
A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu

Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág

2018. november 22. - XXIX. évf. 47. szám
20 oldal, 250 Ft

Polgármesteri fórumok .   .   .   .   .   . 3
Nyugdíjas rendõrök találkozója .   . 4
Borszentelés .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 5
Karika túra .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 6
Táncláz .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 7
Tizenegy hónap orosz fogságban .   . 8
A forduló 13 pontja .   .   .   .   .   .   . 16

„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

A szlovák Olympia Kosice vízilabdacsapat – melyA szlovák Olympia Kosice vízilabdacsapat – mely--
nek egyik játékosa földink, Sinka Gréta – megnyernek egyik játékosa földink, Sinka Gréta – megnyer--
te Topolcsányban a szlovák felnõttkupát.te Topolcsányban a szlovák felnõttkupát.

TÁNCLÁZ

Az ital döntöttAz ital döntött
Írás a 15. oldalon.

Írás a 7. oldalon.
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Polgármesteri fórumok
A héten zajlanak az évente ilyenkor meg-
hirdetett polgármesteri fórumok, melyek-
re az alpolgármester és az adott körzet
képviselõje is elkíséri dr. Sükösd Tamást.
SÁRBOGÁRDON a díszteremben tartott
hétfõi fórumon nem mutatkozott lakossá-
gi érdeklõdés.
Kedden Kislókra, majd Töbörzsökre a
klubhelyiségekbe mentek a városatyák,
ahol tíz-tíz fõ fölött volt a létszám.
KISLÓKON elõször magas C-rõl indult a
hangnem. A lakók számon kérték a pol-
gármestert, hogy miért kell 5.000 Ft helyi-
ségbérletet fizetni (állítólag óránként), ha
valaki igénybe veszi a klubot. Õk ezt so-
kallják, mivel nem látják, hogy visszafor-
gatná az önkormányzat a pénzt a klubra. A
takarítást nekik kell elvégezni, nincs pótol-
va a vécépapír, nincsenek kijavítva a ron-

gálások, nem volt kimeszelve 9 éve. Azt is
sérelmezték, hogy hol ennél, hol annál van
a kulcs, nincs egy gondnok. Fölháborod-
tak, amikor máshonnan jött fiatalok
dajdajoztak a klubban, és amikor kérték
õket a környékben lakók, hogy vegyenek
vissza a hangerõbõl, még nekik állt feljebb.

A polgármester elmondta, hogy más klu-
bokban ennél több a bérleti díj, õ ezt nem
tartja magasnak, hiszen ki kell fizetni a
vizet-villanyt-fûtést, de a képviselõ-testü-
let elé viszi a kérdést. Volt, aki azt javasol-
ta, hogy a mérõóraállás alapján legyen el-
számolás meghatározott idõközönként.
Egy lakó fölajánlotta, hogy õ lesz az épület
gondnoka. Gál Sándor javaslatára annak is
utánajárnak, hogy esetleg valamelyik sár-
bogárdi egyesülethez becsatlakozva üze-
meltetnék a helyiek a kislóki klubot.

A lakók részérõl elhangzott: jó lenne, ha a
képviselõjük, Aranyos József mondjuk ne-
gyedévente fórumot tartana Kislókban.
Szóvá tették, hogy a szemétszállító dobál-
ja, illetve az út közepére rakja a kukákat.
Kérdezték, hogy ki fogja eltakarítani a ha-
vat a buszmegállóban, ha nem lesz köz-
munkás. Erre a polgármester elmondta,
hogy a Dészolg emberei, mivel velük van
városüzemeltetési megállapodás.
TÖBÖRZSÖKÖN a parkolási gondokat
vetették föl a lakók a központban és a ren-
delõintézetnél. A polgármester elmondta,
hogy a rendelõnél bérlik a telket, ahol a
gépjármûvek parkolhatnak. Céljuk a terü-
let megvásárlása, de mivel az 10 millió Ft
feletti összeg, ez egyelõre csak terv – ahogy
a volt húsüzem, valamint a volt posta terü-
lete is. 9 millió Ft állt rendelkezésükre

ilyen célra, melybõl a Mikes közi óvoda
melletti kukoricást tudták megvásárolni
parkolónak.

Szorgalmazták a lakók az István úthoz ve-
zetõ járda rendbetételét, illetve jó lenne
oda egy lámpa is. Egy hölgy fölhívta a fi-
gyelmet arra, hogy az István útra kihelye-
zett buszmegállóhoz szükség lenne egy
szemetesre. Érdeklõdtek arról is a töbör-
zsökiek, hogy mikor kerül a településrész-
re új háziorvos. A polgármester tájékoz-
tatta a jelenlévõket, hogy június 11-étõl 6
hónapig a Farkas család árulja a praxist.
Ha ez idõ alatt nem sikerül eladni, akkor az
önkormányzatra száll. A város ingyen adja
a praxist a jelentkezõnek, és tudnak szol-
gálati lakást is biztosítani.

Hargitai–Kiss Virág
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Nyugdíjas rendõrök találkozója
Találkozót rendezett a rendõrállomány
nyugalmazott és aktív tagjai részére a Sár-
bogárdi Nyugdíjas Rendõregyesület no-
vember 16-án, pénteken, délután az Ama-
deus étterem emeleti termében.
Vadóczné Dobronyi Andrea köszöntötte
az egybegyûlteket, valamint Horváth Fe-
renc nyugalmazott rendõrezredest, az
egyesület elnökét, dr. Havasi Zoltán rend-

õr dandártábornokot, a Rendõr és Határ-
õr Nyugdíjas Egyesületek Országos Szö-
vetségének elnökét, Varga Gábor ország-
gyûlési képviselõt és dr. Sükösd Tamás
polgármestert.

Budavári Árpád rendõr ezredes, Sárbo-
gárd rendõrkapitánya beszámolt arról,
hogy az új rendõrkapitánysági épületre
már megvan az építési engedély, lassan a
közbeszerzés kiírása következik, aztán a
kivitelezés. Köszönetet mondott minden-
kinek, aki segítette ennek ügyét – sokak
munkája van abban, hogy a kor követelmé-
nyeinek megfelelõ körülmények közé ke-
rül a rendõrség.

Dr. Havasi Zoltán arról beszélt: munkál-
kodnak azon, hogy a veteránok tapasztala-
tait, tudását visszaforgassák a társadalom
javára, bekapcsolva a közbiztonságot,
megelõzést szolgáló tevékenységekbe a
nyugdíjas rendõröket. Egyúttal az egyesü-
letben és a veteránok szövetségében vég-
zett munkája elismeréseként oklevelet és
ajándékot nyújtott át Streng Ferencnek.

Varga Gábor és dr. Sükösd Tamás méltat-
ták azokat a nyugdíjas rendõröket, akik ma
is fontos és aktív társadalmi szerepet vál-
lalnak különbözõ egyesületek tagjaként.

Az eseményen egyperces néma fõhajtással
emlékeztek az elhunyt kollégákra, és aján-
dékkal köszöntötték az évfordulósokat, il-
letve a nyugdíjba vonuló Kiss Katalint.

A közösen elköltött vacsorát megelõzõen
Szabó Noémi és Kovács Szilárd szórakoz-
tatta a jelenlévõket operettslágerekkel.

Hargitai–Kiss Virág

JÁTÉKRA HÍVJUK OLVASÓINKAT!
Egy füstérzékelõt (Honeywell X-Series XS100) és egy szén-monoxid-érzékelõt (Honeywell X-Series XC70) sorsolunk ki Olvasóink között
egy játék keretében, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jóvoltából, egyúttal felhívva a lakosság figyelmét a lakástüzek és az
abból eredõ sérülések, a fûtési idõszakra fokozottan jellemzõ szén-monoxid-mérgezések megelõzésére és a biztonságos fûtésre.
A játékban való részvétel nagyon egyszerû: olvassák el az alábbi tudnivalókat, jó tanácsokat, és válaszolják meg a jövõ heti lapszámunkban
feltett kérdéseket. A helyes megfejtõk között kisorsoljuk a két készüléket.

FÜSTÉRZÉKELÕ

A hulladékégetés veszélyeire, a szelektív hulladékgyûjtés fontosságára
hívja fel Ne gyújtsa! Gyûjtse! címmel meghirdetett kampányában a ka-
tasztrófavédelem és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Va-
gyonkezelõ Zrt. Fejér megyében évente átlagosan 230 lakástûz keletke-
zik, legtöbbször figyelmetlenségbõl és valamilyen nyílt lánggal összefüg-
gõ tevékenység következtében. Ilyen a gyertyaégetés, a fûtés és a sü-
tés-fõzés, ugyanakkor még mindig gyakoriak az elektromos eredetû tü-
zek is. A meggyújtott gyertyát soha sem szabad felügyelet nélkül hagyni,
a tüzelõberendezésben ne égessenek hulladékot, mûanyagpalackot, fes-
tett és lakkozott fát, bútorlapot, autógumit. A nyílt égésterû kályhák, ka-
zánok, kandallók közelében ne tároljanak éghetõ anyagot. Egy lakástûz
esetén csak percek állnak a lakók rendelkezésére, hogy biztonsággal el-
hagyják otthonukat. A tûz kezdeti szakaszában általában elõször füst
képzõdik, ezt észlelve a füstérzékelõk átlagosan egy percen belül jelez-
nek, riasztásukkal az alvó embert is felébreszthetik, így adva nagyobb
esélyt a menekülésre, esetleg a tûz kezdeti szakaszának eloltására.

SZÉN-MONOXID-ÉRZÉKELÕ

A szén-monoxid miatt az elmúlt fûtési szezonban egy ember életét vesz-
tette, húszan pedig mérgezés miatt kórházba kerültek Fejér megyében. A
szén-monoxid színtelen, szagtalan, íztelen, vagyis érzékszerveinkkel fel-
ismerhetetlen, mérgezõ gáz. Alacsonyabb koncentrációban belélegezve
kezdetben fejfájást, émelygést, hányást, izomgyengeséget okoz. Ezek a
tünetek könnyen összetéveszthetõek az influenzaszerû megbetegedé-
sekkel. Súlyosabb esetben a szén-monoxid-mérgezés eszméletvesztés-
hez és a légzés leállásához vezet. Annak érdekében, hogy megelõzzük a
bajt, három alapfeltételt kell szem elõtt tartanunk: a fûtõeszköz évenkénti
felülvizsgálatát, a kémények ellenõriztetését és a megfelelõ levegõ-után-
pótlást. A jól mûködõ fûtési rendszerek is meghibásodhatnak, ilyenkor a
mérgezõ gáz visszaáramlására csak egy megfelelõ szén-monoxid-érzé-
kelõ figyelmeztethet.

Szerkesztõség
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Borszentelés

Már hagyománnyá vált, hogy a Sárbogárdi
Borbarát Kör minden õsszel megrendezi a
borszentelést. Az idén tizedik alkalommal

került sor erre az eseményre Handa Csaba
Nagyiparban álló borházánál. A váratla-
nul beköszöntött hideg idõben meleg sze-

retettel, étellel, itallal köszöntötte a házi-
gazda a vendégeket. A sárbogárdi szõlõs-
gazdák mellett elhozták boraikat az oltár-
ra Lepsénybõl, Enyingrõl, Soponyáról és
Simontornyáról is.
A vendégeket a házigazda mellett Szilvesz-
ter János, a Sárbogárdi Borbarát Kör elnö-
ke köszöntötte, s az idei termést méltatva
megnyitotta az eseményt. Mint évek óta
mindig, Mészáros János címzetes apát, es-
peres, a sárbogárdi Szent László király
templom plébánosa szentelte meg a boro-
kat. A vendégek terített asztal mellett kós-
tolták meg az idei termést. A sárbogárdi
borbarátok már tavaly gravíroztattak bo-
rospoharakat erre az alkalomra. Az idén
hozzá lehetett jutni a szép pohárhoz 1.000
Ft megváltással. E pohárral a kézben láto-
gatták végig a környékbeli borházakat,
szám szerint kilenc pincét, ahol a házigaz-
dák fogadták gazdatársaikat. Ezt követõen
nótázva érkeztek vissza Handa Csaba ha-
ciendájára, ahol nótázva, beszélgetve töl-
tötték el a délutánt.

Hargitai Lajos

Sikeres „mozdulat” Baranyában
Mágocs Város Önkormányzata 2018. november 17-én rendezte meg III. Disznótoros és
Kolbásztöltõ Fesztiválját. A sárbogárdi Mozdulj a Városért Egyesület 5 fõs csapata –
Czeinerné Takács Tünde, Hegedûsné Bereczk Erzsébet, Kelemen Béla, Rigó József,
Ertvein Imre – a mágocsi csapat márciusi, rétimajori látogatását viszonozva vett részt a
versenyen.

A Mágocs mûvelõdési házában megtartott,
nagyon jó hangulatú megmérettetésen 12
csapat indult. Nagy örömünkre az elsõ dí-
jat: az oklevelet és serleget a mi csapatunk
nyerte el.

Gratulálunk!

A Mozdulj a Városért Egyesület vezetõsége
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Karika
túra

„…itt-ott hajazik Dante Isteni színjátékára.
Mondhatnánk, hogy (…) rajzokból kereke-
dik ki Zocskár András boldogságos égi–földi
pokoljárásának története. De persze nem
vallana Zocskárra, ha ezen is nem csavarna
egyet, s vissza nem mutatna ránk, hogy ezek a
rajzok igazából nem is róla, hanem András
szemüvegén keresztül rólunk vannak rajzol-
va.

Már a címlap is ilyen groteszk: fehér üres lap,
közepén lyuk, melyen át két szó látszik ki a
belsõ címlapról: „Karika Túra”. Ha kinyit-
juk, a belsõ címlapon a takarásból elénk tá-
rul a szerzõ neve és egy rejtett belsõ cím: Út-
vonal kísérletek. Alatta újabb alcím: Ilyenek
vagytok ti.
És ha belelapozunk, elénk tárulnak a pokol
grádicsai, a világ grádicsai, amit a fejezetcí-
mek adnak meg: Iskola, Lakatlan Sziget,
Túlvilág, Kórház, Egyebek.

Ezekben az útvesztõkben bolyongva ma-
gunkra találhatunk…(???)…(!!!) – netán
végképp elveszünk?”
E szavak vezetik be Zocskár András rajzta-
nár, keramikus frissen megjelent, Karika
túra címû könyvét, mely évtizedek során
készült karikatúráinak gyûjteménye. A ki-
advány a Sárbogárdi Múzeum Egyesület
és a Bogárd és Vidéke Hírház támogatásá-
val készült.

November 16-án, pénteken este foglal-
tunk helyet a sárbogárdi mûvelõdési ház
kamaratermében, hogy megismerhessük a
könyv megszületésének körülményeit. Az
oldott hangulat megalapozásaként András
unokája, Juhász Zénó Romhányi József
„Egy szú végrendelete” címû humoros írá-
sát mondta el, Dániel Zsolt Dániel pedig
Kányádi Sándor „Az okos kos” címû mesé-
jét adta elõ. Zocskár Andrást Leszkovszki
Albin méltatta, Hargitai Lajos és Hargi-
tai–Kiss Balázs pedig a kiadó szemszögé-
bõl mutatták be a kötetet.
A szerzõvel Makkos Norbert beszélgetett
a karikatúrák megalkotásának folyamatá-
ról, a rajzok ábrázolta témákról. Makkos
Anna Ráhel az alkotó két novelláját olvas-
ta fel, melyek révén egy új, írói oldaláról is-
merhettük meg Andrást. Végül interaktív
vetítés keretében lehetett a közönségnek
képaláírást javasolni egy-egy karikatúrá-
hoz.
A bemutatót követõen alkalom nyílt a kö-
tet megvásárlására és dedikáltatására.

Hargitai–Kiss Virág
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FELSZÁNTOTTÁK!
Van emlékem olyan idõkrõl, amikor a kerteket
még felásták. Tehát a tulajdonos, nem ritkán csa-
ládostul, fogta õsszel az ásót, és hajrá! Van tudo-
másom kertekrõl, amelyek talaját ma is ásóval for-
gatják fel, de ezek száma elenyészõ. A mai kerttu-
lajdonosoknak vagy szabad munkavállalóknak
nincs kedvük a testet erõsen igénybe vevõ, mono-
ton gürcölésre. Mire való a traktorral vontatott
eke?
Öröm a háznál! Szombaton befordult egy bizo-
nyos kapun egy ügyes, piros színû munkagép, és
egy lendülettel belemélyesztette fényes ekelapjait
a kert talajába. Fürgén végignyomult a kerten, és
széles, fekete sávot hagyott maga után. A gaz lepte
felszín alulra fordult, és dús, nedves réteg került
felülre. Mikor a kis traktor elérte a túlsó kerítést, a
vezetõ hátrálásba kapcsolta át, és azon az úton,
ahol ment, jött visszafelé, hogy aztán újabb neki-
futással, új barázdával dupla szélességûvé tegye a
szántást. Öröm volt nézni, ahogy haladt, ahogy
fordult az ügyes kis masina. Fél óra elteltével az
egész kert befeketedett, porhanyós rögök lepték
el.
Egy felszántott kert számomra gyönyörû látvány.
A rendezetlenségbõl rendezetté vált. A terület
emberi birtokba vételét jelképezi: eddig egy ön-
törvényû természeti képzõdmény volt, de most a
hatalmamba vettem, hogy engem szolgáljon. Vá-
rakozást fejez ki, további szorgos munkálatok
helyszíne, nyitánya. Mit ér egy felszántott terület,
ha majd tavasszal nem fog itt feltétlenül megtör-
ténni valami: nem jönnek ki az emberek szerszá-
mokkal, nem mélyítenek kis árkocskákat, hogy
különbözõ magokat vessenek beléjük? S ahogy
annak történnie kell, hetek múlva nem borítják el
a kertet zöld vetemények, hogy nyáron, õsszel jus-
son a levesbe sárgarépa, petrezselyem, a lecsóba
paradicsom, paprika? Errõl szól a felszántott kert.
Meg még mirõl? Az izzadásról, a tág tüdõrõl, es-
ténként a jólesõ elpihenésrõl, arról a nagyon
emberi érzésrõl, hogy létrehoztam valamit, ami-
nek értelme van. Kell más?
A történészek szerint vagy ötezer évvel ezelõtt
hajtották végre az elsõ szántásokat, mégpedig
Mezopotámiában. Vannak néha nagy találmá-
nyok, hogy mást ne mondjak, például a számító-
gép. A szántás méltán csatlakozik ezekhez. Amíg
nem vált általánossá a talajnak ez a megforgatása,
minden kéz az önfenntartás szörnyû kényszerét
viselte: aki enni akart, az kereste-kutatta az ehetõ
anyagot: bogyót szedett, magot csépelt, gyökeret
kapart ki a földbõl, a rátermettebb, bátor férfiak
vadat ûztek. A szántás sok kezet felmentett ebbõl
a kényszerbõl: nagy területek váltak megmûvelhe-
tõvé, biztos, bõ hozamot adtak. Megjelent a gaz-
daságban a felesleg. A felszabadult emberek kita-
lálták az ipart. Micsoda toronytemplomok emel-
kedtek az ég felé, micsoda eszközök, ruhanemûk,
kocsik tették könnyebbé az életet! Így jöttek létre
az elsõ városok, jutottak hatalomhoz az elsõ tör-
vényhozó királyok. Az emberi világ kezdett ha-
sonlítani a maihoz.
Jók ezek a gépek, és akkor igazán jók, ha jó ember
kezeli õket. A szakértõ férfiú, aki az ügyes kis trak-
tor kormánykerekét forgatta, talán nem is tudta,
hogy milyen nemes hagyományok folytatója.

L. A.

TÁNCLÁZ
Táncláz tört ki szombaton este Sárbogárdon, melynek gócpontja a József Attila
Mûvelõdési Központ volt. Azt is mondhatnánk, hogy egyfajta táncházzá vált a
kultúrház, ahol a legkülönfélébb stílusok vonultak fel a sok esztendeje megren-
dezett Tánckavalkádon.
A fõszervezõk: Radnai Zol-
tán és Szõke Fanni köszöntõ-
je után az est háziasszonya,
Sipos Viktória versenytán-
cos vette át a mikrofont, és
dr. Sükösd Tamás rövid be-
széde után kezdetét vette a
show. Láthattuk az Írisz duó
és az Írisz Sisters, valamint a
csodaszép lányokká serdült
Belly Kids hastáncosait; az
energikus, latinos Zumba
Fitness csapatát Liszi Helgá-
val az élen (akihez a végén
csatlakozott egyik kislánya
is). Hiphoposok tucatjai mu-
tatkoztak be csoportban, du-
óban, trióban, szólóban: a

Panic Crew, az Infinity Dance és a töbörzsöki Táncoló talpak. S elmaradhatatlan
volt a Ten Dance és a Tehetség Mûvészeti Iskola tanítványainak társastánc-be-
mutatója több korosztályban. Közülük egyértelmûen nagy sikert aratott az óvo-
dásokból álló Cuki csoport. A hiphoposoknál is a legkisebb korosztály tarolt. Ér-
dekes színfolt volt a járókeretes tánc, melyet az idõsek gondozásával foglalkozó
hastáncosok eredeti hivatása ihletett, valamint a hastánc és más stílusok fúziói
(keverékei).
A koronát az eseményre mindenképpen a profi táncosok tették föl: Radnai Zol-
tán és Szõke Fanni párosa, valamint az est sztárvendégei: Pék Máté és Nagy Edit
Lilla salsa és bachata világ- és Európa-bajnokok.

Hargitai–Kiss Virág

Alsószentiván szép kertje
Elismerésben részesült Alsószentiván a 25. Virágos Magyarország környezetszé-
pítõ verseny díjátadó gáláján november 16-án az ICOMOS MNB Történeti Ker-
tek és Kertmûvészeti Együttesek Szakbizottsága és a Magyar Turisztikai Ügy-
nökség jóvoltából. A települést Kertörökség és Kertturizmus díjjal jutalmazták a
Szluha-kastély kertjének megújításáért és közösségi hasznosításáért.

A nemes megmérettetésre 324 település nevezett. A gálán közel 100 díjat osztot-
tak ki.

A kastély környezetének megszépítésében jelentõs szerepe volt a Székesfehérvá-
ri Egyházmegyének, melyért köszönettel tartozik az önkormányzat.

HKV
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Tizenegy hónap orosz fogságban
Kenessey Gyulára, Sárbogárd egykori fõszolgabírájára emlékezve

2. rész
Az orosz gavallériát legközelebbi állomá-
sukon a már és még muszka Kiewben még
bõségesebben nyílott alkalmuk élvezni.
Orosz III. osztályú vasúti kocsikba, hering-
ként bepréselve szállították õket Kiewbe.
Ez már a valódi muszkaország. Itt a Szibé-
riába deportáltaknak, a politikai bûnösök-
nek és nagystílû gonosztevõknek bevaggo-
nirozására külön pályaudvar van.
A gonosztevõk pályaudvarán tessékelték
ki a mi tisztjeinket is puskatussal és más ha-
sonló szeretetreméltó módon a kupékból
és vitték õket egyenesen a várban lévõ és a
gonosztevõk gyûjtésére szolgáló fogházba.
Enni ugyan itt sem igen kaptak, de vigasz-
talódtak azzal a tudattal, hogy szörnyûsé-
gesen koplaltatta az orosz humanizmus azt
a 60-70 nyugdíjas osztrák-magyar katona-
tisztet is, akiket Lembergben és kelet Ga-
licia más városaiban fogdostak össze a
muszkák és Kiewben a gonosztevõk foghá-
zában helyeztek el. E szánalomraméltó tö-
rõdött elagott 70, sõt 85 éves aggastyánok
között tábornokok is és más magasrangú
tisztek is voltak. Ezeknek különös kegy-
ként orosz legénységi kosztot juttatott a
muszka nagylelkûség.
A kiewi gyönyöröknek is végük szakadt.
Bevaggonirozták a foglyokat. Egy-egy 22
személy befogadására alkalmas, rémsége-
sen szennyes, férgekkel teli, fûtetlen III.
osztályú kupéba a muszka ügyesség negy-
ven fogoly tisztet tudott beszorítani. Négy
hétig utaztak a pokol e közlekedési eszkö-
zén a mi beteg, kiéheztetett tisztjeink. A
végleges kimerültségtõl csak azért nem
rogytak össze, mert a helyszûke lehetetlen-
né tette ezt. És mert a félig elaléltakba a kí-
sérõ muszka „katonák” puskatussal vertek
életet.
A muszka birodalomnak is van határa és
így ennek az utazásnak is végzõdnie kellett
valahol. Berezowkában végzõdött is; ami-
nek az utasok fölöttébb örvendtek; bár az
útnak vége felé a kupék túlzsúfoltsága je-
lentékenyen csökkent. Útközben u.i. az
éhség és a kísérõ kozákok fegyelmi rend-
tartása következtében többeket tettek le a
vonatról. Ezeket a Kiew-Berezowka kö-
zötti vasútvonal állomásai mellett temet-
ték el.
Berezowka békeidõben egy orosz hadosz-
tály állomáshelye. A kaszárnyák a helység-
tõl 7-8 kilométernyire vannak. Itt rendez-
ték be a fogolytábort. De nem a kaszárnya-
épületekben. Azoknak egy részét a tábor
felügyeletével megbízott katonaság foglal-
ta el, a többi helyiségeket pedig raktár,
kórház és egyéb hasonló célokra használ-
ták. A foglyok részére barakkokat tákoltak
össze. A legénységi állománybeli hadifog-
lyokból annyit gyömöszöltek egy-egy ilyen
hodályba, amennyi csak belefért. Ha elein-
te zsúfolt a kvártély, késõbb tûrhetõ lesz,
mert a foglyok testi terjedelme a koszt mi-

att rohamosan zsugorodik. A fogoly tisz-
tek lakosztálya már kényelmesebb. Egy-
egy barakkban csak 60-70 tisztet helyeztek
el. Ezek a barakkok 10-12 szobára vannak
osztva. Itt 6-8 tisztet helyeznek el, ami túl-
zsúfoltnak azért nem mondható, mert a
szobák teljesen üresek, egyetlen bútorda-
rab sincs bennük.

A fogoly tisztek havi 50 rubelt kapnak. Eb-
bõl kell gondoskodniok teljes ellátásukról.
Ebbõl a pénzbõl, ha tellik, vásárolhatnak
ágyat, ágynemût, és egyéb hasonló luxus
cikkeket.

A berezowkai fogolytáborban 20000 le-
génységi állománybeli és 400 tiszti rangban
levõ fogoly van elhelyezve. És ennek a fo-
golyvárosnak élelmezése, egészségügyi el-
látása oly nyomorúságos, amelynél ször-
nyûségesebbet elképzelni nem lehet.

Fegyelem az van. A cár hordáinak legva-
dabb bestiái gonosz zsenialitásuk, aljas le-
leményük minden sátánsága felügyel a
rendre, a fegyelemre. Egy muszka õrmes-
ter az õrszemélyzet parancsnoka. Ez és
alárendeltjei aztán tudják a módját, hogy
lehet minél rövidebb idõ alatt testileg, lel-
kileg, szellemileg minél nyomorékabbá
tenni a hadifoglyokat. Panasznak nincs he-
lye, nincs aki meghallgassa. A legdurvább
testi fenyíték jár ki a legkisebb „fegyelem-
sértésért”. Ezt a tisztek sem kerülik el.
Elég, hogy a fogoly tiszt néhány szót vált-
son egy fogoly legénnyel, már ott terem az
õr és puskatussal szûnteti be a diskurzust.
De még szörnyûségesebb az élelmezés. Az
éhtifusz, a scorbut állandó otthont talált a
berezowkai pokolban. Az éhség által oko-
zott scorbut a tizenegy hó alatt, amíg dr.
Kenessey Berezowkában szenvedett, több
mint 2000 hadifogoly testvérünk borzal-
mas halálát idézte elõ. De ugyanilyen ret-
tenetes mértékben szedte áldozatait a ki-
ütéses tifusz és más fertõzõ betegség.

Tisztjeink a szó legsötétebb értelmében
muszka egészségügyi viszonyokon úgy
igyekeztek segíteni, hogy sajátjukból rak-
tak össze egy kis tõkét, azzal négy hadifo-
goly orvosunk – az orosz parancsnokság el-
nézésével – kis rendelõt rendezett be és
igyekezett pótolni a tátongó fogyatékossá-
gokat. E külön orvosi rendelõ föntartására

minden fogoly tiszt havonta 5 rubel hozzá-
járulásra kötelezte magát.
Az említett ellátási szörnyûségek mellett –
azzal tisztában voltak muszkáék – a legke-
vésbé sem lehet kívánatos az élet a fogoly
táborban. És eleinte mind sûrûbben for-
dultak elõ szökési kísérletek. Minden igye-
kezet meghiúsult azonban az õrkordonok
sokszoros gyûrûjén. Akik végsõ elkesere-
désükben szökésre gondoltak, vagy szöké-
si kísérletet elõsegítettek, azokat a fõvár-
tán teljesen üres és sötét különcellákba
zárták hetekre, hónapokra és a szabadság-
nak minden kellékétõl megfosztották
õket. Ez a külön cella egyébként minden
csekély fegyelmi vétség miatt is kijárt.
A foglyok gyötrésében a legkielégíthetet-
lenebb egy Stocky nevû muszka kapitány, a
fogolytábor térparancsnoka volt. Ez a fe-
nevad nem ismert kíméletet, könyört. Bes-
tialitása olyan megrögzött volt, hogy mikor
egy valamelyest emberi érzésû ezredest
helyeztek Berezowkába õrségi zászlóalj-
parancsnoknak és ez megengedte, hogy a
fogoly tisztek panaszaikat hozzájuttassák,
Stocky addig denunciálta, amíg elhelyez-
ték õt. Ezután még szigorúbb, embertele-
nebb volt a bánásmód. A fogoly tisztek
még egymással sem érintkezhettek, és na-
ponként csak 4 órára hagyhatták el a ba-
rakkokat, de csak a barakk falai mellett sé-
tálhattak.
A muszka becstelenség, ezerszer átkozott
rendszere sem emberi tisztességet, sem
nemzetközi egyezményt nem ismer. Nem-

Sárszentmiklósi I. világháborús frontharcosok, középen Kenessey Gyula
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csak testileg gyötörte a hatalmába esett
szerencsétlen testvéreinket, hanem lelki-
leg is meg akarta törni õket. Légmentesen
igyekezett elzárni õket a világtól. A fog-
lyok részére érkezett postaküldemények
sorsa a véletlentõl, a hadifoglyok fölött ha-
talmaskodó orosz altisztektõl és szeren-
csés esetekben a vesztegetési lehetõségek-
tõl függött. Húsz-harminc kopekkel kellett
megvesztegetni egy-egy orosz altisztet,
hogy egy-egy itthonról érkezett levelezõla-
pot hetek, hónapok múltán átadjon a fo-
golynak. A csomagokért 1-2 rubel dukál. A
pénzküldemények azonban vesztegetéssel
sem voltak megszerezhetõk, mert azokat a
muszka tisztek sikkasztották el. A fogoly-
táborhoz közeli város egy bankjához utal-
ták a foglyoknak szánt pénzküldemények
egy részét. Ez a bank az év közepén titkos
úton becsempészte a fogolytáborba a hoz-
zá addig érkezett pénzküldemények kimu-
tatását. Igazolta, hogy a pénzeket megér-
kezésük után azonnal átadta a fogolyõrség
zászlóaljparancsnokságának. Ezek a zász-
lóaljak gyakran változnak. A bank kimuta-
tásából megállapíthatták tisztjeink, hogy
egy zászlóalj parancsnoksága rövid idõ
alatt 80 000 rubelt sikkasztott el a foglyok
pénzébõl.

A másik eset még jellemzõbb: Augusztus-
ban egy orosz kapitány a fizetõmester al-
tiszt kíséretében végigjárta a fogoly tiszte-
ket. Közölte velük, hogy újabb rendelkezés
szerint egy-egy fogoly tisztnél 50 rubelnél
nagyobb összeg nem hagyható. Felszólí-
totta õket, adják át az 50 rubelen fölül bir-
tokukban lévõ pénzt, mert különben mo-
toztat, és ha fölös pénzt talál, azt elkoboz-
za és a „fegyelemsértõ” a külön cellába ke-
rül. Tisztjeink átadták neki pénzeiket.
Többen ezreseket is. A kapitány az átvett
összegrõl szabályszerû, az õrségi zászlóalj
hivatalos bélyegzõjével ellátott elismer-
vényt adott. Néhány nap múlva megjelent
ismét a kapitány és közölte, hogy a zászló-
aljat leváltják, kéri tehát a megõrzés végett
átadott pénzekrõl kiállított elismervénye-
ket, hogy azokat az új õrségi zászlóaljpa-
rancsnoksága átírhassa. Tisztjeink átadták
az elismervényeket. Az orosz zászlóaljpa-
rancsnokság még az elismervényeket is el-
sikkasztotta. Mikor tisztjeink pénzüket ke-
resték, az új zászlóalja parancsnok kine-
vette, sõt leszidta õket, hogy merészelnek
követelõzni, mikor nem tudják bizonyíta-
ni, hogy a harctérre küldött „tiszteletre-
méltó bajtársainak” pénzt adtak át. A pos-
tán küldött pénzek elsikkasztása még
könnyebb munka az orosz tiszteknek. Fog-
lyaink kezébe az itthonról küldött pénzek-
nek 10 százaléka sem kerül. De nem is hi-
ányzik nekik a pénz, úgysem értékesíthe-
tik. A fogolytábort, a barakkokat csak azok
hagyhatják el, akik a kórházba kísértetik
magukat, vagy a fogoly tisztek szakácsai,
ha bevásárolni kell menniök a fogolytábor
mellett hirtelenséggel épült alkalmi falu-
ba, ahol kizárólag olyan élelmes muszkák
laknak, akik a fogolytáborból élõsködnek.

A tavasszal szivárgott be a fogolytáborba
annak híre, hogy a harcképtelen, rokkant
foglyokat kicserélik a harcban álló álla-
mok. A berezowkai tiszti foglyok közül
egyedül dr. Kenessey jelentkezett, aki fog-

ságba jutásakor az agyrázkódás következ-
tében szem és fülbajt kapott. A berezowkai
kórház fõorvosa, dr. Alexajew (?) civilben
irkucki orvos kezelte õt humánusan. Ez az
orvos minõsítette baját olyannak, hogy dr.
Kenessey a rokkantak közé sorolását kér-
hette. Ez orvosi vélemény dacára az orosz
bizottság elutasította õt.

Októberben újabb rokkant tránszport
összeállítása volt. most már több szeren-
cséje volt a sokat szenvedett, testileg, lelki-
leg elgyötört fogolytisztnek. A bizottság is
rokkantnak minõsítette. Ötvenhét nyomo-
rék, rokkant fogoly katonánkkal együtt be-
gyömöszölték egy ú.n. gorkijvonat szeny-
nyes, férges IV. osztályú kupéba. Két hétig
le se szállhattak a vonatról, akkor Moszk-
vába értek. Itt a kórházban már 129 nyo-
morék katonánkkal együtt újból megvizs-
gálták õket és továbbították a transzportot
Szentpétervárig, ahol a fõbizottság megint
– most már ötödször – vette õket alapos
vizsgálat alá. A 197 nyomorék és négy bi-
zottság által rokkantnak nyilvánított kato-
nánk közül a fõbizottság negyvenet vissza-
küldött a fogolytáborokba. A tisztek közül
egyedül dr. Kenessey és dr. Gál Gábor 66.
gy.e.-beli segédorvos, civilben breznóbá-
nyai városi orvos esett keresztül a fõbizott-
ság kislikú rostáján.

Szt. Péterváron már egy nemzetközi bi-
zottság helyezte vonatra a hazabocsájtott
rokkantakat. Két napi utazás után Finnor-
szág határállomására Torneóra (Tornio)
értek. Innen még egy vizsgálat elszenvedé-
se után egész az orosz határig muszka
csendõrök láncszerû sorfala között szán-
kón szállították õket a svédországi Hapa-
randa határállomásra.

Mintha a pokol legtüzesebb fenekérõl egy-
szerre a mennybe repültek volna. Dr.
Kenessey nem talált elég színes szavakat
annak a jóságos szeretetnek jellemzésére,
ahogyan a svédek velük bántak. Valóság-
gal lesték a muszka pokolból menekültje-
inknek gondolatait, óhajait. A derék své-
dek minden jóval elhalmozták õket. Két
napi pihenés után mintaszerûen berende-
zett kórházvonaton továbbították õket
Hallsbergbe. Minden kupét megtömtek a
svéd Vörös Keresztesek minden elképzel-
hetõ kellemességekkel. Még gramofono-
kat is adtak velük, magyar lemezekkel, ma-
gyar lapokat, magyar könyveket. Útjuk
egész Svédországon keresztül diadalme-
net volt. Minden állomáson bankett, meg-
vendégelés; a kupékban már alig volt hely
rokkantjainknak, a svédek nemes szíve
annyira megtömte azokat ajándékokkal.

Trelebori (Trelleborg) kikötõjébõl hajón
hagyták el a jóságos svédek országát.
Sosnicz (Sassnitz) kikötõjében értek né-
met földre. Itt is nagy parádéval és elkép-
zelhetetlenül forró vendégszeretettel fo-
gadták õket a katonai és polgári hatósá-
gok. És ez a nagy szeretet végig kísérte
õket hû szövetségesünk egész birodalmán
az ausztriai Leitmeritzig (ma Litomerice
nevû városka Csehországban).

Hazaérkeztek…

Forrás: 1915. december 24-én jelent meg a
Székesfehérvár és Vidéke

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 Önkor-
mányzatának díszterme.

A kiadványt szerkesztette: Hargitai Lajos.
A szerkesztõ segítõi és szerzõtársai: dr. Fülöp
Gyula, Horváth István, Jákob Zoltán, dr. Kellner
Józsefné Viola, Lakk Norbert, dr. Lendvai Gá-
bor, Novák Kovács Zsolt.
A kötet a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében
és a bemutató helyszínén megvásárolható.

A könyvrõl
A Sárbogárd város története címû, Farkas Gá-
bor által szerkesztett mû harminc évvel ezelõtt,
1989. január 1-jén jelent meg. Az eltelt évtize-
dek alatt a helytörténet iránt megnõtt az érdek-
lõdés. Számos helytörténeti könyv, tanulmány
látott napvilágot, sok szakdolgozat íródott Sár-
bogárd múltjával kapcsolatban. A Sárbogárdi
Múzeum Egyesület gondozásában pedig folyta-
tólagosan megjelenik egy sorozat Helytörténeti
Füzetek címmel. E munka is ezek sorába illesz-
kedik.
Úgy érezzük, eljött az ideje annak, hogy meg-
szülessen egy olyan összegzõ helytörténeti ki-
advány, amely a nagyközönség számára isme-
retterjesztõ igénnyel átfogó képet ad a város
múltjáról és jelenérõl. Ennek megírására egy
szerkesztõcsoport fogott össze. Olyan könyvet
teszünk most közzé, amely folyamatos változá-
sában, történelmi hitelességgel, ugyanakkor
közérthetõen, kis történetekkel, ma még élõ ta-
núk megszólaltatásával, sok képpel illusztrálva
teszi a város történetét mindenki számára érde-
kessé.
A kétéves gyûjtõ- és szerkesztõmunka sok új
adatot, dokumentumot hozott a felszínre, ame-
lyek a város múltjával kapcsolatban számos
dolgot új megvilágításba helyeztek. A gyûjtõ-
munka során hatezernél több fénykép, sok ezer
dokumentum gyûlt eddig össze, és gyûlik még
most is. Ezekbõl mintegy ezer kép került be il-
lusztrációként a könyvbe. Ezek teszik rendkívül
szemléletessé a meglehetõsen terjedelmesre
sikeredett munkát. Különösen értékessé teszi a
könyvet az a több mint százoldalas terjedelmû
rész, amelyben a település múltjában és jelené-
ben szerepet játszó személyek életrajzai talál-
hatók.
Nagyon sokan segítették a munkánkat. Ezt ez-
úton is megköszönjük nekik!
A könyv a kétéves kutatómunka ellenére sem
teljes. Kérjük a tisztelt Olvasóközönséget, hogy
észrevételeikkel segítsék a további munkánkat!
A szerkesztõcsoport nevében a kötet szerkesz-
tõje:

Hargitai Lajos
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Décsey Lajos
A régi bogárdiak még emlékeznek az egykori alsókörtvélyesi Décsey-birtokra a pesti sínek men-
tén. Sokszor lehetett ezt a nevet hallani régmúltidézõ beszélgetésekben, de vajmi keveset tudunk
ma már a névadóról, Décsey Lajosról, aki a szabadságharc után itt telepedett le. A 19. század
jeles férfiújáról van szó, aki 200 esztendõvel ezelõtt, 1818 novemberében született. Volt királyi
tanácsos, táblabíró, a külsõ-somogyi egyházmegye gondnoka, a pesti teológia igazgatóságának
tagja, s megannyi cím olvasható a róla szóló gyászhírben. Az alábbiakban egy rövid életrajzot
adunk közre, mely széles körû közéleti tevékenységének csupán egy szeletét öleli fel.

Egyházmegyei közgyûlés
Nagydoboki és Marosdécsei Décsey Lajos
közbirtokos nemes családból született az
1818. évi nov. hó 22-én, Er-Kõrösön, az ak-
kor még Erdélyhez tartozó Közép-Szolnok-
megye egyik községében. Elemi tanulmá-
nyait a helybeli ref. iskolába kezdve, már 8
éves korában a debreczeni fõiskola 3 elemi
osztályában vétetett fel. Ezen hires Collegi-
umban folytatta azután és végezte be közép-
iskolai és jogi tanulmányait a nagy Péczeli,
Ercsey, Sárvári, Kerekes és több országos
nevû professzorok lábainál, a kiktõl nem
csupán a tudományok édes tejét szívhatta
magában az eleven ifjú, hanem azt a valódi
puritán Cálvinista érzületet és gondolkozást
is, melyet mindnyájan ismertünk és tisztel-
tünk õ benne. Debreczenben ismerkedett
meg, gyermekkorában azzal a nagytehetsé-
gû ifjúval, a ki ekkor collegiumi praeceptor s
Décseynek is tanítója, s késõbb arra volt hi-
vatva a gondviselés által, hogy a magyar re-
formátus egyháznak egyik fényes csillaga le-
gyen: Török Pállal, a kihez azután is mind-
végig nem csupán baráti, hanem valódi fiúi
szeretettel ragaszkodott. E viszonynak kö-
szönhette késõbb egyházmegyénk, hogy
Décseyt megismerhette és 30 évig a magáé-
nak mondhatta.
Jogi pályája végeztével, 19 éves korában,
már Szatmármegye nagyhirü fõjegyzõje, a
lánglelkû szónok és költõ, Kölcsey Ferencz
oldala mellett van joggyakorlaton és – saját
szavai szerint – „hallgatja vala nagy meste-
rének magas reptü szellemi oktatásait, az if-
jú lélek sóvár szenvedélyével egész azon na-
pig, midõn a hallhatatlan költõ lelke égbe
száll”.
Ezután a szülõ megyéjében egy évig viselt
megyei tiszteletbeli aljegyzõsége után ifjúi
tettvágy az ország fõvárosába vonja és
1840-ben letevén az ügyvédi vizsgát kitûnõ
sikerrel, csakhamar önálló ügyvéddé lesz,

mely minõségében azon szerencsében ré-
szesült, hogy elhalt nagymestere, Kölcsey
barátai és irótársainak: Vörösmarty, Bajza,
Fáy, Szemere stb. társaságában tültheté
munkától szabad óráit.
Tehetségei és kiváló szorgalmával e közben
szélesebb körök figyelmét is magára von-
ván, elõbb (1846.) a nagy Széchenyi által lé-
tesített Tisza-szabályozási, majd pár évvel
késõbb a gróf Andrássy Gyula elnöklete
alatt megalakult elsõ magyar Tisza-gõzhajó-
zási társulat ügyvédje s jegyzõje lett.
1848-ban pedig a Széchenyi vezetése alatt
álló közlekedési miniszterium folyó szabá-
lyozási és hajózási osztályába titkárrá nevez-
tetett ki István nádor által, s e minõségében
szolgálta a hazát egészen a világosi fegyver-
letételig.
Az ezután következett szomorú korszak
tudvalevõleg tétlenségre kárhoztatá a ma-
gyar közélet összes hazafias elemeit és szá-
mot tevõ erõit. Décsey Lajos is, bár a császá-
ri kormány által – mint nem kompromitált
egyén – felszóllittatott elébbi hivatalai foly-
tatására, Fehérmegye Alsó-Körtvélyes
pusztájára vonult vissza, hogy ott, a szabad
természet kebelén távol a világtól, s közel az
istenhez, táplálja titkos hazafias reményeit s
várja a jobb napok felderülését. Ez a kies kis
puszta lett most az erdélyi születésû ember-
nek uj hazája, itt szántott, vetett, kertészke-
dett páratlan szorgalommal s a körtvélyesi
csendes Tusculanum rövid idõ alatt egy kis
paradicsommá változott át kezei alatt, mely-
be idõközben fészket rakott a családi bol-
dogság is, benépesítvén azt fényes szárnyú
apró angyalokkal.
Jött aztán az 1860., a nemzeti fellángolásnak
ez a gyönyörû, de hirtelenséggel letûnt esz-
tendeje; felragyogott a haza egén a szabadu-
lás reménycsillaga, hogy aztán csakhamar
lefusson az égrõl … megelevenültek a szá-
radt csontok, felébredt a szunnyadó hazafi-
ság. Kárpátoktól Adriáig ez a kiáltás töltötte
be a levegõt: Jertek, épitsük meg Jeruzsá-
lem kõfalait, hogy ne legyünk ezután gyalá-
zatosak! A lelkes Décsey sem maradhatott
tovább tétlenül, oda állt õ is az épitõk közé, a
megye védbástyára, elõbb mint esküdt majd
mint törvényszéki elõadó birája Fehérvár-
megyének. A közbe jött rendszer változással
azonban ismét a magán életbe vonulván
vissza egész közéleti tevékenysége a fehér-
megyei gazdasági egyletre szorítkozott,
melyben igazgató tanácsosi állást viselt.
Az alkotmányos korszak megnyiltával ismét
ott látjuk Décseyit a küzdõ harczosok, sõt a
vezérek között, és amint a megyei élet so-
rompói megnyíltak, 1865-ben Fehérmegye

sármelléki járásának fõszolgabirájává lett a
kiváló tehetségû erélye és pontossága által
nagy népszerûségre emelkedett férfiú s e hi-
vatalt viselte 1872. év eleéig, amikor a kir.
jbíróságok országszerte felállittatván, Õ
Felsége által a sárbogárdi kir. jbirósági hiva-
talra neveztetett ki, 14 évig viselte e hivatalt
s szolgálta az igazságszolgáltatás ügyét,
nemcsak szakértelemmel, de teljes oda-
adással és oly páratlan buzgósággal is, a
mely akkor megyeszerte szinte közbeszéd és
magasztalás tárgyát képezte, sõt képezi
maiglan is. Érezvén azonban a 68 év terhét s
részben családi körülményei miatt is
1886-ban, saját kérelmére nyugdíjba helyez-
tetett, mely alkalommal Õ Felsége kir. taná-
csosi czimmel és ranggal jutalmazta meg a
hosszú szolgálatban szerzett kiváló érdeme-
it annak a hiv szolgának, a kinek kora ifjúsá-
gától fogva jelszava volt: „Királyért és hazá-
ért!”

Visszalépett hát a közhivatalnoki s reá néz-
ve éppen nem dicstelen pályától, a melyen
való tevékenységét tán kissé hosszasan, de –
érzem – még mindig fogyatékosan vázol-
tam: visszalépett, hogy – mint akkor mondá
– hátralevõ életét egészen drága családjá-
nak és annyira szivéhez nõtt s szeretett egy-
házának szentelhesse.

És most jutottam odáig, tisztelt közgyûlés,
hogy Décsey Lajost mint egyházi tisztviselõt
s mint református embert méltassam és jel-
lemezzem. Ezen oldaláról ismertük mi õt
legjobban, ez érdekel minket legközvetle-
nebbül; kérek tehát még egy kis türelmet, a
mig részint az írott emlékekbõl, részint saját
emlékezetembõl, az egyházmegye egykori
tanácsbirájának késõbb gondnokának von-
zó alakját felidézni törekszem. Köztudomá-
sú és egyúttal sajnálatos dolog, hogy kül-
sõ-somogyi egyházmegyénk, sajátságos né-
pesség oszlási viszonyainál fogva soha sem
volt oly szerencsés helyzetben, mint a többi
egyházmegyék, hogy egyházias érzületû s
tekintélyes világi férfiak nagy számával di-
csekedhetett volna, saját területén. A Sár-
közy, Halász, Hajos stb. úri családok, a me-
lyeknek egyes hitbuzgó tagjai az egyházi
életben is szerepeltek és elévülhetetlen ér-
demeket szereztek az idõk folytán, részint
megfogyatkoztak, részint kihaltak, vagy más
vidékre költöztek; minek folytán egyházi
közigazgatásunk a világi elemnek annyira
szükséges támogatását igen gyakran volt
kénytelen nélkülözni.

Ily nehéz volt a helyzet a 60-as évek elején is.

Magyari Kossá Sámuel, kinek 50 éves hü
szolgálatát s fejedelmi bõkezûségét hálásan
emlegetjük ma is, leteszi elfáradt kezébõl a
kormány gyeplõjét és az e. m. közvélemény,
vezér nélkül, tanácstalanul áll a bizonytalan
helyzettel szemben. Gondnok sincs, tanács-
birák is kellenének; ki fog utat mutatni a sö-
tétben?

Ki más, mint az a jó Isten, a ki a kövekbõl is
támaszt fiakat Ábrahámnak, és a jó Isten
kezének egy hatalmas eszköze: Török Pál,
ki átható tekintetével oly bámulatosan
tudta felismerni és kiszemelni a maga nagy
czéljaira szükséges embereket.

(Folyt. köv.)

Forrás: Tolnamegyei Közlöny, 1895. 23. év-
folyam 36. szám

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

ALPEK PÁLNÉ,
született Parrag Irén,

hosszan tartó, súlyos betegség után,
életének 67. évében elhunyt.

Temetése 2018. november 24-én,
szombaton, 15 órakor lesz

a sárbogárdi Huszár-temetõben.

Gyászoló család
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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

Márton-napi lámpás
felvonulás

A Sárszentmiklósi Óvodában 2018. november 9-én, pénteken
rendeztünk elõször Márton-napi lámpás felvonulást, melyen
szinte az összes kisgyermek részt vett családtagjaikkal együtt.
Az egész hét az ünnep jegyében zajlott. Az óvó nénik életkoruk-
nak megfelelõen megismertették a gyermekekkel Szent Márton
legendáját, valamint a néphagyományt, mely szerint ezen a napon
ünneplik meg az õszi betakarítási munkák befejezését. Kis lámpá-
sokat készítettünk a csoportokban, vidám libacsapattal díszítet-
tük az öltözõkben a faliújságokat. Libás mondókákat mondogat-
tunk, dalokat énekeltünk, dalos játékokat játszottunk.

A pénteki ünnepet a Sárszentmiklósi Általános Iskola Pityer nevû
énekegyüttese nyitotta (Varga Dorina, Hepp Boglárka és Berze-
viczy Dávid). Kettõ népdalcsokrot is énekeltek, melyet Horváth
Ferencné tanított be nekik.
Ezután Kovács Péter, az Alba Regia Néptáncegyüttes és a Ko-
dolányi János Egyetem tánccsoportjának díjazott táncosa muta-
tott be egy pákozdi üveges táncot, majd kicsiknek és nagyoknak
rövid táncházat tartott, melyben segítségére volt Kovács Zoltán-
né és Kipilla-Zámbó Zsuzsanna.
A mûsor után együtt vonultunk fel az óvodát körülvevõ utcákon.
A világító lámpások Márton önzetlenségét, jóságát jelképezve
szeretetet hoznak az emberek szívébe. A gyermekek csillogó
szemmel óvták kis lámpásaikat a meghitt hangulatban vonuló
felnõttek közt.
Az udvarra visszaérve már várt bennünket a dajka nénik által elõ-
készített „lakoma”:
libazsíros kenyér, sok-sok zöldségféle, libatepertõs pogácsa és
meleg tea, melyet jókedvvel fogyasztottak a családok.
Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult az est sikeréhez:
– fellépõ vendégeinknek, hogy elõadásukkal színesebbé tették a
néphagyományõrzõ rendezvényünket;
– Mádi Viktóriának, hogy segített beszerezni a zöldségféléket, ki-
sütni a libazsírt, és pogácsát sütött;
– Zámbó Attilának, aki az udvart bevilágító reflektort szerelt fel!
Köszönjük a szülõknek, nagyszülõknek is, hogy a gyermekek örö-
mére sokan részt vettek a felvonulásunkon!
Fotó: Gál Sándor.

Csuti Mária

A Kodolányi János Egyetem (KJE) szeretettel meghívja Önt az EFOP-
3.9.2.-16-2017-00002 azonosító számú „Új humanizmus – Humán kapaci-
tás fejlesztése Sárbogárd térségében” c. pályázat keretein belül tartandó
humán szabadegyetemi elõadásra, melynek címe:

„Önismeret, kommunikáció,
konfliktusok”
A rendezvény idõpontja:

2018. november 28. 14.00–16.30

A rendezvény helyszíne: József Attila Mûvelõdési
Központ, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 3.

14.00–14.45 Az Önismeret elméleti és gyakorlati vonatkozásai – dr. Bor-
dás Sándor elõadása
14.45–15.30 Tolerált kommunikáció, kommunikatív tolerancia – dr. Strédl
Terézia elõadása
15.30–16.15 Önismeret, kommunikáció, konfliktusok – Szekeresné Gás-
pár Judit elõadása
A részvétel ingyenes.
A részvételi szándékot szíveskedjenek jelezni a 06 (22) 543 459-es telefon-
számra, vagy Schattmann Ágnesnek a sagnes@kodolanyi.hu címre.

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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Cecei sulibörze
Környezetismereti

vetélkedõ

2018. november 12-én, hétfõn iskolánk há-
rom tanulója (Szabó Flóra, Pajor Petra,
Demeter Levente) részt vett a Sárkeresz-
túron megrendezett környezetismereti ve-
télkedõn. A feladatok az egészséges élet-
móddal kapcsolatosak voltak, melyeket já-
tékos formában dolgoztak fel a gyerekek.

Volt magvak válogatása, puzzle, táplálék-
piramis, zöldségek, gyümölcsök felismeré-
se, szólások, közmondások párosítása. A
nemes versengésben a 6 nevezett csapat
közül a cecei diákok csapata került az élre,
amire nagyon büszkék vagyunk!
Köszönjük a Sárkeresztúri Általános Isko-
la dolgozóinak a figyelmes vendéglátást és
a jó hangulatú délutánt!

Földi Józsefné tanító

Egészségnap mézes
reggelivel

Az idei évben iskolánk is csatlakozott a
Magyar Méhészeti Egyesület „Mézes reg-
geli az iskolában” programjához, melynek
keretében méhészek érkeznek az iskolába,
hogy népszerûsítsék a mézfogyasztást. A
cecei iskolában november 16-án, pénteken
egy pályázatból támogatott egészségnap
keretében csatlakoztunk a nagyszerû mé-
hészeti programhoz.

Az egyesülettel való egyeztetés után ha-
mar kiderült, hogy községünk egyik lakója,
Kakuk Bernadett, aki fõállását tekintve a
helyi gyógyszertárban dolgozik, méhészet-
tel is foglalkozik, és szívesen vette a felké-
rést, hogy ellátogasson az iskolába.

Mézes–vajas kenyereket készítettünk, és
megterítettük Bettike asztalait az iskola
aulájában. A kis stand köré méhészettel
kapcsolatos képeket helyeztünk, és a mé-
hész még egy érdekes videóval is készült a
kis rovarok életérõl, amit az aulában elhe-
lyezett televízión tekintettek meg a gyere-
kek. Ezután minden évfolyam ellátogatott
a standhoz, ahol meghallgatták Kakuk
Bernadett életkori sajátosságokhoz illesz-
kedõ, rövid ismertetõjét a méhek hasznos-
ságáról, a méhcsalád felépítésérõl, a mun-
kamegosztásról, a szaporodásról stb. Ez-
után következett a kóstolás, melynek so-
rán Szabó Lászlóné Marika cecei méhész
mézeit kóstolhatták meg a gyerekek, neve-
zetesen az akác-, napraforgó- és repcemé-
zeket. Marika nagylelkûen ingyenesen
ajánlotta fel a mézeket a cecei iskolások
számára, amit ezúton is nagyon köszö-
nünk! Bettike a kóstolás közben még azt is
elmesélte a diákoknak, hogy melyik méz-
fajtát mire ajánlaná.

Olyan sikere volt a kóstolásnak és a prog-
ramnak, hogy a gyerekek folyamatosan azt
kérdezgették, mikor folytatódik a finom
egészségmegõrzõ délelõtt.

Szeretnénk ezúton is megköszönni az
egyesület támogatását és Kakuk Berna-
dett közremûködését, elõadását, amibõl
nagyon sokat tanultak diákjaink és a fel-
nõttek egyaránt.

A mézkóstolás közben Farkas Márta isko-
latitkár segítségével „egészségkosarak”
készültek az alsó tagozatos diákoknak, hi-
szen a nap folytatásaként egészségnapot is
tartottunk. A letakart „bõség-, egészség-
kosarakból” mindenféle finomság került
elõ, amikrõl a diákok minden évfolyamon
elmondták, hogy miért az egészséges élet-
mód részei. A kosarakban alma, körte, ba-
nán, szõlõ, mandarin, 100 %-os gyümölcs-
lé és még sok más finomság rejtõzött, ami-
nek az elfogyasztása külön örömöt szerzett
a diákoknak.

A program közben a Happy Víz héten
olyan népszerû vízbárt is megnyitottuk,
ahol egészséges folyadékot, ivóvizet fo-
gyaszthattak a gyerekek az aulában.

A nap folytatásaként a sporté volt a fõsze-
rep, hogy a Cecei Általános Iskola egész-
ségnapjának négy pillére megvalósuljon:

– a szellem pallérozása tudásszerzéssel;

– gyakorlati tapasztalatok szerzése méz- és
gyümölcsfogyasztással;
– a vízivás népszerûsítése vízbárral;
– sport udvari játékokon való testmozgás-
sal.
Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát
az egészségnapunkon, és a célunkhoz,
hogy egy egészségesebb, egészségtudato-
sabb nemzedéket bocsássunk útra, egy lé-
péssel közelebb kerültünk.

Szabóné Várady Katalin igh.

Szitakötõ-továbbképzés

A Cecei Általános Iskolában 2018. novem-
ber 13-án a Szitakötõ címû magyar irodal-
mi folyóirat egyik munkatársa, Albert Ju-
dit tartott 60 perces gyermekfoglalkozást,
és másfél órás pedagógusképzést. Judit
már több alkalommal is ellátta hasznos ta-
nácsokkal a hallgatóit, legyenek azok ki-
csik, vagy akár felnõttek.

A képzés a folyóirat õszi számához kapcso-
lódott, amelyben a pénzrõl, az értékekrõl,
egymás megítélésérõl szóló írások, törté-
netek olvashatók.

A gyermekfoglalkozáson az ötödik évfo-
lyam tanulói játékos feladatok segítségével
ismerkedtek meg a forgalomban lévõ pén-
zeinkkel, körüljárták a pénzzel megvehetõ
és pénzzel meg nem vehetõ értékek fogal-
mát, és egy doboz alján megpillanthatták a
legnagyobb értéket is. A foglalkozáson
szülõk is részt vettek, akiknek nagyon kö-
szönjük, hogy kíváncsiak voltak az infor-
mális tanulásnak erre a lehetõségére!
A pedagógus-továbbképzésen iskolánk
pedagógusai és sárbogárdi kollégák vettek
részt a Mészöly Géza Általános Iskolából,
ahol módszertani segítséget kaptak a je-
lenlevõk a Szitakötõ folyóiratban található
cikkek feldolgozásához. A közösen elját-
szott feladatok az értékítéletekrõl és a bel-
sõ értékek felismerésérõl szóltak. A jó
hangulatú foglalkozás tartalmas volt, és
számos tapasztalattal is gazdagította a je-
lenlévõket.

Ráczné Pincési Julianna
iskolai Szitakötõ-koordinátor
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Szentiváni
suliszemle
November 17.: Ki mit tud?

Miután a hét folyamán számos lelki tevékenységre igyekeztünk
felhívni a gyerekek figyelmét az irgalmasság jegyében, a mai na-
pon inkább a vidámabb, zenésebb produkciókra helyeztük a
hangsúlyt, hiszen néha így is ki kell engedni a gõzt.
Az 1-2. osztályosok egy kis színdarabbal készültek. Mesejátékuk
címe „A szomorú királylány és a csodafurulya” volt. Mivel kiemelt
célunk, hogy a Fatimai Boldogasszonyról elnevezett iskolánkban
mindenki boldog legyen és ne szomorú, természetesen a király-
lány is megvidámodott az elõadás végére.
A 3-4. osztályosok tánca arra mutatott rá, milyen fontos is az isko-
lában a takarító nénik szerepe. Ha kell, ritmusra jár a kezük, akár
a pókot is kiharapják a sarokból, s rengeteget tesznek azért, hogy
iskolánkban a „Ragyogjon minden!” vezetõi elvárás megvalósul-
hasson. Nem csoda, hogy jobban õrzik a tisztaságot, mint kincsõr-
zõ sárkány a barlangját.
Az 5. osztály pár évtizedes idõutazást tett a múltba. Amikor e so-
rok írója még fiatal volt és bohó, sokszor volt alkalma énekórákon
hallani a Kalinka címû népdalt. Ezzel a számmal Rosszija, azaz
Oroszország Anyácska hangulata idézõdött fel a tornateremben,
amit a gyerekek jellegzetes koreográfiákkal és kosztümökkel
tettek még élethûbbé.
A 7. osztályos lányok triója Oroszország után Latin-Amerikába
röpített el bennünket. A táncért végzett munkájáért mindenkép-
pen dicséret illeti Márkus Zsófit, akinek a vezetésével elõbb vide-
ókat kerestek a lányok délutánonként az interneten, majd szintén
a délutáni foglalkozások keretében gyakorolták be azokat.
A táncok mellett egyéb zenés produkciókat is láthattunk. Isko-
lánk egyik volt tanulója, Kovács István és jelenlegi tanára, Boros
Tamás egy kicsit keményebb stílussal rukkoltak elõ: a húrok közé
csapva a fémek hangján adták elõ lassúbb és pörgõsebb szaka-
szokból álló feldolgozásukat, amelyben a vájtfülûek a Metallica
együttes egyik számát (The Unforgiven) ismerhették fel.
Iskolánk furulyaszakkörösei is megmutatták az elmúlt két hónap
alatt elsajátított tudásukat pár egyszerû dalocska eljátszásával. A
négytagú csapat koncentrált a feladatra, s megmutatták, milyen jó
közös hullámhosszon együtt játszani.
A 6. osztályosok ismét táncos produkcióval szórakoztatták a
nagyérdemût. Õk Észak-Amerika cowboytáncait jelenítették
meg. Produkciójuknál külön kiemelendõ, hogy saját maguk vá-
lasztották ki a koreográfiát, osztották fel a szerepeket. Bár ez nem
ment viták nélkül, a próbákon már mindenkinek jutott megfelelõ
szerep, és igazi csapatmunkát valósítottak meg a produkcióban.
Ezzel magasra is tették maguknak a lécet, hiszen jogos elvárás,
hogy a jövõben is így, csapatmunkában, közösen tudjanak dolgoz-
ni!

A 7. osztályos fiúk egy Petõfi Sándor-verset parodizáltak ki. Hor-
nyák Tamás, a jóképû srác itt megmutatta, hogy amikor humorral
kell összetartani a társaságot, bízvást lehet rá számítani, akár egy
4 fõs fiúcsapat szórakoztatójaként is.
A 8. osztályosok egy olyan táncmix elõadásával készültek, ame-
lyet korábban az iskolabálokon adtak elõ a ballagó osztályok éjféli
meglepetéstáncként. Ezt a hagyományt meg kívántuk tartani, így
a Ki mit tud?-ra gyakorolták be a tanulók a mixet. Bár osztályfõ-
nöküknek most nem jutott ideje arra, hogy saját összeállítású pa-
ródiával is készüljenek, Netti tanárnõ vállalta a pótosztályfõnök
szerepét és felkészítette a csapatot. Az õ szereplésük is igazi csa-
patmunka volt!
Korábbi éveinknek megfelelõen idén is a szülõkbõl álló Örökifjú
táncegyüttes zárta a mûsort. Nekik a szendvicskészítés, süte-
ménysütés mellett arra is jutott energiájuk, hogy az iskolában he-
tekig gyakoroljanak a mai rendezvényre egy táncmixet. Miután
beléjük szuggeráltatott, hogy milyen fontos a suhanás szerepe,
bemutatták produkciójukat, ami szintén fergeteges sikert aratott.
Véleményem szerint elégedettek lehetünk valamennyi produkci-
óval. Egy olyan kis iskolától, mint a miénk, szép teljesítménynek
számít az, hogy ennyi mûsorszámmal tudunk készülni a szép szá-
mú tanóra és egyéb rendezvények megtartása mellett. Ezért min-
den diáknak, tanárnak, szülõnek, hozzátartozónak köszönjük a
munkáját, a szendvics-, sütemény- vagy támogatójegy-felajánlá-
sokat! Jövõre veletek ugyanitt!

Kiss Attila igazgató
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Szeretettel hívunk 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

– Szabó Zsuzsanna

– 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 ta-
nulóinak 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
Egyesület.

Dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármestere; Hargitai Enikõ,
a Csipike Egyesület vezetõje; Takácsné Koncz Zsuzsanna,

az FMPSZ Sárbogárdi Tagintézményének igazgatója

Tisztelt gyermekvédelmi
kedvezményben részesülõ szülõk!
A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 20/A § értelmében a rendszeres gyermekvédelmi jogosultsághoz
kapcsolódó évi kétszeri támogatást fogyasztásra kész étel, tanszer és ruhá-
zat vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában kell nyújtani a
2018. november 1. napján is fennálló jogosultság esetén a jogosultak ré-
szére.
A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnõttnek, akinek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2018. november 1-jén
fennáll, november hónapra tekintettel alapösszegû (6.000 Ft/fõ) természet-
beni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vá-
sárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában, feltéve, hogy a
gyermek, fiatal felnõtt a fenti idõpontban a gyámhatóság határozata alap-
ján nem minõsül a 67/A. §-ban foglaltak szerint hátrányos, vagy halmozot-
tan hátrányos helyzetûnek.
A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnõttnek, akinek a hátrányos,
vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján 2018. no-
vember 1-jén fennáll, november hónapra tekintettel emelt összegû (6.500
Ft/fõ) természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, va-
lamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
Utalványok kiosztása az alábbi helyen és idõben történik meg:
Helyszín: polgármesteri hivatal, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.,
földszint ügyfélszolgálati iroda

Idõpontok:
2018. november 28. (szerda) 8–11.30-ig,

12.30–15.30-ig (A-tól L-ig)

2018. november 29. (csütörtök) 8–11.30-ig,
12.30–15.30-ig (M-tõl Zs-ig)

Kérem a jogosult szülõt vagy nagykorúvá vált gyermeket, hogy szívesked-
jen az utalványt személyesen, vagy írásbeli meghatalmazottja útján a jel-
zett – saját családi nevének kezdõbetûjét tartalmazó – idõpontokban át-
venni.
Kérem figyelembe venni, hogy az adott napon kizárólag az adott kezdõbe-
tûkhöz tartozó személyek Erzsébet-utalványai állnak rendelkezésre.
A személyesen át nem vett gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok postai
úton történõ kikézbesítése 2018. december 3. napjától kezdõdik.

Sárbogárd város jegyzõje

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy a NAV Fejér Megyei Adó- és
Vámigazgatóság sárbogárdi ügyfélszolgálatának ügyfélfoga-
dási rendje 2018. december 1-jétõl csütörtök 13.00–15.00 óráig
tart.

Dr. Varnyu Péter aljegyzõ, hatósági osztályvezetõ

Sárbogárdi cukorbetegek klubja
A klubfoglalkozások célja:
– segíteni a cukorbeteg életét a lehetõ legjobb életminõség ki-
alakításában;
– információ nyújtása a betegségrõl, kezelésrõl, szövõdmé-
nyekrõl;
– pszichés támogatás nyújtása a betegségtudattal való megküz-
désben;
– egészségügyi szakemberrel történõ kommunikáció haté-
konyságának javítása;
– tapasztalatcsere lehetõségének biztosítása.
A klubfoglalkozás témája:
– karácsonyi sütés–fõzés cukorbeteg módra, édesítõszerekkel;
amit érdemes tudni az édesítõszerekrõl.
Elõadók: dr. Oroszlány László, dr. Mányoki Lídia

Idõpont: 2018. december 11. 17.00–18.30 óra

Helyszín: Sárbogárd, mûvelõdési ház,
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 3.

Telefon: 06 (25) 460 161
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
A klubfoglalkozáson való részvétel ingyenes.

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel meghívjuk Önt és családját

a Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Mikulás-napi ünnepségére
december 7-én 15 órakor a mûvelõdési házba.

Szervezõk
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Kisteherautó borult fel a 61-es fõúton

Árokba borult egy kisteherautó november 19-én, hétfõn reggel a
61-es fõúton. Alsószentiván és az alapi bekötõút között a jármû
lesodródott az útról, és az árokban az oldalára borult. A kisteher-
autót a sárbogárdi hivatásos tûzoltók áramtalanították, kihúzták
az árokból és kerekeire állították. A dobozokban és rekeszekben
ruhanemût, háztartási és egyéb árucikkeket szállító jármû sofõrje
és utasa a mentõszolgálat tájékoztatása szerint könnyebben sé-
rült.
Fotó: sárbogárdi hivatásos tûzoltóság

Felborult személygépkocsi
Pusztaegresnél

Felhajtott a szalagkorlátra és a tetejére borult egy személygépko-
csi november 19-én, hétfõn délután Sárbogárd–Pusztaegres kö-
zelében. Az autót a sárbogárdi hivatásos tûzoltók a kerekeire állí-
tották, áramtalanították és félretolták az útról. A jármû vezetõje
nem sérült meg a balesetben.
Fotó: sárbogárdi hivatásos tûzoltóság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Az ital döntött
A 61-es számú fõútra, Alsószentiván külterületére egy közlekedé-
si balesethez kértek rendõri segítséget 2018. november 19-én reg-
gel, ahol egy Volkswagen típusú tehergépjármû egy balra ívelõ
kanyarban eddig tisztázatlan okból letért az útról és a vízelvezetõ
árokba csapódott.

Az intézkedés során a jármûvet vezetõ férfinél a légalkoholmérõ
készülék pozitív értéket mutatott. Az egyenruhások az 59 éves ke-
celi lakost további mintavételre elõállították, az ügyben jármûve-
zetés ittas állapotban vétség elkövetésének gyanúja miatt bünte-
tõeljárás indult.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK HÍREK

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI

Mezõgazdasági
összeírást tart a KSH

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2018. november 15-e és december
15-e között hajtja végre az „Egyéni gazdaságok decemberi összeírása
2018” elnevezésû mezõgazdasági adatgyûjtését, amelynek eszmei idõ-
pontja 2018. december 1.
Az adatfelvétel a szántóföldi növények, a zöldségfélék termesztésére és fel-
használására, a szántóként használt üvegház és fóliasátor alatti területek
hasznosítására, a szõlõ- és gyümölcstermesztésre, valamint az agrotechni-
kára (pl. a mûtrágyázásra, szervestrágyázásra, öntözésre) terjed ki. Szám-
ba veszi a fõbb haszonállatfajokat, az állati termékek termelését, és foglal-
kozik a mezõgazdasági tevékenység munkaerõ-szükségletével, a mezõgaz-
dasági tevékenységet közvetve vagy közvetlenül segítõ beruházásokkal.
Az összeírás célja, hogy nyomon kövesse a mezõgazdaság szerkezetében
bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a
hazai gazdaságirányítás, az Európai Unió és a gazdálkodók részére.
Az adatszolgáltatás kötelezõ. Azoknak az adatszolgáltatóknak, akik elektro-
nikusan (e-mailen), vagy postai úton felkérõ levelet kaptak, lehetõségük
van rá, hogy a kérdezõbiztosi összeírást megelõzõen, 2018. november 15-e
és november 25-e között elektronikusan töltsék ki a kérdõívet. Sikeres
elektronikus kitöltés esetén a KSH által megbízott összeíró már nem keresi
fel õket.
Az adatfelvétel terepi idõszakában, november 26-a és december 15-e kö-
zött összeírók keresik fel az ország 484 településének kijelölt körzetének
106 ezer háztartását.
Az adatokat a KSH a törvényi elõírásoknak megfelelõen bizalmasan kezeli,
azokat kizárólag statisztikai célokra használja fel.
Az érintett települések listája:
http://www.ksh.hu/interaktiv/terkepek/adatgyujtesek/terkep.html#mezo
2016
További információ az adatgyûjtésrõl:
http://www.ksh.hu/mezogazdasagi_osszeirasok

Központi Statisztikai Hivatal
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A FORDULÓ 13 PONTJA
Bajnokverés

Sárbogárd–Ikarus-Maroshegy 2-0
(0-0)

Sárbogárd: Matócza – Laták, Gráczer
Bence, Kindl, Gulyás–Kovács, Bezerédi,
Gyuricza, Gráczer Gergõ, Szalai, Németh,
Luczek.
Cserék: Farkas, Gráczer Bálint, Kókány,
Gál, Vagyóczki, Kállai, Oláh.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Ikarus–Maroshegy: Skultéti – Tóth, Var-
ga, Horváth, Jámbor, Dopuda, Andróczi,
Klémán, Farkas G., Farkas D. L., Pong-
rácz.
Cserék: Báles, Timár, Kovács, Vadászi, Bo-
ros, Léki, Szente.
Az elsõ félidõben mindkét csapat a véde-
kezésre fektetett nagyobb hangsúlyt és sok
hibával tarkított játék alakult ki. A 20.
percben Andróczi K. A. 20 m-es lövése a
felsõ kapufáról vágódott a mezõnybe. A
hazaiak válasza a 25. percben: Szalai P. V.
a jobbról beérkezõ labdát közelrõl a kapu
mellé lõtte. A félidõben még Klémán P. 18
m-rõl ellõtt labdáját Matócza D. kiütötte
és az érkezõ Andróczi K. A. 6 m-rõl ismé-
telt, a hazai kapus lábbal szögletre hárított.
A szünet után megélénkült a mérkõzés. Az
55. percben a vendégek végeztek el sza-
badrúgást a felezõvonalnál. A labdától né-
hány méterre álló Laták B. az ívelésbe be-
lelépett és a játékszer Szalai P. V. elé pat-
tant, aki a kapujából kiinduló Skultéti A.
felett a hálóba emelt, 1-0. A gól után egy-
egy helyzet maradt ki mindkét oldalon és a
65. percben a jobb oldalon végigvezetett
támadásból ismét a hazaiak szereztek gólt.
Gráczer G. szerelt a saját térfelén és indí-
totta a jobb oldalon a védõk mögé kerülõ
Szalai P. V-t. A középen érkezõ Bezerédi
Á. a bepasszolt labdát az üres kapuba
továbbította, 2-0. A Sárbogárd a mérkõzés
végéig magabiztosan õrizte a megszerzett
vezetést, és megérdemelten tartotta ott-
hon a három pontot.
Jók: Kindl Z., Laták B., illetve Andróczi K.
A.

Minden jó, ha...

Sárbogárd U19–Flavus Velence U19
1-0 (0-0)

Sárbogárd: Deák – Bögyös, Horváth Zs.,
Simon, Morvai, Molnár, Gábris, Erdélyi,
Horváth I., Demeter, Horváth B.
Cserék: Bruzsa, Lengyel, Biró, Horváth Á.
M.
Flavus Velence: Hajdú – László, Kovács S.,
Török Orion Alexander, Horváth F. Á.,
Kratancsik, Kocsis V. G., Orisek, Ursch-
ler, László, Horváth F.
Cserék: Tóth, Molnár, Kovács–Szántó B.,
Kovács–Szántó Zs.
Vezetõ edzõ: Serhók György.

A középmezõnyhöz tartozó velencei fiata-
lok megnehezítették a hazaiaknak a mér-
kõzést. Az elsõ félidõben nem sikerült fel-
törni a vendégek védelmét, a kapu elõtt el-
fogyott a tudomány. A szünet után sem
változott a játék képe. A Sárbogárd táma-
dásai erõtlenek voltak, az egyéni játék nem
vezetett eredményre. A 77. percben a jobb
oldalon vezetett támadás végén sikerült
Hajdú T. kapuját eltalálni. A támadó térfél
közepérõl elvégzett bedobást Gábris R. le-
kezelte, és átadását Demeter D. egy csel
után 20 m-rõl ballal a kapu jobb felsõ sar-
kába lõtte, 1-0. A mérkõzés végéig sikerült
megtartani az egygólos elõnyt és a sok-sok
egyéni hiba ellenére megérdemelt gyõze-
lem született.

Jók: Deák Z., Horváth I., illetve Kocsis V.
G.

Megérdemelt pontszerzés

Szabadegyháza–Sárbogárd II.
0-0 (0-0)

Szabadegyháza: Sári – Gárber, Kiss, Csu-
por, Németh, Billig, Vizi, László, Parall,
Tanárki, Horgos.

Cserék: Dienes, Bauer, Killer, Sági, Zámbó.

Vezetõ edzõ: Baranyai Balázs.

Sárbogárd II.: Brúzsa – Pap, Juhász,
Vagyóczki, Vámosi, Sebestyén, Molnár,
Demeter, Gyuricza, Rigó, Pajor.

Cserék: Kovács, Simon, Gábris, Horváth,
Erdélyi.

Vezetõ edzõ: Pajor László.

Feljutási reményeket dédelgetõ hazaiak
kezdték jobban a mérkõzést. A vendégek
védelmére nagy nyomást helyeztek. A 19.
percben Bauer G. lövése a felsõ kapufán
csattant, a kipattanó labdát Killer P. közel-
rõl a hálóba lõtte. A játékvezetõ leshelyzet
miatt a gólt nem adta meg. A 37. percben
újabb kapufán csattanó lövés vágódott a
mezõnybe, Parall B. Á. 24 m-es szabadrú-
gása után. A második félidõben szórvá-
nyos vendégtámadásokkal igyekeztek be-
venni a hazaiak kapuját. A 65. percben
Gábris R. lövése levágódott Molnár M.
elé, aki 20 m-rõl mellé lõtt. Változatos,
élénk iramú percek következtek. Kiss P.
bal oldali beadását Killer P. közelrõl fejel-
te kapura, Brúzsa S. P. magabiztosan hárí-
totta. A 73. percben Molnár M. buktatásá-
ért megítélt szabadrúgást Vagyóczki P. vé-
gezte el, a labda 23 m-rõl a bal oldali kapu-
fáról hagyta el a játékteret. A 83. percben
ismét Brúzsa S. P. bravúrja mentette meg
csapatát a góltól. Kiss P. közelrõl leadott
lövését hatástalanította. A fegyelmezett
védekezés pontszerzéssel párosult a hazai
támadásokkal szemben.

Jók: Kiss P., illetve Brúzsa S. P., Molnár M.

Elmozdulást érõ gyõzelem

Sárszentágota Öregfiúk–
Sárbogárd Öregfiúk 2-5 (1-2)

Sárszentágota: Plézer – Kiss, Apolczer,
Márton, Magyar, Bali, Fekete, Tóth, Ber-
ta, Horváth, Kalapács, Sereg, Fánczi, Bö-
röndi, Schneider.
Sárbogárd: Sipõcz – Nedoba, Meister,
Kiss, Csendes, Killer, Kelemen, Kassai,
Horváth, Tóth, Csizmadia, Szabó, Tórizs,
Németh A., Németh F. Zs., Derecskei.
A szomszédvárak mérkõzésén magabiztos
vendégsiker született. A hazaiak nagysze-
rûen kezdték a mérkõzést és a 2. percben
Tóth A. góljával megszerezték a vezetést,
1-0. A gól utáni sokkból ébredve a 20. perc-
ben Kelemen B. kiegyenlítette a mérkõzés
állását, 1-1. A félidõ 39. percében Tórizs A.
hetek óta tartó gólképtelensége megsza-
kadt és vezetéshez juttatta csapatát, 1-2. A
pihenõ után azonnal Németh F. Zs. kö-
szönt be, és góljával 3-1-re módosította az
eredményt. A 49. percben Tóth A. találata
visszahozta a mérkõzésbe az ágotaiakat,
2-3. A vendégek a kimaradt helyzetek után
a 70. percben egy újabb Tórizs A.-találattal
növelték elõnyüket, 2-4. A mérkõzés haj-
rájában Szabó A. volt eredményes, ezzel
kialakította a végeredményt, 2-5. A gyõze-
lem a tabellán elindította a csapatot a fel-
kapaszkodás útján.

Boda Armand
mesterhármasa

Sárbogárd U16–Baracs U16 4-1 (2-0)
Sárbogárd: Bruzsa – Horváth A. R., Sza-
bó, Szalai, Suhajda, Boda, Horváth B.,
Tóth P., Morvai, Suplicz, Deák.
Cserék: Palotás, Már, Hollósi, Tóth L.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Baracs: Szabó – Szenczi, Killer, Bájics,
Csicskovics, Cseresnye, Tóth, Gebei, Dob-
rovitz, Bindisch, Halász.
Csere: Czibrán.
A mérkõzés elején bátor támadójátékkal
kétgólos elõnyt szerzett a hazai csapat. Az
5. percben Szalai Á. 16 m-rõl emelt a léc
alá, 1-0. A 12. percben Boda A. a megka-
pott átadással egy csel után lövõhelyzetbe
hozta magát és a hosszú sarokba lõtt, 2-0.
A kétgólos vezetés tudatában átütõ erõ
nélküli hazai fölény alakult ki. A szünet
után sem változott a játék képe és az 52.
percben szépítettek a vendégek. Morvai
Zs. rosszul eltalált labdájával Gebei B. ki-
lépett a védõk között és a kimozduló
Brúzsa B. felett a hálóba emelt, 2-1. A be-
kapott gól kissé felpaprikázta a hazaiakat,
és az 56. percben a Deák S. bal oldalra ki-
adott labdájával Boda A. elhúzott a védõk
mellett és a kapus mellett betalálta hálóba,
3-1. A vendégek csak a védekezésre tudtak
összpontosítani és a hazaiak a kihagyott
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helyzetekig jutottak. A 62. percben
Suhajda M. buktatásáért a kaputól 18 m-re
szabadrúgáshoz jutott a hazai csapat. A le-
tett labda mögé Boda A. állt és lövése a fel-
sõ kapufát érintve védhetetlenül vágódott
a hálóba, 4-1. Ez volt Boda A. harmadik
gólja, mesterhármasa. A Sárbogárd a hely-
zetek elpuskázása ellenére is magabiztos
sikert aratott.
Jók: Boda A., Horváth B., illetve Szabó B.

A hétvége sportmûsora

2018. november 24. (szombat)

10.00 óra: Sárbogárd U19–Felcsút U19
(Felcsút, Panchó Aréna)
13.00 óra: Sárbogárd Öregfiúk–LMSK
Cobra Sport Öregfiúk (Sárbogárd)

2018. november 25. (vasárnap)

10.00 óra: Videoton Baráti Kör U16–Sár-
bogárd U16 (Székesfehérvár Sóstói stadi-
on)
13.00 óra: Tordas–Sárbogárd (megyei I. o.,
Tordas)
13.00 óra: Sárbogárd II.–Adony (Sárbo-
gárd)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

Bogárd és Vidéke városi
teremlabdarúgó-bajnokság

VI. forduló

Spuri–Twister Galaxy
2-7 (2-2)

Spuri: Kiszl, Bor, Banda, Bozsoki, Fésû,
Huszár, Zámbó, Bereczki, Gazsó, Imre.
Twister Galaxy: Balogh, Killer I., Killer
G., Kelemen, Kaló, Kun, Budai, Bognár I.,
Bognár Zs., Szabó, Barabás.
Jó kis mérkõzés ígérkezett és az elsõ félidõ
az is volt. A Spuri ereje egyelõre csak egy
félidõre elég, de remélhetõleg, lesz ez még
másképp! A Twister kapitánya, Balogh Pi-
tyu lelket önt a csapatába. Folytonos buz-
dításának jótékony hatása energiát ad a
játékosainak.
Góllövõk: Fésû 1, Imre 1, illetve Kaló 2,
Bognár 1, Budai G. 1, Kelemen 1, Killer G.
1, Barabás 1.

Légió 2000, Agro Natur–
Sárkeresztúr Kike

8-2 (1-2)

Légió 2000, Agro Natur: Horváth, Né-
meth, Tóth I., Nyúl, Tóth G., Dombi, Czei-
ner, Gábris, Virágh, Kristóf.
Sárkeresztúr Kike: Visi, Hajdinger,
Szauervein, Jancski, Sütõ, Kuczi, Fövenyi,
Márton, Mátyás.
Ez a mérkõzés is hasonló volt az elõzõhöz.
A Kike koncentráltsága az elsõ félidõben
megzavarta a magabiztos Légiósokat, akik
az elsõ körben mindenkit le tudtak gyõzni.
A visszavágókon valószínûleg nehezebb
lesz nyerniük, mert mindenki az elsõt akar-
ja majd legyõzni.
Góllövõk: Virágh 3, Tóth I. 1, Kristóf 1,
Dombi 1, Tóth G. 2, illetve Szauervein 1,
Fövenyi 1.
Sárgalap: Németh.

Flash Team–Dream Team
4-2 (2-1)

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

Dream Team: Kimiti, Kiss, Hajdú, Simon,
Mondovics, Bognár R., Rozgonyi, Varga,
Vörös, Bognár J.

A Dream Team csatárpárosa, Simon–
Mondovics állandó veszélyt jelentett, de a
fiatalok lendületét a rutin nem tudta meg-
törni. A Flash csapattal a jövõben számol-
ni kell mindenkinek! Gyorsak, ügyesek,
lelkesek, de még van mit tanulniuk nekik
is, ahogy mindenkinek, mert szép sport ez
a futball, de sajnos néha oda nem illõ
dolgok is beszivárognak.

Góllövõk: Lénárt 1, Ellenbruch 1, Szabó 1,
Rácz 1, illetve Vörös 1, Mondovics 1.

Tabella

1. Légió 2000,
Agro Natur 6 6 - - 39-12 18

2. FDL Ászok Ásza 5 3 1 1 37-14 10

3. Twister Galaxy 5 3 - 2 30-18 9

4. Flash Team 5 2 2 1 22-24 8

5. Spuri 5 2 - 3 16-33 6

6. Sárkeresztúr Kike 5 - 1 4 19-29 1

7. Dream Team 5 - - 5 6-31 0

Góllövõlista

1. Virágh Zsolt (Légió 2000, Agro Natur)
17 gól, 2. Bór József (FDL Ászok Ásza) 14
gól, 3. Lénárt György (Flash Team) 11 gól.

Huszár Lajos

További csapadék
érkezik

Csütörtökön is borongós, párás, he-
lyenként ködös idõre készülhetünk.
Még mindig többfelé kell számítanunk
szitálásra, kisebb esõre, az Északi-kö-
zéphegység legmagasabb csúcsain át-
menetileg havas esõ, hó sem kizárt.
Nem lesz jelentõs a légmozgás. Nap-
közben 3-9 fok várható.
Pénteken már csak néhol alakulhat ki
kevés csapadék, és délután helyenként
a felhõzet is kissé felszakadozhat.
Északnyugaton élénk lehet a délkeleti
szél. A legmagasabb hõmérséklet 4 és
10 fok között alakulhat.
A jelenlegi számítások szerint szomba-
ton kevesebb, vasárnap több helyen szá-
míthatunk esõre. A délkeleti szél elsõ-
sorban szombaton lehet élénk, észak-
nyugaton akár erõs. Délutánonként 5 és
12 fok közötti maximumokra van kilá-
tás.

idokep.hu
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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

VAGYONÕRI MUNKA SÁRBOGÁRDON!
Havi bruttó 160.000 Ft. 06 70 421 3900

ÜZLETHELYISÉG kiadó. 06 20 437 7036

VAGYONÕRT KERESEK SÁRBOGÁRDRA,
nettó 1000 Ft/óra, üzletõrzésre, havi 200 óra.

+36 70 421 3900

ÜSTHÁZ, NAGY EDÉNYEK, HASTOK, ÜST eladó!
06 70 525 5976

BÉREMELÉS partnerünknél, Székesfehérváron!
Keress decembertõl havi br. 220 ezer Ft-os

alapbér mellett, átlag br. 58.000 Ft
mûszakpótlékot, és br. 25.000 Ft cafeteriát!

INGYENES CÉGES BUSZOK ÉS HELYI JÁRATOS
BÉRLETTÁMOGATÁS!

eszter.juhasz@adecco.com, +36 30 942-3684

Egyedülálló FÉRFI ALBÉRLETET KERES
Székesfehérvár/Sárbogárd és környékén.

06 30 325 8225

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
Sárbogárdon optikába eladót keresek keddi, szerdai napokra. Fényképes ön-
életrajzot a doki62@doki62.hu e-mail-címre kérem, illetve a 06 (70) 620
1989-es telefonon jelentkezzen.
Téglaépítésû kétszobás lakásomat, hasonló, akár egyszobásra is elcserél-
ném. 06 (70) 201 5493
Kulcscsomót találtak november 15-én, csütörtökön reggel az OTP és a busz-
megálló között Sárbogárdon; átvehetõ a szerkesztõségben.

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

TÉLEN A VÍZMÉRÕK
ELFAGYHATNAK!

Télen a vízmérõk, sõt a használaton kívüli házi vízvezeté-
kek is elfagyhatnak. Az ilyenkor elfolyó víz díját – a jogsza-
bályok szerint – Önnek, a felhasználónak kell megfizetnie.

Ennek elkerülésére kérjük, hogy:

– a vízmérõaknákat (vízmérõhelyeket) hõszigetelés
szempontjából ellenõrizzék;

– a rosszul záródó, sérült, szabálytalan aknafedlapot cse-
réljék ki, vagy gondoskodjanak megjavításukról;

– az üdülõ vagy „zártkerti” ingatlanok és a vízzel ellátott
építési (üres) telkek vízhálózatának víztelenítésérõl se
feledkezzenek meg;

– víztelenítéskor a vízmérõ elõtti, utca felöli csapot (szele-
pet) zárják el, a belsõ csapot hagyják nyitva, így a víz-
mérõbõl is el tud távozni a víz.

Használaton kívüli ingatlanja vízmérõjének téli víztelení-
tését megrendelés alapján, díjazás ellenében elvé-
gezzük.

További információért keressék helyi dolgozóinkat, vagy
ügyfélszolgálatainkat:

Sárbogárdon és térségében a 80/919-004-es,

Szabadbattyánban és a
környezetében 80/200-344-es telefonszámon.

Készséggel állunk rendelkezésükre.

Elektronikus ügyintézés, további információ:
www.fejerviz.hu

FEJÉRVÍZ ZRt.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
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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.


