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KINCS
„Boldog új évet!” röpködött a levegõben a hétköznapi köszönési formulák he-
lyett a 2018-as és 2019-es esztendõ fordulójának napjaiban. Úgy véltem hallani,
nem csupán üres frázisként intézték egymáshoz e három szót az emberek. Benne
volt a saját jobb jövendõjükbe vetett bizakodásuk, a mástól kapott jó szó szelíd si-
mogatása, az odafordulás – mindaz, amivel egymás életét szebbé tehetjük. E va-
rázslat belõlünk áradt, tehát bennünk rejlik ez a képesség. Milyen jó lenne, ha
nem ideig–óráig, hanem örökké tartana! A nyughatatlan ember békét kíván,
mégis, mintha zubbonynak érezné a Csöndet, hadba vonul. A szentséges pillana-
tokat szilveszteri tüzérséggel töri meg.
A csodát nem kíséri csinnadratta, szinte láthatatlan. Míg a színpadon reflektor-
fényben zajlik a mûsor s a tekintetek oda szegezõdnek, a sötétben derengõ nézõ-
tér egyik sorának szélén ülõ lányka mellé egyszer csak odatoppan, leguggol az
édesapja, átöleli, homlokon csókolja. A kislány a nyakába borul és szorosan át-
öleli. Mintha hosszú idõ óta most találkoztak volna újra. Könnyek szöknek mind-
kettejük szemébe. Ahogy a kislány itatgatja az arcán csordogáló patakot, édesap-
ja le nem veszi róla a tekintetét. Ó az a tekintet! Csordultig van repesõ szeretettel,
amibe beleremeg a levegõ. Megindít e csöndes jelenet, melynek lopva tanúja va-
gyok, talán egyedül a teremben. Számomra ez a kézzel nem fogható ajándék az
egyik legnagyobb kincs, amit karácsonyra kaptam.

Hargitai–Kiss Virág

BEMELEGÍTÉSBEMELEGÍTÉS
2019-re2019-re

LAPELÕFIZETÉS
Kedves Olvasóink, Elõfizetõink!

Lapunkra lehetõség van elõfizetni a 2019-es
esztendõre a szerkesztõségben, nyitva tartá-
si idõben.

A lap ára változatlan:

1 évre 9.600 Ft
(48 lapszám x 200 Ft)

1/2 évre 5.100 Ft
(24 lapszám x 212,50 Ft)

1/4 évre 2.700 Ft
(12 lapszám x 225 Ft)

Bízunk benne, hogy ebben az esztendõben is
érdemesnek tartják megvásárolni a Bogárd
és Vidéke hetilapot, melynek híreivel leg-
jobb tudásunk szerint Önöket szolgáljuk.

Hargitai–Kiss Virág
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Megjelent a Történelmi séta
Sárbogárdon – Barangolás egy

jelenkori és hajdanvolt mezõvárosban
címû helytörténeti mû,
kapható a Hírházban

(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12.)

Ára: 6.000 Ft
Díszpéldány ára: 10.000 Ft
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Lezárult a vízrendezés egy szakasza
Lezárult hivatalosan is a Kinizsi utca, Vágóhíd utca, Berzsenyi ut-
ca, Radnóti utca, Posta utca, Kereszt utca felszíni csapadékvíz-el-
vezetését célzó beruházás, mely 2018 tavaszán kezdõdött és 169

millió Ft-os európai uniós vissza nem térítendõ támogatásból va-
lósult meg. A 2018. december 31-ei határidejû projekt zárására
december 20-án került sor a díszteremben, ahol megtekinthettük
a helyszíneken készült fotókat is.
Dr. Sükösd Tamás és Varga Kornél Csaba projektkoordinátor is-
mertették az összesen 5 kilométernyi belterületi szakaszt érintõ
projekt fõbb paramétereit.
A polgármester hangsúlyozta: – Komolyan kell venni, hogy a kör-
nyezetünkhöz hozzátartozik az épített környezet is, amit úgy kell
alakítani, hogy a közösség számára élhetõ, használható teret
eredményezzen. Ezt próbáltuk megvalósítani az érintett utcák-
ban, melyekben megoldatlan volt a vízrendezés. Javarészt türe-
lemmel kezelték a beruházást a lakók. Az árkok jelenlegi állapo-
tának megõrzése érdekében minden ingatlantulajdonosnak fel-
adata folyamatosan karbantartani az elõtte lévõ szakaszt, és ak-
kor olyan várost tudunk hagyni az utódainkra, ahol jól érezhetik
magukat. A beruházás mögött mérnökök, kivitelezõk, hatóságok
csapatmunkája van. A város teljes vízrendezését 3 milliárd forint-
ra árazták be 10 évvel ezelõtt. A most elkészült rész annak egy kis
szelete. Sárbogárd többi területére is szeretnénk pályázni.

Hargitai–Kiss Virág

Hótaposás az egészségtudatosság
jegyében

A lakosság egészségének megõr-
zése és súlycsökkentése érdeké-
ben rendkívüli, költséghatékony
megoldáshoz folyamodott az ön-
kormányzat, számos magánsze-
mély és üzlet aktív részvételével.
Az ég ajándékaként jelentõs
mennyiségben lehullott havat di-
rekt módon a járdákon hagyták,
így a gyalogosoknak nagyobb el-
lenállást kell legyõzniük haladá-
suk érdekében, mely a test összes
izmát megmozgatja. Az esetleges
esések szintén a lakosság haszná-
ra válnak, hiszen csak ezáltal sze-
rezhetnek gyakorlatot a minél
kevesebb sérüléssel járó landolás
technikájának elsajátításában.
A fizikai terhelés által lecsökkent
sóháztartás helyreállításáról is
gondoskodnak a megjegesedett
hóra szórt kupacok révén.

Hargitai–Kiss Virág

Sötétség a József
Attila utcában

Már az ünnepek elõtt sötétség borult a Jó-
zsef Attila utcára: meghibásodott a közvi-
lágítás. A szakaszhibát bejelentette az ön-
kormányzat az E.ON-nak, a szolgáltató ki-
javította a problémát, de a rendszer újra
meghibásodott. Vagy kétszer megismétlõ-
dött az elõbb fölvázolt kör (bejelentés–ja-
vítás–meghibásodás), mire kiderítették,
hogy egy földkábel a ludas, amit fel kellett
tárni.
Az önkormányzat lapzártakor érkezett tá-
jékoztatása szerint az E.ON most közölte,
hogy elhárították a csoportos hibát. Úgy
legyen!

Hargitai–Kiss Virág

Nincs pénz lábtörlõre?
A sárbogárdi postának hatalmas a forgalma, nap mint nap rengeteg ember fordul meg
ott, akik koptatják a lábtörlõt, ami talán nyitás (valamikor 2010 elõtt) óta szolgál a bejá-
rat elõtt. A lábtörlõ azóta ronggyá foszlott, már csak a maradványai és a kerete emlékez-
tet arra, hogy valaminek itt kellene lennie. Ahogy a lábtörlõcsere, úgy a hóeltakarítás se
történt meg a posta elõtt. A havas cipõ pedig rendesen csúszik a lépcsõn és a posta tapo-
sóján, ami balesetveszélyes. Az illetékesek ennek elkerülése érdekében sürgõsen intéz-
kedjenek!

Hargitai–Kiss Virág

Köszönet
A sárbogárdi mentõállomás kollektívája
boldog új esztendõt kíván mindenkinek!
Egyúttal köszönetet szeretnénk mondani
a tavalyi évben nyújtott önzetlen felajánlá-
sokért Lõkös Istvánnak, aki a szikvizet biz-
tosította, valamint Horváth István (Koc-
ka) és Horváth Pista vízvezeték-szerelõk-
nek, akik a karbantartási munkákat végez-
ték!
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Karácsonyi ajándék
A Kossuth Zsuzsanna iskola diákjai a karácsonyi szünetet meg-
elõzõ napon nyújtották át ajándékaikat az intézmény közösségé-
nek, a hozzátartozóknak, az egykori kollégáknak és a támogatók-
nak szép mûsor, ünnepi gondolatok formájában.
„A karácsonyi csengõ az otthon melegét idézi. Nem a drága aján-
dékok, hanem a szándék gyújt fényt a lelkekben, egy mosoly, szó,
érintés, mely sokkal többet tud kifejezni a tárgyaknál. Karácsony
idején jobban vágyunk a csendre, nyugalomra, visszatérünk azon
értékeinkhez, amelyek a hétköznapokban jobban háttérbe szo-
rulnak. Nincs is szebb annál, mint amikor elszakadt családok
visszakapják egymást. Legyünk szeretettel, tisztelettel embertár-
saink iránt, hogy életünkben ne legyen helye gyûlöletnek, harag-
nak” – hangzott el a gyermekek fellépése elõtt nyitányként. E
gondolatok köré épült a december 21-ei délelõtti elõadás a sárbo-
gárdi mûvelõdési ház színpadán.

A legkisebbek örvendeztettek meg bennünket elsõként Az álla-
tok karácsonya címû verssel, melyet zenei aláfestéssel szavaltak el
együtt.

Utánuk a sportkörös lányok lendületes zumba tánca következett.
A remek mozgású csapat nagy tapsot kapott.
A harmadik osztály Szabó Lõrinc és Bartos Erika gyermekkorhoz
köthetõ verseivel készült az alkalomra, majd a 9-10. osztály saját
rendezésû, tréfás meséjén kacaghattunk, mely egy buta emberrõl
szólt. A végén egyenként felkonferált szereplõgárda ötletes meg-
oldás volt!
A 7-8. osztályosok a lucázást elevenítették föl. A 6. osztály a kará-
csony üzenetét fogalmazta meg egy rövid történetben, saját gon-
dolataikat beleszõve. Az 5. osztály vidám, kedves, érzelmes kará-
csonyi verseket tett a képletes fa alá. A 8. osztály rövid jelenettel
közvetítette a közönség felé azt, hogy mi a legfontosabb az élet-
ben.
Az énekkart követõen a 9-10. b osztály vidám szánkózásra invitált
Mozart mûvére, majd Ady Endre Kis, karácsonyi ének címû verse
zárta méltóképpen az eseményt.

Hargitai–Kiss Virág

Tablet
diákoknak

17 diáknak ajándékozott tabletet az önkormányzat december
20-án a díszteremben, akik eredményesen indultak a Bursa-
pályázaton.
A középiskolás és felsõoktatásban tanuló fiataloknak Varga Gá-
bor országgyûlési képviselõ, dr. Sükösd Tamás polgármester,
Erõs Ferenc, az önkormányzat oktatási bizottságának elnöke, va-
lamint Varga Kornél Csaba projektkoordinátor adták át az Esély
a fiataloknak Sárbogárdon nevet viselõ pályázat keretében nyert
Huawei és Lenovo típusú készülékeket.
Dr. Sükösd Tamás megragadva a lehetõséget felhívta a figyelmet
arra a tehetséggondozó pályázatra, melyet 2019 januárjában hir-
det meg az önkormányzat. A pályázat 10 hónapra havi bruttó
10-20 ezer forint anyagi támogatást biztosít helyi egyetemisták-
nak és középiskolásoknak, melyet egy összegben utalnak, segítve
és motiválva a fiatalokat, hogy tehetségük szerint tanuljanak.
– Ami a fejben van, azt senki nem veszi el az embertõl. Örülnénk
neki, ha a helyi fiatalok az iskola elvégzése után itthon találnák
meg a számításukat – fogalmazott a polgármester.
Varga Gábor köszöntötte a diákokat, családtagjaikat és azokat a
pedagógusokat (a jelen nem lévõket is), akik végigkísérték, segí-
tették a gyermekeket eddigi életük során.

– A fiataloknak szóló pályázatok és a most átnyújtott tabletek cél-
ja, hogy hozzájáruljanak a tehetség kibontakoztatásához. Persze
ezek az eszközök nem pótolják a kitartást, szorgalmat, pozitív
hozzáállást, amivel rendelkeztek. Továbbra is erõfeszítéseket kell
tenni azért, hogy eredményesen szerepeljetek. Ehhez kívánok
nektek akaratot, erõt, boldogabb, békésebb, szebb 2019-es esz-
tendõt. Kívánom, hogy gyertek majd vissza, és itt kamatoztassá-
tok a tudásotokat.

Hargitai–Kiss Virág
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Cecei sulibörze
Erzsébet-karácsonyon Budapesten

Sikeres pályázatnak köszönhetõen 2018. december 20-án, csütör-
tökön délután 40 diák és 4 kísérõ utazhatott el Budapestre az Er-
zsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány támogatá-
sával, hogy részt vegyenek a Papp László Budapest Sportaréná-
ban megrendezett ünnepi koncerten, ami a Családok Éve Prog-
ram záró rendezvénye is volt egyben.

A diákok nagy izgalommal készültek a nem mindennapi ese-
ményre, ami a tavalyihoz hasonlóan igen érdekesnek bizonyult. A
fellépõk között olyan személyiségek voltak, mint a Fehérlófia ro-
ma zenekar, a Gogányi család, a Gryllus család, a Bolyki család, az
Eötvös család, Boban Markovic és csapata, Király Linda és Király
Viktor – a családi összetartozás fontosságának jegyében. Vala-
mennyien videoüzenetet is készítettek a hallgatóságnak, amikben
arról meséltek, hogy számukra milyen fontos a család összetartó
ereje, az ünnep valódi tartalommal való megtöltése, az egymásra
odafigyelés, az összetartozás. Szívet melengetõ üzenetek voltak
ezek a rengeteg fiatal számára, akik nagy lelkesedéssel hallgatták
õket.
A diákok nagy érdeklõdéssel hallgatták a zenei elõadásokat is,
amik magas színvonalú zenei élményhez juttatták Õket, és kifeje-
zésre jutott a családi örömzenélés szeretetátadó élménye is. A ze-
nei élményen kívül a gyermekek ajándékcsomaggal is gazdagod-

tak az alapítvány jóvoltából, valamint étkezési csomagot is kap-
tak, az esti órákra és a nagy távolságra tekintettel.
Nagyon köszönjük a pályázat megírását, az utazással kapcsolatos
szervezést és a diákok kíséretét Csajtainé Szabó Ágnes és Kaczné
Lajtos Judit tanárnõknek!
Igazán csodás élményhez juttatták a felsõ tagozatos cecei iskolá-
sokat karácsony elõtt!

Iskolai kerékpárokkal gazdagodtunk

Az EFI iroda mûködése 2018 önkormányzati pályázat keretében
mûködtetett természetjáró klub nagy érdeklõdésnek örvendett a
cecei iskolások körében. Csajtainé Szabó Ágnes tanárnõ vezeté-
sével havonta két alkalommal kerékpárra pattantak és bejárták
Cece Nagyközség útvonalait, meglátogatták a nevezetességeket,
a természettudományos szempontból érdekes helyszíneket, pl. az
artézi kutat, a Sárvíz-csatornát stb. Minden „kirándulás” alkal-
mával hangsúlyt fektettek a kerékpározás mellett az egyéb moz-
gások gyakorlására is, az egészséges életmódra nevelés jegyében.

Egy idõ múlva szélesítették a természetjárók klubjának útvonalát,
és a pedagógus kollégák, Ráczné Pincési Julianna és Balázsné
Aranyos Judit közremûködésével többek között Németkérre,
Rétimajorba, a halastavak környékére is eljutottak. A kerékpáros
mozgás hasznossága mellett kiemelten kezelték a kerékpáros
közlekedés szabályainak megismerését és alkalmazását is, ami
nélkülözhetetlen volt a klub céljainak megvalósításához.
A klub sikeres megvalósításához a diákok és a klubvezetõ 2018
decemberében 7 vadonatúj Csepel kerékpárt kapott. A kerékpár-
ok az iskolában kerültek elhelyezésre, és már nagyon várják a diá-
kokkal együtt, hogy tavasszal útnak indulhassanak.
Szeretnénk megköszönni Cece Nagyközség Önkormányzatának
és Csajtainé Szabó Ágnes túravezetõnek, hogy a kerékpározással
is bõvítették a cecei iskola egészséges életmódra nevelési terüle-
teinek palettáját!

Szabóné Várady Katalin igh.

FELHÍVÁS A LEENDÕ
KISGIMNAZISTÁKHOZ

Az Oktatási Hivatal újra megnyitotta a felvételi jelentkezési
felületet, így január 18-áig még beadható a jelentkezés (mind a
nyolcosztályos, mind a négyosztályos) felvételi vizsgára.
Jelentkezési lap az igazgatóságon kérhetõ, vagy a honlapról le-
tölthetõ.

Az írásbeli felvételi vizsga idõpontja:
2019. január 19. 10.00 óra.

Látogasson el honlapunkra is:
www.psg.hu
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„Láttuk csillagát
napkeleten”

Ugye Gáspár, Menyhért és Boldizsár, a napkeleti
bölcsek (akiknek most volt az ünnepe) látták ezt a
csillagot, és elindultak Nyugat felé, hogy köszönt-
sék az újszülöttet, akinek feltûnt a csillaga.
Titokzatos dolog! El kell képzelni három bölcset,
akik egy égi jel hatására összebeszélnek, és elindul-
nak valahol távoli vidékeken megkeresni valakit,
akirõl semmit nem tudnak, s akinek létezése is bi-
zonytalan. Miért indulnak el, miért nem maradnak
otthon? Csak arra gondolhatunk, hogy az égi jel
olyan feltûnõ, annyira minden más csillagzatot el-
halványító lehetett, hogy a titkokra fogékony keleti
gondolkodás híveit indulásra késztette. „Meg kell
nézni, mi ez, mit jelent ez!” Ezek nem egyszerû
szántóvetõk, hanem bölcsek, a nép szellemi vezetõi
voltak, akiknek kötelességük egy kivételes égi
jelnek utána járni. Ez, mondhatni, szakmai elvárás.
De mit mondanak mai csillagászok? Kiderítették,
hogy Krisztus vélt születése idején valóban megva-
lósult a bolygók olyan együttállása, amely a szokott
fényerõ többszörösét eredményezte. Egy csillag ak-
kora fényerõvel jelent meg, hogy mindenki meg-
döbbent, álmélkodott, különös esemény jelét látta
benne. Ha ma jelenne meg egy ilyen égi jegy, való-
színûleg az egész társadalom megdöbbenne, ma-
gyarázatot keresne, titkos jelentést feltételezne.
Hát mi volt kétezer évvel ezelõtt? Lehet, hogy vala-
melyik bölcshöz eljutott a híre annak, hogy a távoli
zsidó országban létezik egy jóslat valamely nagy ki-
rály születésérõl. Összebeszélt két barátjával (szin-
tén bölcsekkel), hogy nagy kaland van kilátásban: el
kell indulni, amerre a csillag mutat. Az útjukról
semmit nem tudunk. Mekkora távolságot kellett
megtenniük, az idõjárás, a domborzati viszonyok
miféle nehézségeivel kellett szembenézniük, mit
ettek, hol pihentek, milyen ellenségekkel, rablók-
kal kellett megküzdeniük?
Eljutottak, ugye, Palesztinába, és szerencsétlensé-
gükre épp Heródeshez málháztak be. Nem érke-
zett el hozzájuk ennek a hatalomittas, tébolyult
zsarnoknak a híre, aki élvezetet talált a gyilkolás-
ban, a feleségét, fiait is megölette? „Miféle jóslat?”
– kérdezte a vendégektõl. „Hogy Betlehemben ki-
rály született? Nosza, Betlehemben minden újszü-
lött kisfiút tessék megölni! Itt király csak egy lehet,
és én már régen megszülettem.” A becslések sze-
rint 30-40 fiúcskát téptek ki az anyja karjai közül és
hánytak kardélre, de épp aki miatt az egész véreng-
zés történt, azt már Egyiptom felé menekítették a
szülõk. Égi intelem szólította fel õket erre, ugyanis
akinek életben kell maradnia, az életben marad.
Mondja az õsi felfogás. Egy másik régi felfogás sze-
rint aki valahova vendégségbe megy, annak ajándé-
kot kell vinnie. A mi bölcseink köztudomásúlag
aranyat, tömjént és mirhát vittek. Úgy látszik, nem
voltak szegények, ugyanis a tömjén és a mirha érté-
ke az aranyéval vetekedett, mindkettõnek csodás
gyógyító hatása van mindmáig.
Egyébként a bölcsek távozásáról, hazatértérõl, to-
vábbi sorsáról semmit nem tudunk. Pedig érdekes
volna.
Jó volna, ha ma is lennének ilyen bölcsek, akik
irányt mutatnak. Hogy ne tébolyogjanak össze-
vissza az emberek.

L. A.

Decemberi események
a Cecei Óvodában

Mikulás-futás

Kovács István kíséretében érkezett meg hozzánk elõször a Mikulás. Nagy hang-
súlyt helyezett a madárvédelemre, magvakat hozott, melyeket a gyerekekkel
együtt helyeztek el a madáretetõkben. Aztán következett a minden testrészt át-
mozgató bemelegítés, majd a közös futás.

Gyertyagyújtás

Az óvoda udvarán álló adventi koszorú elsõ gyertyáját mindig együtt gyújtjuk
meg. A hittanos gyermekek mûsora tette meghitté számunkra ezt a délutánt. A
gyertyagyújtás után a gyerekek, szülõk közösen díszítették fel az udvaron álló fe-
nyõfát, melyet minden nap megcsodáltunk.

Megérkezett a Mikulás

Ünnepeink közül a gyerekek által egyik leginkább várt esemény a Mikulás érke-
zése. Erre mindig nagy izgalommal, óriási várakozással készülnek a kis óvodá-
sok. Most is minden nap beszélgettünk róla, ajándékok készültek neki. A Miku-
lás december 6-án ismét meglátogatta a csoportokat, és örömmel hallgatta meg
a gyerekek verseit, énekeit, s minden kisgyermeknek ajándékot is hozott a put-
tonyában.
Távozása után a mûvelõdési házban meseelõadást néztünk meg, mely nagyon
tetszett az óvodásoknak. A gyermekközeli, vidám elõadás még élménydúsabbá
tette számukra ezt a napot.

Karácsony

A karácsony az év legszebb ünnepe, a gyerekek és felnõttek egyaránt hosszasan
készülõdtek rá. Díszítettük a csoportszobákat, öltözõket, mézeskalácsot sütöt-
tünk, melyben az óvodások nagyon ügyesen részt vettek. A sütés során megis-
merkedtek a hozzávalókkal, szagoltuk, ízleltük õket. Luca napján vetettünk bú-
zát, mely gyönyörûen zöldellt az ünnepi asztalon. Közben meséltünk nekik az
egyéb, ehhez a naphoz kötõdõ népszokásokról, hiedelmekrõl. Az ünnep regge-
lén a gyerekeket a szépen feldíszített karácsonyfák várták a csoportszobákban.
A mosolygó arcok végigpásztázták a karácsonyfát és boldogan fedezték fel a fa
alatt rejlõ ajándékokat. A délelõtt a közös ünnepi mûsorral kezdõdött, ahol a
Csiga csoportosok betlehemes játékkal örvendeztettek meg minket. Aztán a tí-
zórai után meggyújtottuk az utolsó adventi gyertyát, karácsonyi dalokat énekel-
tünk és megkezdõdött az új játékok kibontása, az önfeledt játék.

Cecei óvoda
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Jézus nyomában jártunk V.
A hetedik nap következik a beszámolómban. Ezen a napon meg-
váltásunk szent titkát élhettük át. Vasárnap volt. Az Úr napja.
Tudjuk, hogy minden vasárnap Krisztus feltámadásának ünnepe,
de ez a vasárnap magasan kiemelkedik az életemben. A szent há-
rom nap és a húsvét sûrûsödött bele ebbe a 12 órába.
Reggel Jeruzsálem óvárosának Oroszlános kapuján léptünk be a
szent városba, majd Dávid király sírjánál imádkoztunk a szent ki-
rályhoz. Néhány lépés után egy „tágas emeleti terembe” érkez-
tünk. Igen, ez az utolsó vacsora terme. Itt álltunk az elsõ szentmi-
se helyszínén. Itt hangoztak el Jézus ajkáról e szavak: „Vegyétek
és egyétek, mert ez az én testem… Vegyétek és igyatok ebbõl
mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe… Ezt cselekedjétek az
én emlékezetemre!” Könnybe lábadt a szemünk. Éreztük a hely
szentségét, az Eucharistia 2000 éves jelenlétét a világban. Az ide-
genvezetõnk – jó szándékkal – csak beszélt és beszélt. Sok dolog-
ról akart tájékoztatni minket. Nekünk viszont csakis az Oltári-
szentség alapításának szavai jártak gondolatainkban. Aztán meg-
kértük Õt, maradjon csendben néhány percig. Mindenki csend-
ben állt, mintha lelki áldozást végeztünk volna. Õ nemcsak itt volt,
hanem itt van. Átéreztük Krisztus és a Szentlélek jelenlétét, hi-
szen a hagyomány szerint itt áradt ki a Szentlélek az apostolokra
az elsõ pünkösd alkalmával. Néhány csorbult oszlop, kopott falak:
a világ legcsodálatosabb katedrálisa.
Utunk Szûz Mária elszenderülésének helyszínéhez vezetett. Ör-
vendezõ szívvel emlékeztünk arról, hogy a Szûz Anya testes-
tül-lelkestül való mennybevétele által emberi természetünk felvé-
tetett a Mennybe. Talán szabad így gondolnom: mi, emberek
Nagyboldogasszonyunk nyomán már fél lábbal a Mennyben va-
gyunk. Ezután Szent Anna templomába tértünk be néhány perc-
re. Szülõként elgondolkodtam azon, hogy Mária valószínûleg
igen jó nevelést kaphatott. Édesanyaként gyermekeimre gondol-
tam, és azt kérdeztem Szent Annától: „Én jól csinálom? Tudok én
is szenteket nevelni gyermekeimbõl, ahogy Õ tette?” Persze, tu-
dom jól, én ehhez kevés vagyok, úgyhogy alázattal és bizalommal
kértem e szent anya és nagymama segítségét.

És végre itt vagyunk az ókori Antónia-erõd falainál, a Via
Dolorosa elsõ állomásán. Kezdõdik tehát a keresztút! Innen in-
dult Jézus, hogy halálának eszközét cipelve a Golgotára menjen
megváltásunkért. „Jézus keresztjét hordozva kiment az úgyneve-
zett Koponyahelyre, melynek héber neve Golgota. Ott keresztre
feszítették és két másikat is vele jobb és bal felõl, középen pedig
Jézust. Pilátus táblát is készíttetett és a keresztfára erõsíttette. Ez
volt ráírva: „A názáreti Jézus, a zsidók királya.” (Jn 19, 17-20) Itt a
valódi keresztút elsõ állomása! Annyira vártam, hogy mély áhítat-
tal és átéléssel végigjárhassam Jézus keresztútját ezen a leghitele-
sebb helyen. De hát milyen hely ez! Az áhítatnak és tiszteletnek
semmi jele nincs itt! Zajongás, piaci forgatag, halszag és bazár.

Tömeg, lökdösõdés és áruszállító taligák nyi-
korgása. Ez itt a szent keresztút? Hogyan él-
jem át ilyen körülmények közt ezt a fájdalmas
és szent eseményt? Aztán rádöbbentem a ke-
gyetlen valóságra: Jézus pont ilyen körülmé-
nyek közt vitte itt végig a keresztjét! A tömeg
pont annyira törõdött vele, mint velünk. Itt
akkor is piac és bazár volt körös-körül. Meg-
köszöntem, hogy valóban hitelesen tapasztal-
hattam meg a keresztút élményét. Ilyen ke-
resztutat csak Jeruzsálemben lehet járni, se-
hol máshol a világban! Azért próbálkoztunk,
és László atya vezetésével végül is minden hát-
ráltató körülmény ellenére elvégeztük a ke-
resztúti ájtatosságot. Ebben nagy segítsé-
günkre volt az a gyufaskatulyányi kék szerken-
tyû, amit idegenvezetõnk adott még hét ele-
jén. Egy kis rádióvevõ volt ez, melyen kb. 100
méteres körzetben, minden zaj ellenére, hall-
hattuk az Atya elmélkedéseit és imáját. A
tizennégy stáció emlékhelyeit a világ különbö-
zõ részeirõl ideérkezett keresztény közössé-
gek tartják fenn. Sokféle kultúra, építési stílus
és lelkület épül itt egy lelki egységgé. Látszik,
hogy az egész földkerekség hálás a megváltá-
sért.
Az utolsó három állomás a Szent Sír-temp-
lomban van. Ez egy nagyon különös templom,
építészetileg és stílusában egyaránt. Ráadásul
a Szent Sír-templomot hat keresztény feleke-
zet kezeli közösen, a római katolikus, a görög
ortodox, az egyiptomi kopt, az etiópiai, a szír
és az örmény egyház. Ezek a stílusjegyek és li-
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turgikus sajátosságok olvadnak itt egybe,
kissé zavarba ejtõ módon. Nem szép, de
szent ez a hely. És lám, a zegzugos temp-
lom egyik csarnokában egy belsõ templom
emelkedik, vagy talán inkább egy óriási
szarkofágra emlékeztet. Ez az építmény
Jézus sziklasírja fölé magasodik. Megpil-
lantva e helyet eszembe jutottak az evan-
gélium szavai: „Fogták Jézus testét és a fû-
szerekkel együtt gyolcsba göngyölték. Így
szokás temetni a zsidóknál. Azon a helyen,
ahol keresztre feszítették, volt egy kert, a kert-
ben pedig új sírbolt, amelybe még senkit sem
temettek. Mivel a sír közel volt, a zsidók
készületi napja miatt oda helyezték Jézust.”
(Jn 19, 40-42) Az építmény körül, mely Jé-
zus sírkamráját rejtette, hosszú, tömött kí-
gyózó sor állta utunkat. Annak idején per-
sze nem így volt. Csak három asszony akart
bejutni Jézus sírjába, aztán meg két hitével
küzdõ apostol futott erre, senki más! Most
meg talán ezernél is több ember szorong és
lökdösõdik a piciny barlang bejárata elõtt,
méghozzá a hely szentségéhez képest igen
méltatlanul és egyáltalán nem a krisztusi
tanítás szellemében. Bármilyen hihetet-
len, néhány helyen bekékült a bõröm a kö-

nyökök és vállak meg térdek miatt. Pedig
õk mind keresztények, csak nem látszik.
Persze most nem ítéletet mondok felettük,
csak azt kérdezem, hogy miért is jöttünk
ide? „Atyám bocsáss meg nekik, nem
tudják, mit cselekszenek” (Lk 23,34) Ez a
mondat is itt hangzott el a környéken, te-
hát én is elmondtam, mint egy imát a
körülállókért.
Egyik kollégám ki is állt a sorból, látva a
méltatlan körülményeket, mondván:
„Nincs itt, feltámadt!” (Lk 24,6) Ez igaz is!
Én azonban látni akartam a sírt, Jézus sír-
ját. Még ha nincs is ott, mert hiszen én is jól
tudom, hogy feltámadt. Ha már egyszer itt
vagyok, látni akarom! Múltak az órák, már
a fél délutánt itt töltjük kitartó, fájdalom-
tûrõ társaimmal. És lassan ráeszmélek,
hogy nem azért állok itt sorban, mert ÉN
LÁTNI AKAROM, hanem azért, hogy át-
élhessem Jézus megalázó, fájdalomteli út-
ját, melynek e szent sír a végállomása. In-
nen már a dicsõség új útja vezet tovább a
feltámadáshoz és az Atyához! Megint há-
lát éreztem, hogy mindezt – kicsit talán az
Úrral együtt – átélhetem! Ennek pont így
kellett lennie! Ezt nevezik zarándoklat-

nak. Az életem is ilyen: a sírhoz kísérnek az
évek, a feladatok a nehézségek és örömök
egyaránt. De a síron túl ott a Mennyország
és a végsõ napon a boldog feltámadás. Na-
hát ezért állok sorban ilyen kitartóan! A
nagy lárma miatt talán nem annyira a fü-
lemben, mint inkább a lelkemben hallot-
tam már Händel allelujás kórusának hang-
jait: „Mert él az Úr, a szent örök Isten!
Halleluja…! Istené a Föld és az ember, Is-
tené és Krisztusé, és országának nem
leszen vége. Halleluja…! Õ az Úr, a nagy
király és országának nem leszen vége! Hal-
leluja…!” És végül bejutottam! Néztem a
hideg követ, érintettem és szó szerint kéz-
zelfoghatóan tapasztaltam: „Feltámadt,
nincs itt, íme a hely ahová temették Õt!” (Mk
16,6)

De ez még mindig nem volt a csúcs! Ha-
nem amikor a sírtól 32 méterre (Varga La-
ci kollégám lelépte) a záró szentmisén ma-
gamhoz vehettem az Eucharistiában a fel-
támadt Krisztust, na az volt a csúcs! Ahogy
a katekizmus is tanítja, úgy éreztem át: „Az
Eucharisztia az egész keresztény élet forrása
és csúcsa. Az összes szentség, mint minden
más egyházi szolgálat és az apostoli tevé-
kenység is, a szent Eucharisztiához tartozik
és reá irányul. Az Eucharisztiában ugyanis
benne van az Egyház minden lelki java, tud-
niillik maga Krisztus, a mi Húsvétunk.”
(KEK 1324) A Szent Liturgia utolsó mon-
data egész heti zarándokutunk pecsétje-
ként nyomódott lelkemre: „A szentmise
véget ért, küldetéstek van, menjetek béké-
vel!” Igen, tudom! Mindez a csoda, ami a
hét során velem történt, nem (csak) értem
volt! Mindez a küldetésemben bontakozik
majd ki. A küldetésemhez és hivatásom-
hoz ad erõt, lendületet, megújulást, hitet,
reményt és szeretetet. A küldetésemhez és
hivatásomhoz: feleségként férjemhez,
anyaként gyermekeimhez, gyermekként
szüleimhez, hittanárként tanítványaimhoz
és kollégáimhoz, emberként felebarátaim-
hoz, Teremtõmhöz és Megváltómhoz!

Este lett, a napnak vége, de a húsvét örök-
ké tart!

Másnap hazarepültünk. Fáradt voltam,
nagyon. A püspökségen a kávé életet men-
tett. Hoztunk ajándékokat, tárgyi emléke-
ket, földet Betlehembõl, vizet a Jordánból
és a Holt-tengerbõl, több ezer fényképet.
Szétosztottam rokonaim, barátaim, kollé-
gáim, ismerõseim körében. Készítettünk
prezentációt, megírtam e beszámolót is,
hogy amit a szívemben hoztam, így ajándé-
kozzam Neked, kedves Olvasó! Vajon meg
tudtam-e ízleltetni szeretteimmel és vele-
tek az élményt, amit ott átélhettem? Azt a
lelki megérintettséget, melyet megtapasz-
talhattam? Nem tudom. Talán valamit át
tudtam adni lelki épülésetekre. Köszönöm
Megyéspüspök atyának, hogy meghívott
erre az útra! De legfõképpen köszönöm a
Jóistennek, hogy ott lehettem, és hogy
ilyen jó és hívõ emberek társaságában jár-
hattam Jézus Krisztus nyomában! Deo
gratias! Istennek legyen hála!

Vége

Kanyóné Somogyi Tünde
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Új támogatási forma: a gyermekek otthongondozási díja
ellátást január 1-jétõl vezették be

Az önmagukat ellátni képtelen gyermeküket ápolók számára
biztosítandó „gyermekek otthongondozási díja” (GYOD) nevû
ellátást 2019. január 1-jétõl vezették be, a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításá-
val.
A GYOD-ra jogosult az a vér szerinti, vagy örökbefogadó szülõ,
aki
a) súlyos fogyatékosságából eredõen önellátásra képtelen, vér
szerinti ,vagy örökbe fogadott gyermekérõl, vagy
b) tartós betegségébõl eredõen önellátásra képtelen gyermeké-
rõl gondoskodik.
A jogosultság a gyermek életkorától függetlenül megállapítha-
tó, kizárólag a szülõ–gyermek viszony releváns.
Az ellátást fõszabály szerint csak a vér szerinti, illetve az örökbe
fogadó szülõ veheti igénybe. Egyéb hozzátartozó csak a szülõ
halála esetén válhat jogosulttá az ellátásra, illetve akkor, ha a
szülõ egészségi állapotából adódóan nem tudja gyermeke ápolá-
sát tovább ellátni, a szülõ szülõi felügyeleti joga szünetel, vagy
bíróság által megszüntetésre kerül.
A GYOD összege a 2019. évben bruttó 100.000 forint. Ha a szü-
lõ több, önellátásra képtelen gyermekrõl is gondoskodik, részé-
re másfélszeres összegben kell az ellátást folyósítani.
Az ellátást tárgyhónapot követõ hó 5. napjáig kell folyósítani, el-
sõ alkalommal a 2019. január havi ellátást 2019. február 5-ei
idõponttal.
A GYOD-ra való jogosultság idõtartama – az ápolási díjhoz ha-
sonlóan – nyugellátásra és egészségügyi szolgáltatás igénybevé-
telére jogosít.
Az ápolók munkaerõ-piaci integrációjának elõsegítése érdeké-
ben háromhavi ellátás folyósítására kerül sor akkor, ha az ellá-
tásra való jogosultság megszûnése az ápolónak nem róható fel

(az ápolt személy intézményi elhelyezése, az önellátásra való
képtelenség megszûnése, illetve az ápolt személy halála esetén).
A GYOD megállapítása iránt 2019. január 1-jét követõen lehet
kérelmet benyújtani.
Ugyanakkor a törvény szerint annak a vér szerinti, vagy örökbe
fogadó szülõnek, akinek 2018. december 31-én végleges döntés
alapján a gyermekére tekintettel ápolási díjra való jogosultsága
állt fenn, a járási hivatal – legkésõbb 2019. január 15-éig megho-
zott döntésével – 2019. január 1-jére visszamenõleg hivatalból, a
jogosultsági feltételek vizsgálata nélkül megállapítja a
GYOD-ra való jogosultságát, és ezzel egyidejûleg rendelkezik
az ápolási díjra való jogosultság 2018. december 31-ei idõponttal
történõ megszüntetésérõl (átforduló ellátások).
Tehát 2019. január 1-jétõl hivatalból (kérelem benyújtása nél-
kül) megállapításra kerül a GYOD minden olyan vér szerinti,
vagy örökbe fogadó szülõ részére, aki 2018. december 31-én
gyermeke ápolása révén ápolási díjra jogosult volt. Ezekben az
esetekben a hatóságnak csak az alábbiakat kell vizsgálnia:
– az ápolási díjra való jogosultság fennállását 2018. december
31-én,
– a szülõ–gyermek kapcsolatot (vér szerinti/örökbe fogadó),
– a megállapítható támogatás összegét: amennyiben a szülõ
rendszeres pénzellátás folyósítására tekintettel részösszegû
ápolási díjban részesül, részére részösszegû GYOD biztosítan-
dó. (Ez alól kivételt jelent a GYET, illetve a másik gyerekre te-
kintettel folyósított GYED, GYES, mivel ezen családtámogatá-
si ellátások a GYOD tekintetében nem tekintendõk rendszeres
pénzellátásnak.)
A hivatalból átforduló ellátások esetén a járási hivatal 2019. jú-
nius 30-át követõen felülvizsgálatot végez.

Fejér Megyei Kormányhivatal

Térítési díjak
2019. január hónapban az alábbi idõpontok-
ban kerül sor a térítési díjak beszedésére:

Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola:

2019. január 14. (hétfõ) 7.45–16.30

Sárszentmiklósi Általános Iskola:

2019. január 15. (kedd) 7.45–16.30

Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium:

2019. január 16. (szerda) 7.45–15.30

Szent István Általános Iskola:

2019. január 17. (csütörtök) 7.45–9.00

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola

2019. január 17. (csütörtök) 9.15–10.15

Pótbefizetés:

2019. január 21-étõl ügyfélfogadási idõben
(hétfõn 8.00–11.30-ig, szerdán 8.00–11.30-ig,
12.30–15.00-ig) a Sárbogárdi Polgármesteri
Hivatal fsz. 2. számú irodájában.

Sárbogárdi önkormányzat

Hirdetmény

Tájékoztatom a lakosságot, hogy
Sárbogárd Város Önkormányza-
tának képviselõ-testülete a 2018.
december 14-ei ülésén elfogadta:

– a 19/2018. (XII. 21.) önkor-
mányzati rendeletet a Sárbogárd
Város Önkormányzatának 2018.
évi költségvetésérõl szóló 4/2018.
(II.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról;

– a 20/2018. (XII. 21.) önkor-
mányzati rendeletet az EFOP-
3.9.2-16-2017-00002 „Új huma-
nizmus – Humán kapacitás fej-
lesztése Sárbogárd térségében”
címû pályázathoz kapcsolódó
ösztöndíjról.

A rendeletek megtekinthetõk
ügyfélfogadási idõben a Sárbo-
gárdi Polgármesteri Hivatal szer-
vezési csoportjánál.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

Csapadék és
napsütés is lesz
a folytatásban

Csütörtökön több helyen, fõként a Du-
nántúlon és helyenként délkeleten ala-
kulhat ki havazás, hószállingózás, hózá-
por. Északon, északkeleten viszont
hosszabb idõszakokra kisüthet a nap.
Többfelé élénk, helyenként erõs lehet
az északias szél. A legmagasabb hõmér-
séklet -1 és +3 fok között alakulhat.
Pénteken ismét csípõs reggelre ébred-
hetünk többfelé -10 fok körüli értékek-
kel. Napközben sok napsütésre számít-
hatunk, majd este újabb csapadékmezõ
érkezhet, északnyugaton gyenge hava-
zás kezdõdhet. A Dunántúlon és észak-
keleten erõs lökések kísérhetik az észa-
kias szelet. Délután -5, +2 fok valószí-
nû.
Péntekrõl szombatra virradóra többfe-
lé várható gyenge havazás. Napközben
azonban csak szórványosan fordulhat
elõ hószállingózás, hózápor. A nyugati-
as szél többfelé élénk, helyenként erõs
lehet. -2, +5 fok közötti csúcshõmér-
sékletre van kilátás.
Forrás: idokep.hu
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Elindult az idei eSZJA-rendszer
Már minden aktuális bevallási információ elérhetõ a NAV
honlapján, sõt, akik teljes egészében maguk készítik bevallá-
sukat, már hozzáférhetnek a 18SZJA webes kitöltõ program-
hoz.
2019. január 7-étõl elérhetõ a 18SZJA jelû személyijövedelem-
adó-bevallási felület. Azok, akik maguk készítik el bevallásu-
kat, már használhatják a webes kitöltõ programot is, ami a
www.magyarorszag.hu kormányzati portálon, valamint a NAV
eSZJA oldalán (https://eszja.nav.gov.hu) érhetõ el. Az elkészí-
tett bevallások kényelmesen, elektronikusan beküldhetõk az
Ügyfélkapun át. A bevallást beküldõ adózók nagy része ezt a
megoldást választotta tavaly. A NAV-felület természetesen
akkor is alkalmas a bevallás elkészítésére, ha valaki nem az
Ügyfélkapun nyújtja be a bevallását. A nyomtatvány továbbra
is kitölthetõ az Általános Nyomtatványkitöltõ Programmal
(ÁNYK), és akár papíron is. A papíralapú kitöltéshez szüksé-
ges üres bevallási nyomtatvány és kitöltési útmutató kinyom-
tatható a NAV eSZJA oldaláról, illetve beszerezhetõ a NAV
bármely ügyfélszolgálatán. Akiknek nem kell elektronikus
kapcsolatot tartaniuk a NAV-val, továbbra is beküldhetik pos-
tán bevallásukat.
A NAV ebben az évben még több adózónak, a magánszemé-
lyeken túl már az egyéni vállalkozóknak is készít adóbevallási
tervezetet a mezõgazdasági õstermelõkhöz és az áfa-fizetésre
kötelezett magánszemélyekhez hasonlóan. Nekik azonban az
adott tevékenységbõl származó jövedelemmel, illetve az adó-
hatósági nyilvántartásokban nem szereplõ adatokkal ki kell
egészíteniük a tervezetet a beküldés elõtt. Az szja-bevallási és
befizetési határidõ egységesen, valamennyi adózóra vonatko-
zóan 2019. május 20.
Saját adóbevallási tervezetét március 15-étõl bárki megnézheti
az Ügyfélkapun keresztül a www.nav.gov.hu-ról és a
www.magyarorszag.hu-ról elérhetõ eSZJA-oldalon. Aki nem
használ Ügyfélkaput, március 18-áig többféle módon is – adó-
azonosító jele és születési dátuma megadásával – kérheti a ter-
vezet postázását: SMS-ben (06 30 344 4304), a NAV honlapján
elérhetõ webes ûrlapon, levélben, formanyomtatványon
(BEVTERVK), telefonon, a 1819-es hívószámon, valamint az
ügyfélszolgálatokon (SMS-ben ezt a formát kell alkalmazni:
SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn).
Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról, a korábbi évekhez ha-
sonlóan, idén is lehet rendelkezni elektronikusan és papíron is.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Alig egy hét és lezárul a
Magyar Közút rajzpályázata

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2018 év végén országos gyer-
mekrajzpályázatot hirdetett. A társaság továbbra is olyan raj-
zokat vár az általános iskolásoktól, amelyek témája az utak-
hoz kapcsolódik. A kategóriák gyõztesei kirándulást nyerhet-
nek osztálytársaikkal együtt, és a díjazott pályamûveket egy
évig az útellenõri autókon láthatja az ország. Jelentkezni alig
egy hete maradt a gyerekeknek, 2019. január 15-én lezárul a
pályázati lehetõség.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. „Álomút” címû gyermekrajz-
pályázatára 2019. január 15-éig ezúttal is öt kategóriában vár-
ják a pályamûveket: 1-2. osztály, 3-4. osztály, 5-6. osztály, 7-8.
osztály, gyógypedagógiai, vagy speciális fejlesztõ iskolába járó
1–8. osztályos, sajátos nevelési igényû gyermekek.
Kategóriánként egy gyõztest hirdetnek a szervezõk, a legjobb-
nak választott pályamûvekbõl a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
facebook-oldalán szervezett közönségszavazás alapján külön-
díjat is bezsebelhet az az általános iskolás, aki beküldi alkotá-
sát. A kategória- és a közönségszavazás gyõztese egy-egy osz-
tálykirándulást nyer a társaság Kiskõrösi Úttörténeti Múzeu-
mába, Közép-Európa legnagyobb úttörténeti gyûjteményébe.
A nyertes osztálytársaival együtt utazhat busszal Kiskõrösre,
ahol múzeumi tárlatvezetésen vehetnek részt, itt a gyerekek
interaktív formában ismerkedhetnek meg az útépítés történe-
tével az ókortól kezdve a legmodernebb „szupersztrádákig”,
illetve az útépítéshez kapcsolódó gépekkel, eszközökkel.
Az osztálykiránduláson kívül a gyõztesek mûvei a 2019 tavaszi
díjátadót követõen egy éven keresztül láthatóak lesznek a tár-
saság útellenõri autóin, illetve 200 darab 5.000 forint értékû
ajándékutalvány is gazdára talál. A társaság díjazza a gyereke-
ket felkészítõ pedagógusokat is.
Az alkotásokat zárt borítékban a következõ címre lehet eljut-
tatni postán, vagy személyesen: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
kommunikációs osztály, „Álomút” gyermekrajzpályázat, 1024
Budapest, Fényes Elek utca 7-13. Postára adás határideje:
2019. január 15.
A részletes pályázati feltételek és az elõzõ évi pályázat díjazott
alkotásai, valamint az idei Álomút plakátja megtalálhatók a
társaság megújult honlapján, a www.kozut.hu-n. A pályázattal
kapcsolatban érdeklõdni a rajzpalyazat@kozut.hu e-mail cí-
men lehet.
További információ: Magyar Közút Nonprofit Zrt., kom-
munikációs osztály

Megemlékezés
a doni áttörés
áldozatairól

A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd

2019. január 12-én 16.00 órai
kezdettel a Hõsök terén,
az emlékmûegyüttesnél

(rossz idõ esetén a mûvelõdési központban)

megemlékezést tart a doni áttörés áldoza-
tainak emlékére. A megemlékezésre tiszte-
lettel várjuk Sárbogárd lakosságát. Emlé-
kezzünk együtt a 76 évvel ezelõtt kezdõdött
tragédia áldozataira.

HBE Sárbogárd vezetõsége

Egyenlõ bánásmód
Forduljon az Egyenlõ Bánásmód Hatóság Fejér megyei ügyfélszolgálatához, ha
neme, életkora, bõrszíne, vagy nemzetisége, vagyoni helyzete, egészségi állapota,
szexuális irányultsága, nemi identitása, faji hovatartozása, vallási, vagy világnézeti
meggyõzõdése, politikai, vagy más véleménye, anyanyelve, fogyatékossága, csalá-
di állapota, anyasága, vagy apasága, egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkü-
lönböztetés éri!
Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság feladata a diszkriminációval okozott jogsértések
kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel dr. Kócza Júlia egyenlõbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06 (30) 900 4624, julia.kocza@egyenlobanasmod.hu
Székesfehérvári Regionális Álláskeresõk Egyesülete

8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. (bejárat a Sziget utcai iskolaudvar felõl)
Tel.: +36 20 562 9619

Ügyfélfogadás: 2019. január 16. (szerda) 11.30–15.30,
2019. január 23. (szerda) 11.30–15.30.

Egyenlõ bánásmód – mindenkit megillet!
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ABAI RENDELÕINTÉZET – ÜGYELET:
Aba, Felsõkörtvélyes, Káloz, Sárkeresztúr,

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

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

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

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

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Csanádi József háziorvos

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

3. számú (TÖBÖRZSÖKI) KÖRZET

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

Dr. Práger Péter háziorvos

Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007. A pontos rende-
lési idõket külön közöljük.

SÁRSZENTMIKLÓSI KÖRZET

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339. A pontos rendelé-
si idõrõl érdeklõdni a polgármesteri hivatalban lehet a következõ tele-
fonszámon: 06 (25) 520 260.

Dr. Nemes Mária háziorvos

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

Dr. Oroszlány László háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 460 165. H-K-Sze: 8-12, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13, P:
8-11.

Dr. Somogyvári Katalin háziorvos

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 13.30-16.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári
u. 95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489; Tö-
börzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.

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

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos

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

KÖZPONTI ÜGYELET H-P: 17-7 óráig, P: 12-7 óráig,
hétvégén és ünnepnapokon 7-7 óráig
Ady Endre út 79-83., 06 (70) 370 3104

MENTÕSZOLGÁLAT / MENTÉSI HÍVÓSZÁM: 104

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tömegközlekedés

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

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

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

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

Dr. Práger Péter Andor rendelési ideje
Telefon: 06 (70) 314 8774

Hétfõ

8.00–9.00 Sárszentmiklós, orvosi rendelõ (dr. Práger Péter Andor Pusztaegreshez tarto-
zó sárbogárdi betegeinek)
9.30–11.30 Pusztaegres, orvosi rendelõ

Kedd

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

Szerda

8.00–9.00 Pusztaegres, orvosi rendelõ
9.00–10.00 Pusztaegres, tanácsadás
15.00–16.00 Sárszentmiklós, orvosi rendelõ (dr. Práger Péter Andor Pusztaegreshez tar-
tozó sárbogárdi betegeinek)

Csütörtök

8.00–11.00 Pusztaegres, orvosi rendelõ

Péntek

Páros heteken, 8.00–11.00-ig Pusztaegres, orvosi rendelõ. Betegérkezés 8.00–8.30-ig.

A rendelõ rendelési idõ alatt hívható az alábbi telefonszámon:

Pusztaegres, orvosi rendelõ: 06 (25) 470 007

Az asszisztensek hívhatók 8.00–16.00 óráig
az alábbi telefonszámokon:

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

Foglalkozás-egészségügyi (üzemorvosi) ellátás:

Hétfõ 7.00–8.00 Sárszentmiklós, rendelõ
Szerda 15.00–17.00 Sárszentmiklós, rendelõ
Bejelentkezés: 06 (70) 314 8774

ORVOSI ÜGYELET MÛKÖDÉSI
RENDJE ÉS HÍVÓSZÁMA:

HÉTKÖZNAP hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00
óráig, pénteken 12.00 órától másnap 7.00 óráig, hétvégén
és ünnepnapokon 7.00 órától másnap 7.00 óráig.

HÍVÓSZÁM:
06 (70) 3703 104

Hétfõtõl csütörtökig a rendelési idõ után, az ügyelet megkez-
déséig, 16.30 órától 17.00 óráig az alábbi telefonszámon hív-
ható háziorvosok:

HÉTFÕ, DR. SOMOGYVÁRI KATALIN,
06 (20) 555 3369;

KEDD, DR. CSANÁDI JÓZSEF,
06 (30) 540 3598;

SZERDA, DR. SOMOGYVÁRI KATALIN,
06 (20) 555 3369;

SZERDA, DR. NEMES MÁRIA,
06 (20) 328 5806;

CSÜTÖRTÖK, DR. PRÁGER PÉTER ANDOR,
06 (70) 775 0079.

Hétfõtõl péntekig,
7.00 órától a rendelés megkezdéséig
a Sárbogárd város területén mûködõ

HÁZIORVOSOK ORVOSI KÖRZETENKÉNT
SÜRGÕSSÉGI ESETEKBEN
RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK.
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ÁLLATORVOSI ÜGYELET
2019. január

Január 12-13.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., te-
lefon: 06 (30) 939 8629;

január 19-20.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a., te-
lefon: 06 (30) 639 3977;

január 26-27.: dr. Zámbó Csilla, Sárbogárd–Kislók, Kossuth u.
24., telefon: 06 (30) 287 4652.

Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván,
Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sár-
keresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza.

Dr. Bögyös Gábor hatósági állatorvos

FOGÁSZATI RENDELÉSEK

1. számú körzet
Sárbogárd, Ady E. út 79-83.

(a rendelõintézet épületében)

Rendel: dr. Huszár Klára
Szerda: 7.30-tól 10.30-ig iskolafogászat, 10.30-tól 15.30-ig
felnõttfogászati rendelés
Péntek: 7.30-tól 14.30-ig felnõttfogászati rendelés.
Telefon: 06 25 461 997

2-3. számú körzet
El-Dent 96 Kft.,

Sárbogárd, Ady E. út 222.

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

Fontos tudnivalók:

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

Rendelési idõn kívül
Sürgõs esetben fogászati magánügyeletekhez (pl. Székesfe-
hérvár), vagy a budapesti fogászati központi ügyelethez lehet
fordulni.

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy 2019. január 1-jétõl a
Sárbogárd 1. számú fogorvosi körzetben (Sárbogárd, Ady E. út
79-83.) helyettesítéssel kerül a feladat-ellátási kötelezettség
biztosításra.
Rendel: dr. Huszár Klára
Szerda: 7.30-tól 10.30-ig iskolafogászat, 10.30-tól 15.30-ig
felnõttfogászati rendelés
Péntek: 7.30-tól 14.30-ig felnõttfogászati rendelés.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

A SÁRBOGÁRDI JÁRÁSI HIVATAL
ELÉRHETÕSÉGEI ÉS

ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Kormányablak Osztály ügyfélfogadása

Sárbogárd, Hõsök tere 2. földszint,
telefon: (25) 795-249, (25) 795-229,

fax: (25) 520-290,
e-mail: kormanyablak.sarbogard@fejer.gov.hu,

hétfõ 7.00–17.00, kedd 7.30–14.00,
szerda 7.30–16.00, csütörtök 8.00–18.00, péntek 7.00–12.30

Hatósági Osztály és Gyámügyi Osztály ügyfélfogadása
Sárbogárd, Hõsök tere 2., I. emelet,

telefon: (25) 520-291, fax: (25) 520-290,
e-mail: hivatal.sarbogard@fejer.gov.hu

hatósági és szociális igazgatási hatáskörök
tekintetében ügyfélfogadás

hétfõ 8.00–11.30, szerda 8.00–11.30 és 12.30–15.00,
péntek 8.00–11.30

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

Foglalkoztatási Osztály ügyfélfogadása
Sárbogárd, Túry Miklós u. 3.,

telefon: (25) 508-175, (25) 407-317,
fax: (25) 508-175,

e-mail: foglalkoztatas.sarbogard@fejer.gov.hu,
hétfõ 8.00–14.00, szerda 8.00–14.00,

csütörtök 8.00–14.00, péntek 8.00–12.00

Földhivatali Osztály ügyfélfogadása
Sárbogárd, Hõsök tere 17.,

telefon: (25) 508-615, (25) 508-020, fax: (25) 518-021,
e-mail: foldhivatal.sarbogard@fejer.gov.hu, hétfõ 8.00–15.30,

kedd 8.00–10.00,
szerda 8.00–15.30, csütörtökön nincs

ügyfélfogadás, péntek 8.00–12.00

Ügysegédek ügyfélfogadása
Alap – szerda 13.00–15.00, Dózsa Gy. u. 31.; Alsószentiván – szerda
15.00–16.00, Béke u. 56/a.; Cece – kedd 8.00–12.00, csütörtök
12.30–16.00, Deák F. u. 13.; Hantos – hétfõ 8.00–9.00, Nagylóki u. 3.; Igar
– péntek 10.00–11.00, Fõ u. 1.; Mezõszilas – péntek 7.30–10.00, Fõ u.
111.; Nagylók – hétfõ 9.00–10.00, Hunyadi J. u. 1.; Sáregres – hétfõ
13.30–14.30, Kossuth u. 10.; Sárkeresztúr – szerda 8.00–12.00, Fõ u. 34.;
Sárszentágota – csütörtök 8.00–10.00, Május 1. u. 1.; Vajta – hétfõ
15.00–16.00, Szabadság tér 1.

SÁRBOGÁRDI CUKORBETEGEK
KLUBJA

A klubfoglalkozások célja: segíteni a cukorbeteg életét, a lehe-
tõ legjobb életminõség kialakításában; információ nyújtása a
betegségrõl, kezelésrõl, szövõdményekrõl; pszichés támogatás
nyújtása a betegségtudattal való megküzdésben; egészségügyi
szakemberrel történõ kommunikáció hatékonyságának a javí-
tása; tapasztalatcsere lehetõségének biztosítása.

A klubfoglalkozás témája:
Fertõzõ betegségek, lázas állapotok diabétesszel élõknél

Elõadó: dr. Oroszlány László
Idõpont: 2019. január 16., 17.00–18.30 óra
Helyszíne: Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ, Sár-
bogárd Hõsök tere 3.
Telefon: 06 (25) 460 161
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
A klubfoglalkozáson való részvétel ingyenes.
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XI. forduló

Sárkeresztúr Kike–
Flash Team 5-5 (2-3)

Sárkeresztúr Kike: Visi, Szauervein T.,
Böröndi, Szauervein G., Sütõ, Jancski,
Kuczi, Márton, Mátyás, Tóth.
Flash Team: Grigóliát, Ellenbruck, Rácz,
Szakács E., Szakács A., Lénárt, Boros,
Kiss, Kacz, Szabó.
A Kike gyors, pontos játékkal rukkolt elõ.
Sorra dolgozta ki helyzeteit, melyeket vagy
a kapus védett remek reflexszel, vagy el-
ügyetlenkedtek a csatárok. Törvényszerû:
ami kimarad az egyiknél, bejön a másik-
nak. A Flash elhúzott 3-0-ra. Van, aki
ilyenkor feladja, de a Kike nem ilyen csa-
pat. Megtörték a gólcsendet, és a félidõre
feljöttek 3-2-re. Visszajöttek a meccsbe. A
második félidõ hasonló jó játékot hozott,
és az 50. percben rúgott góllal pontot men-
tettek a Kikések, de a játékuk alapján a
gyõzelemre is esélyesek voltak.
Góllövõk: Böröndi 1, Szauervein G. 2,
Jencski 2, illetve Boros 1, Lénárt 1, Szakács
E. 2, Rácz 1.
Sárga lap: Mátyás.

Dream Team–
FDL Ászok Ásza 1-11 (0-4)

Dream Team: Mondovics, ifj. Mondovics,
Kimiti, Kiss, Varga, Vörös, Simon, Ko-
vács.
FDL Ászok Ásza: Bór, ifj. Bór, Lakatos Á.,
Lakatos Gy., Magyar, László, Rehák, Far-
kas.
A mérkõzés közönségkedvence és az
Ászok kedvence a Dream volt. Mindent
megtettek, hogy nehezítsék az FDL játé-
kát, de a végeredményt csak egy laza,
szemtelen bokamozdulattal passzolt Si-
mon Tamás-góllal tudták kozmetikázni,
ami az úgynevezett becsületgólt is jelentet-
te.
Góllövõk: Simon 1, illetve László 2, Laka-
tos Á. 3, Bór 3, Lakatos Gy. 1, ifj. Bór 2.
Piros lap: ifj. Mondovics.

Twister Galaxy–
Légió 2000, Agro Natur

6-3 (4-1)

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

Légió 2000, Agro Natur: Horváth, Palotás,
Németh, Virágh, Nyúl, Kristóf, Czeiner,
Dombi, Tóth, Derecskei, Drexner.

A rangadóra való ráhangolódás a Twis-
ternek sikerült. Az elsõ gólt még a Légió
szerezte, de ezzel úgy felébresztette a szen-
dergõ csillagokat, hogy négy góllal vála-
szoltak. Félidõ: 4-1. A második játékrész
nagy küzdelmet hozott, de nem tudott a
Légió felzárkózni. A megszokott Virágh-
gólok elmaradtak, és ezt nem tudták pótol-
ni játékostársai. Az ellenfélnél viszont Ke-
lemen távoli gólokkal remekelt, és
magával ragadta csapattársait a játékba.

Góllövõk: Kaló 2, Kelemen 2, Bognár Zs.
1, Szabó 1, illetve Palotás 1, Kristóf 1, Tóth
1.

Sárgalap: Kelemen.

Tabella

1. Légió 2000,
Agro Natur 10 7 1 2 55-27 22

2. Twister Galaxy 9 7 - 2 51-29 21
3. FDL Ászok Ásza 10 6 2 2 74-23 20
4. Spuri 9 4 1 4 29-37 13
5. Flash Team 9 3 3 3 40-45 12
6. Sárkeresztúr Kike 10 - 3 7 27-50 3
7. Dream Team 9 1 - 8 10-54 3

Góllövõlista

1. Virágh Zsolt (Légió 2000, Agro Natur)
25 gól,
1. Bór József (FDL Ászok Ásza) 25 gól,

2. ifj. Bór József (FDL Ászok Ásza) 15 gól,

3. Lénárt György (Flash Team) 14 gól.

Huszár Lajos

Lemerült
akkumulátor

A sárbogárdi rendõrök segítettek annak az
idõs asszonynak, aki egy gyér forgalmú
földúton rekedt elektromos rokkantkocsi-
jával.
A rendõrök Mezõszilas egyik dûlõútján fi-
gyeltek fel 2019. január 5-én kora délután
egy átfázott idõs nõre, aki az intenzív hava-
zásban mûködésképtelenné vált elektro-
mos rokkantkocsijával a földúton veszte-
gelt. Az egyedül élõ asszony egészségügyi
állapota miatt önerejébõl nem tudott vol-
na hazajutni, ezért az egyenruhások biz-
tonsági intézkedés keretében azonnal az
otthonába vitték, háza körül a havat ella-
pátolták, a lemerült mozgást segítõ esz-
közt pedig feltöltötték.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság



Redõnyös 06 (30) 966 8446

Veszélyes fák kivágása, gallydarálás. 06 (20)
437 4869

Sárbogárdon eladó lakást keresek megvétel-
re 06 (70) 513 3360

Építési telek eladó Sárbogárd központjában
06 (20) 9270 985
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GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

KAROSSZÉRIA-JAVÍTÁS
Telefon: 06 70 943 7594, 06 70 310 7598

Tanyajellegû LAKÓHÁZ földdel,
melléképületekkel ELADÓ. 06 20 478 2050

AUTÓMENTÉS, -SZÁLLÍTÁS
Telefon: 06 70 943 7594, 06 70 310 7598

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

A Fiorács Kft. sárbogárdi sertéstelepére
pályázatot hirdet

SERTÉSTELEPI
SEGÉDMUNKÁS

munkakörben.

Elvárások: befejezett általános iskolai
végzettség, elkötelezettség az állatok iránt,
valamint jó teherbíró képesség.

Amit nyújtunk: biztonságot és megbecsü-
lést, hosszú távú munkalehetõséget, beje-
lentett, stabil, biztos állást, valamint ver-
senyképes jövedelmet egymûszakos be-
osztással.

Jelentkezés a
palyazat@boly.bonafarm.hu

e-mail-címen vagy a következõ
telefonszámon: +36 (30) 411 2873

Csókásné Éva

T E L J E S T E S T - ,
T A L P M A S S Z Á Z S

+36 (30) 353 8248
+36 (20) 560 0771
+36 (70) 273 3292

Egy játék keretében tavaly év végén két biztonsági készüléket sorsoltunk ki a Fejér Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jóvoltából. A füstérzékelõt Becker Gizella
(Sárszentmiklós) a szén-monoxid-érzékelõt pedig Jákob Zoltán és családja (Sárbogárd)
érdemelte ki. Nyereményüket a szerkesztõségben vették át, melyet fényképen is meg-
örökítettünk. Még egyszer gratulálunk! Bízunk benne, hogy sokáig õrzik majd biztonsá-
gukat, nyugalmukat a készülékek.

Szerkesztõség
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