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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Írás a 4. oldalon.

Ilyenek vagyunk,
és kész!

Olyanok is, akik az elfogadásról papolnak, kritizálják a
magyarokat, hogy kesergõk vagyunk, társadalmilag, gon-
dolkodásmódban „elmaradottak”. Tény: van min dol-
goznunk. Ahogy másnak is. Egy nemzet–társada-
lom–kultúra személyiségét a vele/benne történt és törté-
nõ események alakítják. Mint ahogy ahány ember, annyi-
féle, úgy ahány ország, annyiféle. Ha egy ország nem gyá-
szolhatta el a halottait, veszteségeit évtizedeken át, an-
nak következményei vannak, az feldolgozni való öröksé-
get ró a következõ generációkra.
Egymásnak olyan okosan meg tudjuk mondani, mit ho-
gyan kellene csinálni, mi a „helyes”, a „normális” – muto-
gatunk egy ujjal a másikra, önnön magunkra hárommal
–, pedig nem látjuk át teljes mélységében a másik életét.
Nem sorolhatók sémákba az egyének! Nézzünk ma-
gunkba, kezdjük ott a söprögetést! Sokszor még ma-
gunkban is nehéz tisztázni, mi mit szeretnénk igazán,
mert olyannyira ránk rakódtak, ránk kövesedtek a külsõ
elvárások, a megfelelni vágyás. Ezért nem hibáztatható a
külvilág – személyiségfüggõ a dolog. Változni, változtat-
ni, önálló utat járni élet- és történelmi kortól függetlenül
mindig van mód, ha van rendíthetetlen akarat és hit. De
ez csak magunktól megy, egyedi megoldásaink, saját rit-
musunk szerint, nem vezényszóra.

Hargitai–Kiss Virág

A Mikulás-futás országos rajtja SzentivánonA Mikulás-futás országos rajtja Szentivánon

Írás a 10. oldalon.

MILYEN EGYMILYEN EGY
HÁBORÚ?HÁBORÚ?
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N A P L Ó
Ébl Zoltán nélkül kezdte meg soros ülését a sárbogárdi képvise-
lõ-testület november 9-én.
Dr. Sükösd Tamás polgármester röviden beszámolt az egy hónap
leforgása alatt történt legfontosabb eseményekrõl: október 16-án
a pályázati feladatok mûszaki ellenõrzésére került sor, illetve ifjú-
sági fórum és képzés volt a gimnáziumban. Egyeztettek a töbör-
zsöki háziorvosi helyettesítés, annak kilátásai, valamint a közvilá-
gítás kapcsán. November 5-én a Jüllich Technology Innovációs
Kft. tulajdonosával, vezetõivel tartottak megbeszélést a lehetsé-
ges fejlesztésekrõl. November 6-án több lehetséges befektetõvel
tárgyaltak. A helyi evangélikus közösség nemes felajánlást tett a
városnak: készítenek egy fából faragott betlehemet, melyet ad-
vent idején Sárbogárd fõterén állítanak föl.

A város rendje közös ügy

A Dészolg beszámolója kapcsán dr. Sükösd kifejtette: – Nagyon
nagy területet kell rendben tartani. Vannak mûködési zavarok, de
folyamatában megfelelõ a városüzemeltetési szolgáltatás. A kap-
csolattartás a céggel kiváló. Az a legfõbb baj, hogy nehéz megfele-
lõ fizikai munkavállalót találni. A mûszaki osztály folyamatosan
ellenõrzi a városüzemeltetési tevékenységet. Értünk el eredmé-
nyeket. Még többször szedjük össze a szemetet és vágjuk a füvet,
de fontos hangsúlyozni: a lakosságnak is van ebben felelõssége,
feladata. Nem tudom, hogy a buszmegállók tisztaságáért vívott
szélmalomharc mikor ér véget. Ott kellene kezdeni, hogy ne dob-
ja el senki a szemetet.
A polgármester fölhívta a figyelmet arra, hogy a lakosság ne a
buszmegállók üvegét tegye tönkre, mert azok cseréje költséges,
hanem az e célra rendelkezésre álló tájékoztatótáblákra helyezze
ki a hirdetményeit.
Nedoba Károly megoldásként javasolta, hogy a plakátokon sze-
replõ elérhetõségeken hívják fel az elkövetõket figyelmét, és ha
többszöri figyelmeztetés ellenére ismét raknak ki plakátot, bün-
tessék meg õket. Amíg nincs szankció, addig nem változik a hely-
zet.
A képviselõ szóba hozta az új üzletközpontban való parkolási
helyzetet is: – A térkõ nem parkolásra való, zöldövezetet kultú-
rember nem tapos össze. Hogy megszûnjön ez az állapot, be kell
tartatni a rendeletet. Ha ez nem megy, inkább oldjuk föl a szigorí-
tást, mert így nincs értelme.
Dr. Sükösd: – A két autóalkatrészes cégnél elértük, amit kell. Ko-
moly egyeztetések zajlottak. Az Amadeus tulajdonosa rábólintott
a megegyezésre, mégsem mûködik velünk együtt, mondván, hogy
nem szólhat a vendégnek. Volt, aki azt mondta, nincs parkoló,
azért áll oda. Összeszámoltam: körülbelül 120 parkoló van 100
méter távolságon belül. Nem értem én se, miért kell négy kerék-
kel a füvön állni.
Nedoba: – A térkövet nem a tulajdonosok csináltatták, hanem az
önkormányzat.
Dr. Sükösd: – Ráadásul az járda, nem parkolásra találták ki.
Szilveszterné Nyuli Ilona: – Ne hagyjuk annyiban, mert soha nem
lesz akkor rend. A behajtást tábla tiltja.
Nedoba: – Higgyétek el, több lesz a megértõ polgár, mint az ellen-
álló.
De nem csak a központban parkolnak szabálytalanul az autósok.
A vásár idején mindössze 50-60 autó áll be a hivatalosan kijelölt
parkolóhelyre, a többiek a Túry Miklós utca két oldalán állnak,
akadályozva a forgalmat.
Tóth Béla: – Fehérváron 10 percért 1.700 Ft büntetést fizettem.
Dr. Sükösd: – Budán ez közel 5.000 Ft, ha megadott határidõn be-
lül befizeted, utána megy följebb az ár.
A polgármester megígérte, hogy lépéseket tesz a parkolási hely-
zet rendezése érdekében.

Egyebek

A szippantott szennyvíz elszállításának vonatkozásában meg-
hosszabbították a szerzõdést további öt évre Killer Mihály vállal-
kozóval, aki már régóta végzi ezt a szolgáltatást.

Aktualizálták a talajterhelési díj összegét, melynek mértékét jog-
szabály határozza meg.

Újraalkották a közmûvelõdési rendeletet, valamint meghatároz-
ták a jövõ évi rendezvények idõpontjait, szervezõit.

Igazgatási szünetet rendeltek el a karácsony és szilveszter közötti
két munkanapra. Ilyenre eddig még nem került sor, pedig a törvé-
nyi lehetõség eddig is adott volt.

Egy folyamatban lévõ CLLD-s pályázat – várhatóan pozitív –
eredményét megelõlegezve 2 millió Ft visszatérítendõ támogatás-
sal segítik a Bogárd-Dal Kulturális Egyesület november 25-ei
szimfonikus koncertjének megrendezését.

Bejelentések

Juhász János: – Zajlik a hidegaszfaltozás, amit régen vetettem
fel, köszönjük! A sárbogárdi sporttelep szomszédságában lévõ te-
rület megvásárlása hogy áll?

Dr. Sükösd: – Mindig ír nekem ezzel kapcsolatban Gilicze László
és Kottán Béla, a terület tulajdonosa is meg szokott állítani. A föl-
ajánlás magas kínálati árat szabott meg, nem volt alkalmas az al-
kura. Most úgy tûnik, hogy elegendõ lenne a terület egy részét
megvásárolni. A tulajdonosnak is mondtam, hogy jövõre elõállok
javaslattal.

Juhász: – Jól értettem, hogy a térfigyelõ kamerarendszer kiépíté-
se egy pályázat keretében megvalósulhat?

Dr. Sükösd: – Amikor a rendõrség új épületének ügyérõl beszél-
gettünk, akkor egy belügyminiszteri beszámolóra hivatkoztam,
mely valóban biztosít erre a célra forrást.

Juhász: – A volt töbörzsöki iskolai gyakorlókert helyén jó lenne
egy közparkot kialakítani.

Dr. Sükösd: – Rendben, jó gondolat.

Juhász: – A volt Andor-kocsma az ÁFÉSZ tulajdona, üresen áll és
rendezetlen a környéke. Érdemes lenne megvenni közösségi tér-
nek, akár pályázat révén.

Szilveszterné: – Van egy szorgalmas csapat Gilicze Ferenc vezeté-
sével, akik november 17-ére egy nagyobb szemétszedési akciót
szerveznek. Ha a képviselõk ideje engedi, vegyenek részt a sze-
métszedésen, mely a Lidl parkolójából indul 8 órakor. Sár-
szentmiklóson a Rákóczi utcai temetõnél a padka javítására len-
ne szükség sürgõsen, minimum kõzúzalékkal be kellene temetni a
gödröket, mert némelyik az aszfalt alá is bekúszott. A közfoglal-
koztatás terén lehet tanulni Sárkeresztúrtól, ahol katonás a rend.

Dr. Sükösd: – Itt nincs az a kollektív tudat, ami ott kialakult.

A képviselõ asszony érdeklõdött a kerékpárútról is. A polgármes-
ter válaszában elmondta: zajlik a nyilvános közbeszerzés, három
cég mutat intenzív érdeklõdést, kettõnek már itt vannak a kérdé-
sei. Amikor ez véget ér, és van érvényes ajánlat, akkor kérelmez-
heti az önkormányzat a plusz 15 %-os támogatást, melyet a remé-
nyek szerint el is nyernek, és akkor tavasszal indulhat a kivitele-
zés. 2019-ben meg kell csinálni a kerékpárutat, melyre rendelke-
zésre áll a pénz.

Aranyos József a kislókiak kérését közvetítette, akik a település-
rész úthálózatának javítását szorgalmazzák.

Hargitai–Kiss Virág
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100 éve ért véget az I. világháború
1918. november 11-én 11 órára hirdettek
feltétel nélküli fegyverszünetet. – A béke
minden percét meg kell becsülnünk.
A szülõfalumban egész kis koromtól nagy
hatással volt rám egy emléktábla a refor-
mátus templom falán. Amikor már tudtam
olvasni, sokat betûztem rajta a neveket, az
elsõ világháborúban elesett magyar kato-
nákét, akik a faluból kerültek az orosz vagy
olasz frontra, és haltak hõsi halált.
Református lévén olykor furcsa érzület is
eltöltött, amikor a katolikus templom fa-
lán lévõ hasonló táblát néztem, mert azon
kevesebb név állt. A szüleim aztán elma-
gyarázták, hogy a falu lakosságának több-
sége református volt, ez az egyszerû oka,
hogy több név sorjázott a református em-
léktáblán. A táblát folyton koptatta az idõ,
a vésetekbõl már kipergett az aranyszín; a
pártállam engedékenysége csak annyira
terjedt, hogy nem vetették le a templom fa-
láról, de megemlékezést, koszorúzást nem
lehetett tartani. Pedig sokan voltak még az
én gyermekkoromban is gyászolók, akik
édesapákat, férjeket, võlegényeket, fiakat
sirattak, többnyire önmagukban. Mond-
hatni, magyar sors volt az, hogy sem az I. és
II. világháború, sem a vesztes forradalom
hõseit és áldozatait nem lehetett gyászolni.
A vereség, a veszteség mellé a gyásztól való
megfosztást is kirótt a hatalmasok bünte-
tése. A tábla felirata volt az elsõ verssor,
amit nem könyvbõl vagy fül után tanultam
meg Vörösmarty Szózatából: „Az nem le-
het, hogy annyi szív / Hiába onta vért, / S

keservben annyi hû kebel / Szakadt meg a
honért.”
100 éve ért véget az I. világháború; ezen a
napon, 1918. november 11-én 11 órára hir-
detett feltétel nélküli fegyverszünetet, va-
gyis kapitulációt Németország. Aztán jöt-
tek az anarchikus forradalmak, a birodal-
mak és országok összeomlásai, a diktatú-
rák és a kollektivista õrületek, egész Euró-
pa roppant mély, mindmáig tartó betegsé-
gei, és nekünk, magyaroknak a mindmáig
bénító országszaggattatás. Hogy hiába
onta vért annyi szív…? A gyõztesek, akik
ma Európa-szerte emlékeznek a nagy há-
ború végére, talán megsejtik a Szózat e

megrendítõ sorának messzebbre mutató
igazságát. Mert a vereségnek is van tanul-
sága, még ha nem is diadalmas. Mert a köl-
tõ sóhaja nekünk mindenképpen intelem,
hogy a béke minden percét meg kell be-
csülnünk, és nem szabad megutálnunk a
béke áldásait, mert a háború valóban ulti-
ma ratio, végsõ eszköz, ami után már nincs
más.
Hajtsunk fejet a hõsök emléke elõtt, és
imádkozzunk a népek békességéért!

Bogárdi Szabó István

Kép: HM Hadtörténeti Intézet

Milyen egy háború?
100 éve, 1918. november 11-én 11 órakor
ért véget hivatalosan az elsõ világháború.
E történelmi eseményre emlékeztünk va-
sárnap 11 órakor a Hõsök terei emlék-
mûegyüttesnél a Honvéd Bajtársi Egyesü-
let Sárbogárd szervezésében, az Önkéntes
Területvédelmi Tartalékos Szolgálat dísz-
õreinek közremûködésével.

Az ünnepséget Csõgör László játékának
köszönhetõen trombitaszó nyitotta és zár-
ta, valamint a Himnusz és Szózat foglalta
keretbe. A harangok is megkondultak.

Gyóni Géza „Csak egy éjszakára” címû
verse felvételrõl hangzott el, bevezetve
Novák Kovács Zsolt beszédét:

– Amikor 1914. július 28-án Ferenc József
kiáltványával hadat üzent Szerbiának, lel-
kes tömegek vonultak az utcákra Budapes-
ten, Bécsben, Prágában, Székesfehérvá-
ron, üdvözölve a háborút, az ellenfelet
pocskondiázva. Senki nem gondolta, hogy
mi lesz ebbõl a háborúból. Hogyan is gon-
dolhatták volna, hiszen hosszú évtizedek
óta nem volt nagy háború Európában. Ki
emlékezhetett volna arra, hogy milyen egy

háború, milyen gyötrelmekkel jár együtt?
Az új háború teljesen más volt, mint az elõ-
zõk. Összesen 65 millió embert mozgósí-
tottak a háború során, ebbõl több mint 8
millióan nem tértek haza, 20 milliónál
több a sebesültek száma. Soha korábban
ilyen mértékû veszteségeket egyetlen há-
ború sem produkált. A célok nem a kisem-
berek, hanem a politikusok céljai voltak. A
4,5 évnyi küzdelem egyre több szenvedést
okozott mindenkinek: a katonáknak, pol-
gári lakosságnak egyaránt. Európa közel
40 %-a vált hadszíntérré. Olyan eszközök,
módszerek jelentek meg, amikkel szem-
ben nem tudtak védekezni, amikre senki
nem volt felkészülve. Amikor elcsende-
sedtek a fegyverek, voltak, akik gyõztes-
ként ünnepelték a háború végét (angolok,
franciák), voltak, akik katonai vereségként
élték meg (németek), és olyanok is, akik
épp a háborúnak köszönhetõen szerezték
meg önállóságukat (lengyelek). Az odave-
szett több mint 8 millió ember és családja-
ik, illetve Magyarország számára ez a há-
ború tragédia, a történelem szomorú feje-
zete, hiszen Trianon következményeit a

mai napig érezhetjük. Sárbogárdról 1.000
embert hívtak hadba, akik közül 85-en
nem tértek haza. Az õ nevük itt sorakozik a
tiszteletükre állított emlékmûvön.

Az alpolgármester szavait követõen a civil
szervezetek képviselõi együtt hajtottak fe-
jet az elesett hõsök emléke elõtt, s mécse-
seket, koszorúkat, virágokat helyeztek el.

Az egyházak részérõl Lindmayer Miklós, a
Székesfehérvári Egyházmegye diakónusa
tisztelgett a háború áldozatainak emléke
elõtt, és Kovács Csongor sárbogárdi refor-
mátus lelkész mondott imát.

Hargitai–Kiss Virág
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November 14-én lenne 130 éves KENESSEY GYULA, Sárbogárd egykori fõszolgabírája, Fejér megye közéletének kiemelkedõ alakja, aki
határozottan lépett fel a nyilas mozgalom ellen, és a dachaui koncentrációs táborban hunyt el 1945-ben. Az alábbi cikkel emlékezünk Rá, mely
1915. december 24-én jelent meg a Székesfehérvár és Vidéke címû lapban Kenessey hadifogságban szerzett élményeit meséli el.

Tizenegy hónap orosz fogságban
1. rész

Sok igen értékes, érdekes tanulsággal szol-
gál a világháború, amelyeket a legfõbb föl-
di jó, a Béke áldásos idején hasznosítha-
tunk. Sok homályt világít meg, misztikus
ismeretlenségekrõl tépi le a vastag ködfüg-
gönyt. Sok olyan helyzetet teremt, amely-
nek elképzelése is víziószerûség volt a há-
ború elõtt és sok olyan valóságot tár elénk,
amelyhez foghatót szörnyûségben, borzal-
masságban, lázítóbb embertelenségben
emberi fantázia ki nem találhat.
Mi, akik itt látói, tudói vagyunk annak a
humánus, sõt nem ritka esetben a gyen-
gédségig finomult bánásmódnak, amely-
ben katonai és polgári hatóságaink és a
polgárság a hadifoglyokat részesítik, el
sem tudjuk képzelni azt az ördögi mûvé-
szetet, amely a pokolról formált legiszony-
tatóbb fogalmakat is túlszárnyaló rémes-
séggel nyilvánul meg, hogy a mi orosz fog-
ságba jutott véreink testi, lelki és szellemi
szenvedéseit minél szörnyûségesebbé te-
gye.
Oroszországot, a bestiális kegyetlenségû
fehér cár kancsukás birodalmát eddig a sö-
tétség országának tartottuk. A háborúnak
kellett reánk zúdulnia, hogy sok testvé-
rünk szenvedései révén mint az emberte-
lenség, a gonoszságban zseniális rendszer,
a becstelenségben versenyen fölül álló,
gazságban tökélyre mûvelt Oroszországot
tanuljuk meg mélységes, soha nem tompu-
ló gyûlölettel megvetni.
Két és fél órán keresztül hallhattuk ifj. dr.
Kenessey Gyula váli szolgabírónak, a 69.
gyalogezred tartalékos hadnagyának rap-
szodikus mondatokba sûrített elbeszélést
annak a tizenhárom hónapnak élményei-
rõl (11 hónap a fogolytáborban töltött idõ:
1914. december 3-tól 1915. október 20-ig;
13 hónap a fogságba eséstõl a hazaérkezé-
sig eltelt idõ: 1914. október 25-tõl 1915. de-
cember 3-ig), amelyet orosz fogságban
szenvedett és mondhatjuk, hogy Dante
megcsodált mûvészettel festett képe a po-
kolról lelket üdítõ szivárvány tónusban ra-

gyog, ha összehasonlítjuk azzal a kétség-
beejtõ sötétséggel, azzal az iszonyattal,
amely dr. Kenessey Gyula minden monda-
tából, orosz fogságban sínylõdõ véreink
helyzetét jellemzõ egy-egy odavetett meg-
jegyzésébõl fojtogató borzalmassággal ki-
árad!
A legszûkebbre fogva az alábbiakban ad-
hatjuk vissza dr. Kenessey Gyulának haj-
meresztõen érdekfeszítõ elbeszélést:
Tavaly október 25-én a galiciai Sambor vi-
dékén (ma Sambir Ukrajnában Lemberg
/Lviv/ közelében) került orosz fogságba.
Súlyos természetû agyrázkódás tette õt
harcképtelenné és juttatta muszka kézre.
Fogságba esésének már elsõ percében íze-
lítõt kapott az orosz katonai tisztességbõl.
Az õrizetére rendelt orosz katonák elsõ te-
endõjük volt õt minden értékes holmijától
megfosztani. Még a testérõl a ruhát is le
akarták rabolni az atyuska diszvitézei. Eb-
ben azonban egy véletlenül odavetõdött és
még nem minden emberi érzésbõl kivetkõ-
zött orosz tiszt megakadályozta õket. Öt
napig éhezett, a gyöngeségtõl már vánszo-
rogni is alig tudott, mikor egy piszkos mos-

dótálban, amelynek széleirõl a ráragadt
szennyes szappan maradékot eltávolítani a
muszka esztétika fölöslegesnek tartotta –
héjjában fõtt krumplit tettek eléje és fo-
golytársai elé. Mohón estek a mosdótál-
nak. És napokig ezután emlékeztek vissza
az éhségtõl homályos látású szemekkel er-
re a fõtt krumpli ebédre. Mert még azt sem
kapták. A fogoly transport vezetõ altiszt-
nek Samborban 13 rubelt adott át egy
orosz tiszt, hogy abból lássa el élelemmel
dr. Kenesseyt és három fogolytársát. A
muszka azonban, mer muszka, zsebre
vágta a pénzt és foglyainak élelmezésére
elegendõnek látta, hogy megengedje ne-
kik, szedjenek a mezõn rohadó káposzta-
torzsát, burgonya és répa maradványokat.

Rudkin és Lembergen keresztül Bródyiig
jutott a transport. Itt egy orosz vezérkari
kapitány elé vezették õket, aki nem utasí-
totta el durván panaszukat a gyötrelmes
éhség miatt és utasította a fogoly trans-
portot vezetõ altisztet, vigye a négy fogoly
tisztet egy vendéglõbe, õ majd késõbb utá-
nuk megy és kiegyenlíti a vendéglõi szám-
lát. Elképzelhetõ az a mohóság, amellyel a
négy férfi evéshez látott. Megebédeltek és
várták a „nemeslelkû” orosz kapitányt.
Várták. Várták; már majdnem elfelejtet-
ték, hogy ebédeltek, már megint éhesek
voltak és még mindig várhatták. Az õrök
nem bírták oly soká türelemmel és ismer-
ték az orosz tiszt ígéretének értékét. Õk
már nem akartak tovább várni. Tisztjeink
összerakták pénzük maradványait és kifi-
zették az ebédeket. Azt is, amit õk fogyasz-
tottak és azt is, amit az õrök cecheltek. A
brodyi lengyel vendéglõs, emberségesen,
csak 14-15 rubelt számított összesen. Ez
azért is érdemes a fölemlítésre, mert este
az orosz kapitány megüzente a fogoly tisz-
teknek, hogy nem mehetett utánuk a ven-
déglõbe, de vendéglõi kiadásaik megtérí-
tésére küldött nekik 75-75 kopeket, vagyis
összesen 4 rubelt.

Folytatjuk.
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BARÁTI BESZÉLGETÉS
– Mirõl írsz?
– Sorozatban találkoztam mostanában dühítõ esetekkel. Úgy
gondolom, érdemes ezeket szóvá tenni, hátha elgondolkodnak az
illetékesek. Például az áruház elõtt van egy elég keskeny járda.
Azon tolják az autójukhoz a megrakott bevásárlókocsit a boldog
vevõk. Na, kérlek, a múltkor azt láttam, hogy ezen a járdán meg-
állt három testes férfi beszélgetni. Nagyon jól érezték magukat,
nagyokat nevettek, hadonásztak. Jött egy nõ a kocsival, próbált
manõverezni a humoristák mellett, de nem tudott. Nem volt hely.
Azok meg, mintha nem látnának, rá sem hederítettek. Végül a
hölgy, kérve a bocsánatot, könyörgött legalább egy kis közlekedé-
si sávért, hogy áttolhassa a kocsiját. Ó, kérem, tessék! Picikét
összehúzták magukat a pasik, de nem ám nagyon! És eszükben
sem volt bocsánatot kérni. De ezzel nincs vége. Mert most meg a
kerékpárállványhoz vezetõ út lett átkelhetetlen. Egy gyenge le-
ányzó vergõdött a bringájával, rossz volt nézni azt a küszködést.
Finom hangon kérte az elnézést a baráti körtõl. Hát lássa, milyen
az udvarias férfi: nagy kegyesen átengedték.
Kérdés: miért nem forgalommentesebb helyen beszélgettek ezek
hárman? Ott volt a fél parkoló! Nem érezték a helyzetet? Nem tö-
rõdtek a többi emberrel?
Más!
Színházi elõadás. Nagy az érdeklõdés, jön befelé a nép rendesen,
lassan megtelik a nézõtér. Van, aki csak álldogál a széksorok mel-
lett, mert némelyik nézõ a kabátjával foglal el egyes ülõhelyeket.
Van pedig ingyenes ruhatár, ez az érdekes. Féltik a kabátot? Gyé-
mántgombok vannak rajta? A szegény, hoppon maradt nézõ a ke-
zeit tördelve próbál szólni a kabátosoknak, de azok mintha nem
hallanák. Még õk sértõdnek meg, hogy ne molesztálják õket.
Újabb eset. Határozott, sebes léptekkel jön három izmos legény a
nem túl széles járdán. Velük szemben tolja a gyermekkocsit egy
anyuka. Tényleg megtörtént: neki, a kismamának kellett kitérnie.
Megint felmerül egy kérdés az emberben. Nem szégyellik ezek
hárman magukat? Nem gondolnak a saját anyjukra, amikor õket
tolta hajdanán?
Egy hatvanon túli, idõs asszony mesélte: kerékpárral húzott el a
buszmegálló mellett. Egy nõ toporgott a járda szélén, szeretett
volna átfutni az úttesten. Eszében sem volt a közeli zebra felé ke-
rülni, mit neki zebra és közlekedési szabály! Úgy döntött, õ ott kel
át, ahol épp áll. Na de a kerékpáros asszony épp ekkor ért oda. Ifjú
polgártársnõnk e szavakkal adott hangot az óhajának: „Siess már,
vén k..va!” Ilyenkor arra gondol az ember: kár hogy szabadságsze-
retõ õseink eltörölték a botbüntetést, a deresre húzást. Ezek az
õsök a tizenkilencedik század nemes eszméitõl eltelve úgy gon-
dolták, hogy egy embertárs megbotozása az emberi méltóság sár-
ba tiprása. Sajnálatos, hogy Széchenyi és kortársai fennkölt esz-
méi a huszadik század emberirtásainak és iszonyatos világhábo-
rúinak tükrében minden tiszteletünk ellenére nevetségesnek
tûnnek. Kérdezhetjük, hogy a tiszteletreméltó korú embertársát
lek..vázó hölgynek milyen viszonya van az emberi méltósághoz.
– Hát igen! Az emberi méltóság tudása sokaknál füstbe ment. És
ezeket meg akarod írni? Szerinted érdemes?
– Akkor is, ha nem érdemes!

L. A.

MEGHÍVÓ
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület

tisztelettel meghívja Önt és családját a

Történelmi séta
Sárbogárdon

Barangolás egy jelenkori és
hajdanvolt mezõvárosban

címû könyv bemutatójára.

Idõpont:
2018. november 30-a 17 óra.

Helyszín: Sárbogárd Város
Önkormányzatának díszterme.

A kiadványt szerkesztette: Hargitai Lajos.
A szerkesztõ segítõi és szerzõtársai: dr. Fülöp Gyula, Horváth
István, Jákob Zoltán, dr. Kellner Józsefné Viola, Lakk Nor-
bert, dr. Lendvai Gábor, Novák Kovács Zsolt.
A kötet a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében és a bemutató
helyszínén megvásárolható.

A könyvrõl
A Sárbogárd város története címû, Farkas Gábor által szer-
kesztett mû harminc évvel ezelõtt, 1989. január 1-jén jelent
meg. Az eltelt évtizedek alatt a helytörténet iránt megnõtt az
érdeklõdés. Számos helytörténeti könyv, tanulmány látott
napvilágot, sok szakdolgozat íródott Sárbogárd múltjával kap-
csolatban. A Sárbogárdi Múzeum Egyesület gondozásában
pedig folytatólagosan megjelenik egy sorozat Helytörténeti
Füzetek címmel. E munka is ezek sorába illeszkedik.
Úgy érezzük, eljött az ideje annak, hogy megszülessen egy
olyan összegzõ helytörténeti kiadvány, amely a nagyközönség
számára ismeretterjesztõ igénnyel átfogó képet ad a város
múltjáról és jelenérõl. Ennek megírására egy szerkesztõcso-
port fogott össze. Olyan könyvet teszünk most közzé, amely fo-
lyamatos változásában, történelmi hitelességgel, ugyanakkor
közérthetõen, kis történetekkel, ma még élõ tanúk megszólal-
tatásával, sok képpel illusztrálva teszi a város történetét min-
denki számára érdekessé.
A kétéves gyûjtõ- és szerkesztõmunka sok új adatot, dokumen-
tumot hozott a felszínre, amelyek a város múltjával kapcsolat-
ban számos dolgot új megvilágításba helyeztek. A gyûjtõmun-
ka során hatezernél több fénykép, sok ezer dokumentum gyûlt
eddig össze, és gyûlik még most is. Ezekbõl mintegy ezer kép
került be illusztrációként a könyvbe. Ezek teszik rendkívül
szemléletessé a meglehetõsen terjedelmesre sikeredett mun-
kát. Különösen értékessé teszi a könyvet az a több mint százol-
dalas terjedelmû rész, amelyben a település múltjában és jele-
nében szerepet játszó személyek életrajzai találhatók.
Nagyon sokan segítették a munkánkat. Ezt ezúton is megkö-
szönjük nekik!
A könyv a kétéves kutatómunka ellenére sem teljes. Kérjük a
tisztelt Olvasóközönséget, hogy észrevételeikkel segítsék a to-
vábbi munkánkat!
A szerkesztõcsoport nevében a kötet szerkesztõje:

Hargitai Lajos

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
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Zenés kirándulás
November 10-én, szombaton szakmai na-
pot tartott a Székesfehérvári Hermann
László Zenemûvészeti Szakgimnázium.
Erre a nyílt napra többek között meghívást
kapott a Violin Alapfokú Mûvészeti Iskola
sárbogárdi és sárszentmiklósi tagozata.
Ennek köszönhetõen 25 gyermekkel mi is
részesei lehettünk ennek a nagyszerû alka-
lomnak.
Külön megtiszteltetés volt számunkra,
hogy vendéglátásunkat a székesfehérvári
zeneiskola berkein belül mûködõ Tálos
Edit Alapítvány támogatta KulTúra elne-
vezésû programjával, ami igazából muzsi-
kálással egybekötött kirándulást jelentett.
Így a nap reggelén külön autóbusz várt
bennünket a Hõsök terén Bergerné Szõnyi
Anna kísérõtanárnõvel, aki a nap egésze
alatt segítõnk, vezetõnk maradt. Útközben
abai zenészek is csatlakoztak hozzánk. Ve-
lük együtt érkeztünk meg az iskolába, ahol
frissítõvel vártak bennünket és megismer-
kedhettünk az épülettel.
A hivatalos program nyitányaként, nagy
örömünkre a sárbogárdi Révész Sándor
orgonajátékában gyönyörködhettünk, aki
Bach-preludiummal kápráztatta el a hall-
gatóságot. Ezt Palócz Réka igazgatónõ kö-
szöntõje követte, aki röviden, lényegre tö-
rõen mutatta be az iskolában folyó mun-
kát, lehetõségeket. A továbbiakban próba-
lehetõséget kaptunk, készülve a bemutat-
kozásra.

A több mint egyórányi koncerten három
produkcióval képviseltettük magunkat.
Kineth István Carl Maria von Weber nép-
szerû operájának, A bûvös vadásznak rész-
letét, Csõgör László és Csõgör Ádám is-
meretlen szerzõ trombitaduóját, a kama-
razenekarunk pedig egy 17. századi Lõcsei
kézirat két tételét adta elõ. Rajtunk kívül
egy abai kislány citerázott és egy mar-

tonvásári növendék csellózott. A mûsor
többi részében a konzervatóriumi diákok
kimunkált, precíz játékában gyönyörköd-
hettünk. Olyan hangszerek is megszólal-
tak (mint például az oboa, brácsa, marim-
ba, harmonika), amiket ritkábban hallhat-
tunk élõben és ilyen professzionális elõ-
adásban. Tegyük hozzá, jó volt látni olyan
fiatalokat, akik számára ma is érték a
klasszikus zene.

A koncert végeztével átsétáltunk a közeli
püspöki konyhára. A finom ebéd elfo-
gyasztása után a Hetedhét Játékmúzeum-
ban és a Néprajzi Múzeumban tölthettük
el kellemes kikapcsolódásként a délutánt.
A gazdag élményeket nyújtó kirándulásról
késõ délután érkeztünk haza.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a szé-
kesfehérvári szervezõknek ezt a lehetõsé-
get, a szülõknek és a helyi iskoláknak pedig
azt, hogy eljuthattunk erre az eseményre.

Jákob Zoltán

Nagy Richárd lelkészi
eskütétele

Huszonnégy új lelkészt avattak Budapesten, a Kálvin téri templomban, köztük Nagy Richárd
Andrást, az Alap–Alsószentiváni Református Egyházközség lelkipásztorát.

A most 42 éves Nagy Richárd felnõttként kapott az Úristentõl elhívást a lelkészi szolgálatra. Édes-
apaként, családfenntartóként levelezõs képzésen végezte el a szlovákiai, révkomáromi Selye Já-
nos Egyetem Református Teológiai Karát. Három év gyakorlati szolgálat és az idén szeptember-
ben teljesített záróvizsga után a Dunamelléki Református Egyházkerületben szentelték föl Õt a
lelkészi szolgálatra október 8-án.

Isten áldása kísérje Nagy Richárd lelkészi pályáját!
Hargitai–Kiss Virág
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A nyugdíjasklub
évfordulója

Szombaton tartotta a Sárbogárdi Városi Nyugdíjasklub 41. évfor-
dulós ünnepi klubestjét. Erre meghívták a testvérklubokat is: a
töbörzsökieket, sárszentmiklósiakat és a honvéd nyugállományú-
ak képviselõit.

Sáriné Geiger Ágnes klubvezetõ
köszöntötte a vendégeket. Külön
köszöntötték a most 80 éves Ko-
vács Sándorné Ilonkát. A város
képviseletében köszöntötte a klu-
bot dr. Sükösd Tamás polgármes-
ter és Novák Kovács Zsolt alpol-
gármester, a meghívott klubok ne-
vében pedig a klubvezetõk adtak
át virágot, ajándékot.

A megnyitó után a Foki Operettcsoport két énekese adott mû-
sort. A közös vacsora után Rozgonyi Tibor zenéjére táncoltak a
vendégek. A tombolasorsoláson sok értékes tárgy talált gazdára.

Hargitai Lajos

Beszéljünk franciául!
Francia vendégek látogattak a Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimná-
ziumba november 13-án, kedden délelõtt. A Francia Nagykövet-
ség oktatási és nyelvi együttmûködési attaséja, Hugues Denisot,
valamint a Francia Intézet könyvek, tudományok és témákon át-
ívelõ projektek referense, Bénédicte Williams tartottak izgalmas,
érdekes órákat a diákoknak több korosztályban. A kapcsolat
Bénédicte Williams és Müller Viktória, a gimnázium igazgatóhe-
lyettesének korábbi szakmai együttmûködésébõl ered.

Hugues Denisot a még csak
két hónapja francia nyelvet
tanuló 5. c osztályt vezette be
a színek és a formák rejtel-
meibe. A remek pedagógiai
érzékkel és elõadói képessé-
gekkel megáldott attasé tár-
saságában szinte elröppent a
45 perc, és a színeken kívül
több udvariassági formulát is
elsajátíthattak a gyerekek,
akik az óra elején és végén
egy kis ízelítõt adtak abból,
amit eddig tanultak.

A franciát már régebb óta tanuló diákok franciául ismerkedhet-
tek meg a frankofónia fogalmával, egy nyelvválasztás elõtt álló
csoportnak pedig kedvcsinálóként a francia nyelv szépségeirõl be-
széltek a vendégek.

Hargitai–Kiss Virág
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Sárszentmiklósi pedagógusok szakmai útja Finnországban
A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ szervezésében és az
EFOP-3.2.15 – VEKOP – 17 – 2017-00001 azonosító számú „A
köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési–értékelési és
digitális fejlesztések innovatív oktatás-szervezési eljárások kiala-
kítása, megújítása” címû pályázat keretében nemzetközi tapasz-
talatcsere programban vehettünk részt, melynek célállomása
Finnország fõvárosa és második legnagyobb városa, Espoo volt,
mely a digitális fejlesztések központja az országban. Mivel isko-
lánk elkötelezett híve a digitális pedagógiai módszereknek, ezért
vehettünk részt a Sárszentmiklósi Általános Iskola pedagógusai-
ként, hét másik magyarországi iskolával együtt a Helsinkiben
megvalósuló programban. Október végén négy napot töltöttünk a
célállomáson, melynek során meglátogattunk három általános is-
kolát, amelyek – bár különbözõ digitális módszerekkel gazdagí-
tották ismereteinket – egy dologban megegyeztek: a tudás meg-
szerzésénél a tapasztalati úton való tanulásra helyezték a hang-
súlyt és a rengeteg gyakorlásra. Az általános iskolai óralátogatá-
sok során azt tapasztaltuk, hogy a digitális eszközök használata
teljesen beépült a mindennapi tanulási gyakorlatba. Széles körû
volt ezen eszközök használata. A meglátogatott Veromäki iskola
élen járt az önszervezõdõ tanulásban, a Vantilla digitális eszkö-
zökkel magas szinten felszerelt iskola, és a Jalavanpuisto finn–an-
gol kéttannyelvû iskola volt.

Több elõadást is meghallgathattunk, melyek során további jó gya-
korlatokkal ismerkedhettünk meg. A látottakat közösen értel-
meztük, megbeszéltük tapasztalatainkat is. A meglátogatott in-
tézményekben olyan jól mûködõ gyakorlatokat ismerhettünk
meg, melyeket adaptálhatunk a mi pedagógiai munkánkba is.
A megszerzett ismeretek és az iskolánkban rendelkezésre álló di-
gitális eszközök segítségével miniprojektet kell megvalósítunk is-
kolánkban, melyet jó gyakorlat formájában népszerûsíthetünk.

Gajgerné Erõs Mária, Téglás Anita, Zelmanné Varga Zsuzsanna

Felhívás a leendõ
kisgimnazistákhoz és szüleikhez

Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõ szülõt és diákot a

2018. november 24-én
(szombaton) megrendezésre

kerülõ nyílt napunkra.
8–12 óráig az 5–8. évfolyamos diákok óráira látogathatnak el.

Közben 10 órától tájékoztatót tartunk a képzésrõl a szülõknek.

A felvételi vizsgára a jelentkezési határidõ: 2018. december 7.

A jelentkezési lap a honlapról letölthetõ.

További információkért látogasson el honlapunkra is:

www.psg.hu

SZERETET, GONDOSKODÁS,
ÖSSZEFOGÁS A GYEREKEKÉRT

Karácsony ünnepére készülve idén is cipõsdoboz-akciót hirdetnek meg a
pusztaszabolcsi hivatásos tûzoltók. Az összegyûjtött ajándékokat a Fejér
Megyei Gyermekvédelmi Központ által ellátott, állami gondozásban része-
sülõ gyerekekhez juttatják el. A felajánlásokat minden korosztály részére
várják, újszülöttõl egészen huszonöt éves korig.
Karácsony közeledtével elgondolkozott-e már azon, hogy mennyi szeretet
fér el egy cipõsdobozban? Elgondolkozott-e már azon, hogy hány gyermek
számára tudná szebbé varázsolni az ünnepeket akár egy zacskó szaloncu-
korral vagy néhány iskolai sportszerrel, esetleg egy szép mesekönyvvel?
Készítsen Ön is ajándékcsomagot, vagy segítse az ajándékok összeállítá-
sát az állami gondozásban lévõ gyermekek részére játékokkal (0–18 éves
korig), mesés és ifjúsági könyvekkel, sportszerekkel (korhatár nélkül), tar-
tós élelmiszerekkel (konzervek, liszt, cukor stb.), tisztálkodószerekkel, tár-
sas- és logikai játékokkal, illatszerekkel, parfümökkel, új, vagy újszerû, tisz-
ta ruhanemûkkel, édességekkel, jó állapotú cipõsdobozokkal, csomagoló-
papírokkal. A karácsonyi cipõsdobozokat, a csomagokba felajánlott aján-
dékokat 0 és 25 év közötti gyermekek, fiatalok részére várják december
15-éig, naponta 8.00 és 18.00 óra között a pusztaszabolcsi katasztrófavé-
delmi õrsön (Pusztaszabolcs, Velencei út 63/2). Az összegyûjtött ajándéko-
kat a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ által ellátott, 880 állami gon-
dozásban részesülõ gyerekhez juttatják el a tûzoltók.
Hogyan is készül az ajándékdoboz?
– Egy jó állapotban lévõ, üres cipõsdoboz tetejét és alját külön-külön cso-
magolja be csomagolópapírral.
– Töltse meg ajándékkal (plüss, ruhanemû, könyv, játék stb.).
– Fontos! A dobozt csak lazán kösse át szalaggal, vagy más alkalmatosság-
gal, hogy a gyermekek számára könnyen bontható legyen.
– Jól láthatóan írja rá a doboz tetejére, hogy milyen korosztályú gyermek-
nek készült a csomag (pl. 6 éves lány, 12 éves fiú).
Elõfordulhat, hogy a hivatásos tûzoltóságon zárt kapukra lel, hiszen a tûzol-
tóknak „sajnos” sûrûn akad dolga. Ebben az esetben, és ha bármi kérdése
van, hívja bizalommal az alábbi telefonszámot: Jákli Péter tûzoltó törzsõr-
mester – 06 (30) 398 6587.
Tavaly csaknem kétszázhatvan ajándékcsomagot gyûjtöttek össze a
pusztaszabolcsi hivatásos tûzoltók a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Köz-
pont részére. A feldíszített cipõsdobozokba rejtett meglepetések a székes-
fehérvári, a velencei, a martonvásári, az elõszállási, a sárbogárdi, a dégi és
a mezõfalvai gyermekotthonok karácsonyfája alá kerültek, sok-sok mo-
solyt, boldog pillanatokat szerezve a gyerekeknek.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy
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Szentiváni suliszemle
November 7.: Trópusok ajándékai

A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár jóvoltából dr. Hajdu Zsa-
nett biológus és gyógynövénykutató volt vendégünk egy író–olva-
só találkozó keretében. Az elõadás elõtt Zsanett (vagy ahogy
könyve tanúsága alapján a bolíviai indiánok nevezték: Juanita) a
Szegedi Tudományegyetemen szerezte meg a biológusi diplomát,
majd a szegedi gyógyszerésztudományi karon a doktori fokozatot.
Tanulmányai alapjául az a 2 éves dél-amerikai kutatómunka szol-
gált, amelynek során indiánok gyógynövényismeretét kutatta.
2016-ban jelent meg A trópusok ajándékai – Szenvedélyes kuta-
tóutam igaz története Bolívia indiánjai között címû útleíró regé-
nye, amelyben Zsanett bemutatja a két év személyes történetét, a
felkészülést, a kalandokat és a kutatómunkát.

Az itt töltött mintegy másfél óra alatt tanulóink és tanáraink a tró-
pusokon szerzett élményekbõl kaptak ízelítõt egy lenyûgözõ elõ-
adás keretében. A jelzõt az elõadó több okból is kiérdemelte. A
másfél óra keretében fenn tudta tartani a gyerekek folyamatos ér-
deklõdését, pedig a közönség kor szerinti megoszlása igencsak ve-
gyes volt: az elsõsöktõl a nyolcadikosokon át egészen a felnõtte-
kig. Állatos képeket ajándékozott a gyerekeknek, amellyel már az
elõadás elején megalapozta a motivációt. Kérdéseire aktívan vá-
laszolgattak a gyerekek. Saját fotóival projektoros kivetítõn ke-
resztül gyakorlatilag megjelenítette mindazt, amirõl beszélt. S az
sem elhanyagolható, hogy rengeteg ismeretet adott át közérthetõ
formában a gyerekeknek: utalt a kipusztulással veszélyeztetett ál-
latok védelmére a tracaya teknõsök fogyasztásának példáján, a
környezetszennyezés veszélyeire, a táplálékláncok összeomlására
a szúnyogok–békák–gólyák esetével, az ember negatív és pozitív
környezetalakító szerepére egyaránt.
Nem véletlen, hogy elõadását a hallgatóság vastapssal jutalmazta,
s többen a kapott állatos képet is aláíratták.

November 9.: Pályaválasztási kiállítás

„ÁLLJ PÁLYÁRA!” címmel ismét megrendezte pályaválasztási
kiállítását a Fejér Megyei Kormányhivatal. A Szociális és Gyer-
mekvédelmi Fõigazgatóság Fejér Megyei Kirendeltségén, a
Seregélyesi út 123. szám alatt közel 100 kiállító várta a látogató-
kat. A megyében mûködõ közép- és felsõfokú oktatási intézmé-
nyek, munkáltatók a program keretében hasznos információkat
nyújtanak a végzõs általános iskolásoknak a továbbtanuláshoz, a
szakmaválasztáshoz. A cél, hogy a megye egyik leghatékonyabb
seregszemléjén megszólítsák a pályát választó, pályakezdõ fiata-
lokat, gyakorlatorientált tanácsokkal lássák el õket, és irányt mu-
tassanak életük egyik legfontosabb választásához.
Az érdeklõdõk átfogó ismereteket szerezhettek az egyes szak-
mákról. Elsõsorban a megyében mûködõ szakközép- és szakisko-
lákról, de a felsõfokú oktatási intézményekrõl, az iskolai rendsze-
rû és iskolarendszeren kívüli továbbtanulási lehetõségekrõl, vala-
mint a hazai képzési és általános munkavállalási lehetõségekrõl is

kaphattunk tájékoztatást. A kiállítást a diákok által összeállított
színvonalas kulturális programok kísérték.
Így nem bántuk meg azt, hogy ellátogattunk Székesfehérvárra a 8.
osztályosokkal. Valóban valamennyi jelen lévõ iskola és képzési
hely kitett magáért, számos prospektust begyûjtöttünk a délelõtt
folyamán, ami remélhetõleg megkönnyíti a pálya- és iskolaválasz-
tást. Több nyílt nap idõpontját is megtudhattuk, s olyan iskolák kí-
nálatát is megismerhettük, amelyekrõl eddig még nem is hallot-
tunk. Tölthettünk ki kérdõíveket (melynek jutalma igazolványtok
volt), pacsizhattunk Zsiráf Vilivel, kérdésekkel ostromolhattuk a
középiskolák képviselõit, csillapíthattuk éhségünket az ajándék-
ba kapott péksüteményekkel és cukorkákkal, kipróbálhattuk az
autóvezetést szimulátorral, vagy épp traktorra ülhettünk, barát-
kozhattunk terápiás kutyussal és számos kis ajándékkal (toll,
kulcstartó, mágnes, bögre) gazdagabban térhettünk haza a ta-
pasztalatok mellett.

November 12.: Irgalmassági témahétkezdet
Mikulás-futással

2018. november 12-én délelõtt 10.00 órakor kis falunk kis iskolá-
jában kezdõdött meg a hagyományos Mikulás-futás országos rajt-
ja Kovács István Mikulás-nagykövet vezetésével a sportpályán.
Az országos rajt azt jelenti, hogy futni ugyan csak a mi gyermeke-
ink futottak, meghívtuk rá természetesen az óvodásokat is, de ha-
zánkban az esemény nálunk kezdõdött el, s az ország többi telepü-
lésén csak ezután tartanak majd Mikulás-futást.
Miért örülünk ennek a lehetõségnek?
Egyrészt, mert egyházi iskolaként tanulóinkban tudatosítani tud-
juk, hogy a Mikulás korábban létezõ személyrõl, Szent Miklós
püspökrõl kapta a nevét, és számos Mikulás-kellék (piros palást,
ajándékozás, jóindulat) Myra város egykori püspökét is jellemez-
te.

Másrészt jó kapcsolatot alakítottunk ki Kovács Istvánnal, jóvoltá-
ból találkozhattak tanulóink a MOB székházában a téli olimpiko-
nokkal és eljuttathattuk rajzainkat a sportolóknak. Õ szívesen jön
Alsószentivánra, mi pedig szívesen látjuk.
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Harmadrészben pedig Szent Márton és Szent Erzsébet névnapja
(szeptember 11-18.) között már második alkalommal rendezzük
meg irgalmassági témahetünket. Ennek jegyében szeretnénk
gyûjtést szervezni határon túli magyar gyermekek számára. Hi-
szen, mint Máté evangéliumában olvashatjuk:
„Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom.
Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok.
Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkeres-
tetek. Erre megkérdezik az igazak: Uram, mikor láttunk éhesen, hogy
enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna? Mi-
kor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? Mikor láttunk be-
tegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna? A király így fe-
lel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel
is tettetek, velem tettétek.” (Mt 25, 35-41)
Amennyiben van otthon megunt, feleslegessé vált játék vagy gyer-
mekkönyv, esetleg kinõtt gyermekruha, köszönettel fogadjuk
azokat. Ezzel Buruncz Marika tanító néni egyik elképzelését is
megvalósítjuk. Ha õ már nem is viheti el adományainkat a hatá-
ron túlra, Kovács István segíteni fog a kapcsolatépítésben, és el
tudjuk juttatni azokat határon túli magyar gyermekekhez. Igazol-
juk a régi mondást: jobb adni, mint kapni!
Nem csoda, hogy amikor István megérkezett, ismerõsként kö-
szöntötték a gyerekek. A hagyományos futást a sportpályán ren-
deztük meg, a gyerekek maximális fegyelmezettsége mellett. A
futást vezetõ Mikulás szerepét Szabó Máté kapta, akit szép ének-
kel csalogattak elõ a tanulók. A futás után a természetvédelem
fontosságára hívta fel a Mikulás-nagykövet a figyelmet, s az általa
hozott magokkal feltöltöttük közösen az iskola madáretetõit. A
madarak után a gyerekek és a tanárok is kaptak egy kis csemegét
szaloncukor formájában. A rendezvényt kivetítés zárta a tornate-
remben, ahol Lappföldrõl és a világ Mikulásáról láthattunk kisfil-
meket. Végül mi sem kívántuk ajándék nélkül elengedni vendé-
günket, így István egy pirográffal lett gazdagabb, amelyet isko-
lánk mûvésznõje, Lakatos Loretta készített el.

November 12.: Dobogós helyezés a
sárkeresztúri környezetismereti versenyen

A sárkeresztúri általános iskola ebben a tanévben is meghívta szo-
kásos környezetismereti versenyére a Dunaújvárosi Tankerület
iskoláinak alsó tagozatos csapatait. A vetélkedõ témája ebben a
tanévben az egészséges táplálkozás fontossága volt. A szervezõk a
felkészülés megkönnyítésére ismertették azokat a témaköröket,
amelyekre a feladatok épültek. Iskolánkat a Madarasi Bori Kata –
Punk Viktor – Strasser István János összetételû csapat képviselte,
akiket Kocsisné Madarasi Mónika és Pribék Erika tanító nénik
készítettek fel lelkiismeretesen, számos képet és internetes leírást
átnézve a délutáni napközis foglalkozások alatt.
A jó hangulatú vetélkedõn ráhangolódásként Hamupipõke mód-
jára magvakat kellett szétválogatni idõre, majd ezeket a magvakat
(búza, kukorica, árpa, napraforgó, rizs, sárgaborsó, bab) meg is
kellett nevezni. Ezt követõen a táplálékpiramis szintjeit kellett

felírni, majd a piramis képébõl képkirakót összerakni. Totóban
szerepeltek a vitaminokkal kapcsolatos tudnivalók. Képekrõl
próbálták felismerni a gyerekek az egészséges gyümölcsöket,
zöldségeket. Egészséges és egészségtelen ételek neveit kellett
szétszortírozni tányérra, illetve kukába. A legkeményebb fejtö-
rést a kenyérrel kapcsolatos szólások, közmondások jelentésének
megkeresése adta. A legnagyobb sikert kétségtelenül a mazsola-
szemek fogpiszkálóval történõ egyenkénti elfogyasztása jelentet-
te. Aki pedig nem szerette volna a mazsolát, más egészséges étel
fogyasztásával csillapíthatta éhségét: gyümölcsök, magvak, sült
tök kínálták magukat a terem végében kitett asztalokon.
Nagy izgalmunkra az összesítés során kiderült, hogy ismét sike-
rült a dobogón végeznünk, a harmadik helyezést értük el. Gratu-
lálhatunk a csapat teljesítményéhez!

Köszönjük a sárkeresztúri iskolának, hogy megszervezték szá-
munkra a versenyt, valamint köszönjük a vendéglátást és azt, hogy
(hozzánk hasonlóan õk is azt az elvet vallva, hogy senki nem tá-
vozhat az iskolából üres kézzel) minden résztvevõ csapat kapott
egy kis ajándékot. Jövõre ismét visszajövünk!

Kiss Attila igazgató

„Izzik” a
napelempark

A Kislóki út melletti területen elõször fur-
csa „vakondtúrások” keletkeztek – lõszer-
felderítés és -mentesítés okán. Aztán kerí-
tés épült és állványok sorát helyezték el,
melyek egy ideig üresen nézték az eget.
Most végre a vázakra rákerült a lényeg: a
napelemek. Az Albacomp cégcsoport beru-
házása egyike a leendõ sárbogárdi nap-
elemparkoknak, melyek beüzemelésük
után a napsugarakból nyert energiát hasz-
nosítják.

HKV
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Cecei sulibörze
TRIANON EMLÉKEZETE

A diákok ma sokszor csak a történelemkönyv hasábjairól, vagy a
június 4-ei megemlékezésekbõl informálódnak, errõl a magyarsá-
got érintõ, sorsdöntõ eseményrõl. Pedig régen még dédszüleik
nemcsak emlékeztek, hanem meg is élték a történteket. Fontos-
nak véljük, ha lehetõségünk van, hogy ráirányítsuk figyelmüket
erre, ezekre az eseményekre.
November 9-én utaztunk el Várpalotára a Cecei Általános Iskola
8. évfolyamos diákjaival, hogy megtekintsük a Trianon Múzeum
kiállítását. A helyszínen kedves fogadtatásban részesültünk. A
tárlatvezetõnk nagy szakértelemmel vezetett körbe minket a kiál-
lítótermekben. Meg kell jegyeznem, hogy a diákok is érdeklõdtek
a téma iránt, és a feltett kérdésekre válaszolva be tudtak kapcso-
lódni a beszélgetésekbe. Megdöbbenve nézték végig a kiállított
tárgyakat, fõként annak a vasúti kocsinak a mását, melyben embe-
rek éltek, miután elmenekültek az elszakított területekrõl. Áhí-
tattal hallgatták az idõs hölggyel készült interjút a kitelepítések-
rõl.
Reméljük, hogy a látványos és nagyon gondos gyûjtemény megte-
kintése nem marad nyom nélkül, és Trianon hallatán emlékeik
már nem csak a történelemkönyvbõl lesznek a témával kapcsolat-
ban.
Szeretnénk megköszönni a Metalelektro Kft. nagylelkû támoga-
tását, amely lehetõvé tette az utazás megvalósítását!

Ferenczi Roland osztályfõnök

ÁLLJ PÁLYÁRA!
Ezen a címen szervezi meg minden évben a Fejér Megyei Kor-
mányhivatal és a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat az úgyneve-
zett pályaorientációs és szakmai kiállítást, melyre várják a pálya-
választás elõtt álló általános iskolás végzõs diákokat.

A Cecei Általános Iskola nyolcadik évfolyamos diákjai Székesfe-
hérváron vettek részt a november 9-én és 10-én tartott rendezvé-
nyen. Az ünnepélyes megnyitón a Kodály Zoltán Zenemûvészeti
Iskola vegyes kórusát hallgathatták meg, majd betekintést nyer-
hettek a munkaerõpiac alakulásába Fejér megyében. Ezt követõ-
en mindenki sorra látogathatta az iskolák kiállításait, melyek
mindig igyekeznek megnyerni a tanulók tetszését, hiszen itt még
formálhatják a bizonytalan diákok rálátását az egyes intézmé-
nyekben indított szakokra.
Fontosnak tartjuk, és gyakorta elhangzik, hogy a diákok elõször is
pályát válasszanak, és a már meglevõ céljukhoz keressenek meg-
felelõ iskolát. Az ez irányú törekvéseket erõsíti ez a szakmai kiállí-
tás is, amelyre hagyományosan minden tanévben ellátogatunk
végzõs diákjainkkal, ezzel is erõsítve iskolánk pályaorientációs te-
vékenységét.

Ferenczi Roland – Ráczné Pincési Julianna osztályfõnökök

SZÍNDARAB AZ EGÉSZSÉGÉRT
2018. november 12-én délután 14.00 órától egy elõadást tekintet-
tek meg a Szegedi Látványszínház jóvoltából a Cecei Általános Is-
kola 1–4. évfolyamán tanuló napközis gyerekek az egészség téma-
hét keretében. Az épület emeletén található elõadótermet vará-
zsolták színházzá erre a szép és kedves alkalomra.

Két elõadómûvész érkezett
az iskolánkba Szegedrõl és
örvendeztette meg a tanuló-
kat. Az elõadás témái az
egészséges életmód köré
épültek: érintették a megfe-
lelõ táplálkozás, a mindenna-
pos testmozgás fontosságát.
A körültekintõ közlekedés
legfontosabb szabályaira is
felhívták a figyelmet, mégpe-
dig az úttesten történõ átke-
lés érintésével. Az egymásra
odafigyelés, az elõzékenység
is szóba került.

A fiatal színészek a Mikulás-várás kerettörténetébe ágyazták (ak-
tuálisan) ezeket a tudnivalókat. Az erdõ közepén élõ szófogadat-
lan Döme malacot oktatta Télapó egyik segítõ manója, Manóci.
Bevonták a diákokat is az interaktív elõadásba, tõlük kérdezték
meg a helyes étkezési szokásokat, az udvarias magatartásformá-
kat, és megmozgatták õket, mert együtt tornáztak, énekeltek.

Az elõadás nagy sikert aratott. Köszönettel tartozunk a látványos
produkcióért a szervezõknek és az elõadóknak, hiszen a gyere-
keknek elnyerte a tetszését, és várják õket vissza legközelebb is.
Nagyon sok olyan témát érintettek játékos formában, ami az
egészséges életmódunk erõsítését szolgálja!

Boros Lilla tanító
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JANUÁR ELSEJÉTÕL A NAV-NÁL
IS KÖTELEZÕ A CÉGKAPU

Kizárólag cégkapun keresztül intézhetik elektroni-
kusan adóügyeiket a NAV-nál jövõre a vállalkozá-
sok. Az egyéni vállalkozóknál nem lesz változás,
õk továbbra is az ügyfélkaput, új nevén a Központi
Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsoló-
dó (KÜNY, köznyelven ügyfélkapus) tárhelyet
használhatják.

A gazdálkodó szervezetek idén adóügyekben a
NAV-nál már elektronikus kapcsolattartásra és
ügyintézésre kötelezettek. Az év végéig képvise-
lõik még használhatják a KÜNY-tárhelyet is. Jö-
võre azonban az ügyfelek – egyéni vállalkozók és
hivatali tárhellyel rendelkezõk kivételével – az
adóügyek elektronikus intézésére kizárólag cég-
kaput használhatnak, ami alkalmazható többek
között a NAV-val való elektronikus kapcsolattar-
tásra, a bevallások beküldésére, hivatalos doku-
mentumok letöltésére. A NAV a küldeményeit
ugyancsak a cégkapun át küldi.

A cégkapu felépítése megegyezik a már megszo-
kott ügyfélkapu (új nevén KÜNY-tárhely) felépíté-
sével. A dokumentum feltöltése, letöltése és tar-
tós tárba helyezése azonos logikával mûködik. A
cégkapun kezelhetõk a hozzáférési jogosultságok
és elvégezhetõk az egyes, cégkapu használatá-

hoz kapcsolódó beállítások. A cégkapus kommu-
nikáció teljes egészében kiváltja a hagyományos,
papíralapú levelezést.
A gazdálkodó szervezeteknek – egyéni vállalko-
zókat kivéve – a cégkapu használatához csupán
regisztrálniuk kell, amit a szervezet képviseletére
jogosult természetes személy kezdeményezhet.
A regisztrációval kapcsolatos tájékoztató a
https://cegkapu.gov.hu oldalon érhetõ el.
A NAV az érintett gazdálkodó szervezeteket azzal
is segíti, hogy a képviselõiket tájékoztatja a leg-
fontosabb tudnivalókról saját személyes tárhe-
lyükre kihelyezett levélben. Tájékoztatást az a
képviselõ kap, akinek az érintett gazdálkodó szer-
vezetnél a NAV által nyilvántartott képviseleti
joga van.
Az egyéni vállalkozók esetében az adóügyek inté-
zésében nem lesz változás, hiszen számukra to-
vábbra is az ügyfélkapu, új nevén a Központi Ügy-
fél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó
tárhely szolgál az elektronikus kommunikációra.
Mindehhez csak ügyfélkapus regisztrációra, vagy
tárhelyszolgáltatást is magában foglaló e-szemé-
lyi igazolványra van szükség.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûködési szabályzatáról
szóló 23/2016. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 54. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a képvise-
lõ-testület rendes üléseit éves munkaterve alapján tartja. A munkaterv tervezetét a tárgyévet megelõ-
zõ év december 31-éig kell a képviselõ-testület elé terjeszteni.
Az 54. § (2) bekezdése szerint a munkaterv tervezetének elkészítéséhez javaslatot kell kérni a város la-
kosságától is olyan napirendi pontokra vonatkozóan, amelyek az önkormányzat feladat- és hatásköré-
be tartoznak.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
– a napirend címét, elõadóját;
– a napirend tárgyalásának javasolt idõpontját;
– azoknak a bizottságoknak a megjelölését, amelyek az elõterjesztést elõzetesen megvitatják.
Kérem, amennyiben 2019. évi napirendi pont tárgyalására vonatkozó javaslata van, azt 2018. novem-
ber 28-áig szíveskedjen papíralapon, vagy a szervezes2@invitel.hu e-mail-címen a Sárbogárdi Polgár-
mesteri Hivatal szervezési csoportja igazgatási ügyintézõjéhez eljuttatni.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI FÓRUMOKRÓL
Tisztelettel tájékoztatom Sárbogárd lakosságát, hogy a képviselõ-testület és szervei szervezeti és mû-
ködési szabályzatról szóló 23/2016. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 74. § (1) bekezdése értelmében
Sárbogárd város polgármestere és alpolgármestere lakossági fórumot tart.

Városrészenként a fórum
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

díszterme:
2018. november 19. (hétfõ) 16.00 óra

Kislók, faluház:
2018. november 20. (kedd) 16.00 óra

Töbörzsök, könyvtár:
2018. november 20. (kedd) 17.00 óra

Rétszilas, klubhelyiség:
2018. november 21. (szerda) 16.00 óra

Sárszentmiklós, klubkönyvtár:
2018. november 21. (szerda) 17.00 óra

Nagyhörcsök, klub:
2018. november 23. (péntek) 15.30 óra

Sárhatvan, klub:
2018. november 23. (péntek) 16.00 óra

Pusztaegres, óvoda:
2018. november 23. (péntek) 17.00 óra

Tisztelettel meghívom és szeretettel várom a te-
lepülés lakosságát!

Dr. Sükösd Tamás polgármester

MEGHÍVÓ
A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormány-

zat képviselõ-testülete

2018. november 22-én (csütörtökön)
16.00 órakor közmeghallgatást tart.

Az ülés helye: a Sárbogárdi
Polgármesteri Hivatal tanácsterme

(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.)

Napirend:
1. Beszámoló az elmúlt idõszak tevékenységé-
rõl, várható feladatok.
Elõadó: SRNÖ-elnök

Lakatos Péter, az SRNÖ elnöke

Kerékpárt loptak

A sárbogárdi rendõrök két cecei férfit hallgattak
ki gyanúsítottként.

A 61-es számú fõúton, Alap külterületén igazol-
tattak a járõrök egy 20 éves és egy 17 éves
cecei lakost 2018. november 11-én kora reggel.
A rendõrök megállapították, hogy Sz. Gyula és
fiatalkorú társa azzal gyanúsítható, hogy nem
sokkal korábban Alsószentivánon egy Béke ut-
cai lakóház bekerített udvaráról eltulajdonítot-
tak egy nõi kerékpárt. Az egyenruhások az elkö-
vetõket elfogták, a Sárbogárdi Rendõrkapitány-
ságra elõállították, ahol lopás vétség elköveté-
sének megalapozott gyanúja miatt gyanúsított-
ként hallgatták ki õket.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK HÍREK

MEGHÍVÓ
Minden érdeklõdõt tisztelettel meghívunk

Sárbogárd város karácsonyfájának díszítésé-
re, valamint a kültéri betlehem leleplezésére

2018. december 2-án 17 órakor
a Hõsök terére.

Adventi összeállítással szolgálnak az evangéli-
kus gyülekezet tagjai.
Lehetõség van saját készítésû díszekkel szebbé
tenni a karácsonyfát!
Kérjük, minél többen vegyenek részt az esemé-
nyen, tegyük hagyománnyá ezt a programot vá-
rosunkban!
Mindenkit szeretettel várunk.

Dr. Venicz Anita jegyzõ,
dr. Sükösd Tamás polgármester,

Váraljainé Melis Orsolya evangélikus lelkész
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Fûts okosan!
3. rész

A helyes tûzrakás módja
A kandalló tüze meghittebbé varázsolja otthonunkat és a fa tulaj-
donságából adódóan klímasemleges, megújuló energiaforrás.
Azonban ha nem megfelelõ módon helyezzük el a tûztérben, je-
lentõs mértékben szennyezi a levegõt és károsítja egészségünket.
A helytelen tûzrakás egyik következménye a nagy mennyiségû
füst. A füstben található ultra finom szálló részecskék a szervezet-
be jutva súlyos egészségügyi problémákat okozhatnak.
Ezek a nem kívánt káros hatások a következõ néhány apró szabály
betartásával könnyedén elkerülhetõk. A kulcs: a megfelelõen szá-
raz (20 % alatti nedvességtartalmú), kezeletlen hasábfa, lehetõ-
leg magas fûtõértékû keményfából. Legalkalmasabb erre a tölgy,
különösen a csertölgy, bükk, akác, gyertyán.
A fákat a tûztérnek megfelelõ méretû hasábokra darabolva, ke-
resztben, vagy hosszában helyezzük el alulra fektetve, vagy hátra
állítva elõször a vastagabb hasábokat tesszük, majd rá, vagy eléje a
vékonyabb gyújtósokat. Mindig ügyelni kell arra, hogy a hasábok
között néhány centi távolság maradjon. Az égéshez szükséges
megfelelõ levegõellátás szempontjából nagyon fontos, hogy ne
zsúfoljuk tele a tûzteret, valamint a tüzelõberendezés építõjétõl
kapott utasítás szerinti mennyiségnél ne tegyünk többet a tûztér-
be.
A következõ lényeges lépés a „begyújtóegység” összekészítése.
Ez 4 db, kb. 3x3 cm átmérõjû, kb. 20 cm hosszú fenyõfahasábból és
kereskedelmi forgalomban kapható gyújtósból (viasszal átitatott
fagyapotból) áll. Az egészet tegyük a máglyánk tetejére és gyújt-
suk meg. A tûz elkezd terjedni felülrõl lefelé, füstmentesen.

Ennek a begyújtási technikának két fontos elõnye van:
– a kezdeti láng nem kell, hogy áthatoljon a fölötte lévõ teljes ra-
katon, így miközben szárítja a fát, nem hûl le túl nagy mértékben,
ezért tökéletesebb az égés;
– a hõsugárzás hatására a tûz terjedése fentrõl lefelé, vagy elölrõl
hátrafelé történik, így a bekészített fa fokozatosan bomlik el, ez-
zel elkerülhetõ az egyszerre túl nagy mennyiségû fagáz keletkezé-
se, ami hirtelen nagyon nagy mennyiségû égéslevegõt igényelne
(akár fél óra alatt közel 100 m3).
A máglyát azért nem szabad alulról meggyújtani, mert az induló
láng az összes berakott hasábfán végigfut és közben nem tud fel-
melegedni, így sokkal késõbb éri el a környezetkímélõ, jó hatásfo-
kú égéshez szükséges magas hõmérsékletet. Ezen kívül a lassabb
indulás után majdnem egyszerre bomlik az összes hasábfa, és a
keletkezõ nagyon nagy mennyiségû fagáz nem kap elegendõ égés-
levegõt.
Azért is különösen fontos, hogy ne kerüljön az égéstérbe színes,
fényes reklám újság, mert elégetésekor a bennük található, mér-
gezõ vegyületek a levegõbe és a hamuba kerülnek, szennyezik a
környezetet, közvetlenül károsítják saját és családunk egészségét.
Ráadásul a tüzelõberendezést is károsítják, a garanciát pedig a
nem rendeltetésszerû használat miatt elveszítjük.
Begyújtás elõtt a manuálisan szabályozható berendezéseknél a
megfelelõ mennyiségû égéslevegõ biztosításához nyissuk ki a
kályhaajtót, vagy a kandalló esetében a huzatszabályzót teljesen,
majd gyújtsuk meg a begyújtóegységünket.
A megfelelõ levegõztetéshez szembetûnõ segítséget nyújt az
alapszabály: amíg a tûznek látható SÁRGÁSVÖRÖS lángja van,
a tökéletes égéshez a további legtöbb levegõt kell adni, amíg az
KÉKES színbe megy át.
Kandallónál, ha nagy a hõigény és szükséges még rakni a tûzre, a
parázs izzásának végével az égéslevegõ adagolásának lezárása he-
lyett újból rárakható néhány hasáb tûzifa. Ilyenkor mindig egy da-
rab fahasábot, vagy egy darab fabrikettet tegyünk az erõs parázs-
ba, de ne a tûzbe. A fabrikettet kizárólag az utánrakásra használ-
junk, begyújtásnál ne. A fatüzelési berendezések akkor mûköd-
nek a legtisztábban, ha a gyártó elõírásait betartjuk.
A tégla-, vakolt-, vagy cserépkályha égésideje a tûzifa mennyisé-
gétõl függetlenül a mennyiséggel arányosan növelt tûztérméret és
égéslevegõ bevezetéssel 70-90 perc. Legközelebb 12-24-36 óra
múlva kell begyújtani. Ezekbe a kályhákba az egyszerre betett
egész napi mennyiségû tûzifa égéséhez óránként több mint 100
m3 égéslevegõt kell biztosítanunk a nyitott kályhaajtón, vagy kü-
lön légcsatornán keresztül.
A nagy tömegû cserépkályhák esetében, ha a félig leégett tûzifára
újabb hasábokat tennénk, akkor a friss tüzelõanyag leégése köz-
ben az addigi égésbõl elraktározott hõmennyiség jelentõs része
távozna a kéményen keresztül. Így több tûzifát kellene eléget-
nünk.
Hirtelen elégõ tüzelõanyagot (fenyõfa tûlevél, gyaluforgács, dió-
héj stb.) használni a túlfûtés elkerülése miatt nem szabad.
Az izzó parazsat tartalmazó tûztérbe tilos nagy mennyiségû tûzi-
fát betenni, mert a hirtelen nagy mennyiségû fagáz képzõdéséhez
nem juthat elegendõ égéslevegõ, és ezzel elégtelen égést ill. rob-
banásveszélyt okozhatunk.
Gravitációs, tehát a kéményhuzat által mûködõ fatüzelés esetén a
szállópor csökkentése miatt a tûztér alján ne alkalmazzunk ros-
télyt és hamuajtót sem!
A vegyes tüzelésû kazán nem hulladékégetõ berendezés, mert a
különbözõ hulladékok égetése mérgezõ saját magunkra és kör-
nyezetünkre is.
Kényszeráramlásos, tehát ventilátor segítségével mûködõ beren-
dezésnél, mint például a faelgázosító kazánnál a kényszeráramlás
biztosítja az égés lefelé történõ terjedését, ahol a fagázok az alsó
rostélyon keresztül jutnak az égetõtérbe, ahol nagyon jó hatásfok-
kal és környezetkímélõ módon égnek el.
Ezeket a fenti egyszerû szabályokat betartva a tüzelésünk amel-
lett, hogy nem szennyezi a közvetlen környezetünk levegõjét, sok-
kal hatékonyabbá is válik, és nem utolsó sorban költségtakaréko-
sabb is, mert adott mennyiségû fából így több hõt nyerhetünk.
Forrás: www.futsokosankampany.hu
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Hiába vezettünk 7 góllal, a végén a sírból
hoztunk vissza egy pontot

Velence SE–VAX KE Sárbogárd
27-27 (13-17)

„Magyar Éptek” Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság 7. for-
duló. Vezette: Kosztend Sz.–Köllõ J.
Velence: Sütõ, László, Gyõrffy Á. (kapusok), Szabó 8, Gyõrffy G.
5, Gyebnár 3, Munkácsy 3, Egervári 3, Varga 2, Havasi 1, Repcsik
1, Almási 1, Prigl, Róth.
Játékos–edzõ: Gyõrffy Gergely.
Sárbogárd: Németh I. T., Sohár (kapusok), Horváth 8, Rehák 7,
Kapoli 5, ifj. Bodoki Gy. 5, Szabó J. Zs. 2, Kaló 1, Kovács, Vá-
rady–Szabó, Aranyos A., Goldberger, Pluhár, Németh II. T.
Vezetõ edzõ: Takács Lajos.
Igazi rangadóra volt kilátás vasárnap este Pázmándon a folyama-
tosan erõsödõ Velence csapata ellen. Kiválóan kezdtük a találko-
zót. Védekezésben Kaló és Kapoli jóvoltából jó pár labdát szerez-
tünk, amelyekbõl könnyû gólokat lõttünk. A 9. percben már 2-8
volt az eredmény a javunkra, jött is az elsõ hazai idõkérés. Ez sem
törte meg igazán a lendületünket, hiszen minden velencei gólra
volt válaszunk. 5 perccel a szünet elõtt már 7 gól volt a különbség a
javunkra (10-17). Viszont a hátralevõ idõ már a hazaiak szájíze
szerint alakult, és fel is zárkóztak a félidõre (13-17).
A fordulás után sem igazán sikerült rendezni a sorainkat. Egészen
az 5. percig kellett várni az elsõ gólunkra, ekkor Horváth törte
meg a 10 perces gólcsendünket. Ekkorra már csak 2 gól maradt az
elõnyünkbõl (16-18). Támadásban továbbra is küszködtünk, nem
igazán tudtunk tiszta gólhelyzeteket kialakítani. Aztán a találko-
zó 43. percében 1-1 után Almási góljával újra döntetlent mutatott
az eredményjelzõ (20-20). Majd következett két gyors gól, amik-
kel ismét megléptünk 2 góllal, ennek viszont nem sokáig örülhet-
tünk, hiszen a hazaiak is egy perc alatt lõttek kettõt, és kezdõdhe-
tett minden elölrõl (22-22). A vége elõtt 6 perccel viszont komoly
gondba kerültünk, és elúszni látszott a hajó, egymás után kaptunk
4 gólt, és meglépett ellenfelünk (27-24). Azonban nem adtuk fel.
Németh I. Tamás a hajrában több fantasztikus védést is bemuta-
tott, valamint Horváth és Rehák is jókor találtak a kapuba. 20 má-
sodperccel a vége elõtt egygólos hátránynál a hazaiaknál volt a
labda. 3 másodperc volt vissza, és passzív játék miatt elvették tõ-
lük a labdát. Az addig kiválóan játszó Szabó Zoltán sípszó után
eldobta/elgurította a játékszert, amiért 7 méterest kaptunk. Re-
hák Tamás állt oda, és értékesítette azt, ezzel 1 pontot megmene-
kítettünk.

Bánhatjuk a két pontot, de örülnünk kell az egynek is! 30 másod-
perccel a vége elõtt senki nem tett volna egy garast sem arra, hogy
mi még ma itt pontot szerzünk. Az elsõ félidõ 25. percéig kiválóan
játszottunk, azt csináltuk, amit megbeszéltünk az öltözõben. Az-
tán a második félidõben a bátortalanságunkkal és tömérdek
mennyiségû hibáinkkal visszahoztuk az nagyot küzdõ Velencét.
Az utolsó 5 percben a hazaiaknak állt a zászló, aztán az õ méretes
hibájukból sikerült egy pontot elhozni. Pont nélkül fájó lett volna
hazajönni az elõzmények tudatában, valamint a bajnokság végki-
menetelét tekintve értékes lehet még ez a pont is.
Legközelebb november 25-én lépünk pályára Bicskén, ott kötele-
zõ lesz a gyõzelem begyûjtése.

#sbghandball

Rehák Tamás

Sinka Gréta szlovák csapatban játszik
Sinka Gréta sportkarrierje a szlovák Olympia Kosice vízilabda-
csapatban folytatódik. Gréta korábban Dunaújvárosban játszott,
szép sikereket érve el csapatával. Ám mivel felsõfokú tanulmá-
nyait Zalaegerszegen végzi (gyógytornásznak tanul), az iskola és
az edzések rendje nehezen volt összeegyeztethetõ. Egyik váloga-
tott csapattársa révén kereste meg Grétát a kassai együttes, ahol
sokkal rugalmasabbak az edzések, így a tanulás mellett is tovább
kamatoztathatja, fejlesztheti vízilabda-tehetségét.
Az Olympia Kosice megnyerte a szlovák U21 junior bajnokságot.
E hét végén döntõt játszanak a szlovák felnõttkupában, és beke-
rültek a rangos Euroligába is, melynek B csoportja Kassán mér-
kõzik meg: spanyol, olasz, magyar, görög csapatok „feszülnek”
egymásnak 2019. január 25-e és 27-e között. A másik három cso-
port Barcelonában, Padovában és Athénban küzd majd meg a to-
vábbjutásért. Csoportonként két-két csapat jut a negyeddöntõbe.

Hargitai–Kiss Virág
Gréta a felsõsorban ül,
balról a harmadik.
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3 IN 1 A HÉTVÉGE MÉRLEGE
Be nem teljesült álom (a kávé)

Lajoskomárom–Sárbogárd 1-0 (0-0)
Lajoskomárom: Molnár – Hanák, Hushegyi, Kövecses, Vida, Fo-
dor, Posta, Paluska, Falvai, Czéhmeiszter, Borbás.
Cserék: Balogh, Orbán, Vágner, Szakáts, Szabó, Szalkai.
Sárbogárd: Matócza – Laták, Gráczer Bence, Kindl, Gulyás–Ko-
vács, Luczek, Bezerédi, Gráczer Gergõ, Oláh, Németh, Szalai.
Cserék: Farkas, Kállai, Lajtos, Gál, Gráczer Bálint, Gyuricza, Kó-
kány.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
A mérkõzés elõtt gyõzelmi remények fogalmazódtak meg az el-
múlt hetek nagyszerû teljesítménye alapján. Az összeállítás a
mérkõzés elsõ meglepetését okozta. „A gyõztes csapaton ne vál-
toztass” elve borult, és ez a játékban is szerkezeti változást hozott
magával. A vendégek többet birtokolták a labdát, de csak a hely-
zetek kialakításáig jutottak. Gulyás–Kovács G. szabadrúgása és
Oláh D. kihagyhatatlannak tûnõ helyzete jelezte a fölényt. A ha-
zaiak Posta L. kilépése után szerezhettek volna vezetést, Matócza
D. a közelrõl leadott lövést remek vetõdéssel hárította. A szünet
után sem változott a játék képe. Állandósult a vendégek nyomása,
és a hazaiak kontratámadásokkal okoztak veszélyt. Gráczer Ben-
ce önfeláldozó szerelése akadályozta meg a szöglet utáni lövés ka-
puba jutását. A 81. percben eldõlt a mérkõzés. Bezerédi Á. a ha-
zaiak térfelén elveszítette a labdát, és a jobb oldalon induló Pa-
luska K. a Hanák A.-tól kapott indítással, a fellazult védelmet ma-
ga mögött hagyva 16 m-rõl kilõtte a jobb alsó sarkot, 1-0. A mér-
kõzés végéig az egyenlítés érdekében minden erõt mozgósítva
támadtak a vendégek, sikertelenül. Közepes színvonalú mérkõzé-
sen a küzdelem dominált, és a hazai csapat fegyelmezett játékkal
tartotta otthon a három pontot.
Jók: Vida T., illetve Gráczer Bálint, Gráczer Gergõ.

Ébredés furcsa álmainkból (a cukor)

Sárbogárd II.–Szabadbattyán 4-2 (0-2)
Sárbogárd II.: Brúzsa – Pap, Juhász, Molnár, Sükösd, Sebestyén,
Demeter, Vámosi, Rigó, Pajor, Vagyóczki.
Cserék: Kovács, Simon, Palásti, Gábris.
Vezetõ edzõ: Pajor László
Szabadbattyán: Janky – Kovács, Végh, Kelemen, Balla, Méreg,
Petrovics, Sulák, Márky, Schultz, Farádi.
Cserék: Balogh, Alimán, Magda.
Álmosan, enerváltan kezdett a hazai csapat, és a 7. percben meg-
szerezte a vezetést a Szabadbattyán. A bal oldalon vezetett táma-
dás végén Schultz M. beívelt labdáját Kelemen P. B. magasan fel-
ugorva a bal felsõ sarokba fejelte, 0-1. A korán bekapott gól sem
ébresztette fel a sárbogárdiakat és a vendégek fölénye állandó-

sult. A 40. percben Sulák B. 25 m-rõl a kapu bal alsó sarkába tartó
lövését Brúzsa S. P. bevédte, 0-2. A szünet után megtáltosodtak a
hazaiak és átvették a játék irányítását. A vendégek nem tudták az
elsõ félidõben bemutatott sokpasszos játékukat játszani és az ag-
resszív védekezésbõl indított támadások után megszületett a ha-
zaiak szépítõ gólja. A kaputól 20 m-re Demeter D. lerántásáért
megítélt szabadrúgást Vagyóczki P. védhetetlenül lõtte a jobb fel-
sõ sarokba, 1-2. A gól után továbbra is nyomás alatt tartotta a Sár-
bogárd Janky B. kapuját, és a 66. percben Vámosi G. jobb oldalról
szöglettel felérõ bedobása után a labda a kavarodásból a felsõ ka-
pufára került, az onnan visszapattanót Simon Cs. közelrõl a háló-
ba kotorta, 2-2. Az egyenlítés szárnyakat adott a hazai csapatnak
és a frissítésekkel a támadójáték tovább erõsödött. A 84. percben
a jobb oldalról elvégzett szöglerúgást a vendégek védõje röviden
fejelte ki. A labdát Gábris R. fejjel letette Juhász G. elé, aki 14
m-rõl a jobb felsõ sarokba bombázott, 3-2. A sárbogárdi vezetés
megszerzése után a vendégek kitámadtak, és a 88. percben a kö-
zéppályán megszerzett labdával Molnár M. indította Demeter
D.-t, aki a fellazult védelem mellett kilépett és 12 m-rõl a jobb alsó
sarokba lõtt, 4-2. A második félidõre felébredt hazaiak felõrölték
a vendégek védelmét és megérdemelt gyõzelmet arattak.
Jók: Juhász G., Molnár M., illetve Petrovics M.

A góllövõcipõ otthon maradt (a tej)

Sárbogárd Öregfiúk–Lajoskomárom Öregfiúk
0-0 (0-0)

Sárbogárd: Sipõcz – Nedoba, Tórizs, Lakatos, Kiss, Vanya, De-
recskei, Csendes, Kassai, Horváth, Tóth, Deák, Csizmadia, Sza-
bó, Takács, Németh.
Lajoskomárom: Hanák – Kilinkó, Horváth, Szabó P., Rostás,
Csulik, Glück, Szabó Z., Balogh, Gulyás, Béczi, Szávay.
Az újabb gól nélküli döntetlennel nem jutott elõrébb a hazai csa-
pat. A kontratámadásokra berendezkedõ vendégek megúszták
gól nélkül. A mérkõzés képe alapján a hazai csatárok teljesítmé-
nyét nem megfelelõ minõsítésre kell értékelni. A következõ mér-
kõzésen a góllövõ(k) Derecskei József csapatvezetõ jutalmát
kapja/kapják.

Lajoskomárom U19–Sárbogárd U19 3-3 (0-1)

Az U19-es bajnokság 13. fordulóját október 31-én Lajoskomá-
romban játszotta a Sárbogárd U19 csapata.
Góllövõk: Labossa T. (55. p), Klicska S. (84. p.), Szalkai M. (89.
p.), illetve Sükösd G. (5. p., 89. p.), Gábris R. (50. p.).
A Mezõfalva U16–Sárbogárd U16 mérkõzésre a hazaiak nem
tudtak kiállni. A mérkõzés 3-0 gólkülönbséggel a Sárbogárd javá-
ra került megállapításra.

A hétvége sportmûsora

2018. november 17. (szombat)

10.00 óra: Sárbogárd U19–Flavus Velence U19 (megyei I. o.,
U19, Sárbogárd)
13.00 óra: Sárbogárd–Ikarus-Maroshegy (megyei I. o., Sárszent-
miklós)
13.00 óra: Sárszentágota Öregfiúk–Sárbogárd Öregfiúk (Sár-
szentágota)

2018. november 18. (vasárnap)

10.00 óra: Sárbogárd U16–Baracs U16 (U16, Déli csoport, Sárbo-
gárd)
13.00 óra: Szabadegyháza–Sárbogárd II. (megyei II. o., Szabad-
egyháza)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

Hogyan NE dögöljünk meg?
A Madarász József Városi Könyvtár

szeretettel meghívja Önt és családját

LAÁR ANDRÁS
önálló estjére.

Idõpont: 2018. november 21. (szerda) 17 óra

Helyszín: Sárbogárd Város Önkormányzatának díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.)

A belépés ingyenes.
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Bogárd és Vidéke városi teremlabdarúgó-bajnokság
V. forduló

Légió 2000, Agro Natur–Spuri
6-3 (1-1)

Légió 2000, Agro Natur: Horváth, Derecs-
kei, Németh, Dombi, Virágh, Kristóf,
Gábris, Tóth I., Tóth G. Palotás, Nyúl,
Czeiner.
Spuri: Banda, Bereczki, Imre, Huszár, Fé-
sû, Zámbó, Gazsó, Bozsoki.
Az elsõ gólt pechesen a Spuri kapta a 13.
mérkõzés 13. percében, de mindent bele-
adva küzdött a csapat és egalizálta az ered-
ményt. Félidõ 1-1. A második játékrész a
Légióé volt. Szerencsés gólokkal elhúztak
a ziccereket kihagyó és figyelmetlenül vé-
dekezõ Spuritól 6-1-re. A biztos vezetés tu-
data a védelem lankadásához vezetett, és
Fésû Gy., ezt ügyesen kihasználva, némi-
leg kozmetikázta a végeredményt két
gyors góllal.
Góllövõk: Virágh 3, Kristóf 1, Tóth G. 1.,
illetve Zámbó 1, Fésû 2.

Twister Galaxy–Dream Team
4-1 (2-1)

Twister Galaxy: Balogh, Killer, Kelemen,
Barabás, Bognár I., Bognár Zs., Kaló,
Kun, Szabó.

Dream Team: Kimiti, Kiss, Hajdú, Simon,
Mondovics, Bognár R., Rozgonyi, Varga,
Vörös, Bognár J.
A csapatok nagy lelkesedéssel kezdték a
játékot. A Dream Team meg is lepte ellen-
felét és vezetéshez jutott. A Twisternek jó
néhány percbe telt kihevernie a sokkot, de
lassan magára talált és felõrölte a néha túl-
fûtötten játszó Dream Team erejét, és
megérdemelten gyõzött.
Góllövõk: Killer 1, Kaló 1, Kelemen 1,
Bognár Zs. 1, illetve Simon 1.

FDL Ászok Ásza–Flash Team
4-4 (0-1)

FDL Ászok Ásza: Bór, ifj. Bór, Lakatos Á.,
Lakatos Gy., Farkas, Magyar, Rehák,
László, Abdalla.
Flash Team: Láng, Szabó, Ellenbruck,
Kiss, Grigóliát, Rácz, Kacz, Szakács E.,
Boros, Szakács A., Lénárt.
A Flash Team játéka, mint a forgószél, úgy
söpört végig a pályán. Az FDL-t meg is lep-
te kissé, pedig az elõzõ mérkõzéseket látva
a fiatalok játéka egyre érettebbé válik, és
még okozhatnak nagyobb meglepetést is.
A Flash Team kapusa remek napot fogott
ki, sorra védte a rutinosan, higgadtan, sok
helyzetet kidolgozó Ászok kísérleteit. A
gyors kontrákkal operálva az utolsó perc-
ben még vezetett a Flash, de az Ászok nem

véletlenül hívja így magát, és az utolsó
pillanatban értékes pontot mentett.

Góllövõk: Abdalla 1, Lakatos Á. 2, Lakatos
Gy. 1, Lénárt 3, Szabó 1.

Sárgalap: Szabó.

Tabella

1. Légió 2000,
Agro Natur 5 5 - - 31-10 15

2. FDL Ászok Ásza 5 3 1 1 37-14 10

3. Twister Galaxy 4 2 - 2 23-16 6

4. Spuri 4 2 - 2 14-26 6

5. Flash Team 4 1 2 1 18-22 5

6. Sárkeresztúr Kike 4 - 1 3 17-21 1

7. Dream Team 4 - - 4 4-27 0

Góllövõlista

1. Bór József (FDL Ászok Ásza) 14 gól,
Virágh Zsolt (Légió 2000, Agro Natur) 14
gól.

2. Lénárt György (Flash Team) 10 gól.

3. ifj. Bór (FDL Ászok Ásza) 7 gól, Bö-
röndi Géza (Sárkeresztúr Kike) 7 gól.

Huszár Lajos

Vidi–Paok 1-0
A Sárbogárd U14-es csapattal szurkoltuk végig
a mérkõzést. Nagy élmény volt és jó hangulat!

Kovács Attila

Hétvégén már a 10 fokot
sem érjük el

Csütörtökön már csak kevés helyen lehet párás, ködös a
hajnal. A hideg, helyenként fagyos reggelt 9-14 fokos
maximumok követik. A napsütést keleten zavarhatja
több gomolyfelhõ, de itt is csak jelentéktelen záporok ala-
kulhatnak ki. Az északias szél a Dunától keletre többfelé
élénk, erõs lehet.
Pénteken legfeljebb nyugaton indulhat párásan a reggel,
napközben kevés felhõre, sok napsütésre van kilátás.
Többfelé megélénkülhet az északkeleti szél. Hajnalban
már több helyen lehet fagy, napközben pedig 8-13 fok va-
lószínû.
Szombat és vasárnap hajnalban már az ország legna-
gyobb részén fagyhat, és délután is 10 fok alatt marad a
hõmérséklet. Szombaton élénk lehet az északkeleti szél,
de napos idõ ígérkezik. Vasárnap estétõl a legfrissebb
elõrejelzések szerint kevés csapadékra van kilátás, mely
a fagypont alatti területeken havazásba válthat.

Forrás: idokep.hu



18 HIRDETÉSEK / AJÁNLÓ 2018. november 15. Bogárd és Vidéke

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

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

STRAUSZ TÛZIFA KIS- ÉS KAMIONTÉTELBEN
06 20 597 1393

Szabolcsi ALMAVÁSÁR november 17-én,
szombaton a sárbogárdi vásárban.

AUTÓMENTÉS és gépszállítás
DARUS autómentõvel, NONSTOP!

Telefon: 06 70 453 0509

Madocsai ALMAVÁSÁR
a sárbogárdi és dunaföldvári vásártér fõbejáratánál.

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 szállítva, 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

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

Sárbogárdon, az ipari szõlõhegyben 250 négyszögöl szõlõterület présházzal
eladó, víz, villany van. Telefon: 06 (20) 3863 827, 06 (25) 461 240

Takarítónõt keresünk a sárbogárdi vasútállomásra. 06 (20) 663 6782

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

A koncertre 2-5-10 ezer Ft-os támogatás nyújt belépõt. Elõzetes jelent-
kezés szükséges. Érdeklõdni a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében.
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ÚJ, HOSSZÚ TÁVÚ
ÁLLÁSLEHETÕSÉGEK SÁRBOGÁRDON

HEGESZTÕ /
BETANÍTOTT MUNKÁS

álláskörökben
A MAGYARMET Finomöntöde Kft. új telephelyet nyit

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

Munkakörök

Hegesztõ, betanított munkás munkakörök ellátása Sárbo-
gárdon

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

Hegesztõi munkakörnél szükséges
hegesztõi vizsga / tûzvédelmi szakvizsga

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

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJ-
TÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rend-
szerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az LRT- COM
hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián 0–24 óráig.


