondolkozni.
Hajnalban valami miatt az eszembe jutott két verssor:
Harmadnapja nem eszek,
se sokat, se keveset.
Ez az, amin elgondolkoztam. Eszerint szerencsés embernek kell
tekintenem magamat, mert velem hosszú életem során még sosem fordult elõ, hogy három napig nem ettem volna. Sõt aligha
akadt olyan nap az életemben, hogy ne vettem volna valami táplálékot magamhoz. Még a világháború alatt sem. Úgy emlékszem,
minden nap ettem valamit, ha mást nem, egy falat kenyeret.
A versidézetet Magyarországon sok ember ismeri, József Attila
Tiszta szívvel címû versébõl való. De mindjárt ide tolakszik egy
másik idézet a Végül címû költeménybõl:

gyógyszerész, hanem mint ember érezte illetékesnek magát. Persze elmegyógyintézetbe vitték, és hatalmas képeibõl kocsiponyvát
akartak csinálni, mert jó anyagú vászonból készültek. Akik bolondnak tekintették, holott alighanem õk voltak bolondok, azok
közül kivált valaki, aki próbált normális lenni, és megakadályozta
ezt az országos õrületet. Ennek következtében Magyarország
most az egész világ elõtt büszke lehet Csontváry festményeire.

Két naponként csak egyszer ettem,
és gyomorbajos lett belõlem.
Ezt is József Attila írta, az az ember, akirõl a legkisebb faluban is
utca van elnevezve, mindenki tanult róla, aki valaha iskolába járt,
szobrai állnak országszerte.
Akármelyik szobor árából egész életében rendesen étkezhetett
volna. Ez a tény sokat mondó adalék annak a demonstrálásához,
hogy az emberiség rövid eszû tömkeleg, akármennyire büszke a
maga értelmes mivoltára.
De a múlt napokban vált közismertté egy másik dolog, amely
ugyancsak alaposan megkérdõjelezi fajunk értelmes (sapiens) mivoltát. Csontváry Kosztka Tivadar nemrég felbukkant, addig
meglehetõsen ismeretlen festménye 100 milliós kikiáltási árban
került árverésre, és végül 140 millió forintért kelt el. Lassan mondom, hogy mindenki értse: száznegyvenmillióért! Annak a festõnek a mûve, akirõl azt olvasom az interneten, hogy éhen halt. Míg
élt, bolondnak tekintették, mindenki rajta röhögött, amikor például Ferenc József király és császár betegsége alkalmából levélben oktatta ki az uralkodót kezelõ orvosi kart. Utasította õket,
hogy milyen gyógykezelésben részesítsék a beteget. Úgy gondolta, megteheti, hiszen végzett gyógyszerész volt, mielõtt a nyakába
vette a világot, hogy festményeket készítsen. Továbbá levélben
követelte az uralkodóktól, hogy kössenek békét. Erre nem mint

Csontváry Kosztka Tivadar: A Keleti pályaudvar éjjel

Na most mi itt a kérdés? Bizonyos versek és festmények csak akkor lesznek jók, nagyon jók, ha az alkotójuk meghalt? Amíg élt,
rosszak voltak? Ki dönti ezt el? És a tanár, aki a versekrõl vagy a
festményekrõl okítja az ifjúságot, mennyire lehet biztos abban,
hogy amit tanít, az igaz? Lehet, hogy pár év múlva halomra dõl a
tananyag. És Istenem, például ki biztosíthatja, hogy ez a szöveg,
amit Ön most olvas, és egyébként ma észre sem vesz senki, egy idõ
múlva nem bizonyul zseniális alkotásnak? Csak meg kell halnom
hozzá. (Elnézést!)
Megemlítem végül, hogy cikkem befejezésével a feleségem nem
ért egyet.
L. A.

Felhívás a leendõ kisgimnazistákhoz
A 2020-ban érettségizõ diákok már csak akkor jelentkezhetnek felsõoktatási intézménybe, ha középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek, és emelt szintû érettségi vizsgát tesznek.
A nyolcosztályos gimnázium ideális képzési forma azoknak a diákoknak is, akik a felsõoktatásban kívánják folytatni tanulmányaikat.
Jelentkezési lap az igazgatóságon kérhetõ, vagy a honlapról letölthetõ.
Az írásbeli felvételi vizsga idõpontja: 2018. január 20. 10 óra.

Látogasson el honlapunkra is: www.psg.hu
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Sütõtökleves
Hozzávalók: 1 kg sütõtök, 1 l tej, 5 dkg vaj,
3 ek rizs, só, cukor, 1 csokor petrezselyemzöld.

A tököt meghámozzuk, kimagozzuk, kockára vágjuk. Egy pohár vízzel leöntve, fedõ
alatt, kis lángon nagyon puhára fõzzük,
majd áttörjük, vagy turmixoljuk. A fazékba
visszaöntve a tejjel felengedjük és sóval,
egy kevés cukorral ízesítve puhára fõzzük
benne a rizst. Végül beledobjuk a vajat, és
ha elolvadt, már tálalhatjuk is. A tálban
megszórhatjuk a tetejét finomra vágott
petrezselyemmel és pirított kenyérkockákkal is. Ízlés szerint kétféleképpen lehet
tálalni: erõsebben sózva, vagy erõsebben
cukrozva.

ba belerakjuk a darált tepertõt, meghintjük sóval, borssal. Egy krumplitörõ segítségével összetörjük.

Garnélarák-saláta
Hozzávalók: 1 dl olívaolaj, 1 cs kapor, 3 gerezd fokhagyma, csipet só, bors, 50 dkg
garnélarák, 2 db citrom, 1 dl félszáraz minõségi fehérbor, 2 db savanyú alma, 1 cs
piros retek, 1 db kígyóuborka, 5 dkg kapribogyó, rukkola, 1 db fejes saláta.

Tejfölös-sajtos csirkemell
Hozzávalók: 2 db csirkemellfilé, 250 g tejföl, 30 dkg sajt, 5 tk fûszerpaprika, só, bors
ízlés szerint, 1 csokor petrezselyem, 5 ek
olívaolaj.

A csirkemelleket hosszában félbevágjuk
úgy, hogy a 4 db csirkemellbõl 8 vékonyabb
szeletet kapjunk. A sütõt elõmelegítjük
200 fokra. A hússzeleteket sózzuk, borsozzuk mindkét oldalukon. A serpenyõben
felhevítjük az olívaolajat. A hússzeleteket
mindkét oldalukon 3-4 percig sütjük. A húsokat átrakjuk egy tûzálló tálba. A serpenyõben maradt olajat a húsokra öntjük. Ha
ez kevés lenne, akkor meglocsoljuk a szeleteket még egy kis olívaolajjal. A szeletek
tetejét beszórjuk a fûszerpaprikával, bekenjük tejföllel, majd mindegyikre púpozunk egy adag reszelt sajtot. Betesszük a
sütõbe, visszakapcsoljuk 180 fokra a sütõt,
és 10 percig sütjük. Tálaláskor megszórjuk
apróra vágott petrezselyemmel.

Tepertõs krumpli
Hozzávalók: 1 kg burgonya, só, bors ízlés
szerint, 25 dkg tepertõ (darált).
A krumplit meghámozzuk, alaposan megmossuk, csíkokra vágjuk. Sós vízben puhára fõzzük, leszûrjük. Még a meleg krumpli-

Az olívaolajat serpenyõben felforrósítjuk,
a kaprot és a fokhagymát apróra vágjuk és
a forró olajra tesszük. Ahogy pezsegni
kezd, hozzáadjuk a garnélarákot is. Gyors
tûzön pirítjuk 3-4 percig, tovább nem szabad, nehogy megkeményedjen. Ízesítjük
sóval, borssal és egy citrom kifacsart levével, majd félretesszük, hogy lehûljön. A savanyú almát, piros retket, kígyóuborkát
kockára vágjuk, kevés borral meglocsoljuk, hozzáadjuk a levétõl leszûrt rákot és a
kapribogyót. Összekeverjük a rukkolával
és az apróra tépett fejes salátával. Pirított
kenyérszeletkékkel kínáljuk, citrommal és
friss kaporral díszítjük.

vel alacsony fokozaton összekeverjük a
tészta hozzávalóit. A masszát belenyomkodjuk egy 30 cm x 20 cm-es sütõtálba.
20-30 perc alatt aranybarnára sütjük.
Eközben egy keverõtálban felverjük a tojásokat. Alaposan belekeverjük a töltelékhez szükséges maradék összetevõket (a
citromlé kivételével). Addig keverjük,
amíg egyenletes masszát nem kapunk. Jöhet bele 0,5 dl citromlé is. A még nem teljesen megsült tésztát kivesszük a sütõbõl.
Ráöntjük a tölteléket a meleg tésztára.
Visszatoljuk a sütõbe, és még 25-30 percig
sütjük, míg a töltelék is aranybarna nem
lesz. Teljesen kihûtjük. (Ez kb. 1 órát fog
igénybe venni.) Egy kis tálban simára keverünk 120 g porcukrot a kívánt mennyiségû citromlével, attól függõen, hogy menynyire sûrû cukormázat szeretnénk. A már
kihûlt süti tetejére csorgatjuk a mázat.
Kockákra vágva tálaljuk.

Heti idõjárás
A következõ napokban egy tõlünk
északkeletre megerõsödõ anticiklon
peremén kelet felõl hidegebb légtömeg
éri el majd hazánkat.
Péntekig még folytatódik a viszonylag
enyhe idõ, bár a sok felhõ miatt 10 fok
feletti csúcsértékek már nem várhatók,
viszont még nagyrészt fagymentesek
lesznek az éjszakák.
Csütörtökön fõként a Dunántúlon,
majd pénteken néhol még elõfordulhat
kisebb esõ.

Cukormázas citromos süti
Hozzávalók a tésztához: 240 g liszt, 60 g
porcukor, 120 g lágy vaj, vagy margarin; a
töltelékhez: 4 tojás, 240 g kristálycukor, 30
g liszt, 1 tk sütõpor, 0,5 dl friss citromlé; a
mázhoz: 120 g porcukor, 2-3 ek citromlé.
175 fokra melegítjük elõ a sütõt. Egy nagy
keverõtálban elektromos mixer segítségé-

Szombaton megkezdõdik a hideg levegõ beáramlása, így kissé megélénkül a
keleties szél, és a felhõs idõ ellenére is
visszatérnek az országos éjszakai fagyok, illetve vasárnap és hétfõn helyenként napközben is 0 fok körül maradhat
a hõmérséklet (északon, északkeleten
lehet a leghûvösebb). Számottevõ csapadék ezekben a napokban nem várható, de helyenként elõfordulhatnak majd
gyenge havazások, havas esõk.
www.metnet.hu
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ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
2018. január
13-14.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi
u. 62., 06 (30) 939 8629,
20-21.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30.,
06 (30) 993 9404,
27-28.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a, 06 (30) 639 3977.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres,
Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres,
Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza.
Dr. Bögyös Gábor hatósági állatorvos

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2017. december 18-ai rendkívüli ülésén elfogadta:
– a 30/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendeletet az egészségügyi alapellátás körzeteinek
megállapításáról és kialakításáról szóló 12/
2017. (V. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet megtekinthetõ ügyfélfogadási idõben a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal szervezési csoportjánál.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK

TÉRÍTÉSI DÍJAK
BEFIZETÉSE
2018. január hónapban az alábbi idõpontokban
kerül sor a térítési díjak beszedésére:
Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola:
2018. január 10. (szerda)

7.45–16.30

2018. január 16. (kedd)

7.45–11.30

Sárszentmiklósi Általános Iskola:
2018. január 11. (csütörtök)

7.45–16.30

2018. január 17. (szerda)

7.45–11.30

Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium:
2018. január 15. (hétfõ)

7.45–16.00

2018. január 18. (csütörtök)

7.45–11.30
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HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2017. december 18-ai rendkívüli ülésén elfogadta:
– a 28/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi
jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól
szóló 53/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 29/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendeletet a gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló
48/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási
idõben a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal szervezési csoportjánál.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Szent István Általános Iskola:
2018. január 12. (péntek)

7.45–9.00

2018. január 19. (péntek)

8.30–9.00

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola:
2018. január 12. (péntek)

9.15–10.15

2018. január 19. (péntek)

7.45–8.15

Pótbefizetés:
2018. január 24-én, szerdán a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal fsz. 2. számú irodájában
ügyfélfogadási idõben.
Polgármesteri hivatal, Sárbogárd

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

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI
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BOGÁRD és VIDÉKE városi
teremlabdarúgó-bajnokság
X. forduló

Dream Team–
Sárszentágota Öfi 3:6 (1:1)
Dream Team: Hajdu – Kiss János, Varga,
Rozgonyi, Simon II.
Csere: Mondovics.
Sárszentágota Öfi: Fekete N. – Kiss József, Kuczi, Apolczer, Fazekas.
Csere: Márton.
2. perc: ágotai helyzetekkel indult a mérkõzés, melynek a harmadik percben meg is
lett az eredménye. Kuczi átadásából
Apolczer szerezte meg a vezetést, 0:1. 4.
perc: Rozgonyi elé keveredett a labda, de 3
m-rõl kapu fölé lõtt. Nagy helyzet volt!
Közben megérkezett Mondovics is. 5.
perc: Fazekas sarokkal a kapu mellé csúsztatott. 6. perc: Fazekas jó helyzetben
megint kapu mellé lõtt. Megint helyzet
volt! 8. perc: Kiss József ment a kapuba,
góltól mentette meg csapatát! 10. perc:
Márton sem találta el a kaput. 11. perc:
Vörös nagy lendülettel tört a kapura, de
lövése elkerülte a kaput. 12. perc:
Apolczer került tiszta helyzetbe, lövése a
kapu fölött landolt. Ez is gólhelyzet volt!
13. perc: Simon II. beadásáról Vörös maradt le. 14. perc: Kiss József lövését Hajdu
lábbal hárította. 15. perc: Simon II. került
helyzetbe, elhamarkodottan lõtt a kapu
mellé. 16. perc: Márton tört elõre, lövése
elkerülte a kaput. A kihagyott helyzetek
megbosszulták magukat! Még ebben a
percben szöglethez jutott a Dream Team,
a belõtt labdából Kiss János egyenlített,
1:1. 17. perc: Varga lövése szállt a kapu
mellé. 18. perc: Apolczer lövése ment mellé. Fazekas lövése meg Hajduról került
szögletre. 21. perc: Márton hagyott ki nagy
helyzetet. 22. perc: Kuczi szerezte meg a
vezetést, 1:2. 23. perc: A jól játszó Kuczi átadásából Kiss József szerzett gólt, 1:3. 24.
perc: Simon II. jutott el az Ágota kapuja
közelébe, lövése újra a kapu mellett kötött
ki. 27. perc: Fazekas, Fazekas, mit hagytál
ki? Eddig nem az õ napja! 29. perc: Fazekas gólhelyzetben, de...? 30. perc: Vörös
nagy helyzetben a kapu mellé lõtt! 31.
perc: Végre Márton átadásából Fazekas a
kapuba talált, 1:4. 34. perc: Kiss János 100
%-os helyzetben Feketébe rúgta a labdát.
35. perc: Varga szánta rá magát lövésre,
azonban elkerülte a kaput. A kidobott labdát Apolczer tálalta Kuczi elé, aki nem
hibázott, 1:5. 36. perc: Simon II. nagy gólt
ragasztott a jobb felsõbe, 2:5. 37. perc: Kiss
József átadásából Fazekas szerzett gólt,
2:6. 38. perc: Mondovics Fekete közremûködésével szépített, 3:6.
Az Öfi taktikus játékkal, sok kihagyott
helyzettel, megérdemelten gyûjtötte be a
három pontot.

Góllövõk: Kiss János, Simon II., Mondovics, illetve Apolczer, Kuczi, Kiss József
2, Fazekas 2.

Légió 2000, Agro Natur–
Sárkeresztúr Kike 3:1 (2:0)
Légió 2000, Agro Natur: Horváth – Tóth
A., Magyar, Nyúl, Virág.
Csere: Kelemen, Németh, Tóth G., Szabó.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Szauervein,
Hegedüs, Böröndi, Jancski.
Csere: Kristóf, Müller, Ásványi.
1. perc: kezdés után szöglethez jutott a
Kike. A belõtt labdát Szauervein a kapu
mellé puskázta. A kidobott labdából Virág
lövését Visi lábbal hárította szögletre. 2.
perc: Visi kidobását Böröndi fejjel a kapu
fölé csúsztatta. A másik kapunál Virág került helyzetbe és nem hibázott, 1:0. 4. perc:
Nyúl átadását Virág kapu mellé fejelte.
Mindkét csapat támad, de ezek meddõk. 8.
perc: Jancski lövése kerülte el a kaput. (A
fiatalabb Hajdinger, mint nézõ, nem mondott biztató szavakat.) Szauervein meg
rosszul találta el a labdát, Visinek a bravúrjára volt szükség. 13. perc: Tóth G. lövését
Visi ütötte szögletre. 14. perc: Tóth G. hagyott ki helyzetet. 16. perc: Tóth G. lövése
a jobb felsõbe zúgott, 2:0. Mintha zsinóron
húzták volna! 17. perc: Kelemen lövése
Visirõl visszapattant elé, lábáról a kapu
mellett kötött ki a labda. 18. perc: Müller
sem találta el a kaput. 19. perc: Jancski
megint kihagyta a kínálkozó helyzetet! Na,
erre ugrott fel Hajdniger! 21. perc: Virág
lõtt elhamarkodottan. 22. perc: Magyar az
üres kapu mellé lõtt! 24. perc: Tóth A. kapott sárga lapot, Magyar meg pirosat! Az
emberelõnyt nem tudta kihasználni a
Kike. 28. perc: Tóth G. a felsõ lécre emelt.
30. perc: Németh szabálytalankodott
mintegy 12 m-re a kaputól. Böröndi a sorfal mellett szépített, 2:1. 32. perc: Kelemen
és Szabó is a kapu mellé lõtt. 34. perc: Kelemen elõzte meg Visit, a kapuba emelte a
labdát, 3:1. 36. perc: Hegedüs átadását
Magyar Böröndi elõl csípte el. 37. perc: jó
helyzetben Böröndi elcsúszott. 38. perc:
Kelemen nem tudta kihasználni Visi nagy
hibáját.
A több lehetõség a Légió elõtt adódott,
melyet jól használt ki. Szorosabb lehetett
volna az eredmény, ha Jancski nem hagyja
ki helyzeteit, vagy Böröndi nem csúszik el
gólhelyzetben.
Sárga lap: Tóth A. Piros lap: Magyar 2
percre.
Góllövõk: Virág, Tóth G., Kelemen, illetve
Böröndi.

Bogárd Junior–FDL Kft.
3:10 (0:4)
Bogárd Junior: Varga – Álland, Boros,
Bor P., Lénárt.
Csere: Farkas I., Szakács.
FDL Kft.: Farkas – Pap, László, Rehák,
Bor J.
Csere: Ellenbruck, Lakatos Á., Lakatos Gy.
2. perc: Pap lövése kerülte el a kaput. 3.
perc: Lénárt gurításába Farkas épphogy
beleért. 5. perc: Pap mentett Álland elõl. 6.
perc: Bor J. átadásából László szerezte
meg a vezetést, 0:1. 7. perc: Bor P. emelt
Lénárt elé, nagy helyzetben lyukat rúgott.
8. perc: Rehák lövését Varga a mezõnybe
ütötte. 9. perc: Lakatos Gy. lövése kerülte
el a kaput. 10. perc: Bor J. bal lába elsült,
0:2. Farkas I. hibázott nagyot! 11. perc:
Bor J. a kapufát tesztelte. Mint macska az
egérrel, úgy játszott az FDL. 13. perc:
Rehák rosszul találta el a labdát, mely a kapu mellett kötött ki. 14. perc: Álland szépítési lehetõséget hagyott ki. 15. perc: László
lövésébe Ellenbruck beletette a lábát,
mely a meglepett Varga mellett a kapuban
kötött ki, 0:3. 17. perc: Álland futtából lõtt
kapu mellé. 19. perc: Farkas mentett
Álland elõl. 20. perc: Rehák a kapu közepébe lõtt, 0:4. 21. perc: szöglet után Bor J.
növelte az elõnyt, 0:5. 22. perc: Bor P. lõtt
mellé. 22. perc: Bor J. az üres kapu fölé
bombázott. 23. perc: Lénárt lövése kerülte
el a kaput, majd lõtt egy szép gólt, 1:5. 24.
perc: Bor J. potyagóljával, 1:6. 25. perc: Lakatos Gy. lövése kapu mellé. 26. perc: Boros átadásából Lénárt eredményes, 2:6. 27.
perc: Lakatos Á. lövése a kapufáról Varga
hátára, onnan a kapuba jutott a labda, 2:7.
28. perc: Lénárt emelése a kapu mellé
ment. 30. perc: László növelte az elõnyt,
2:8. 31. perc: Lénárt kapu mellé lõtt.
Ellenbruck tiszta helyzetben szintén a kapu mellé lõtt. 32. perc: Rehák lövése talált
utat a kapuba, 2:9. 33. perc: Álland a
magára hagyott Lénárt elé passzolt, aki
megrúgta a harmadik gólját, 3:9. 36. perc:
Bor P. alig lõtt kapu mellé. 40. perc: Rehák
nagy gólja, 3:10.
Nem forgott veszélyben az FDL gyõzelme!
Góllövõk: Lénárt 3, illetve László 2, Bor J.
3, Ellenbruck, Rehák 3, Lakatos Á.

Extrém–Spuri 13:0 (4:0)
Extrém: Németh – Dévényi, Nedoba, Horváth, Szabó A.
Csere: Szabó F., Tórizs.
Spuri: Huszár – Bereczki, Banda, Czeiner,
Zámbó.
Csere: –
1. perc: Horváth átadását Nedoba kapu
mellé durrantotta. 2. perc: Dévényi lövése
Huszárról a mezõnybe vágódott. 3. perc:
Szabó A. lövése Huszárról Bereczki elé ke-
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rült, Nedoba buktatta. Gyorsan elvégzett
szabadrúgás után most Bandát buktatták.
7. perc: Banda lövését Németh Zámbó elé
ütötte, de magasan a kapu fölé lõtt. 8. perc:
Horváth szerezte meg a vezetést, 1:0. Még
le sem írtam, és Horváth újból a kapuba talált, 2:0. 9. perc: Zámbó lövése szállt a kapu fölé. 10. perc: Czeiner lövését Németh
szögletre mentette. 11. perc: Zámbó kapáslövése ment a kapu mellé. 12. perc:
Banda kezére pattant a labda, a megítélt
büntetõt Horváth a jobb felsõbe rúgta
nagy erõvel, 3:0. 13. perc: Szabó F. lõtt a
kapu fölé. 15. perc: Tórizs-cselek után a
labda Szabó F. elé került, aki nem hibázott, 4:0. 18. perc: Banda lövése Szabó
F.-rõl vágódott szögletre. 22. perc: Horváth szögletébõl Szabó F. eredményes, 5:0.
23. perc: Dévényi megbikázta a labdát és
máris 6:0. 24. perc: Zámbó lövését védte
Németh. A kidobott labdát Horváth nagy
erõvel rúgta a kapuba, 7:0. 28. perc: Dévényi átadásáról Horváth maradt le. 29. perc:
Banda lövése kerülte el a kaput. 30. perc:
Tórizs-cselek, amelyek góllal fejezõdtek
be, 8:0. 31. perc: Horváth lõtte ki a jobb alsó sarkot, 9:0. Kezdés után meg Dévényi
eredményes, 10:0. 33. perc: Tórizs az üresen maradt kapuba gurította a labdát, 11:0.
35. perc: Dévényi-gól 12:0. Na meg Horváth-gól, 13:0. Potyogtak a gólok, az elfáradó Spuri nem tudott nagyobb ellenállást
tanúsítani.
Sárga lap: Banda.
Góllövõk: Horváth 6, Szabó F. 2, Dévényi
3, Tórizs 2.
A mérkõzéseket vezette: Tóth István.
Tabella
1. FDL Kft.
2. Extrém
3. Légió 2000,
Agro Natur
4. Sárszentágota Öfi
5. Twister Galaxy
6. Sárkeresztúr Kike
7. Spuri
8. Dream Team
9. Bogárd Junior

Nyertünk!
Szeptemberben véletlenül találkoztam egy felhívással, amit a Tchibo tett közzé. Versenyt hirdettek, melyben a szorgos kávéblokkgyûjtõ osztályok nyerhetnek, nem kevesebb, mint 200 ezer forintot.

A szülõk partnerként álltak mellénk, velük együtt hamarosan lázas kávévásárlásba,
blokkgyûjtésbe kezdtünk. Nem volt egyszerû a feladat. A vásárlást igazoló szelvényeket
fényképezve, mindenféle kóddal, számmal feltöltve kellett felvinni a rendszerbe. A verseny november közepén zárult. Ekkor már több mint 1300 iskola küzdött együtt. Nagy
örömünkre 10. helyen végeztünk, összesen 625 blokkot gyûjtöttünk össze, így a garantált
nyeremény boldog nyertesei lettünk. A huszonöt legtöbbet összegyûjtõ osztály mellé további huszonöt szerencsés nyertest is kisorsoltak. A pénzbõl közös, szülõs kirándulást is
tervezünk, hisz nélkülük nem sikerült volna.
Köszönet mindenkinek, aki segített bennünket! Nem kis munka volt, de megérte!
Simon Zsuzsa tanító, Sárszentmiklósi Általános Iskola, 3. b
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Góllövõlista
1. Virág Zsolt, Légió 2000, Agro Natur –
16 gól.
2. Lénárt György, Bogárd Junior; Horváth
Tamás, Extrém – 15-15 gól.
Gróf Ferenc

SÍC – hírek, eredmények
Tisztelt Olvasók!
A Sárréti Íjász Club sportolói ezúton kívánnak Önöknek a 2018-as évre jó egészséget, békés és boldog új esztendõt!
Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik
a múlt évi jövedelemadójuk 1 %-át egyesületünk részére ajánlották fel.
Kérünk mindenkit, hogy az idei évben is legyenek segítségünkre!
Adószámunk: 18491074-1-07.
Fáradozásukat nagyon köszönjük.
Hobbiíjászkodásra is várjuk egyesületünkbe az íjászat iránt érdeklõdõ „öregeket” és
ifjakat, hölgyeket és férfiakat, azokat, akik

a szabadidejüket hasznosan akarják eltölteni.
Íjjal a kezében törõdjön többet egészségével! Olimpiai íjászati felszerelést biztosítunk.
Elérhetõségeink kapcsolatfelvétel
céljából:
– Katona Alex:
katonaalex920912@gmail.com
– Téglás László:
laszlo.teglas@gmail.com
– Gilicze László: lgilicze@tolna.net
Sárréti Íjász Club, Sárbogárd

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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APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446
Családi házak, intézmények takarítása. 06 (20) 567 6678. (4276837)
Alig használt Dormeo Renew memóriahabos fedõmatrac 140x200x6
cm-es eladó. 06 (20) 405 7366
Jó állapotú ülõgarnitúra, étkezõbútor és egyéb kis bútorok és garázsvásár! 06 (20) 226 7080
Extra száraz tûzifa eladó 15.000 Ft/m3. 06 (30) 665 6101
38 m2-es egyszobás lakás olcsó rezsivel az Ady Endre utcán eladó! 06
(20) 226 7080
Bejárónõt keresünk általános házkörüli és irodai kisegítõ munka elvégzésére fõállásba Sárbogárd és közvetlen környékérõl. Fényképes
önéletrajzot várunk! E-mail-cím: uzletkoto17@gmail.com, telefon:
+36 (70) 630 6563
Albérlet kiadó Sárbogárd központjában. Érdeklõdni: 06 (20) 9270
985
Sárbogárdon az Árpád-lakótelepen elsõ emeleti, erkélyes lakás eladó. 06 (30) 396 1595
Tûzifavásár! Hasított cser: 3100 Ft/q, hasított akác: 3600 Ft/q, hasított vegyes tûzifa: 3100 Ft/q. Ingyenes házhozszállítás! Papp János,
Simontornya. Telefon: 06 (20) 406 9267 (0562714)
Sertéstelepre állatgondozót keresek. 06 (30) 567 4845
Munkalehetõség sírkövesnél 06 (20) 9177 980
Albérlet kiadó 06 (30) 607 2226
Tûzifa eladó száraz minõségû 13.000 Ft/m3. 06 (70) 671 1935
Közmûvesített telek a Kossuth Lajos utcában eladó, 340 négyszögöl.
06 (20) 245 7645
Farsangi jelmezek kölcsönzése 2018. január 15-tõl Sárbogárdon az
Ady Endre út 149. szám alatt, az OTP-vel szemben.
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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
Sárhatvanba, a Zichyfarmra, 340 LE-s Case Ih
Magnum traktorra és egyéb gépre keresünk
GPS-KEZELÉSBEN JÁRTAS TRAKTOROST,
valamint EO JUMZ öreg kotróra
jogosítvánnyal rendelkezõ
NYUGODT KEZELÕT,
munkatapasztalattól és végzettségtõl függõen
bruttó 1.200–2.000 Ft/óra bérezéssel.
Telefon: 06 30 9381 681 vagy 06 30 3400 224

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

Jó száraz tûzifa eladó. Hívjon bizalommal! 16.000 Ft/m3. 06 (70) 636
0017

hétfõ 7.30–11.30, szerda 7.30–11.30 és 12.30–16.00

Siófoki autóipari partnerünk részére keresünk

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

OPERÁTOR ÉS GÉPKEZELÕ MUNKAKÖRÖKBE
MUNKATÁRSAKAT,
INGYENES BUSZJÁRATTAL!
Megemelt munkabérekkel és januártól belépési bónusszal
várjuk a jelentkezését irodavp@opuswork.eu e-mail
címen, vagy a 06 (70) 323 0001-es telefonszámon.

Azonnali kezdéssel

ÓVODAPEDAGÓGUST
KERES
határozott idõre a Dr. Végh János Óvoda,
7017 Mezõszilas, Petõfi u. 1.
Bõvebb információ az intézményvezetõnél,
Gyarmatiné Bartus Dóránál kérhetõ az alábbi elérhetõségeken:
az óvodában személyesen,
telefonon: 06 (25) 247 289, illetve 06 (30) 4986 275,
e-mailben: mezoszilasiovoda@gmail.com.

Foglalkoztatási Osztály ügyfélfogadása

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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