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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Írás a 3. oldalon.

Száj mint
névjegy

Foggal álmodni jelenthet szorongást,
veszteséget, egészségi problémát, de
újjászületést, megújulást is. Hogy
mekkora kincs a fogazatunk, azt az
tudja igazán, akinek megfogyatkoz-
tak már, vagy egyáltalán nincsenek sa-
ját fogai. A gyerekek még örülnek, ha
kihull egy-egy tejfoguk, mert akkor –
újkori divat szerint – jön a mesebeli
fogtündér és hoz helyette valamit. Az
új fogak megõrzése érdekében folyta-
tott tisztítási procedúra tekintetében
már kevésbé lelkesek. Legalábbis az
elsõ fogfájásig.

Ma már minden információ és eszköz
adott és elérhetõ ahhoz, hogy akár
élethosszig megtartsuk a saját fogain-
kat, rendben tartsuk testünk elõszo-
báját. Fogkefére, fogpasztára, fogse-
lyemre és évenkénti fogkõleszedésre
költeni olcsóbb és kifizetõdõbb, mint
gyökérkezelésre, tömésre, húzásra,
mûfogakra. Nem utolsósorban kevés-
bé fájdalmas is.

A száj ápoltságának foka egyfajta
névjegy. A magunk érdekében ne saj-
náljunk a fogainkra szánni legalább
napi 10 percet.

Hargitai–Kiss Virág

FELESÉGEKRÕL ÉSFELESÉGEKRÕL ÉS
FÉRJEKRÕLFÉRJEKRÕL

ginkGO – távozó levelekginkGO – távozó levelek
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FELESÉGEKRÕL ÉS FÉRJEKRÕL
Csóka Juditról nem tudok nem ódákat zengeni. A Székesfehérvá-
ron élõ szakpszichológus, meseterapeuta szeptemberben gyógyí-
tó meséket hozott magával, november elsõ hétfõjén pedig felesé-
gekrõl és férjekrõl beszélt a Madarász József Városi Könyvtár
széksorait megtöltõ közönség elõtt. Ezúttal is lenyûgözte hallga-
tóságát, akiket nem hagyott némán ülni; egy labda, fazék, mondó-
ka, gitárral és ritmushangszerekkel kísért irokéz ima segítségével
könnyedén szóra, nevetésre, mosolyra, dalra fakasztotta a
jelenlévõket.
Mi leledzik egy kondérban: szeretet, pacal, vagy más? Erre a –
kapcsolatokra is vonatkoztatható – kérdésre találunk válaszhoz
segítõ történeteket Csóka Judit válogatásában, a Mesék felesé-
gekrõl és férjekrõl címû kötetben, mely idén jelent meg a Corvina
Kiadó gondozásában.
„Vajon hol romlanak el a dolgok, és mit tudnak azok a párok, akik
együtt maradnak? Ezekre e kérdésekre kerestem választ a nép-
mesékben. Mert ha igaz, hogy bennünk sûrûsödik az emberiség
bölcsessége ás tapasztalata, akkor arról is kell találnom meséket,
hogy mi történik a hét országra szóló lakodalom után. Találtam,
nem is keveset.” – írja a szerzõ a könyv ajánlójában.
A kötetben a párkapcsolatok négy fõ fázisa köré csoportosulnak a
mesék. Az elsõ csokor címe: A választás, mottója: „Nem akarok
mást, gazdagot, csak õt akarom!”; a másodiké: Oldás és kötés –
„A nyílvesszõ sem repül visszafelé”; a harmadiké: Élet egymással
– „Van coboly, mindenünk lesz.”; a negyediké: Nehéz idõk, vesze-
delmek – „Látták a veszélyt a fiatalok, keményen megmarkolták
az evezõket. A csónak pedig ezt suttogta nekik: – Ha a nagy bajt
háromfelé osztjuk, kicsi lesz belõle.” Már a beszédes címek is ol-
vasásra hívogatnak, de egy indián történet révén, amit meghitt
gyertyafény mellett mondott el nekünk Judit, ízelítõt kaphattunk
a ránk váró mesecsemegébõl.

Hargitai–Kiss Virág

A koncertre 2-5-10 ezer Ft-os támogatás
nyújt belépõt. Elõzetes jelentkezés szükséges.

Érdeklõdni a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében.
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EGY FEKETE
NYAKKENDÕRÕL

November 4-én, vasárnap délelõtt fehér inget és fekete nyakken-
dõt vettem föl. Nem halt meg hozzátartozóm, ismerõsöm, nem
volt személyes okom gyászolni.
– Temetésre kell menned? – kérdezte a feleségem.
– Nem kell temetésre mennem, nem halt meg hozzátartozóm, én
mégis fekete nyakkendõt veszek ma fel, csak én tudom, miért.
Lehet, hogy az utcán, vagy a templomban senki nem vette észre
rajtam ezt a ruhadarabot, de nem bántam. Nem az emberek miatt
vettem föl. Csakis magam miatt, teljesen magánügy volt, örültem
volna, ha észre sem veszi senki. Magam gyászoltam magamnak.
1956. november 4-én, tehát hatvankét évvel ezelõtt a debreceni
egyetemi kollégium vaságyán ébredtem. Az ágyam alatt volt a
puskám, amelyet sosem használtam, még a zsírtól sem tisztítot-
tam meg. Az asztalon az egyik társam golyószórója, szintén töltet-
lenül. Hajnal volt. Félálmomban valami baljós érzés kóválygott
bennem, hogy baj van. Mikor aztán teljesen felébredtem, belém
vágott a felismerés: ágyúk dörögnek a közelben. Hideg zuhany!
Egy békés városban ágyúdörgés? Megõrültem? A szobatársak
sápadtan dörzsölték a szemüket, eljött a világ vége.
Az elõzõ napokban az egész ország valami furcsa mámorban élt.
Olyasmi történt, amit mindenki elképzelhetetlennek tartott: va-
lóság lett, amit a lelkek legmélyén õriztek reménytelenül az em-
berek, aminek a valóságos létezésében kételkedtünk is kissé.
Most elborította az országot a bizonyosság, egy könnyûség, a zord
idegen világokban való bolyongás utáni boldog hazaérkezés örö-
me. És erre jött az ágyútûz az ország pofájába. Egyes anyakönyvi-
leg beazonosítható moszkvai emberek képesek voltak ezt a vadál-
latiságot elkövetni, hernyótalpakkal a földbe taposni egy ország
boldog eufóriáját. Meg kellett értenünk, hogy az emberi gonosz-
ságnak nincs határa. Mindent meg lehet csinálni. Egy hatalom a
gyártósorról frissen lekerült, legmodernebb tankok százaival,
igen, százaival, országhatárral, sorompóval mit sem törõdve, hí-
vatlanul betör az országba, rombolja a házainkat, gyilkolja a nem-
zettársaimat. A tankok nagyon csúnya munkát végeztek, a váro-
sok, fõleg Budapest utcáit romok, nem ritkán holttestek borítot-
ták. Ahol a tank megjelenik, ott vége az emberségnek. Nem lehet
elfelejteni azoknak a napoknak a feketeségét, a napsugaras derû-
bõl, felajzott reménykedésbõl hirtelen bezúdult fekete éjszakát.
De kérem, mi történt néhány hét múlva? Számos hazánkfia várat-
lanul máris alávetette magát ennek az erõnek. Tehát jön egy rab-
ló, bezúzza az ajtódat, feldúlja, rombolja a lakásodat, kilukasztja
valakidnek a koponyáját. Pár nap múlva egy lakótárs a keblére
öleli ezt a rablót, kezet csókol neki, kifejezi az örömét a tett felett.
Nem értettük. Azonban a másik ember lelke mindenki számára
titokzatos tartomány. Nem kell mindent érteni, igaz? Nem is le-
het.
Mit gyászolt az én fekete nyakkendõm? Halottak százait. Emberi
alkotások rombolását. És mindenekfelett egy tetszhalálból feléb-
redt nép visszataszítását a tetszhalálba.

L. A.

Elhunyt iskolánk tanára,
Buruncz Mária

„Mert Atyám akarata az, hogy mindenkinek, aki látja a Fiút és
hisz benne, örök élete legyen; és én feltámasztom õt az utolsó na-
pon.” (Jn 6,40)

Október 31-én este kaptuk a hírt, hogy
kollégánk, Jánosiné Buruncz Mária a
kórházban elhunyt.
Bár Marika tanító néni csak idén szep-
tembertõl lett iskolánk fõállású taná-
ra, korábban már évekig volt óraadó
tanárunk, amikor éneket tanítani járt
át Alapról. Ez alatt az idõ alatt mind a
tanulók, mind a kollégák elfogadták
és megszerették, mivel egy gyereksze-

retõ, jóindulatú, segítõkész és aktív pedagógust ismertünk meg
benne. Óraadóként meg tudott szervezni karácsonykor és
március 15-én egy-egy énekversenyt, amelynek videói a mai
napig megtekinthetõk honlapunkon.
A nyár folyamán jelentkezett álláshirdetésünkre, s az elõzmé-
nyek után természetesen nem volt kérdéses, hogy fõállású dol-
gozóként is számítunk a munkájára. Gyakorlatilag az elsõ nap-
tól fogva befogadta õt iskolaközösségünk. Pontosan tudta,
hogy értékközpontú egyházi iskolánk építéséhez mit tudna a
maga részérõl hozzátenni. Nagy tervei voltak: a választható
foglalkozásoknál igény esetén énekkar és színjátszó szakkör
beindítását is egyaránt vállalta.
A kínálat ismeretében színházlátogatás megszervezésén dol-
gozott Székesfehérvárra vagy Dunaújvárosba. Karácsony elõtt
szeretett volna adománygyûjtést az erdélyi gyerekeknek, amit
személyesen vittünk volna ki vele a téli szünetben. Várta a Ha-
tártalanul program pályázati kiírásának megjelenését, koordi-
nátorként olyan munkát benyújtva, amellyel lehetõség nyílik
tanulóinknak az elcsatolt országrészekbe (Kárpátalja, Erdély,
Délvidék…) túrát tenni.
Utoljára akkor beszéltem vele, amikor a kezembe nyomott egy
ünnepi mûsorfüzetet. Ebben a saját összeállításai voltak a ka-
rácsonyi pásztorjátéktól kezdve a március 15-ei forgatóköny-
vekig egyaránt. Bár nem az õ feladata lett volna, úgy gondolta,
szívesen segít egy október 23-ai összeállítással a 8. osztálynak, s
felajánlotta közremûködését a próbákon is. Mivel én sem pa-
naszkodom az unalomra, nagyon jólesett a kezdeményezése, s
azzal váltunk el, hogy mindenképpen felhasználom az anyagot
és megköszönöm, ha a próbákon is részt tud venni. Másnap
kórházba került és többé nem találkoztunk…
Bár Marika tanító néni hivatalosan csak 2 hónapig volt isko-
lánk fõállású tanára, elképzeléseit megpróbáljuk továbbvinni
és megvalósítani. Sajnáljuk, hogy nem adatott neki több idõ
köztünk, tudom, hogy jól érezte magát nálunk és mindenáron
vissza szeretett volna térni közénk, a kórházban is csak a javí-
tásra váró dolgozatok és az iskolai feladatok foglalkoztatták.
Személyében egy elhivatott, lelkiismeretes pedagógust veszí-
tettünk el.
Emlékét kegyelettel megõrizzük! Velünk volt, közénk tarto-
zott!
Búcsúzóul a Fatimai Boldogasszony Általános Iskola tanulói,
tanárai, dolgozói nevében: Kiss Attila igazgató

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

GERSE FERENCNÉ
született Fogarasi Anna
91. életévében elhunyt.

Temetése 2018. november 12-én,
14 órakor lesz a sárszentágotai temetõben.

Gyászoló család

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület meghívja Önt

ZOCSKÁR ANDRÁS „KARIKA TÚRÁIM”

címû könyvének bemutatójára, amely a mûvelõdési házban lesz

2018. november 16-án (pénteken) 17 órakor.

Bevezetõt mond: Leszkovszki Albin.
Közremûködik:

Makkos Norbert, Dániel Zsolt Dániel és Juhász Zénó.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Szájunk egészsége
November a fogászat, a szájhigiénia, a szájunk, fogaink egészségének hónapja. En-
nek apropóján kérdeztem DR. MAROSVÖLGYI–SZÕKE LUCÁT, az El-Dent fog-
orvosát fontos tudnivalókról, amelyeket nem lehet elégszer ismételni. Szájápolási
szokásainkat egyébként is szükséges idõnként frissíteni az új irányvonalakkal, in-
formációkkal.

– Kemény, vagy puha sörtéjû, elektromos,
vagy hagyományos fogkefét használjunk?
– Mindenképpen puha sörtéjût. Hogy mi-
lyen márka, elektromos, vagy hagyomá-
nyos-e a fogkefe, az mindenkinek az egyé-
ni ízlésére van bízva. Az emberek nagy
többsége meg tudja tanulni, hogy bármi-
lyen fajta fogkeféve hogyan kell helyesen
fogat mosni, de ha valakinek ez nem megy,
akkor szoktuk ajánlani az elektromos fog-
kefe használatát, mely kiküszöböli a
kézügyesség hiányosságait.
– Milyen a helyes fogmosási technika?
– Nagyon egyszerû: minden egyes felszí-
nen végig kell menni módszeresen. A fo-

gak külsõ és belsõ részén a fogkefét kicsit
be kell dönteni, körülbelül 45 fokos szög-
ben, és körkörös mozdulatokkal végig-
menni a fogak felszínén, aztán a rágófelszí-
neken, odafigyelve, hogy a hátsó részeket
is alaposan megmossuk. Az elsõ fogakat
belül inkább söprögetõ mozdulatokkal
tisztítsuk. Fontos, hogy a fognyaknál jól
megtisztítsuk a fogat a lepedéktõl.
– A hátsó fogak eléréséhez vannak speciá-
lis fogkefék is. Milyen gyakran mossunk
fogat?
– Legalább reggel és este. A legfontosabb
az esti fogmosás. Ha nincs módunk mond-
juk ebéd után fogat mosni, akkor öblöges-
sük át a szánkat vízzel. Rögtön étkezés
után nem is érdemes fogat mosni, fõleg, ha
savas ételt, gyümölcsöt, teát, kávét fo-
gyasztottunk.
– Milyen erõsen mossuk a fogakat?
– Nem az erõsségen, hanem a technikán
múlik a hatékonyság. Az erõteljes mosás
felsértheti az ínyt és a fogakat. Akinek
széthajoltak a sörték a fogkeféjén, az jelzi,
hogy túl erõsen mos fogat. Úgy ellenõriz-
hetjük, hogy jól megtisztítottuk-e a foga-
kat, hogy fogmosás után végighúzzuk a
nyelvünket a fogak felületén. Ha simák,
akkor rendben van, ha érdesnek érezzük
valahol, oda érdemes visszatérni a fogke-
fével.

– Milyen esetben, milyen gyakran hasz-
náljunk fogselymet, szájvizet?
– Aki nagyon precíz, az naponta használ
fogselymet, de legalább hetente kétszer ér-
demes áttisztogatni a fogak közti területet
fogselyemmel vagy fogköztisztító kefével.
A szájvizet mindennapi használatra nem
ajánlom, mert ízérzéskiesést okozhat. Az
alkoholos oldatú szájvizek rossz hatással
vannak a nyálkahártyafelszínekre, hosszú
távon daganatképzõ hatásuk lehet. Tehát
lehetõleg olyan szájvizet válasszunk, mely-
nek nincs alkoholtartalma. Például fogíny-
gyulladás esetén alkoholos oldatú szájvíz is
használható, de csak kúraszerûen.
– Baj, panasz esetén hova lehet fordulni?
– Mindenki a lakhelye szerint egy körzeti
fogászathoz tartozik. Az akut ellátást (pél-
dául ha valakinek megfájdul a foga) a ren-
delési idõ elején biztosítjuk. Ha éjszaka
adódik probléma egy foggal és elviselhe-
tetlen a fájdalom, akkor magánügyelete-
ket lehet felkeresni, vagy a központi ügye-
letet Budapesten.

Hargitai–Kiss Virág

PLUSZ HÁROM TIPP:

* Naponta érdemes megtisztítani a nyelvet
is az e célra kapható „kaparó” illetve kefe
segítségével.
* Két-három havonta, illetve betegséget
követõen ajánlott lecserélni a fogkefénket.
* A szájápolási kellékeinken ne osztoz-
zunk másokkal!

Gyújtsunk gyertyát az áldozatok emlékére!
11-11-11

A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd az elsõ világháború harcainak véget
vetõ fegyverszüneti egyezmény aláírásának 100. évfordulója alkalmából

megemlékezésre és közös gyertyagyújtásra hívja Önt

2018. november 11-én délelõtt 11 órára a Hõsök terére.

A rendezvény programja: zászlófelvonás, rövid megemlékezés,
ima az áldozatokért, gyertyagyújtás a hõsi emlékmûnél.

Viszontlátásra, - mondom, és megyek.
Robognak vonatok és életek -
Bennem, legbelül valami remeg.
Mert nem tudom,
Sohasem tudhatom:
Szoríthatom-e még
Azt a kezet, amit elengedek.

Reményik Sándor

Nehéz szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

feleségem, édesanyánk

DÖMÖTÖR PÁLNÉ
született Zádori Julianna

65 éves korában elhunyt.

Temetése 2018. november 10-én
(szombaton) 14 órakor lesz

a Huszár-temetõben.

Köszönet mindazoknak,
akik utolsó útjára elkísérik,

gyászunkban együttérzéssel osztoznak.

Gyászoló család

Ködös reggelek, enyhe nappalok
Csütörtök reggel is találkozhatunk párás, ködös tájakkal. Változóan felhõs idõre számíthatunk, de csa-
padék továbbra sem valószínû. Nem lesz jelentõs a légmozgás. Ismét hideg lesz a hajnal, 0-8 fok várha-
tó. Délután 14-19 fokot mérhetünk.
Pénteken is többfelé párásan, ködösen indul a nap. Napközben fõként az északi tájakon szûrhetik fá-
tyolfelhõk a napsütést. Északnyugaton megélénkül a délkeleti szél. A legmagasabb hõmérséklet 13-18
fok között alakul.
Szombaton a párás, ködös reggelt követõen napközben fõleg fátyolfelhõs idõre lehet készülni. Észak-
nyugaton lesz kissé szelesebb az idõ. 12-18 fok valószínû. Vasárnap is sok lesz a napsütés, de északon
elvétve kisebb esõ, egy-egy zápor elõfordulhat. Gyenge, mérsékelt délnyugati szél várható. Pár fokkal
melegebb idõre, 13-19 fokra van kilátás.

Forrás: idokep.hu
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Kossuth-morzsák
Az október számos programmal színesítette

tanulóink hétköznapjait

Hangok világa

Október 1-je 1975 óta a zene világnapja. A
zene szeretete, közösségformáló ereje át-
szövi intézményünk mindennapjait. A gye-
rekek számára lehetõséget biztosít az ön-
kifejezésre, érzelmeik, gondolataik kifeje-
zésére. Ezért fontosnak tartottuk, hogy
ezen a napon is felhívjuk a figyelmet a zene
csodás erejére.

A rendezvényt többszöri egyeztetés elõzte
meg Jákob Zoltán tanár úrral, akirõl köz-
tudott, hogy szívvel–lélekkel közvetíti a ze-
ne üzenetét. Szerencsésen alakult minden
körülmény, így sikerült a jeles napon a ta-
nár urat, tanítványait és zenésztársait fo-
gadnunk iskolánkban. Zoli bácsi korábban
is járt nálunk hasonló alkalomból, és nagy
élményt nyújtott iskolánk aprajának–
nagyjának. Most tanítványaival, barátaival
érkezett. Elsõ lépésként a hangok világába
vezetett minket, aztán közös éneklésre
buzdított, majd következtek a hangszeres

elõadások. Csodálatos volt azon a hétfõi
napon úgy kezdeni a munkát, hogy kelle-
mes hangok, szép dallamok csendültek fel
hangszereken és énekszóban is!
Nagy elismerés illeti a diákokat, akik bát-
ran és ragyogóan szerepeltek egy ismeret-
len közönség elõtt. Nagyon köszönjük a
szülõknek és a Sárszentmiklósi Általános
Iskola tanárainak, hogy megértésükkel és
tevõlegesen is segítették ezt az eseményt!

A mi diákjainkban, tanári karunkban szép
élményt, kellemes érzéseket hagytak a fel-
csendült dallamok, és annak a látványa,
hogy miként szólalnak meg különbözõ
hangszerek fiatal és felnõtt zenészek által.
Miként lesz ez a nyelv közös és örömteli
akár ünnep alkalmából, akár anélkül is.
Sok szépet hoz napi életünkbe, ha legalább
a zene közös nyelvét együtt érezzük!
Mindent köszönünk a szereplõknek és a
szereplést lehetõvé tevõ segítõknek! Talál-
kozzunk legkésõbb jövõre!

Németh Lászlóné

Jeles dátumok

Október 4-én az állatok világnapját ünne-
peljük. Tanulóink többféle témában, tech-
nikával készítettek plakátokat, alkotáso-
kat, melyek az iskola folyosóin kerültek ki-
állításra. Nagyon színes, érdekes, informa-
tív munkák készültek. Ez a nap fontos,
hogy a gyerekek figyelmét felhívjuk az
állatvédelem fontosságára, lehetõségeire.

Október 6-a eseményeirõl minden osztály
egyénileg emlékezett meg annak érdeké-
ben, hogy a gyerekek meglévõ ismereteire
építve tanulják meg október 6-a történel-
mi jelentõségét, üzenetét. A tanulók meg-
ismerkedtek olyan fogalmakkal, melyek
hozzájárulnak történelmi ismereteik bõví-
téséhez, saját identitásuk alakításához, a
múlt és jelen kapcsolatának megértéséhez.
Október 19-én az 1956-os forradalom hu-
szonkilencedik és a III. Magyar Köztársa-
ság kikiáltásának 19. évfordulója alakal-
mából ünnepi megemlékezést tartottunk.
A méltó ünneplésre a 9., 10. a osztály majd
egy hónapon át, kellõ odaadással készült,
hitelességre törekvõ elõadásával. Felké-
szülésük során a híres és a „névtelen” hõ-
sök szerepében érezhették magukat. A si-
keres gyakorlásokat és fõpróbát követõen
az iskolai ünnepélyre délelõtt tíz órakor
került sor. A pedagógusok vezetésével az
iskola legnagyobb termében gyûlt össze a
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Családi Halloween
A cecei iskolában nagy öröm-
mel fogadják, ha a szülõk,
vagy más, lelkes, nem pedagó-
gusként dolgozó emberek
szerveznek programokat a
gyerekeknek. Fontos az intéz-
mény számára, hogy mások is
becsatlakozhassanak a neve-
lési folyamatokba, hiszen az
együtt és egymástól tanulás
élethosszig tart és sok pozití-
vumot hozhat.
Így szervezik meg évek óta lel-
kes szülõk a jelenlegi 6. évfo-
lyamosoknak a Családi Hallo-
weent, ahol – angol nyelvet ta-
nulván – egy kicsit az angolszász hagyományokról is beszélgetnek, érdekes ételeket és
italokat fogyasztanak a 6. évfolyamos diákok. Zenével, közös játékokkal és beszélgeté-
sekkel „fûszerezik” meg a családi délutánt, ami idén az õszi szünet elõtti utolsó napon,
pénteken valósult meg.
Úgy gondolják, hogy nem kell majmolni a nyugati szokásokat, de a közösen, hasznosan,
mindenki számára kellemesen, kulturáltan eltöltött idõ mindenki számára hasznos
lehet!
Köszönetüket szeretnék kifejezni ezúton is azoknak a lelkes szülõknek, akiknek a jóvol-
tából a program megvalósulhatott!

Szabóné Várady Katalin igh.

BETLEHEMI CSILLAGUNK
Pályázati feltételek és információk

Idén X. alkalommal rendezi meg a Sárbogárdi Múzeum Egyesület Betlehemi csillagunk címmel kiállítá-
sát.
A kiállításra várunk minden olyan pályamunkát, amely az adventi ünnepkörrel kapcsolatos.
Az anyaggyûjtés idõpontja: 2018. december 3., 9–12 óráig.
Az anyaggyûjtés helyszíne (azonos a kiállítás helyszínével): József Attila Mûvelõdési Központ, Sárbo-
gárd, Hõsök tere 3.
Beazonosítás céljából az alkotások mindegyikén fel kell tüntetni az alkotás címét és az alkotó nevét.
A pályázatra beadott mûvek nem automatikusan kerülnek kiállításra.
A kiállítás megnyitója: 2018. december 4-e 15 óra.
Megnyitja: Viasz Zoltán, a Fejér Megyei Népmûvészeti Egyesület elnöke
A leadott pályázatok visszaadási határideje: 2018. december 21-e 9 órától.
Információ és jelentkezés telefonon Kovácsné Komáromi Editnél, 06 (70) 338 5153, illetve a Sárbogár-
di Múzeum Egyesület facebook-oldalán.

tanulóifjúság apraja–nagyja, hogy a szakis-
kolásokkal együtt ünnepeljen. A köszöntõ
elhangzása után az elõadás a Himnusszal
vette kezdetét. Majd a mûsor prózai része
következett. A krónikás bevezetõje után
az 1953-as kormányprogramot a Nagy Im-
re szövegét idézõ tanuló adta elõ. Ahogyan
a történet tovább haladt, úgy csendült fel a
drámát jelezve az Egmont-nyitány. Majd
folytatódott a forradalom. Az ostromlott
Budapest képeinek bejátszása megrendí-
tõen hatott. Jöttek a végsõ leszámolás pil-
lanatai. Tanulóink tolmácsolásában Illyés
Gyula „Egy mondat a zsarnokságról” címû
versével ért véget a megemlékezés. A
program zárásaként a III. Magyar Köztár-
saság állampolgárjaiként a szózatot éne-
kelve hálás szívvel gondoltunk a magyar
szabadságharc hõseire.

Vámosi János

Õszi finomságok

Iskolánk már több éve beiktatta az õszi ün-
nepkörbe a tökfaragást és az iskola udva-
rának feldíszítését az elkészült remekmû-
vekkel. Persze, nem csak a tökfaragás je-
lent kihívást az osztályoknak. Elsõ felada-
tuk az volt a tanulóknak, hogy az iskolának
egy általuk kiválasztott szegletét minél öt-
letesebben feldíszítsék. Használhattak pa-
pírt, textilt, terméseket. Ebben a pompás
közegben került sor a tökfaragásra 16-án.
A fárasztó munka után sült alma és tök,
mézes pirított dió és birsalmakompót vár-
ta az éhes szájakat. 17-én népi játékok, já-
tékos versenyek keretében szórakoztak a
tanulók és felnõttek az iskola udvarán.

Dr. Pátzay Józsefné

Mi legyek, ha nagy leszek?

Október 26-án a pályaorientációs nap ke-
retében 7-8. osztályos tanulóink ellátogat-
tak Pusztaszabolcsra, ahol a Stadler Ma-
gyarország Vasúti Karbantartó Kft. bizto-
sított lehetõséget, hogy betekintést nyer-
hessenek a munka világába, a cég minden-
napi életébe. Megismerték a különbözõ
munkafolyamatokat. Tanulóink számos új
ismerettel és élménnyel gazdagodtak. Ez-
úton is szeretnénk megköszönni a barátsá-
gos fogadtatást, érdekes programot, mely-
lyel fogadtak minket!

Kossuth iskola

MEGHÍVÓ
A Sárbogárd–Sárszentmiklós

Borbarát Kör tisztelettel meghívja
a borosgazdákat

2018. november 17-én 10 órakor

tartandó újborszentelésére
Handa Csaba pincéjéhez (Nagyipar).

A borokat Mészáros János r. kat.
plébános úr áldja meg.

A borok áldása után nyitott pincék
várják a látogatókat.

Vezetõség

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓ-
TÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, SÁRBOGÁR-
DON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a
Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT- COM háló-
zatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frek-
vencián 0–24 óráig.
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FÛTS OKOSAN!
2. rész

SZÉN
A kedvezõtlenebb gazdasági helyzetû tele-
pülések lakosságának jelenleg egyik legol-
csóbb tüzelõanyaga a rosszabb minõségû
szén. Ez sajnálatos módon számos környe-
zeti probléma forrása. A szén égetése so-
rán szén-dioxid képzõdik, amely üvegház-
hatású gáz. Az égetés során ezen kívül je-
lentõs mennyiségû kén-dioxid jut a levegõ-
be, amely nemcsak a savas esõ egyik alko-
tóeleme, hanem kénsavvá alakulva, beléle-
gezve súlyosan károsítja az élõlények nyál-
kahártyáját is.
A hazai kitermelésû tõzeges barnaszén és
lignit szennyezett, elégésük során sok ha-
mu, kén-dioxid és nitrogén-oxidok kelet-
keznek. Az ártalmatlanítás csakis erõmûvi
denitrifikációs eljárásokkal, kéntelenítési
berendezésekkel, speciális füstgáztisztítási
technológiákkal valósítható meg. A kénte-
lenítési eljárások akár 95 %-os hatásfokú-
ak is lehetnek. Mivel a lakossági tüzelõbe-
rendezések nincsenek ellátva megfelelõ
füstgáztisztítóval, a közvetlen környezetre,
a levegõ minõségére gyakorolt káros hatá-
sa messze meghaladja az erõmûvek káros-
anyag-kibocsátását.

Lignit
A legfiatalabb szén, szerkezete erõsen fás.
A lignit fûtõértéke 3,5-10 MJ/kg. Tüzelés-
technikai tulajdonságai nem jók, a külszíni
fejtés miatt elõfordulhatnak benne földda-
rabok, agyag, a szállítás rakodás során mor-
zsolódik, pora nehezen tüzelhetõ el. Olyan
barnaszén, mely 40 %-nál nagyobb bánya-
nedvességet tartalmaz (lágy barnaszén).
A lignit mind erõmûvi környezetben, mind
lakossági kályhákban történõ tüzelése
nemcsak az éghajlatvédelmi célokkal el-
lentétes, hanem jelentõs egészségügyi ha-
tásokkal rendelkezik, rendkívüli módon
rontja a helyi közösségek életminõségét.
Felhasználására a háztartási tüzelõberen-
dezések alkalmatlanok.

Barnaszén
Kemény barnaszénrõl akkor beszélünk, ha
40 %-nál kevesebb bányanedvességet (ún.
durva nedvességet) tartalmaz.
A barnaszén és a feketeszén megkülönbö-
zetése az égéshõ alapján történik, elõbbi
fûtõértéke 17-20 MJ/kg körül ingadozik. A
barnaszenek megjelenésük alapján lehet-
nek földes, lágy, fénytelen és fényes barna-
szenek. A hazai barnaszén a fánál több
szennyezõ anyagot tartalmaz, így elégése-
kor jóval több hamu és kén-dioxid keletke-
zik.

Feketeszén
A feketekõszenek nagyobb nyomás alatt,
hosszabb ideig képzõdtek, ezáltal jobb mi-
nõségû, magas fûtõértékkel rendelkeznek
(17-33 MJ/kg). Elemi széntartalma kb.
80-91 %, széles körben felhasználható, ma-
gas fûtõérték és kis salakanyag-tartalom
jellemzi õket.

A szén égésekor keletkezõ
égéstermékek

A szén éghetõ kéntartalma káros, mert el-
égetése során kén-dioxid és kén-trioxid is
keletkezik, mely érintkezve az égéskor ke-
letkezõ vízgõzzel kénsavat (nagyon maró, a
legerõsebb savak egyike), illetve kénessa-
vat képez. A kénsav-aeroszolok belélegzé-
se károsítja a nyálkahártyát, irritálja a sze-
met és a légzõszerveket. A nem éghetõ kén
a hamuban marad.
A szén oxigéntartalma segíti a gyulladást.
A magasabb oxigéntartalmú szén alacso-
nyabb hõmérsékleten gyullad. A szén nit-
rogéntartalma nitrogén-oxidok formájá-
ban a füstgázzal távozik mint légszennyezõ
anyag, a tüzeléshez használt levegõ nitro-
génjével együtt.

FÖLDGÁZ

A kõszén lepárlásával elõállított városi gáz
felhasználása hazánkban a XIX. századig
nyúlik vissza. A szénalapú gázgyártás Bu-
dapesten 1856-ban kezdõdött meg. A II. vi-
lágháború után a hazai földgázbányászat is
fejlõdésnek indult. A gázellátás kiterjedése
az 1970-as évekre esik. A városi gázt telje-
sen felváltotta a földgáz: 1984 végén leállt
az Óbudai Gázgyár, majd 1988-ban egész
Magyarországon véget ért a városi gázszol-
gáltatás és a háztartások gázfogyasztó ké-
szülékeit földgáz tüzelésére állították át.
Késõbb nagyobb teret kapott a pébégáz fel-
használása is. Napjainkban az épületek el-
látására – fûtésre, használati meleg víz ké-
szítésére és fõzésre – használt vezetékes
földgáz mintegy egyötöde hazai termelés-
bõl származik, a többi külföldi import.

A gáz tüzelõanyagok tulajdonságai

A vezetékes földgáz több szénhidrogén ke-
veréke, fõ alkotója a metán, de általában
tartalmaz még etánt, propánt, butánt és
igen kis mennyiségben nagyobb szénatom-
számú szénhidrogéneket is, valamint 1-2
%-ban nem éghetõ gázokat, nitrogént és
szén-dioxidot.
A nagyobb metántartalmú földgáz égéshõ-
je kb. 40 MJ/m3 (kb. 11,3 kWh/m3), a kisebb
metántartalmú és nagyobb nem éghetõ
gáztartalmú földgáz égéshõje kb. 35 MJ/m3

(kb. 9,9 kWh/m3).
A földgáz sûrûsége (0,73 – 0,83 kg/m3) ki-
sebb, mint a levegõé (1,16 –1,29 kg/m3). Ez
az oka, hogy a levegõbe kijutó földgáz a tér
felsõ részében gyûlik össze, és a földgáz je-
lenlétét jelzõ érzékelõt a helyiség tetején
kell elhelyezni.
A pébégáz (PB) két fõ alkotója a propán és
a bután, emellett legfeljebb 2 %-ban na-
gyobb szénatomszámú szénhidrogéneket
és nagyon kis mértékben nitrogént, oxigént
és hidrogént is tartalmaz.
A cseppfolyós pébégázok égéshõje kb. 49 –
50 MJ/kg (kb. 13,9 kWh/kg), a folyadéksû-
rûség kb. 0,5 – 0,55 kg/m3.

A folyadék halmazállapotból elpárolgó pé-
bégáz sûrûsége a levegõénél nagyobb,
ezért a levegõbe kijutva a tér alján gyûlik
össze, és a talajszint alatti helyiségekben
robbanóképes elegyet alkothat.

A gáz tüzelõanyagok égésterméke

A gáz tüzelõanyagok égéstermékében leg-
nagyobb arányban a nitrogén van jelen. A
további jellemzõ alkotó a szén-dioxid, ami
általában 7-8 % körüli. A tüzelõberende-
zésbe bevitt többlet levegõ („légfelesleg”)
miatt az égéstermék néhány százalék oxi-
gént is tartalmaz. Ami feltûnõ: az égéster-
mék nagy, 10 % feletti vízgõztartalma, ami
jelentõs energiaveszteséget jelent. A kor-
szerû, ún. kondenzációs gázkészülékek en-
nek hõtartalmát is hasznosítani tudják,
ezért a hatásfokuk sokkal magasabb, mint a
hagyományos készülékeké.
A nem megfelelõ tüzelésbõl adódóan az
égéstermékben nitrogén-oxidok vagy szén-
monoxid is jelen lehet, amit a berendezé-
sek megfelelõ beállításával és rendszeres
karbantartásával el kell kerülni.

MIT NE ÉGESSÜNK?

Egészségünk és környezetünk védelme ér-
dekében a következõkben szeretnénk be-
mutatni, hogy mely anyagok elégetése tilos
a háztartási berendezésekben.
A hulladékok elégetésére a háztartási tüze-
lõberendezések alkalmatlanok. A nem
megfelelõ körülmények között az égetés
során keletkezõ légszennyezõ szennyezõ-
anyagok közvetlenül és hosszabb távon
közvetve komolyan veszélyeztetik az em-
beri egészséget. Ezért Magyarországon a
hulladékok nyílt téri vagy háztartási tüzelõ-
berendezésben történõ égetése több mint
15 éve jogszabályilag tilos.
A kezeletlen fa és a papír kivételével tilos
minden hulladék elégetése, beleértve pél-
dául az alábbiakat is:
– úgynevezett „kezelt” fa, tehát festett, lak-
kozott (pl. régi ablakkeret, ajtók, raklapok
stb.),
– rétegelt lemez, bútorlap,
– építési fahulladék,
– színes, „fényes” papírhulladék,
– PET-palack, mûanyag,
– autógumi, használt ruha, rongy,
– fáradt olaj, üzemanyag.
Az elõbb említett anyagok elégetésekor a
bennük található, vagy kezelés következté-
ben felhordott, különbözõ mérgezõ vegyü-
letek a levegõbe és a hamuba kerülnek, ez-
által szennyezve a környezetet, közvetlenül
károsítva az egészségünket. Ezen túl, a
nem rendeltetésszerû használat miatt a ké-
szülék garanciáját is elveszíthetjük.
Ha a tüzelõberendezés mûködése nem
megfelelõ, a tökéletlen égés során felsza-
baduló gázok egy része nem távozik a ké-
ményen keresztül, így a szobában lévõk
egészségét – különösen a gyermekekét és
idõskorúakét – közvetlenül károsítja.
Forrás: www.futsokosankampany.hu



Bogárd és Vidéke 2018. november 8. HÍREK, ESEMÉNYEK / MEGHÍVÓ 9

Tûzoltóparancsnok és tûzoltójelölt hallgatók segítettek egy sérült kamionsofõrnek
Kamion zárta el az utat október 30-án, kedden reggel Sárkeresz-
túr és Sárosd között. A rakomány nélküli nyerges vontató lesod-
ródott a vizes, sáros burkolatról, az árokban néhány vékonyabb
törzsû fát kidöntött, és az úton keresztbe fordulva állt meg. A sár-
bogárdi hivatásos tûzoltóság parancsnoka vette észre a balesetet,
aki mikrobusszal a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ hallga-
tóit kísérte a fõvárosba. Megálltak a jármûvel, majd odasiettek a
vezetõfülkéhez és kiemelték a sérült sofõrt a kamionból, aki erõs
fejfájásra panaszkodott. A férfit az esõben besegítették a mikro-
buszba és a mentõk kiérkezéséig mellette maradtak. Kõvágó De-
zsõ tûzoltó alezredes és a leendõ tûzoltók a nyerges vontatóból ki-
szerelték az akkumulátorokat, ezzel a kamiont áramtalanították.
A mûszaki mentés során a nyerges vontatót a Sárbogárdról érke-
zett tûzoltóegység egy traktor segítségével húzta félre az útról. A
mentõk tájékoztatása szerint a kamion vezetõje súlyosan sérült.

Fotó: sárbogárdi hivatásos tûzoltóság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI

Dílert fogtak
Lapunk értesülései szerint október 29-én este rendõrségi razzia
volt Sárszentmiklóson. Ennek okairól a Fejér Megyei Fõügyész-
ség sajtószóvivõjétõl, Jászberényiné dr. Király Teodórától kap-
tunk tájékoztatást:
„A Székesfehérvári Járási és Nyomozó Ügyészség kábítószer-ke-
reskedelem bûntette miatt indítványozta annak a sárbogárdi fér-
finek a letartóztatását, aki a nyomozás adatai szerint a 2018. év fo-
lyamán, pontosan meg nem határozható idõben és körülmények
között megszerzett kábítószert az ismerõsei részére értékesített.
A rendõrség a 2018. október 29. napján tartott közúti ellenõrzés
során kábítószergyanús anyagot talált, amelyet lefoglalt.
Alaposan feltehetõ, hogy az õrizetben lévõ gyanúsított szabadlá-
bon hagyása esetén cselekményét tovább folytatná, valamint a bi-
zonyítást veszélyeztetné.
A Székesfehérvári Járásbíróság nyomozási bírája 2018. október
31-én elrendelte a gyanúsított letartóztatását, a döntés nem
jogerõs.”

HKV

KÉK HÍREK

Oldalára borult
A 63-as számú fõútra, Aba külte-
rületére egy személyi sérüléssel
járó közúti közlekedési baleset-
hez kértek rendõri segítséget
2018. november 1-jén délelõtt,
ahol egy Audi típusú személygép-
jármû vezetõje egy elõzési manõ-
ver során elveszítette uralmát a
jármûve felett és az út menti vízel-
vezetõ árokba csapódott, majd az
oldalára borult. A baleset követ-
keztében a gépjármû 21 éves ve-
zetõje nyolc napon belül gyógyuló
sérülést szenvedett.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívunk és várunk minden érdeklõdõt

a fogyatékkal élõk világnapja
alkalmából tartandó ünnepségünkre.

Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ,
Sárbogárd, Hõsök tere 3.

Idõpont: 2018. december 1. 10.00 óra
Ünnepi mûsor:
– dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd város polgármesterének kö-
szöntõje;
– Hargitai Enikõ a Csipike Egyesület vezetõjének köszöntõje;
– Szakács Zsóka – vers;
– Szabó Zsuzsanna – ének;
– a Dunaújvárosi Violin Mûvészeti Alapiskola fúvós kamara-
zenekara;
– az adonyi Salina Táncegyüttes táncosai;
– a sárbogárdi Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Szakisko-
la és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanu-
lóinak elõadása;
– a martonvásári Pápai Ágoston Általános Iskola, Készségfej-
lesztõ Speciális Szakiskola és Kollégium Színvarázs Ulwila Ze-
nekarának elõadása;
– vendéglátás;
– ajándék a gyerekeknek.
Ha szüksége van szállításra Sárbogárd közigazgatási területén
belül, hívja a 06 (25) 520 260-as, vagy 06 (25) 508 970-es tele-
fonszámot.
A rendezvény szervezõi: Sárbogárd Város Önkormányzata, a
Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintéz-
ménye.
A rendezvény fõ támogatói: Sárbogárd Város Önkormányza-
ta, Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény, Csipike Egyesü-
let.

Dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd város polgármestere;
Hargitai Enikõ, a Csipike Egyesület vezetõje;

Takácsné Koncz Zsuzsanna,
az FMPSZ Sárbogárdi Tagintézményének igazgatója



10 KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK 2018. november 8. Bogárd és Vidéke

FOGÁSZATI
RENDELÉSEK

1. számú körzet

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

Fogorvos: dr. Csulak Fruzsina
Rendelési idõ: hétfõ 8–15, kedd 10–18, szerda
8–15 (iskolafogászat), csütörtök 10–18
Magánrendelés pénteken elõzetes egyeztetés
alapján.
Telefon: 06 25 461 997

2-3. számú körzet

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

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

Fontos tudnivalók:

Ügyeleti (akut) ellátás a rendelési idõ elsõ órái-
ban történik.
Ha náthás, köhög, lázas, herpesze, vagy más
fertõzõ betegsége van, kérjen új idõpontot!
Az utolsó páciens fogadása a rendelési idõ be-
fejezése elõtt 1 órával történik.

Rendelési idõn kívül

Sürgõs esetben fogászati magánügyeletekhez
(pl. Székesfehérvár), vagy a budapesti fogásza-
ti központi ügyelethez lehet fordulni.

Dr. Práger Péter Andor
rendelési ideje

Telefon: 06 (70) 314 8774

Hétfõ

8.00–9.00 Sárszentmiklós, orvosi rendelõ (dr.
Práger Péter Andor saját sárbogárdi betegei-
nek)
9.30–11.30 Pusztaegres, orvosi rendelõ

Kedd

12.30–13.30 Sárhatvan, orvosi rendelõ
14.00–16.00 Pusztaegres, orvosi rendelõ

Szerda

8.00–9.00 Pusztaegres, orvosi rendelõ
9.00–10.00 Pusztaegres, tanácsadás
15.00–16.00 Sárszentmiklós, orvosi rendelõ
(dr. Práger Péter Andor saját sárbogárdi bete-
geinek)

Csütörtök

8.00–11.00 Pusztaegres, orvosi rendelõ

Péntek

8.00–11.00 ÁTMENETILEG – Sárszentmiklós,
orvosi rendelõ, gyógyszerfelírás nincs.

Helyettesítés, gyógyszerfelírás
sárszentmiklósiaknak:

Kedd 8.00–12.00 Sárszentmiklós
Csütörtök 12.00–16.00 Sárszentmiklós

A rendelõk rendelési idõ alatt
hívhatók az alábbi telefonszámokon:

Pusztaegres, orvosi rendelõ: 06 (25) 470 007
Sárszentmiklós, orvosi rendelõ: 06 (25) 467
339

Az asszisztensek hívhatók
8.00–16.00 óráig az alábbi

telefonszámokon:

Baráth Edit körzeti ápolónõ: 06 (20) 344 4139
Böde Ferencné körzeti ápolónõ: 06 (30) 853
0480

Foglalkozás-egészségügyi
(üzemorvosi) ellátás:

Hétfõ 7.00–8.00 Sárszentmiklós, rendelõ
Szerda 16.00–17.00 Sárszentmiklós, rendelõ
Bejelentkezés: 06 (70) 314 8774

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. SOMOGYVÁRI KATALIN, 06 (20) 555 3369;
SZERDA, DR. NEMES MÁRIA, 06 (20) 328 5806;

CSÜTÖRTÖK, DR. PRÁGER PÉTER ANDOR, 06 (70) 775 0079.
Hétfõtõl péntekig, 7.00 órától a rendelés megkezdéséig

a Sárbogárd város területén mûködõ
HÁZIORVOSOK ORVOSI KÖRZETENKÉNT

SÜRGÕSSÉGI ESETEKBEN RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK.

Térítési díjak
2018. november hónapban az alábbi

idõpontokban kerül sor a térítési
díjak beszedésére

Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola:

2018. november 12. (hétfõ) 7.45–16.30

Sárszentmiklósi Általános Iskola:

2018. november 13. (kedd) 7.45–16.30

Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium:

2018. november 14. (szerda) 7.45–15.30

Szent István Általános Iskola:

2018. november 15. (csütörtök) 7.45–9.00

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola

2018. november 15. (csütörtök) 9.15–10.15

Pótbefizetés:

2018. november 19-étõl a Sárbogárdi Polgár-
mesteri Hivatal fsz. 2. számú irodájában ügyfél-
fogadási idõben: hétfõn 8.00–11.30-ig, szerdán
8.00–11.30-ig, 12.30–15.00-ig.

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2018. november 9-én (pénteken)
9.00 órakor ülést tat.

Az ülés helye:
a polgármesteri hivatal díszterme

(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ese-
ményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átru-
házott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok vég-
rehajtásáról.
3. Beszámoló a DÉSZOLG Kft. városüzemelteté-
si tevékenységérõl.
4. Közszolgálati szerzõdés megkötése a nem
közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz
begyûjtésére vonatkozó közszolgálati tevé-
kenységre.
5. A talajterhelési díjról szóló 51/2015. (XII. 15.)
önkormányzati rendelet módosítása.
6. Az önkormányzat közmûvelõdési feladatairól
szóló 22/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezése, új rendelet megalko-
tása.
7. A 2019. évi városi ünnepek és rendezvények
idõpontjainak és szervezõinek meghatározása.
8. Igazgatási szünet elrendelése.
9. A Sárbogárd 7333 hrsz-ú ingatlan belterület-
be vonása iránti kérelem elbírálása.
10. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális és
Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodá-
sának módosítása.
11. Polgármester szabadságának utólagos en-
gedélyezése.
12. Tájékoztató az elõirányzatok és a tartalék
alakulásáról.
13. Bejelentések.

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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ABAI RENDELÕINTÉZET – ÜGYELET:
Aba, Felsõkörtvélyes, Káloz, Sárkeresztúr,

Sárszentágota, Sárosd, Soponya: Aba, Dózsa Gy. út 47/d.,
06 (22) 593 010.

Munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utol-
só munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.
SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,

Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (70) 370 3104.
Hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00 óráig, pénteken 12.00 órától
másnap 7.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 7.00 órától másnap 7.00 óráig.
CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,

Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig, szombattól
hétfõ reggelig, 7.30–7.30-ig.

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Csanádi József háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 13-16.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 11.00-13.00.

3. számú (TÖBÖRZSÖKI) KÖRZET

Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597. A rendelési idõrõl, kérjük,
elõzetesen tájékozódjanak telefonon vagy személyesen a rendelõben.

Dr. Práger Péter háziorvos

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.

SÁRSZENTMIKLÓSI KÖRZET

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339. Lásd dr. Práger
Péter Andor rendelési idejét.

Dr. Nemes Mária háziorvos

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

Dr. Oroszlány László háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 460 165. H-K-Sze: 8-12, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13, 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; Tö-
börzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.

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

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos

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

KÖZPONTI ÜGYELET 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

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

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Szakaszhiba esetén (pl. egy egész utcában nem mûködik)  hívja az E.ON-t:
06(80)200-636. Ha egy lámpatest hibás, hívja a polgármesteri hivatalt:
06(25)520-200, vagy a WATT-ETA Kft.-t: 06(72)511-599.

Ha a lakásban áramkimaradás van, vagy ha nem ég a gáz:
E.ON lakossági ügyfélszolgálati telefonszámai: vezetékes telefonról - áram:
52 512 400, gáz: 52 512 401; mobiltelefonról - áram: 20/30/70/ 45 99 600,
gázhálózati: 20/30/70 45 99 711. A telefonos ügyfélszolgálat munkanapokon
7.30-20.00 óra között fogadja a hívásokat.

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

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

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

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

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

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

Kéményseprés:
Kémény Zrt. 06(22)550-100. Katasztrófavédelemnél a kéményseprés meg-
rendelése: 1818-as telefonszámon.

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

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

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

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

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

Tömegközlekedés

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

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

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

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25) 520-260, 06(25) 520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizott-
ság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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REKORD MENNYISÉGÛ GÓL
Lépésrõl lépésre

egyre feljebb

Sárbogárd–Gárdony-
Agárdi Gyógyfürdõ 3-0 (1-0)

Sárbogárd: Farkas – Laták, Kindl, Luczek,
Bezerédi, Gráczer Gergõ, Oláh, Németh,
Gráczer Bálint, Szalai, Gráczer Bence.
Cserék: Brúzsa, Simon, Kállai, Gál, Gyuric-
za, Lajtos.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Gárdony–Agárdi Gyógyfürdõ: Pölöskei –
Balogh B., Czifra, Radics, Király, Balogh
Á. M., Csehi, Varga, Radács, Somogyi, Fo-
dor.
Cserék: Molnár, Kónya, Nyári.
Vezetõ edzõ: Balogh Zsolt Csaba.
Tapogatózó játék a félidõ közepéig, enyhe
vendégfölénnyel. A 25. percben Varga B. a
bal oldalról visszagurított labdát a felsõ
lécre csavarta. A hazai csapat fegyelmezett
védekezés mellett átvette a játék irányítá-
sát. Bezerédi Á. jobb oldali beadását Szalai
P. V. 10 m-rõl fölé lõtte, majd Bezerédi Á.
két csel után 16 m-rõl a keresztlécet találta
telibe. A 47. percben a bal oldalról, a táma-
dó térfél közepétõl Oláh D. végzett el sza-
badrúgást. A kapu elé ívelt labdát az elõre
húzódó Gráczer Bence a védõket meg-
elõzve 8 m-rõl a bal sarokba fejelte, 1-0. A
szünet után a Gárdony csapata az egyenlí-
tés megszerzéséért erõteljes támadásokat
vezetett. A szervezett sárbogárdi védelem
magabiztosan verte vissza a vendégek gól-
szerzési kísérleteit. Varga B. 23 m-rõl lõtt a
jobb sarok mellé, Balogh Á. M. lövése a ka-
pu bal oldala mellett hagyta el a játékteret,
Fodor G. I. szöglet utáni fejese került a ka-
pu mellé. A vendégcsapat meddõ fölényét
nem tudta gólra váltani. A félidõ közepén
Szalai P. V. a bal oldalon kapott átadást 14
m-rõl ellõtte, a vendégek hálóõre bravúr-
ral hárított. A 80. percben a bal oldalon ve-
zetett támadást a hazai csapat. Szalai P. V.
átjátszotta a jobb oldali védõt és 14 m-rõl
kilõtte a bal alsó sarkot, 2-0. A hajrára elfá-
radó vendégek ellen a 90. percben lõtt gól-
lal a mindvégig fegyelmezetten és helyen-
ként jól játszó hazaiak beállították a vég-
eredményt. A középpályán megszerzett
labdával Laták B. tört kapura és a bal olda-
lon felfutó Németh K. elé tálalt, aki közel-
rõl a hálóba emelt, 3-0. Jó iramú, változa-
tos mérkõzésen a Sárbogárd gyõzelme
megérdemelt.
Jók: Laták B., Németh K., illetve Balogh
Á. M.

Tabella

1. Bicske 11 9 1 1 42 12 30 28
2. Mór 11 8 2 1 31 15 16 26
3. Fõnix 12 8 1 3 32 15 17 25
4. Sárosd 11 6 2 3 21 9 12 20
5. Ercsi 11 6 1 4 22 20 2 19
6. Ikarus–M.hegy 10 6 0 4 20 12 8 18
7. Sárbogárd 11 5 3 3 23 20 3 18

8. Gárdony–Agárd11 5 0 6 18 18 0 15
9. Mezõfalva 10 4 3 3 23 14 9 15
10. Martonvásár 11 3 3 5 14 31 -17 12
11. Tordas 11 3 2 6 22 23 -1 11
12. L.komárom 11 3 2 6 17 26 -9 11
13. Kisláng 12 2 2 8 14 27 -13 8
14. Baracs 10 1 4 5 7 17 -10 7
15. Enying 11 0 0 11 7 54 -47 0
16. Polgárdi Kizárva

Újra hárompontos
mérkõzés

Sárbogárd U19–Szár U19 4-0 (2-0)

Sárbogárd: Deák – Suhajda, Horváth I.,
Horváth Zs., Vagyóczki, Sükösd, Morvai,
Molnár, Demeter, Horváth B., Bögyös.
Cserék: Gábris, Husvéth, Erdélyi, Bruzsa,
Horváth Á. M.
Szár: Ganyecz – Sashegyi, Ágoston, Futó,
Hoszpodár, Nyári, Metláger, Jankovics,
Orbán, Madár, Hollósy Gy.
Cserék: Hollósy K., Tóvári, Erdélyi, Maróti,
Kellner, Tóth.
Az elmúlt heti kisiklás után (Perkáta) ha-
zai pályán fogadta a Sárbogárd a középme-
zõnyben helyet foglaló Szár csapatát. A
mérkõzés veszélyes hazai támadásokkal
indult és a 11. perc meghozta a vezetést.
Molnár M. átadásával Demeter D. elhú-
zott a védõ mellett és a kapujából kimoz-
duló Ganyecz D.-t kicselezve a kapuba gu-
rított, 1-0. A vendégek a bekapott gól után
szervezettebb védekezéssel hárították a
sárbogárdi támadásokat. A 38. percben
növelte elõnyét a hazai csapat. A bal oldal-
ról Bögyös B. G. végzett el bedobást az
alapvonal közelébõl. Demeter D. a labdá-
val befordult a védõ mellett és kilõtte a bal
alsó sarkot, 2-0. A második játékrészben
továbbra is a hazaiak irányítottak és az 50.
percben Erdélyi A. megszerezte a harma-
dik találatot. Sükösd G. labdájával Deme-
ter D. két védõt átjátszva visszagurított Er-
délyi A. elé, aki közelrõl a hálóba gurított,
3-0. A meggyõzõ elõny birtokában a hazai
csapat lendülete alább hagyott és a me-
zõnyjáték dominált. A mérkõzés lefújása
elõtt, a 89. percben Gábris R. állította be a
végeredményt. Húsvéth T.-tõl kapott lab-
dát 12 m-rõl estében lõtte a hálóba, 4-0. A
taktikai fegyelem betartásával és helyen-
ként jó játékkal szerzett gyõzelem tovább-
ra is vezetõ pozíciót jelent a tabellán.
Jók: Horváth I., Demeter M.

Tabella

1. Sárbogárd 12 10 1 1 42 9 33 31
2. Bicske 12 8 3 1 62 14 48 27
3. Kisláng 12 8 1 3 56 20 36 25
4. Mór 10 7 1 2 27 11 16 22
5. Baracs 12 7 0 5 35 22 13 21
6. Ercsi 12 6 1 5 47 28 19 19
7. Martonvásár 12 5 3 4 34 24 10 18
8. Velence 12 5 4 3 32 23 9 18
9. Szár 12 5 3 4 30 29 1 18
10. L.komárom 12 3 3 6 33 37 -4 11

11. Mezõfalva 11 3 1 7 23 44 -21 10
12. Felcsút 11 3 1 7 22 45 -23 10
13. LMSK 12 3 1 8 26 57 -31 10
14. Perkáta 12 5 3 4 29 24 5 9
15. Enying 12 2 2 8 18 70 -52 8
16. Polgárdi 12 0 0 12 15 74 -59 0
Flavus Velence, Lajoskomárom csapatától -1,
Perkáta csapatától -9 pont levonva.

Ez már jobban néz ki
Pusztaszabolcs–Sárbogárd II. 1-3 (1-1)

Pusztaszabolcs: Semsei – Baka, Toldi, Ba-
logh, Páhi, Lepsényi, Kurucz, Dévai, Né-
meth, László, Székely.
Cserék: Farkas, Bicskei.
Sárbogárd II.: Brúzsa – Vámosi, Juhász,
Vagyóczki, Demeter, Fauszt, Lajtos,
Gráczer Bálint, Oláh, Pajor, Gráczer Ben-
ce.
Cserék: Kovács, Pap, Palásti, Simon, Hor-
váth, Rigó.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
A középmezõnyhöz tartozó csapatok mér-
kõzésén a Sárbogárd II., az idegenbeli sze-
replése miatt, esélyesebbként lépett pályá-
ra. Szépen felépített támadásai folyamatos
veszélyt jelentettek a hazaiak kapujára. A
23. percben a szögletrúgás utáni begyako-
rolt helyzet gólt eredményezett. A belõtt
labdát Vámosi G. a rövid oldalra érkezve
megcsúsztatta és a labda a bal sarokba ke-
rült, 0-1. A félidõ befejezése elõtt, a 42.
percben egyenlített a hazai csapat. Páhi
Zs. jól eltalált lövése került a hálóba, 1-1. A
szünet után a vendégek kerültek fölénybe
és az 56. percben a jól felépített támadás
végén Gráczer Bence talált a kapuba, 1-2.
A hazaiak támadásait a szervezetten véde-
kezõ vendégek hárították és a kontratáma-
dásokkal okoztak veszélyt Semsei I. kapu-
jára. A 88. percben Gráczer B. ellen a bün-
tetõterületen belüli szabálytalanságért 11-
eshez jutott a Sárbogárd II., Demeter D.
magabiztosan lõtt a hálóba, 1-3. A szokat-
lanul nagy pálya elõnyeit sikerült a vendé-
geknek kihasználni és a stabil védekezés-
bõl indított támadásokkal zavart okozni a
hazai védelemnek.

Tabella

1. Vajta 12 9 1 2 45 12 33 28
2. Perkáta 12 9 1 2 38 12 26 28
3. Szabadegyháza 12 8 2 2 31 15 16 26
4. Szabadbattyán 12 6 3 3 30 20 10 21
5. LMSK 12 5 4 3 26 24 2 19
6. Aba–Sárvíz 12 5 3 4 29 36 -7 18
7. Bes.–Iváncsa 12 5 2 5 23 26 -3 17
8. Ráckeresztúr 12 5 1 6 28 25 3 16
9. Sárbogárd II. 12 5 1 6 25 24 1 16
10. Káloz 12 5 1 6 24 26 -2 16
11. Seregélyes 12 4 3 5 26 30 -4 15
12. N.karácsony 12 3 3 6 19 31 -12 12
13. P.szabolcs 12 3 2 7 31 40 -9 11
14. Elõszállás 12 3 2 7 17 34 -17 11
15. Adony 12 3 1 8 24 35 -11 10
16. Sárszentágota 12 3 0 9 23 49 -26 9
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Flash Team–Sárkeresztúr Kike
5-5 (2-2)

Flash Team: Szakács E., Szakács A., Ellen-
bruck, Láng, Kiss, Rácz, Grigóliát, Lénárt,
Kacz, Boros.

Sárkeresztúr Kike: Szauervein T., Hajdin-
ger, Kuczi, Jancski, Sütõ, Szauervein G.,
Apolczer, Fövenyi.

Mindkét csapat gyõzelmi szándékkal lé-
pett pályára. Az elsõ gólok mindkét olda-
lon a kapusok felfokozott idegfeszültségé-
re utalva ritkán látható, hatalmas potyagó-
lok voltak. A kapuk felváltva forogtak ve-
szélyben. Az utolsó percig izgalmas mér-
kõzésen a Kike szájából „kiénekelte” a
gyõzelmet a Flash.

Góllövõk: Ellenbruck 2, Szakács E. 1,
Lénárt 1, Grigóliát (öngól), illetve Szauer-
vein T. (öngól), Sütõ 2, Kuczi 1.

Sárgalap: Szakács E.

FDL Ászok Ásza–Dream Team
12-2 (4-0)

FDL Ászok Ásza: Magyar, ifj. Bór, Bór,
Rehák, Lakatos Á., Lakatos Gy., László,
Abdalla, Farkas.
Dream Team: Hajdu, Kiss, Kovács, Simon,
Vörös, Bognár R., Bognár J., Mondovics,
Lajos, Vörös.
Az Ászok kényelmes, kiváratós játékkal,
négy gólocskával melegített az elsõ félidõ-
ben. A Dream Team „nekirontott” az el-
lenfélnek és két szép gólt szerzett, de ezért
a védekezésre nem maradt energiájuk, és
válaszként kaptak egy laza nyolcast.
Góllövõk: ifj. Bór 3, Bór 5, László 3, Laka-
tos Á. 1., illetve Vörös 1, Mondovics 1.

Légió 2000, Agro Natur–
Twister Galaxy 5-3 (1-2)

Légió 2000, Agro-Natur: Horváth, Virágh,
Derecskei, Németh, Nyúl, Tóth I., Tóth
G., Gábris, Palotás, Dombi, Kristóf, Czei-
ner.

Twister Galaxy: Balogh, Killer, Kelemen,
Bognár I., Bognár Zs., Kaló, Kun, Budai,
Szabó, Barabás.
Az elsõ félidõben a gyors gólra volt két
szélvészgyors Szabó-gólválasz a Twister
részérõl, de a második félidei Virágh „esõ-
re” nem számítottak. Az eddigi mérkõzé-
sek legjobbját láthatta a nagyérdemû.
Góllövõk: Tóth 1, Németh 1, Virágh 3, il-
letve Szabó 2, Kelemen 1.

Tabella

1. Légió 2000, 4 4 - - 25-7 12
Agro Natur

2. FDL Ászok Ásza 4 3 - 1 33-10 9
3. Spuri 3 2 - 1 11-20 6
4. Flash Team 3 1 1 1 14-18 4
5. Twister Galaxy 3 1 - 2 19-15 3
6. Sárkeresztúr Kike 4 - 1 3 17-21 1
7. Dream Team 3 - - 3 3-23 0

Góllövõlista

1. Bór József (FDL Ászok Ásza) 14 gól, 2.
Virágh Zsolt (Légió 2000, Agro-Natur) 11
gól, 3. Böröndi Géza (Sárkeresztúr Kike) 7
gól, ifj. Bór József 7 gól.

Huszár Lajos

Íme, itt a rekord!

Sárbogárd U16–Perkáta U16
34-0 (21-0)

Sárbogárd: Bruzsa – Szalai, Barabás, Sza-
bó, Horváth A. R., Suhajda, Boda, Tóth
Patrik, Deák, Morvai Zs., Horváth B.
Cserék: Palotás, Csõgör, Hollósi, Már, Sup-
licz, Tóth.

Vezetõ edzõ: Pajor László.
Perkáta: Gallai – Varga, Fülöp, Tomor R.,
Tomor A., Szabó, Rupa, Latinovics, Bogó,
Kozma, Németh.
Az elsõ tizenöt perc után csak a góllövõket
sikerült rögzíteni, mert szinte percenként
növelte a gólok számát a hazai csapat.
Góllövõk: Suhajda Martin 11 gól, Boda
Armand 5 gól, Suplicz Barnabás 5 gól,
Szalai Ádám 3 gól, Horváth Attila Roland
2 gól, Horváth Bálint 2 gól, Hollósi Bence
2 gól, Barabás Zsolt Dávid 1 gól, Már
Zétény 1 gól, Deák Soma 1 gól és Tóth
László 1 gól.
A hiányosan felálló vendégek sportszerû-
en vették tudomásul az eredményt.

Tabella

1. Sárosd 10 10 0 0 120 6 114 30
2. Sárbogárd 10 9 0 1 92 17 75 27
3. Vajta 10 8 0 2 82 25 57 24
4. Polgárdi 10 7 0 3 94 25 69 21
5. Mezõfalva 10 6 1 3 60 23 37 19
6. Kisláng 10 5 1 4 61 45 16 16
7. L.komárom 10 5 1 4 39 46 -7 16
8. Baracs 10 5 0 5 35 41 -6 15
9. Enying 10 2 4 4 51 50 1 10
10. LMSK 10 3 0 7 25 53 -28 9
11. S.szentmihály 10 3 0 7 21 61 -40 9
12. Perkáta 10 2 1 7 16 118 -102 7
13. S.battyán 10 1 0 9 7 94 -87 3
14. Videoton B. K. 10 0 0 10 16 115 -99 -1
A Videoton Baráti Kör csapatától -1 pont levonva.

Csak jegyzõkönyv szerint

Tác-Csõsz Öregfiúk–
Sárbogárd Öregfiúk 1-1 (1-0)

Tác–Csõsz: Schmidt – Kovács, Pál, Stivi,
Balog, Forgács, Pajor, Kovács, Almási, Si-
mon, Mukrányi, Borbás, Ferencz, Muk-
rányi, Petõ, Gráczer, Balázs, Pajor.
Sárbogárd: Sipõcz – Nedoba, Meister,
Kiss, Simon, Vanya, Csendes, Kelemen,

Kassai, Horváth, Tóth, Deák, Csizmadia,
Tórizs, Németh, Derecskei.

Góllövõk: Borbás I. 8. perc, illetve Deák
G. 44. perc.

Tíz forduló után továbbra is sereghajtó a
Sárbogárd Öregfiúk csapata.

A hétvége sportmûsora

2018. november 10. (szombat)

13.30 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Lajosko-
márom Öregfiúk (Sárbogárd)

2018. november 11. (vasárnap)

10.00 óra: Sárbogárd II.–Szabadbattyán
(megyei II. o.)

10.00 óra: Mezõfalva U16–Sárbogárd U16
(Mezõfalva)

13.30 óra: Lajoskomárom–Sárbogárd
(megyei I. o., Lajoskomárom)

Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár
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GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

Sárbogárd központjában, az OTP mögött, négylakásos
TÁRSASHÁZBAN LAKÁS ELADÓ.

Irányár: 15,5 millió Ft, sárbogárdi lakáscsere is érdekel
értékegyeztetéssel. 06 20 405 7366

50x140 cm-es Purmo LAPRADIÁTOR ELADÓ, 15.000 Ft.
Érdeklõdni: +36 30 3483 320

AUTÓMENTÉS és gépszállítás
DARUS autómentõvel, NONSTOP!

Telefon: 06 70 453 0509

VAGYONÕRI MUNKA SÁRBOGÁRDON!
Havi bruttó 160.000 Ft.

06 70 421 3900

EO-JUMZ traktoros kotróra KERESÜNK GÉPKEZELÕT
kiemelt (1300 Ft/óra+20% pótlék = 1560/Ft/óra)
BÉREZÉSSEL SÁRHATVAN KÜLTERÜLETÉRE.

Telefon: 06 30 9381 681; 06 30 340 0224

Erdészeti segédmunkára KERESÜNK IDÉNYMUNKÁSOKAT
KIEMELT (1000 Ft/óra) BÉREZÉSSEL Sárhatvan külterületére.

Telefon: 06 30 9381 681; 06 30 340 0224

ÜZLETHELYISÉG KIADÓ
06 20 437 7036

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446

Fakivágás, gallydarálás. 06 (20) 437 4869

Kemény, jó minõségû, aprított tûzifa, házhoz szál-
lítva, korrekt mennyiségben, olcsón kapható. 06
(30) 9497 934

Sárbogárdon eladó lakást keresek megvételre 06
(70) 513 3360

Három darab toll fejpárna, új anginban eladó, 1000
Ft/db. 06 (20) 405 7366

Kõmûvest keresek glettelésre 06 (30) 241 5537

Négyütemû Trabant eladó, egy éves mûszakival.
Érdeklõdni személyesen: K&H bank felett, 1 em. 1.
lakás.

Tûzifavásár! Hasított cser 3300 Ft/q, vegyes tûzi-
fa 3600 Ft/q, hasított akác: 3900 Ft/q. Ingyenes
házhoz szállítás! 06 (20) 406 9267

Õrölt paprika eladó kis- és nagytételben 06 (30)
667 9549

1.1 Trabant mûszakival, galambok és terményda-
ráló (380-as) eladó. Érdeklõdni 18 óra után: 06 (25)
463 409

Strausz tûzifa, kis- és kamiontételben 06 (20) 597
1393

A Fiorács Kft. sárbogárdi sertéstelepére
pályázatot hirdet

SERTÉSTELEPI
SEGÉDMUNKÁS

munkakörben.

Elvárások: befejezett általános iskolai
végzettség, elkötelezettség az állatok iránt,
valamint jó teherbíró képesség.
Amit nyújtunk: biztonságot és megbecsü-
lést, hosszú távú munkalehetõséget, beje-
lentett, stabil, biztos állást, valamint ver-
senyképes jövedelmet egy mûszakos be-
osztással.

Jelentkezés a
palyazat@boly.bonafarm.hu

e-mail-címen vagy a következõ
telefonszámon:

+36 (30) 411 2873 A KVJ MÛVEK ZRT. Autóipari Alkatrészgyártó Vállalat keres

GÉPKEZELÕ MUNKATÁRSAT
présgépek, ponthegesztõ gépek kezeléséhez

Elvárás:
8 általános iskolai végzettség, hasonló területen szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:
versenyképes jövedelem, cafetéria, munkába járás támogatása

Jelentkezés: KVJ MÛVEK ZRT. H-2421 Nagyvenyim, KVJ Mûvek út 2.
Tel.: +36 25 259 450/102 Fax: +36 25 259 442
titkarsag@kvjmuvek.hu, www.kvjmuvek.hu
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ÚJ, HOSSZÚ TÁVÚ
ÁLLÁSLEHETÕSÉGEK SÁRBOGÁRDON

GÉPKOCSIVEZETÕ /
BETANÍTOTT MUNKÁS

álláskörökben
A MAGYARMET Finomöntöde Kft. új telephelyet nyit

Sárbogárdon, ezért nagy örömmel jelentjük be,
hogy friss munkaerõt keresünk.

Munkakörök

Gépkocsivezetõ, betanított munkás munkakörök ellátása
Sárbogárdon

Amit kínálunk

Versenyképes jövedelem

Kiváló juttatások (Cafeteria 15.000 Ft/hó,
utazási támogatás)

Teljes munkaidõs alkalmazás

Határozatlan idejû munkaszerzõdés
3 hónapos próbaidõ után

Hosszú távú, biztos munkalehetõség

Szerszám és munkavédelmi ruházat biztosítása

Része lehetsz egy folyamatosan fejlõdõ, innovatív cégnek

Amit elvárunk

Általános iskola

Jó kézügyesség, önálló, precíz munkavégzés

Megbízhatóság, rugalmasság

Gépkocsivezetõ munkakörnél elegendõ
a „B” kategóriás jogosítvány

Elõnyök

Targoncás-jogosítvány

Te vagy a mi emberünk, ha:

– helyben keresel munkát,

– 35 éve stabilan mûködõ, 100 %-ban magyar tulajdonban
lévõ vállalkozásnál akarsz dolgozni,

– hosszú távra tervezel velünk,

– szereted, ha megbecsülnek a kemény munkádért cserébe.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette az érdeklõdése-
det, ne habozz, jelentkezz most!

Elérhetõségeink:

e-mail: hr@magyarmet.hu

telefon: 06 22 566 321


